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 اول فصل

 انتظار به و است نشسته چمباتمه دار خزه و قديمي سنگي تخته روي كه بينم مي شب سياه ي توده ميان در را صحرا
 راه به سنگ تخته زير فانوس نور از پي در پي گرش جستجو و نگران چشمان. كاود مي را اطراف بزرگش پدر بازگشت
 اين در كه همانگونه دارم انس گويايش سكوت و نگاه به و ميشناسم را او است ديري آيند مي در حركت به تپه چمنزار
 زمستان سرد دستان كه سياه شب اين در است مانوس اش رازگونه سكوت و شب ي بيكرانه سياهي به بهاري سرماي

 بر سوار را اش اي شيشه چشمان سرد لبخند كامياب دامادي چون شكوه نهايت در و رقصاند مي خود آغوش در را بهار
 هنگام اين در ايد مي من ميهماني به گل پر اي سورتمه با و سپارد مي خود نشسته حجله در عروس وداع به شمال نسيم
 ها گل و خوانند مي وصل سرود پرندگان كنند مي تن بر سور ي جامه درختان كند مي مفروش چمن به را خود زمين كه
 بماند انتظار به ديگر زايشي براي و بگستراند رنگ هفت خواني اميدش ي خانه در عروس تا زنند مي لبخند زندگي به

 كند مي بازي خود ي برهنه پاهاي با بدن در ارزشي و ارتعاش كوچكترين بدون است آرام بسيار هوا سوز رغم به صحرا
 او به كه پاياني بي هستي براي من به صديق و شيرين لبخندي زند مي لبخند آگاه ناخود و شود مي خيره اي نقطه به

 نقطه در او حواس ي همه كند مي ذوب خود در را جهان انجماد ور شعله خورشيدي چون كه زائي آتش هستي بخشيدم
 را حجابي هر نگاهش و تپد مي سخت و تند دلخواهش لحظات انتظار در قلبش و شود مي كشيده سو يك به واحد اي

 باالي تا كه بلند نسبتا و سفيد اي تنه نيم است پوشانده شب وقار به و خيال سبكي به اي جامه را بدنش كند مي شرمسار
 حيث هر از كه زيبا چنين دختري به تا سازد مي مردان شبيه بيشتر را او كه گشاد و سياه شلواري و رسد مي هايش زانو
 كه مواج و سياه موهائي و آفرينش ي غنچه اولين سان به لباني خاكستري و درشت چشماني نمايد مي جلوه پري چون
 بيافريند النوعي رب چنين اين است قادر گونه خدا دستي حقيقت به دهد مي نشان خيال از اي هاله در را اش چهره

 اند داده قرار خود انوار تجليگاه را صحرا و اند طبيعت مقهور كه خداياني خدايان عاشق و هنرمند دستان ساخته موجودي
 براي گويي كه است خويش بزرگ پدر مهرباني ي دلبسته چنان آن طبيعت سبز دامان خوي وحشي ي پرورده ناز اين

 اسير حواس بند در بخش لذت رنجي با و گشته خالص روح قيد از زمين بر پدربزرگ گيوه شدن كشيده صداي شنيدن
 تصوير نهايت در و ماند مي غافل شب در جاري هاي همهمه و ها نغمه بلندترين از لحظاتي براي كه طوري به است شده
 . آيد مي باال تپه بلند شيب از زنان نفس و خسته كه بيند مي خانه به بازگشت حال در را او
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 با كه الهامي بر تكيه با رو اين از است نرفته بيراهه به آمده پديد او در خاصي زمان از كه واقعيت تجسم احساس كنون تا
 بزند چرخي اطراف در تا دارد مي بر را فانوس شود مي آسوده خاطرش و كشد مي راحتي نفس است منطبق واقعيت

 زوزه صداي گاهي چند هر شود نمي ديده درنده حيوانات و گرگ از اثري و است آرام و مرتب چيز همه خوشبختانه
 .آيد نمي وجود به شود زيان به منجر كه خوشايندي نا اتفاق اغلب ولي شود مي شنيده حوالي در درندگان

 شنود مي را اش هميشگي زبان بي نداي لحظه همين در صحرا و گذارد مي سر پشت را راه بسيار خستگي با بزرگ پدر
 را هستي دلپذير و بخش لذت رنجي از حاصل رخوتي و رود مي فراتر جسم از روح كه جائي خواند مي خلوت به را او كه
 فداكاري نيز بار اين شود مي رهائي از مانع كه ايد مي پديد حائلي عروج ي لحظه در هميشه اما كشاند مي اوج و پرواز به
 كند پيدا سخت امتحان اين در حكمتي بايد گناه بي صحرا و است جاويدان عشق به نرسيدن موجب خودگذشتگي از و

 ماند مي با ناگهان دارد رفتن به كه اشتياقي ي همه با صحرا و شود مي غالب وصل از نااميدي بر جواني نشاط اكنون
 نظر به و است شده بسته تناور و محكم بسيار چنار درخت دو به تاب نشيند مي تاب روي و گذارد مي كناري به را فانوس

 با نمدار هاي سبزه شدن سائيده و تماس از صحرا است استوار مرموز اي رابطه شب و درختان و صحرا بين كه رسد مي
 و رقصان را ستارگان تاب نرم و كوچك نوسان هر با كه طوري به كند مي لذت و راحتي احساس اش برهنه پاي كف
 و محو اي چهره با كه بيند مي را جوان مردي اندام طبيعت با آغوشي هم و تجسم اين در بيند مي گر نوازش را زمين

 بر تاب به رسيدن براي محكمي هاي قدم كه بيند مي را او آشكارا باز چشمان با ايد مي او سوي به غليظ مهي در نامعولم
 در بگريزد است آمده سراغش به بارها كنون تا كه نامانوس خلسه اين از تا پرد مي پايين تاب از صحرا ناگهان دارد مي

 به شروع سوئي به مستاصل و فشارد مي را قلبش گناه و هراس با آميخته احساس لرزد مي ناخوانده الهام اين از كه حالي
 چندان نه تصوير اين از صحرا دوري و وحشت بگريزد بايد الجرم و دارد عيني واقعيتي رويا اين گوئي كند مي دويدن
 خود از بيرون با انساني ي رابطه برقراري براي گاه هيچ زيرا باشد عقل از دور به هم زياد توانست نمي لطف از خالي

 آمدن بيرون و مردم با آشنائي به نسبت او تفاوتي بي و ميلي بي به توجه با بزرگ پدر نتيجه در و بود نداده نشان تمايلي
 زندگي و تنهائي اين به صحرا كرد مي رعايت چرا و چون بي بايد كه دانست مي كاري انجام به موظف را خود تنهايي از

 شناختي گذارند مي تاثير بشر زندگي در كه بيشماري عقايد و ذهنيات و رفتار از طبيعتا و بود كرده پيدا اخت بعدي يك
 و پاك دختر اين مرگش از پس داند نمي و دهد مي رنج را بزرگش پدر بغرنج مسئله همين دقيقا و باشد داشته تواند نمي

 . بگذارد سر پشت را نشده بيني پيش مشكالت و كند حل تنهايي به را مسائل اين تواند مي چگونه معصوم

 به و برداشت را فانوس شتابان صحرا كرد سلب او از را گريز كجال طلبيد مي كمك به را صحرا كه بزرگ پدر صداي
 . رفت بزرگ پدر طرف
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 .شدم نگران كرديد دير خيلي بزرگ پدر سالم

 روي همانجا و رسيد تپه باالي به صحرا كمك با داشت او مزمن بيماري از نشان كه كشيد مي مرتبي نا هاي نفس مرد پير
 :گفت و نشست زمين

 .آيد نمي باال نفسم ام خسته خيلي

 كنم؟ كمكت نميتوانم

 .بياوري... و كني االغ بار بايد گذاشتم جا همان كه خريدم پرت و خرت كمي تپه پايين ببري را االغ بايد

 بيماري دانست مي خوب صحرا شد زمين نقش حال بي و پريده رنگ اي چهره با دهد ادامه اين از بيشتر نتوانست ديگر
 بزرگش پدر به كه عميقي عالقه البته كند نمي دور خود ار وقت هيچ كه است لعنتي چپق ان از بزرگش پدر نفس تنگي
 يك به تبديل مهربان بزرگ پدر كند قايم زا توتون اگر كه بود مانده راهي دو سر بر و شد مي مالمتش از مانع داشت
 . كند مي دريغ او از بود آن ي دلبسته شديدا صحرا كه را خود محبت و شود مي عنق و عصباني پيرمرد

 وضع اين در شد مي دچار نفس تنگي به نهايت در و كرد مي افراط چپق كشيدن در بزرگ پدر داد نمي نشان ممانعتي اگر
 پيرمرد ديدن با صحرا شد مي سلب او از كاري هر انجام و افتاد مي جان نيمه حالت به عصبي تحريكات شدت از صحرا

 فرسا طاقت راهنمايي تاب و كرده مصرف توتون توانسته مي تا نبودنش در وي كه دريافت بود افتاده شماره به نفسش كه
 هواي استنشاق با تا خوابانيد راحتي رختخواب در و برد خانه به و كرد بلندش كند سرزنش را او آنكه بي است نياورده را

 اش سينه تند حركت از تدريج به شد خيره او به و نشست بزرگش پدر كنار كمي شود بهتر حالش استراحت و خو و سالم
 حضور دردي هم براي كسي نه سخت لحظات اين در هميشه گرفت معمولي و آرام هاي نفس را جايش و شد كاسته
 .باشد داشته وجو وحشتناك گرداب اين از رهايي و نجات براي اميدي او به رجوع با گاهي تكيه نه و داشت

 جايش از بود پريشان كننده نوميد اي آينده تصور از افكارش هنوز ولي شد آسوده خيالش صحرا بزرگ پدر خوابيدن با
 افتاد شده خريداري وسايل همه آن به چشمش وقتي برد تپه پايين به احتياط با و كرد باز را االغ رفت اغل به و شد بلند
 را وسايل شد بيچاره پيرمرد افتادن نفس به و سنگين بار اين حمل دشواري متوجه بودند افتاده سوئي هر در پراكنده كه
 سگ ي كله سرو اثنا اين در كشيد باال سمت به را حيوان و گرفت دست در را آن افسار و بست االغ پشت بر مهارت با

 سعي راه اين از و كرد مي پارس بكشد باال را خود راحت توانست نمي كه بيچاره االغ به شد پيدا بود تنبل هم كمي كه گله
 . كند كمك صاحبش به داشت
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 خود و بازگرداند اغل در جايش به را االغ زمين بر وسايل گذاشتن و برداشتن از پس صحرا و رسيدند تپه باالي به باالخره
 عمو زحمتكش و هنرمند دستان ساخته كه ها تركمن*  يورت سبك به صفا با و زيبا چادري. رفت چادر به وسايل با نيز

 خواست او از صحرا كه بود كرده تعريف صحرا براي هايش سنت و سرزمين هاي زيبايي از اوغلي عمو آنقدر بود اوغلي
 پدر براي كه كند درك توانست نمي و بود كوچكي بسيار دختر ها وقت آن صحرا باشد داشته چادري او خود چون تا

 ي شايسته كه زيبا چادري سال چند طي اوغلي عمو احوال اين همه با است مشكل چقدر تركمني چادر يك تهيه بزرگش
 سه چادر وسط ديرك بر بود ساخته خود هاي دست با كه كرد آالتي زينت از پر را آن داخل و برپا باشد عزيزش ي نوه
 چادر صحرا ديگر حاال بود كرده پهن شده بافته هاي حصير و ها قاليچه چادر كنار گوشه و اطراف در و آويخته را خود تار
 با هايي قاليچه شد مي جان نوازشگر ماليم شعري يورت داخل به ورود با كه طوري كرد مي تزيين خود ي سليقه به را

 زمين روي را ها بسته ساختند مي مزين را چادر زمين و ديواره بودند گرفته الهام طبيعت از كه لطيف و مختلف هاي طرح
 كه..  و ارد و قند و چاي و شكر روزانه مايحتاج از بودند عبارت شده خريداري اجناس كرد باز را آنها يكي يكي و گذاشت
 .داد قرارشان خودشان جاي در صدا سرو ايجاد بدون

 مختلف هاي زمينه در متنوعي هاي كتاب بود خواسته بزرگش پدر از صحرا كه بود دلخواهي چيز حاوي ها بسته از يكي
 به نياز رفته رفته ولي بود بزرگ شعراي ديوان دوستدار كودكي در البته كرد مي مطالعه صحرا كه غيره و علمي و تاريخي
 براي عجيبي فراست توانست انگيزي شگفت طرز به و كرد پيدا پذيري نا سيري حالت او در علوم فراگيري و دانستن
 صندوق پنج درچادر داد ي جا حصيري صندوق داخل و برداشت را ها كتاب بيابد ها كتاب ثقيل و سخت مطالب درك

 بيهوده اتالف از شدن خالص و بيكاري ساعات بابت از خيالش حاال داشتند قرار صحرا كتاب از پر بزرگ نسبتا حصيري
 مطالعه مجال كرد نمي ايجاد فرصتي اگر كه داشت خانه در واجب و ضروري هاي كار آنقدر گرچه بود شده راحت اوقات
 كارهاي به هم درست ريزي برنامه يك با تا داشت مي آن بر ديگر چيز هر از بيش را او دانش به اشتياق اما يافت نمي
 ساعت بايد و برد مي مرتع به چرا براي را بزان و گوسفندان گله كه زماني نكند تلف را اوقات هم و كند رسيدگي منزل

 به خواند مي خود موشكافي و دقت با را كتاب هاي نوشته. پرداخت مي تفكر و مطالعه به نشست مي كاري انجام بدون ها
 چه هر يافت مي مطالعه براي نو اي زمينه براي اي نكته آن مطالب از بلكه نداشت مجدد خواندن به لزوم تنها نه كه طوري
 .شد مي تر تشنه و تر بيتاب گرفتن ياد براي و ديد مي تر آگاه نا را خود گذشت مي زمان

 حرارت با را ايران بزرگ شاعران اشعار ديوان او ميل به و آموخت بزرگش پدر نزد سالگي پنج از را نوشتن و خواندن
 شناخت و پژوهش براي ناپذيري اجتناب ميل اش نهاني هاي استعداد به توجه با كم كم اما كرد مي حفظ و خواند مي

 كار پس آن از كرد پيدا انگيخت مي بر را اش كنجكاوي و يافت مي شكل ذهنش در اي مسئله چون كه طبيعي جريان
 مي سخن كمتر و كرد مي كار سخت صحرا شد بيشتر فعاليت و كار موجب و اندوزي دانش ي حربه قاليچه زدن نقش
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 مي تازه اي تجربه و دانش و شد مي پربارتر او روج و ذهن خزانه روز به روز بود متعادل خوابيدن و خوردن در و گفت
 پدربزرگش و خود كه تحققي و اجرا قابل غير نسبتا توفع و داشت خود روحي و جسمي توان از بيش ادعائي نه اندوخت

 .نباشند برآوردنش به قادر

 وارد و دويد صدا سمت به شتابان و معطلي بدون صحرا زد مي صدا را او كه بود اوغلي عمو خواند را صحرا كلبه از صدايي
 :گفت و زد زانو او رختخواب كنار شد شادمان بسيار پدربزرگ سالم و باز چهره مشاهده با شد كلبه

 بزرگ؟ پدر شديد بيدار كي انداخته گل صورتتان شكر را خدا

 نيست چيزيم كه من ناراحتي؟ انقدر چرا تو نيست وقت خيلي

 تركيد بغضش ناگهان و شدند آلود اشك صحرا چشمان

 :گفت و كشيد آغوش در را اش نوه زياد تاثر با اوغلي عمو

 ببينم را ات گريه توانم نمي مني جان از تر عزيز تو قشنگم... نازنينم دخترم نكن گريه

 شود جدا او مهر پر ي سينه از نداشت قصد انگار كرد خيس را بزرگش پدر جليقه صحرا هاي اشك

 :گفت و كرد جدا خود از را او نرمي به پيرمرد

 كردن گريه ديگر است قبراق و سرحال پدربزرگت كه حاال پس ؟ انداخته گل صورتم كه نگفتي االن همين خودت مگر
 ندارد موردي

 :گفت ناراحتي و بغض با صحرا

 كشيد مي قليان و چپق و پيپ مدام دهيد نمي اهميت تان سالمتي به كنيد نمي گوش من هاي حرف به اصال شما

 :گفت و آورد لب بر لبخندي اوغلي عمو

 دم تازه چاي يك بزرگت پدر براي و كن پاك را هايت اشك هم حاال كشم نمي هيچ نگويي تو تا ديگر چشم خوب خيلي
 هستم تشنه خيلي كه بريز

 :گفت و نشست صحرا لبان بر لبخندي كالم اين شنيدن با
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 آوريد مي در را ها پيرمرد اداي و پوشانيد مي را خودتان طور اين شما كه نيست سرد هم ها آنقدر هوا

 است شده پير واقعا پدربزرگت ادا؟ كدام

 .كنيد مي كار جوان مرد تا چند اندازه به شما بزرگ پدر كنيد بس

 .اي نديده را رشيد جوان يك كردن كار هنوز كه چون بگويي هم بايد بله

 بكنم توانم مي كه مجسم اما ام نديده بله

 نيست ادم خود ديدن از بهتر چيز هيچ دنيا در

 :گفت و داد او دست به را چاي صحرا

 .كنم مي پهن را شام سفره من بنوشيد را تان چاي تا

 داشت انبوهي ريش خورده چين و متفكر جبيني و گشاده اي چهره با بود ساله پنج و شصت حدود مردي پير اوغلي عمو
 از خالي گفت مي هم اگر و گفت مي سخن كمتر و بود سيما خوش بسيار كشيد مي دست آن بر تفكر حالت در اغلب كه

 ميان اين در دانستند مي خود از را او و گذاشتند مي احترام او به دهكده اهالي همه مهاجر يك مقام در نبود پند و نكته
 او ي نوه كردند مي سعي و دادند مي آزار را او خود مورد بي كنجكاوي و رشك با كه بودند فرومايه و حسود مردمان تنها
 زدن نيشتر و نهادن عيب با را خود هاي عقده تا ديدند نمي را او كه چرا كنند قلمداد متحوس با ديوانه دليلي هيچ بي را
 .كرد مي درست لقمه بزرگ پدر براي و بود كرده پهن را سفره صحرا كنند ارضا او به

 شود نمي وارد ما به اي لطمه كنيد استراحت كامال روزي چند اگر نظرم به

 به تن از را خستگي عمر يك تالفي شود نمي كردن استراحت روز سه دو با ولي آيد نمي بدش راحتي از كسي هيچ گرچه
 باشم سرگرم كار با كه بهتر همان پس كرد در

 :پرسيد كند منحرف مسير اين از را او فكر اينكه براي بود شده پدربزرگ درماندگي و خستگي ي متوجه كه صحرا

 كه را چه هر خالصه كرديد؟ كار چه ؟ رفتيد كجا مثال ؟ كنيد تعريف برايم امروز اتفاقات از خواهيد نمي بزرگ پدر
 كنيد تعريف برايم ديديد

 :گفت و كشيد خود ريش به دستي اوغلي عمو



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  8 

 كنم مي تعريف خواستي خودت كه حاال

 بزنيد تار سه خواستيد وقت هر كه برويم من چادر به پس

 راحتم جا همين نه

 :داد ادامه و كرد مكثي گاه آن

 آن جنس از يا اورد مي اي بهانه يك كس هر بخرد خوب قيلمت به را قاليچه نشد حاضر كس هيچ بازارچه توي امروز
 برگردم خانه به توانستم مي نه كنم كار چه كه بود مانده مستاصل و نااميد هم من آن طرح و رنگ از با گرفت مي ايراد
 كه بودم ها بدبختي اين فكر در بفروشم ارزان قيمت با را خوبي اين به قاليچه آمد مي دلم نه و خالي دست با هم آن

 اين رفتار از من " اوغلي عمو سالم ": فگت و زد بغلم خوشحالي با و شد سبز جلويم باال بلند و رشيد جوان يك ناگهان
 نظرم به دلنشينش سيماي كردم نگاهش كه دوباره ولي بودم نشناخته را او هنوز راستش چون كردم تعجب جوان مرد
 :گفت و گرفت دستش در را دستم آمد اشنا

 " نشناختيد؟ شماست تار سه صداي از پر خاطراتش همه كه را اي بچه پسر چطور "

 بوي بود نشده عوض اصال بوئيدمش بوسيدمش كردم بغلش دوباره ناباوري و خوشحالي از اوردم خاطر به را ياشار فورا
 .كرد زنده برايم را چيش ها سال خاطرات تنش

 زده ذوق چنين اين خاصي موارد در جز را او كنون تا زيرا بود كرده تعجب بسيار پدربزرگش احساسات ابراز از صحرا
 :گفت و شد تجريك نظر مورد جوان به نسبت كنجكاويش رو اين از بود نديده

 !است؟ كسي چه ياشار اين مگر داريد دوست قدر اين را كسي شما دانستم نمي من

 و مروت كه كردم مي فكر امروز تا خريد من از بازار قيمت برابر دو به را قاليچه امروز كه است مردي جوان همان ياشار
 او مادرش و پدر پيش سال پانزده شد عوض ام عقيده ياشار ديدن با اما ايت بربسته رخت ما دنياي از انسانيت و مردانگي

 .است برگشته اينجا به شده استادي خودش براي كه حاال و فرستادند شيراز به موسيقي تحصيل براي را

 بزرگ پدر نظر درستي به انديشيد مي بود داده فرا گوش بزرگ پدر هاي گفته به كه حالي در و كرد اختيار سكوت صحرا
 گفت و زد لبخندي بزرگ پدر داشت ايمان

 :گفت و كرد تمجيد و تعريف به و شروع قاليچه ديدن بمحض
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 ياشار باشم نكرده اشتباه اگر البته باشند بافته را آن نظيري بي هاي دست بايد دارد وجود آن نقش پود و تار در رازي "
 " است دوست هنر و جو حقيقت تو مثل هم

 : كرد زمزمه لب زير و شد عوض چشمانش حالت ناگهان صحرا

 " جاودانگي و فنا ، عشق ، حقيقت "

 :گفت اوغلي عمو

 بشنوم؟ هم من كه زني نمي حرف تر بلند چرا كن نگاه من به

 :گفت داشتني دوست لبخندي با صحرا

 .باشند عالي خيلي بايد كردم باز خريديد برايم كه را هايي كتاب

 خبر و بست فرو لب بنابراين بشنود چيزي ياشار ي درباره اين از بيش خواهد نمي صحرا كه بود دريافته اوغلي عمو
 به ديگر هاي شب چون صحرا شب آن سپرد سرنوشت به را ماجرا و نياورد زبان بر گفت مي صحرا به بايد كه را مهمي
 داشت نگه باز را مرد پير ي خسته چشمان اش طوالني غيبت و برد پناه خود خلوت

 

 دوم فصل

 ،ٰپرداخت اش روزانه كارهاي به عجيب نشاطي و نيرو با. شد نمي ديده او چهره در خستگي از نشاني هيچ بعد روز صبح
 سرگرم كتاب مطالعه با را خودش روز آن ساعات تمام. برنگشت عصر تا و برد چرا به را گوسفندان آفتاب طلوع از قبل
 و شد كلبه وارد سپس برد، آغل به را گوسفندان ابتدا. برگشت خانه به خستگي و كسالت احساس بدون عصر و كرد
 :گفت

 !پدربزرگ سالم -

 نشسته عمواوغلي كنار در برازنده بسيار و قيافه خوش جوان. بگريزد خواست و خشكيد لبانش بر لبخند غنچه ناگهان
 و گرفت را صحرا دست اغلي عمو. شد خود روبروي مقهور ناخوآگاه و بازايستاد صحبت از صحرا ناگهاني ورود با او. بود
 ياشار از انديشه قدرت صحرا ديدن با. كشيد مي نفس تند و بود دوخته زمين به را چشمانش صحرا. شد گريزش از مانع
 :گفت ياشار به خطاب و نشاند خود كنار در را صحرا اغلي عمو. كرد نگاه فقط و شد سلب
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 .صحراست ام نوه -

 : داد ادامه خاصي لحن با گاه آن

 .ببيني داشتي اصرار كه كسي همان -

 سنگين و عجيب سكوتي در كلبه. انداخت پايين را سرش و زد لبخندي بود، شده خيره صحرا به لحظه اين تا كه ياشار
 :گفت و كرد صحرا روبه عمواغلي باالخره. شكست مي را سكوت اين بايد نفر يك. بود رفته فرو

 .است كرده روشن را ما كلبه آمدنشان با و كرده قديم دوستان از يادي سالها از پس امروز ياشار آقا -

 .دادم مي زحمت شما به و آمدم مي بايد باالخره. بود ام وظيفه -

 از را خود كنترل تقريبا و كند خودداري او به كردن نگاه از توانست نمي ياشار ولي كرد، نمي بلند را سرش اصال صحرا
 در نشد، برانگيخته او در هيجاني هيچ شنيد، را او دلنشين صداي و كرد نگاه را او لحظاتي براي صحرا. بود داده دست
 وجد به او جذابيت تاثير تحت و باشد تفاوت بي اي برازنده و زيبا مرد چنين برابر در توانست مي دختري كمتر كه حالي
 خارج كلبه از نسيمي چون و برخاست جا از بناگاه. زد نمي حرفي و بود نشسته تفاوت بي و زده يخ گلي مانند صحرا. نيايد
 پيش از عمواوغلي زيرا است، نشده متعجب صحرا عجيب و تند العمل عكس از هم زياد كه داد مي نشان ياشار رفتار. شد

 :گفت و شد بلند خاصي فروتني و احترام با. بود داده او به را الزم زمينه

 .كنم كم را زحمت ديگر بدهيد اجازه اگر عمواغلي، خوب -

 هان؟ نشدي ناراحت كه صحرا دست از زودي؟ اين به كجا -

 :گفت و زد داري معني لبخند كرد مي نگاه در به كه درحالي ياشار

 .نه -

 :گفت پرتمنا لحن با عمواغلي

 گذاري؟ نمي تنها را پيرت عمواغلي و گردي مي بر كه باشم مطمئن -

 .آمدم مي من خواستيد نمي اگر حتي -
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 انداخت باال به نگاهي آن دامنه از و رفت پايين چاالكي با تپه شيب از. رفت و داد دست عمواغلي با خداحافظي براي سپس
 انگيز رخوت و آور شادي التهابي و بود فراگرفته را او وجود اي ناشناخته هيجان. بود فايده بي اما ببيند، را صحرا شايد تا

 انقالبي درونش در ناخودآگاه گونه اين چرا كه بود شده متعجب خود رفتار از. انيدكش مي تپه باالي سمت به را نگاهش
 هم با نگاهشان كه را اي لحظه بخصوص كرد، مي تكرار ذهن در وقفه بي كلبه، به را صحرا ورود تصوير. است شده برپا

 كه كرد نمي هم را تصورش چگاههي. بود ساخته وارد او روح و جسم به را خود ضربه اولين عشق، شالق و كرده تالقي
 اين به چگونه دانست نمي. بكشد زنجير به را قلبش لحظه يك در هم آن تفاوت، بي و عجيب نگاه يك با بتواند دختري
 روح پركشش، و عصيانگر نيرويي. بود نديده زيبايي بدين موجودي عمرش تمام در. است شده فريفته و مسحور سرعت
 احساس اي كننده مدهوش رايحه او ورود از قبل ياشار. بود ساخته خود مشخر و كرده شمرتع را او چون آرام مردي
 كلبه و بهشتي اي رايحه از آكنده اطراف فضاي كلبه به ورودش با. بود نكرده استشمام گلي هيچ از تاكنون كه بويي كرد،
 دست چيز همه. نداشت وجود آنجا در نيز گل از نشاني حتي كه درحالي شد، عطرآگين گلستاني به تبديل محقر و ساده

 و جسم و ببيند اي افسانه و نيافتني دست اي الهه چون را آميز اسرار اما ساده، دختر اين ياشار تا بودند داده هم دست به
 مادرش و پدر چشمان جلوي از و كرد سالم شد، كه خانه وارد. بسپارد ساختني ولي سخت، اي تجربه دست به را روحش

 :گفت و كرد همسرش به رو بيك احمد. رفت باال طبقه به و گذشت كردند مي نگاه را او و بودند نشسته يراييپذ در كه

 .است ناراحت چيزي از ياشار آيد مي نظر به -

 :گفت و زد تلخي لبخند خاتون ملكه

 .كنم نمي فكر نه -

 :گفت و كرد همسرش به آميزي پرسش نگاه بيك احمد

 رفته؟ فرو خودش در طور اين كه شده چه پس -

 .شد مي توجيه برايت رفتارش بود رفته كجا امروز دانستي مي اگر -

 بود؟ رفته كجا مگر -

 .بوده عمواغلي پيش حاال تا ظهر نزديكيهاي از -

 .دهد مي روي حادثه اين روزي كه دانستم مي هميشه من. رفت باالخره پس -

 .بگيرم را جلويش توانستم نمي. بود خارج من عهده از راستش -
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 دختر آن نادان، و خرافاتي مردم داند نمي ياشار كه چون كني، آگاه دهكده مردم فكر طرز از را او توانستي مي حداقل -
 .دانند مي منفور را معصوم

 اصال و خواهد مي كه كند مي را كاري همان هميشه شناسي مي خوب را پسرمان كه تو نداشت، تاثيري گفتم مي هم اگر -
 .دهد نمي اهميت مردم حرف به هم

 و جهل دالئل، آن از يكي مگر شد؟ چيزهايي چه قرباني صحرا خود مگر. بدهيم را هشدار او به كه ماست وظيفه اين -
 .بيفتد اتفاق اين است ممكن هم دوباره بنابراين كرد؟ گرفتار سرنوشت اين به را او كه نبود مردم ناداني

 .شديم نگران ما كه نيفتاده اتفاقي و نشده طوري كه حاال -

 .بكنيم را چيزها خيلي مراعات بايد و غريبيم اينجا ما. بيفتد هم نبايد -

 كنيم؟ كار چه گويي مي خوب -

 .كنيم داماد را ياشار نشده دير تا بايد. ندارد بيشتر راه يك -

 هاست؟ آساني همين به مگر -

 دارد؟ مشكل شد كه ما پسر نوبت اما است، آسان مردم براي چطور -

 سرد و تفاوت بي آنقدر دخترها با بلكه ندارد ازدواج آرزوي تنها نه و كند نمي فكر جوانان همه مثل ما پسر اينكه براي -
 .آيد مي بدش هم خودش از مقابل طرف كه كند مي برخورد

 .كني مي فكر اينطور هستي مادرش تو چون شايد -

 ما با بخت شايد. چيست خودش نظر ببينيم بايد دهيم، انجام كاري ياشار نظرخواهي بدون توانيم نمي كه ما باالخره -
 .شود عالقمند دختري به او و كند ياري

 :گفت و زد آتش سيگاري بيك احمد

 چه؟ باشد صحرا دختر آن اگر -

 .باشد ديده اگر تازه. ديده را او سال پانزده از پس كه است باري اولين امروز. ندارد امكان -
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 براي كه شده بارها هم من خود راستش. بود زبان شيرين هم چقدر. بود بانمكي و خوشگل بچه دختر كه وقتها آن -
 .است بازداشته كار اين از مرا كار عاقبت فكر اما ام، شده وسوسه ديدنش

 :گفت و كشيد سردي آه خاتون ملكه

 .هستم او سرنوشت نگران هم هنوز. ام نبوده غافل او فكر از روز يك حتي سالها اين تمام در -

 .بودي اش وابسته شديدا و اي كرده ا او مادري سال دو چون است طبيعي تو نگراني -

 پيش سال پانزده مثل را آنها جدايي نقشه بايد كه حاال مثل كند، مي عوض را ها آدم روزگار كرد؟ شود مي چكار -
 .بكشيم

 .شود مي درست چيز همه بگيريم زن ياشار براي اگر گويم مي هم باز -

 بكنيم؟ توانيم مي كار چه ما نخواهد خودش اگر آخر -

 :گفت اميدواري با بيك احمد

 .پسندد مي را يكي باالخره نباش، نگران -

 .آيد مي اينجا به صحرا تركمن از مهتاب خواهرم امشب -

 .بودي نگفته من به -

 .هستند اينجا شام براي كه زد تلفن ظهر از قبل -

 خانوادگي؟ خودشان يا آيند مي كرامت با -

 .نزد برادرم از حرفي نه -

 مگرنه؟ كرده، تمام را درسش سولماز دخترشان -

 .آيد نمي در جور من پسر با اصال سولماز ولي چيست، منظورت دانم مي -

 چه؟ من برادرزاده -

 .آيد مي بدم دخترها جور اين از كه نياور را پري اسم خدا به را تو -
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 .باشد آمده ديگري كره از ما پسر اينكه مگر هستند، زن زنها همه خانم؟ چه يعني -

 با متناسب كدامشان هيچ و است گستاخ و پررو خيلي هم تو خواهرزاده است، خجالتي و پخمه من خواهرزاده اگر -
 .نيستند ياشار روحيه

 يك. است ساله هشت و بيست حاال ياشار. آوريم مي بهانه داريم درواقع بگذاريم عيب كسي هر روي بخواهيم اگر -
 برازنده دختر فاميل ميان در اگر باالخره. ايم نكرده پيدا او براي مناسبي دختر هنوز ما و شده ساله چهل بينيم مي وقت
 .باشيم دنبالش ديگري جاي بايد نباشد اي

 كرد؟ اطمينان مردم به شود مي چطور نشناخته -

 :گفت كنايه با بيك احمد

 .است ديگري چيز تو زبان مزه. نيستم بيك احمد كه نخوانم را تو دست اگر زندگي سال همه اين از بعد -

 .كند ازدواج پسندش مورد دختر با خواست خودش كه وقت هر و بشود خوشبخت پسرم خواهم مي فقط -

 ببينيم؟ را پسرمان تنها عروسي تا كنيم صبر بايد كي تا -

 .باشيم هم سلما فكر به بايد. نيست فرزندمان تنها كه او آخر. كنيم پيله ياشار به زياد نبايد -

 .رسد مي هم سلما نوبت بعد بگيرد، سامان و سر بايد او اول. ماست ارشد فرزند ياشار. خانم خير نه -

 .گذاشت تنها درهم افكاري با را بيك احمد و ببيند را شام تدارك تا شد بلند جايش از خاتون ملكه

 يكي كه داشتند قرار هم كنار در خواب اتاق دو همكف طبقه در. بود طبقه دو و شده ساخته جديد سبك به خانه ساختمان
 خانه جنوبي ضلع به مشرف بزرگي آشپزخانه. داشت اختصاص سما به ديگري و بود همسرش و بيك احمد به متعلق
 واقع مكان يك در ياشار ميل رغم به كتابخانه و پذيرايي. داد مي نشان را خانه پشت خلوت حياط منظره كه داشت وجود
 را خانواده اجتماع كه بود طوري بيك احمد سليقه. برد مي خود اتاق به را كتاب بايد مطالعه براي كسي هر و بودند شده
 همه. باشند پراكنده و هم از دور خواب ساعات و استثنايي موارد در جز نداشت دوست و داد مي ترجيح گيري گوشه به

 .بخشيد مي محيط به را خاصي گرمي و آسايش آن ساده دكراسيون و بود راحت و شيك خانه وسايل

. داشت قرار پله راه روبروي نيز ورودي در. شد مي منتهي باال طبقه در راهرويي به و خورد مي باال به پلكاني پذيرايي از
 در اي شيشه نورگيري با وياليي، سبك به بزرگ اتاقي. داشت اختصاص ياشار به و بود بزرگ بسيار باال طبقه اتاق تنها
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 به رو اي پنجره اتاق ضلع هر. شد مي منتهي داشت قرار اتاق وسط در كه زيبايي و سبز گلخانه به مستقيما كه صقف
 جنوبي پنجره كنار در خواب تخت. بود پيدا آن در صحرا دل تا كه رويايي و نواز چشم اي منظره با همراه داشت، بيرون
 گذاشته گلخانه كنار غربي و شرقي هاي پنجره به رو قرينه صورت به و هم به پشت راحتي مبل دو و داشت قرار اتاق
 آن ديوار روي پاييز نقاشي و داد مي سبز توري هاي پرده به خاصي جلوه شمالي پنجره كنار زاويه در شومينه. بودند شده

 و راحت تنها نه و داشت برتري خانه كل بر حيث هر از اتاق اين رفته هم روي. آورد مي اتاق داخل به را دشت منظره
 .داشت سو چهار از نظيري كم منظره بلكه بود، بخش آرامش

 تپه سبز، سر و مرتفع هاي كوه و ها تپه اما ببيند، را كلبه بتواند شايد تا رفت غربي پنجره كنار ورود، محض به ياشار
 با تا كشيد دراز تخت روي قرار بي و آرام نا. شدند مي او ديد مانع و بودند گرفته خود ميان در را او اميد كوچك

 خارج ذهنش از هم لحظه يك براي حتي صحرا تصوير زيرا. بود فايده بي هم باز اما كند، متمركز را حواسش استراحت
 گوش از هدف بي. نشست راحتي روي و شد رد پنجره كنار از بعد و رفت، پنجره كنار و شد بلند تخت ازروي. شد نمي
 وقتي. بازگردد همانجا به خواست مي دلش و بود پشيمان بود بازگشته خانه به زود اينكه از. رفت مي ديگر گوشه به اي
 تفاوتي بي و گدشته محبت بين توانست نمي داشت، انس او با اندازه چه تا كه آورد مي خاطر به را صحرا كودكي كه

 كرد، مي فكر خود با. داشت هم مالي استقالل حتي و بود شده خانمي خود براي ديگر حاال. بيابد شباهتي امروز غريبانه
 طوري. وقار با و زيبا حال عين در اما ساده بسيار. بود كرده تغيير چقدر. شد نزديك او به قديمها مثل شود مي مشكل
: گفت و آورد لب بر لبخندي گذشته يادآوري با. نبود يادش چيز هيچ انگار كه كرد برخورد من با تفاوت بي و غريبانه
 به گردش براي نفري دو وقت آن داشت، مي باز مدرسه به رفتن از مرا و كرد مي لج كه روزهايي كرده؟ فراموش چطور
 هاي ماهي رودخانه از كرديم، مي بازي زديم، مي غلت چمنها روي گذاشتيم، مي پا زير را ها تپه اين همه. رفتيم مي دشت

 .كند سرخ ناهارمان براي تا داديم مي مادر به و گرفتيم مي كوچولو

 .نگردد باز وقت هيچ ديگر شايد بود، شيريني روزهاي عجب: گفت و كشيد بلندي آه گاه آن

 آرزو و بود شده آزرده صحرا رفتار از. كند فگر كمي تا گذاشت تنها را صحرا و رفت كلبه به عمواغلي ياشار رفتن از پس
 و ديد مي تنها را صحرا كرد مي فكر خود بيماري و پيري به كه وقتي. بگيرد ناديده را موضوع اين ياشار كاش اي كرد مي
 كمبودهاي. آمد مي گرفتار عميق دردي به وجودش همه كشيد، مي را پاك و معصوم فرشته اين انتظار كه اي آينده از

 بي. باشد داشته عمل آزادي و مالي استقالل و بايستد خود پاي روي بتواند او تا كرد مي پر آزادي دادن با را صحرا زندگي
 به را گذشته از خاطراتي تنهايي در تفكر و ياشار ديدن با بود اميدوار كند مالمت اش خودخواهانه رفتار براي را او آنكه
 .بياورد ياد
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 و ناشايست رفتاري با و گرفته ناديده را پدربزرگ ميهمان حضور خودخواهانه اينكه از و بود نشسته خود چادر در صحرا
 موجب و كرده اشتباه كه دريافت. دانست مي سرزنش و تنبيه مستوجب را خود بود رانده خويش ازخانه را او گستاخانه
 و عشق داشتن با و داشت دوست را آرامش و خلوت او. است شده ميهمانش نزد در پدربزرگ سرشكستگي و خجالت
 حقيقت طبيعت دامان در او. كرد نمي احساس خود در ديگري وجود به نياز ديگر داشت، نياز آنها به كه آنهائي محبت
 آغوش به پا گريز آهويي چون و برداشت را ني. كرد نمي عوض دنيا تمام با را خود راز خلوت و بود آموخته را عشق
 .برد پناه خود معبود

 

 سوم فصل

 و كرد مي چرا گله داد مي بارندگي از خبر ابرها سياه انبوه و بود ابري آسمان روز آن فرداي يعني شنبه يك روز عصر
 و بود كشيده دراز كامال آن بزرگ و پهن هاي شاخه از يك روي كرد مي استراحت تناور گردوي درخت يك باالي صحرا

 خنكي نسيم و بخش فرح هواي از و بود خوابيده تقريبا كرد مي حفظ را تعادلش داشت خود شكم روي كه بلندي چوب با
 برد مي لذت وزيد مي كه

 قرار خطاب مورد را او كه خاست بر هوا به فريادي ناگهان رسيد مي نظر به خسته بسيار شد پهلو نيم و زد خواب در غلتي
 :گفت و داد

 نيفتي درخت از باش مواظب صحرا

 :پرسيد نگراني با صدا آن شد سرازير پايين سمت به درخت باالي از باشد خودش دست آنكه بي و خورد بهم تعادلش

 نشدي؟ كه طوري

 :گفت ياشار نداشت گو و گفت و مسالمت قصد بود خورده جا كامال صحرا

 آوردم برايت را چاي قمقمه من همين براي داشت كسالت كمي اوغلي عمو

 كشيد كوچكي فرياد ياشار به نگاه با ناگهان و گرفت باال را سرش آرام و كرد نرم را دختر قلب ياشار دلسوزي و مهرباني
 :گفت و

 است خوني لباست
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 :گفت خون وجود با و كرد خود به نگاهي ياشار

 نيست مهم

 :گفت صحرا ليكن و گردد باز كه خواست و

 نه

 :گفت و رفت جلو بازداشت حركت از را او و

 باشد رفته فرو شما تن در بود من دست در كه چوبي تيزي كنم فكر

 نفهميدم چيزي بعدش اما كرد درد احساس لحظه يك

 باشيد شده زخمي بدجوري شايد ببينم بايد

 زد باال را ياشار پيراهن آستين معطلي بدون گاه آن

 :گفت و ترسيد كمي زد مي بيرون ان از خون و بود شكافته كمي دستش چپ سمت

 بشود اينطور خواستم نمي بزرگ خداي

 :گفت و زد لبخندي خونسردي با ياشار

 نكردي را كار اين عمدا كه تو بود اتفاقي

 :گفت و ديد اش چهره در وضوح به را مهرباني و كرد ياشار به نگاهي صحرا

 رسد نمي قدم اينطور ببندم را زخم توانم مي تر راحت من بدهيد تكيه درخت به و بنشينيد اگر

 به را آن و كند را پيراهنش پايين كند تعللي آنكه بي صحرا داد تكيه آن به و نشست درخت زير و كرد اطاعت ياشار
 فالكس در كه اي چشمه آب با و آورد بيرون خود حصير داخل سبد از تميزي دستمال سپس كرد پاره پهني نوار شكل
 با كرد پاك كامال او دست روي از را خون و داد شو و شست را زخم اطراف ابتدا چالند خوب و كرد خيس را آن داشت
 نگاه جال اين در را او ياشار نكند درد احساس ياشار تا كشيد دستمال بود چسبيده هم به كه موهايي روي دقت و لطافت
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 برايش پيشينشان انس و ديد مي اش كودكي قالب در را خود دستش با صحرا كوچك هاي دست تماس از و كرد مي
 است نيافتاده برايش اتفاقي هيچ انگاه زد مي لبخند و كرد مي نگاه را او خيره خيره شد مي تداعي

 و بست محكم ياشار دست دور چهن نوار صورت به را شده پاره پارچه و كرد تميز را زخم محل دستمال با صحرا عاقبت
 كرد خشك لباسش پايين با را اش شده شسته هاي دست و گشت باز بعد دقايقي شد دور جا آن از بزند حرفي كه ان بي

 دست به را يكي ريخت چاي خودشان براي و آورد بيرون سبد از گلي ليوان دو سپس انداخت سياه آسمان به نگاهي
 در و نزدند حرفي كدام هيچ شد چاي نوشيدن مشغول و گذاشت وسط را قندان گرفت خودش را ديگري و داد ياشار

 از را التهابي هر دشت آرامش و بيكراني و سبزي سر كردند تماشا را ها قاصدك برخاستن هوا به دشت بيكران سكوت
 و آسمان به ها سبزه نگاه تند نسيمي ترنم درختان ي همهمه خواند مي فرا خود آغوش به را او روج و زدود مي وجود
 كرد مي آغاز سرودي بايد و داشت نو ميهماني امروز طبيعت كرد مي دعوت خود جشن به را واردي تازه هر شور پر آواز
 .كرد منقلب را ياشار و داد نوازش را صحرا وجود طبيعت رساي زبان از عشق خواني هم پيام

 چهره ديدن با اما بود كرده احساس را سرما ياشار زخمي بدن سرد بادي وزش و ابري اسماني با بود بهار اول ماه غروب
 گوشت صحرا ديدار لذت همچنين و نبود اثر بي او كردن گرم در داغ چاي گرچه كشيد خجالت خود از صحرا شاداب ي
 ندهد نشان مقاومت خود از و اويزد در سرما با نتوانست احوال اين ي همه با برد مي فرو گرما از هيجاني در را او خون و

 خود وسايل نيز صحرا شد بلند جا از بود كرده سپري دشت سوزناك باد برابر در را مدتي و بود رفته او از خون كمي زيرا
 .يرگردد خانه به تا كرد جمع را گله بگيرد باران كه آن از قبل و گذاشت سبد در را

 تپه طوالني تقريبا مسير در برود او همراه تا برداشت بود گله كردن جمع مشغول صحرا كه موقعي را قمقمه و سبد ياشار
 هر به باشند داشته هم با هايي صحبت تا شد مي فراهم فرصت اين داشتند رو پيش در كه متعددي هاي خلنگزار و ها

 از. كند آغاز سخني تا آمد بر مناسب زماني پي در رو اين از نداشت را گرانبها فرصت اين دادن دست از قصد ياشار جال
 همه اين از ياشار بود ساخته فام سرخ را دشت سر تا سر شقايق از چادري كه رسيدند اي منطقه به و آمدند پايين تپه

 :گفت و آمد وجد به زيبايي

 است نظير بي خود نوع در گفت توان مي جرات به نباشد دنيا نقطه زيباترين اگر زيبا چقدر باشكوه چقدر

 :گفت و كرد او به نگاهي صحرا

 ميكنيد؟ فكر طور اين واقعا

 گفت توان نمي اين از غير



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  19 

 :گفت و كرد نگاه وحشي هاي گل به شيفتگي با صحرا

 زنند مي لبخند ما به ها شقايق بينيد مي كنيد نگاه كه خوب

 نباشد ديدن به قادر كسي هر شايد ولي بله

 دانم نمي ها آن از چيز هيچ چون زنم نمي حرف ديگران از من

 بگيرد قرار ها بدي معرض در كه شماست باطن صفاي از حيف بهتر چه

 هستيد؟ ديگران با يا بينيد نمي را ها شقايق لبخند چون هستيد؟ بد هم شما يعني كرديد كه تعريفي اين با

 :گفت و كرد حيرت صحرا سنجي نكته از ياشار

 دهم مي ترجيح را ها خوبي اما دورم ها بدي از بگويم نميتوانم

 دامنه در كه سنگي حوض از و آمد مي بيرون جنگلي كوهستان دل از كه اي چشمه بودند رسيده بيد ي چشمه به اكنون
 .يافت مي ادامه دشت پهن انتهاي تا كه بود ساخته اي باريكه بود شده محصور درخت از پرچيني با و داشت قرار چشمه

 :گفت صحرا

 گويند؟ مي بيد چشمه اين به چرا دانيد مي

 لرزاند مي سرما از را بدن هم تابستان در حتي كه چون

 ترسيد؟ نمي لرزيدن از كه شما

 كند حل خود در را امروزم گرماي اش سردي بگذارم چشمه آب در را پايم تا ترسم مي اما نه لرزيدن؟

 حركات متوجه بگذرند چشمه از تا كرد مي هي را گوسفندان كه طور همين و بود گرفته اش خنده ياشار حرف از صحرا
 بود نيز او

 پيراهن در اش ورزيده اندام زد باال را خود شلوار ي پاچه و كند را جورابش سپس آورد در را هايش كفش ابتدا ياشار
 از و برداشت را قمقمه و گذاشت سبد در را جورابش و كفش نمود مي جذاب بسيار رنگ كرم جين شلوار و زرشكي
 شد رد چشمه



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  20 

 بود باباطاهر از شعري كه كرد مي زمزمه لب زير آوازي راه وسط در

 "... بينم تو صحرا بنگرم صحرا به "

 دنبال و زد نشنيدن به را خود اعتنايي بي با و نياورد خود روي به اصال اما نشست صحرا دل به او دلنشين و خوش صداي
 .گرفت فاصله او از و شد روانه گله

 :گفت و كرد شكايت خود پيش راه بودن طوالني از صحرا

 نيامد باران شد خوب

 :گفت و گرفت قرار سرش پشت و رساند او به را خود ياشار

 .است كرده خيس مرا صورت باران هاي قطره اينكه مثل

 را چيز همه زدن بهم چشم يك در و شد تندتر و تندتر باران اوست با حق ديد و كرد آسمان به رو را صورتش صحرا
 تا سر از كرد تر شفاف هميشه از را فضا و چسبيد زمين به باران ريز هاي قطره با همراه هوا خاك و گرد داد شو و شست
 گام كه جالي در باشد داشته توجه چيزي يا كسي به آنكه بي بود چسبيده بدنش به كامال لباس و چكيد مي آب صحرا پاي
 :گفت بلند صداي با كرد مي سريعتر را بلندش هاي

 دادم نمي زحمت خودم به قدر اين آيد مي باران دانستم مي اگر نشوم خيس چشمه آي در كردم دقت همه آن

 اين شد اش آزردگي و سردي موجب امر اين و كرد مشاهده خود به توجه بي كامال را او ولي بود صحرا جواب منتظر
 حتي و است بيگانه مرد يك عوالم و احساسات با كه ديد مي را صحرا زيرا كرد مي احساس خود به نسبت تنها را سردي
 بود بالغ دختري صحرا داد نمي راه خود ذهن به دارد هايي كشش جوان مرد يك با همنشيني و مصاحبت كه را اين تصور

 داشت كودكانه ذهني مسائل از بسياري به نسبت حال عين در و

 و شد متعجب و منقلب سخت ياشار كرد مي نگاه را او آشنا نا و پاك كودكي چون جسماني بلوغ عين در صحرا كه وقتي
 مي مردد است ديده را صحرا كه است مردي اولين او و نگذاشته آنجا به قدم كنون تا خودش جز كسي نبود مطمئن اگر
 از را او راندن قصد و ميدهد نشان سردي و توجهي كم او به دليل همين به و باشد ديگري مرد عاشق صحرا شايد كه شد
 نيست طور اين كه دانست مي ولي دارد خود
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 برابر در لحظه چند ظرف و شد خيره صحرا به چشمانش رسيد خود شدت اوج به باران و گراييد تاريكي به آسمان
 يافت شكسته هم در را خود بار اولين براي و شد سلب ياشار از مقاومت قدرت او ناپذير وصف زيبايي

 حال در و كند مي سير دنيايي چه در او دانست نمي ياشار دود مي گوسفندان دنبال كودكانه وجدي با او كه ديد مي
 بال شدن خيس از آنكه بي سبك اي پرنده چون باراني هواي اين در و خندد مي خود با طور اين كه است چيز چه تماشاي

 . كند مي شادي و گيرد مي اوج باال به كند سنگيني احساس پرش و

 .كند مي جلوه خواستني پيش از بيش باران قطرات زير كه ميديد را خود عشق ي پرنده ياشار حال اين در

 را او نام صحرا جانب از صدايي شايد تا شد منتظر حال عين در و شود مسلط خود بر تا گرفت پيشي صحرا از ناگهان
 .نشد ياشار سبقت متوجه كه بود مشغول و محسور قدر آن صحرا ولي بخواند

 مهارت با صحرا ولي خوردند مي ليز مرتب و بود گرفته باال صدايشان رفتند مي باال سختي به تپه سربااليي از گوسفندان
 اين تكرار با و زمان مرور به ولي شد مي رو روبه مشكل اين با بهار اوايل و زمستان فصل در معموال رساند باال به را همه

 شد نمي او راه سد قبيل اين از مشكلي هيچ تقريبا و شد حاصل الزم مهارت ماجرا

 گلي و خيس كامال كه را هايش لباس تا رفت چادر به سپس ببرد آغل به و برساند تپه باالي به را گله شد موفق باالخره
 كند عوض بودند شده

 و دلچسب وي براي كه زمستان در آتش روياي به شبيه خاست مي بر صدايي چادر سطح به باران هاي قطره برخورد از
 و باراني ديشب باران ستاره برخالف كه ديد را آسمان انداخت بيرون به نگاهي و زد كنار را چادر ي پرده بود بخش لذت
 و كرد سالم رسانيد كلبه داخل به را خود سريع و كوچك هاي گام با بود فاصله قدمي چند كلبه تا چادر از بود غوغا پر

 هاي شعله به و بودند نشسته داشت قرار كلبه وسط در كه هيزمي بخاري كنار ياشار و اوغلي عمو نشست در جلوي
 عمو كردند مي فكر مشتركي و خاص مسئله به ظاهرا و بودند شده خيره آمدند مي در قرمز و آبي رنگ به كه هيزمي
 باز روحيه ديدن با نيز صحرا شود گرم و بنشيند كنارش در تا خواست او از و شد خوشحال اش نوه ديدن با اوغلي

 اين از ياشار بودن با ولي رود خواب به و بگذارد او زانوي بر سر هميشه مثل تا رفت او كنار و شد شادمان بسيار پدربزگ
 .زد باز سر كار

 به درشت هاي چهارخانه شلواري و سفيد نخي بلوز در بردارد او از چشم نتوانست ديگر صحرا ديدن محض به ياشار
 بسيار و ناشناخته اي جاذبه رسيد مي نظر به زيباتر چندان صد و داشت شباهت آرام هاي بچه پسر به بيشتر قرمز رنگ
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 روي عجيب لبخندي ناگهان ساخت مي خيره را ياشار كه گرفت مي خود ي هاله در را او و خاست مي بر او وجود از قوي
 بگويد خواست مي انگار بخشيد اش چهره به خاص حالتي مجموع در كه زد برقي چشمانش و نشست ياشار لبان

 " آورم مي دست به تورا و آيم مي باشد الزم كه كجا هر تا تو داشتن براي "

 صندلي طرف به را دستش ساخت مي مطمئن خود سالمت از را او و كرد مي صحبت اش نوه با كه حالي در اوغلي عمو
 نمدار قسمت جاي و كرد لمس شود خشك آتش مقابل تا داشت قرار آن دسته روي كه را ياشار پيراهن و كرد مي دراز
 بود خودش مال كه تركمني تنگ لباس آن دست از را او و شود خشك زودتر چه هر تا كرد عوض آن خشك جاي با را

 .كند خالص

 كه كرد مي فكر زمان آن به مستاصل بود او هاي سرفه نگران و كرد مي نگاه بزرگش پدر به نگراني و عشق با صحرا
 مي نفر چند جاي تا كرد مي آرزو مواقعي چنين در شود مي خارج اش عهده از چيز همه و آيد نمي بر دستش از كاري

 كه بود واقف روشني به خود ولي بخشد رهايي بيماري امان بي رنج و كار مشقت از را بزرگش پدر و كند كار توانست
 مهربان دستاني جست؟ مي توسل بايد دستاني چه به و كرد مي بايد چه است واقعي غير و نيافتني دست بسيار او آرزوي

 .باشند اميد روزنه نوميدي ساعات در يا بگيرند قرار او گاه تكيه فرزندي چون و باشند تاب بي كمك براي كه

 را او هاي فكر ي همه نتوانست پيرمرد ولي گذشتند مي مغزش از كه بود هايي فكر گواه صحرا ي چهره پريشان خطوط
 اش نوه سر به سر كمي و شود داستان هم او با تا كرد ياشار به رو و داد تكان و داد تكان ناچاري روي از را سرش بخواند
 و داده تكيه ها بالش به را آرنجش باشد داشته اطرافش به توجهي آنكه بي ياشار بكشد بيرون افكار اين از را او و بگذارد
 .بود گرفته خود نافذ نگاه زير را او كرد مي بازي فرمش خوش سبيل با كه حالي در و بود شده صحرا تماشاي محو

 سيماي به صورت همان به و نداد نشان العملي عكس ياشار ولي كرد نگاه دوباره و كشيد خود ريش به دستي اوغلي عمو
 :گفت و كرد صحبت به شروع و نياورد خود روي به اوغلي عمو بود دوخته چشم داشت قرار روشنايي مقابل كه صحرا

 مي خبر با چيز همه از مردم فردا كه كنم مي فكر چرا دانم نمي هم باز ببيند را ما تا نيست كس هيچ اينجا كه اين با
 .شوند

 :گفت و كرد تعجب كمي او حرف از ياشار

 است؟ مهم انقدر مردم حرف شما براي يعني

 گذارد مي كه تاثير نباشد مهم اگر
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 كشد مي طول خيلي برسد شما گوش به تا بود خواهد اساس بي هم حتما كه شود زده حرفي هم اگر تازه ؟ تاثيري چه

 :گفت و خنديد اوغلي عمو

 شناسي نمي را دهكده مردم خوب و اي رفته اينجا از كه است وقت خيلي تو

 هم زندگي ها آن بين در حتي و باشيد نداشته ها آن به نيازي وقتي كه است اي من تصور اما باشد شما با حق شايد بله
 باشد؟ داشته شما زندگي در تاثيري تواند مي ها آن هاي حرف چطور نكنيد

 در اگر دوما باشيم اعمالمان مراقب ديگران از بيش بايد و شويم مي محسوب غريبه ها بومي چشم به و مهاجريم ما اوال
 چوب ما يا اال و باشيم اكثريت تابع شده كه هم ظاهر به حتي اقليت عنوان به بايد باشيم هم ديگري ي دهكده يا شهر هر
 .ها آن يا خوريم مي

 :گفت ياشار بود شده عالقمند گفتگو ادامه به و آمد مي منطقي بسيار صحرا نظر به ياشار هاي حرف

 اين رسوم نگويد را چيزي چنين قانون اگر كند زندگي خود هاي خواسته طبق متعارف اندازه به تا است ازاد كسي هر
 .باشد مختار خود ي خانه حريم در هركس كه دهد مي را اجازه

 :گفت اوغلي عمو

 .دارد هم بلندي نسبتا ديوار شما ي خانه اتفاقا

 :گفت و زد لبخندي ياشار

 شنيد نتوان را ها صدا كه قدر آن نه ولي بله

 بگويم تبريك قلب صميم از تو به كند مي وادار مرا كه رسيده من گوش به هم كوچك صداي يك اتفاقا

 :گفت تعجب با ياشار

 مناسبت؟ چه به تبريك

 اي؟ نشنيده مگر عمويت دختر با تو نامزدي

 : گفت نيشخندي با ياشار
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 ام نشنيده نه

 خنديدند بلند صداي به و افتادند خنده به بودند زده كه حرفي از و كردند نگاه يكديگر به كمي سپس

 .كنند مي داماد بفهمم كه آن بي و خودم از زودتر مرا كه اند كرده پيشرفت كشف در آنقدر مردم مضحك چقدر

 :گفت تعجب با اوغلي عمو

 هستند اساس بي شايعات همه مثل افتاده مردم زبان سر بر روزها اين و رسيده من گوش به كه ها حرف اين پس!  عجب

 شوند مي اشتباهشان متوجه روزي يك باالخره باشد همين هم شايعه ترين اساس بي شايد و بله

 ؟ نشوند اگر و

 شد خواهند قانع مسلما نزديك اي آينده در هم آن كنيم ثاتب آنها به وقتي

 :گفت و داد تكان را سرش او حرف تاييد در اوغلي عمو

 است ساخته ارده با و بزرگ مرد يك دست از فقط البته بزرگ كار اين

 خيزران مثل پذير انعطاف و نرم پوالد مثل سخت مرد يك

 :گفت و زد لبخند تواضع با و ايستاد اوغلي عمو مقابل و شد بلند جايش از آرام ياشار

 زدم نمي را ها حرف اين و نبودم اينجا االن واال نيستم اي اراده بي مرد من

 :گفت و كرد مشاهده ياشار نافذ چشمان در را شهامت برق اوغلي عمو

 ماني؟ نمي ما پيش شام مگر شدي؟ بلند چرا

 :گفت مهرباني با و خنديد ياشار

 نيست اي چاره كرد را رعايتشان بايد باالخره گيرند مي ما از را كردن دير بهانه اغلب شناسيد مي كه را مادرها

 نه؟ مگر ميزني سر ما به هم باز انشااهللا

 .كند دل آن از شود نمي راحت كه باصفاست خانه اين آنقدر البته، -
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 تا برخاست صندلي روي از عمواغلي. پوشيد و برداشت صندلي دسته روي رااز خود پيراهن و كند را عمواغلي بلوز آنگاه
 كرده راه سد را خود پهن هاي شانه با كه درحالي و ايستاد كلبه درگاه در ياشار اما كند، مشايعت راه از قسمتي تا را او

 :گفت بود،

 .باشد مساعد شما براي هوا اين كنم نمي وفكر است سرد بيرون هواي -

 :گفت و گرغت را او بازوي زير و شد بلند صحرا ولي بردارد، ديگري قدم تا خواست عمواغلي

 مريض دوباره كنيد احتياطي بي بخواهيد اگر و است سرد خيلي بيرون هواي. است ياشار آقا با حق كنيد؟ مي كار چه -
 .شويد مي

 :گفت و زد نفرشان هردو به لبخندي رضا و تسليم نشانه به عمواغلي

 .كني همراهي را ياشار كلبه جلوي تا بايد تو نخورم، تكان اينجا از من شد قرار كه حاال پس -

 :گفت و نهاد بيرون كلبه از پاي ياشار

 من. ببنديد را كلبه در ديگر حاال. شد خسته واقعا صحرا امروز كه مخصوصا نيستم، كدامتان هيچ زحمت به حاضر من -
 .خداحافظ رفتم،

 .بست خود سر پشت را كلبه در و آمد بيرون او دنبال به صحرا

 تا ايستاد. آيد مي او سوي به كه ديد را صحرا و كرد نگاهي سو آن به ناخودآگاه ياشار در، شدن بسته صداي شنيدن با
 .كند كم را خودشان بين فاصله تا داشت صحرا شناختن بيشتر براي زيادي اشتياق. باشد همراه او با را راه از قسمتي

 سرما شايد نباشي مواظب اگر تند باران آن در كردن عرق از بعد چون پوشيدي، مي تر گرم لباس يك نبود بهتر -
 .بخوري

 .شوم نمي مريض وقت هيچ من ولي -

 :گفت و كرد اي خنده ياشار

 .نداري ام شناخته و ام ديده تاكنون من كه آدمهايي با شباهتي هيچ تو چون باشد، اينطور هم بايد -

 نيستم؟ من كه چطورند ديگر آدمهاي مگر ندارم؟ -
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 و نيستند تنها شناسم مي من كه آدمهايي از كدام هيچ مثال. باشند توانند نمي ابدا يا نيستند ديگران كه هستي طوري تو -
 .ندارند دوست را تنهايي

 احساس. دهد ادامه نتوانست ديگر داشت، راندن زبان بر آماده را ستايش و تعريف از پر كلمات از دنيايي كه حالي در
 :گفت او جواب در صحرا. است كرده شروع خوب كرد مي

 آدمهايي ميان اگر شايد. كنم نمي احساس كمبودي هيچ اينجا در زندگي و پدربزرگ داشتن با نيستم، تنها كه من ولي -
 ناراحتي كوچكترين براي دليلي هيچ حاال ولي كردم، مي تنهايي احساس باشم داشته دوستشان توانستم نمي كه بودم
 .ندارد وجود

 از اغلي عمو او، رسيدن از قبل امشب كه عجيبي اعمال حساب اين با ": گفت خود با و رفت فرو فكر به او فراست از ياشار
 ".است آگاهانه همه زد مي حرف برايم آنها

 رو و ايستاد ياشار ناگهان. گذاشتند پا زير را دشت معطر و زده باران فضاي، سكوت در و آمدند پايين تپه،آرام شيب از
 :گفت و كرد صحرا به

 .دهي مي را جوابم كه دانم مي و بكنم سوالي تو از خواستم مي! صحرا -

 :گفت و كرد مكثي آنگاه

 شوي؟ مي ناراحت اينجا به من آمدن از -

 :گفت و داد تكان نفي عالمت به را سرش صحرا

 .نه -

 احساس هم ام خانواده بين در اوقات گاهي من تو برعكس كه بگويم بايد و بود بخش مسرت خيلي من براي نه اين -
 شما با بيايم اينجا به بيشتر خواهد مي دلم و نيست قبول قابل آنها براي كارهايم و ها حرف از بعضي چون كنم، مي تنهايي
 دوست يك عنوان به هم من و بدانيد خودتان دوست مرا خواهد مي دلم اما باشد، بزرگي درخواست شايد چند هر. باشم
 .بدانم دومم خانه را اينجا

 .دارد احتياج شما دوستي به پدربزرگ كه كنم مي اعتراف -

 :گفت و زد لبخندي ياشار
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 اندازه از بيش و دارم احتياج او به هم من و دارد احتياج تو كمك و محبت و تو به تنها پدربزرگت نيست، درست اين -
 .دارم دوستش

 .دانم مي -

 ... و بگذاري تنها بيماري بستر در را او شبها نبايد تو كه است دليل همين به و -

 :گفت و كرد نگاه را او تعجب با صحرا

 بگويي؟ خواستي مي را همين. بزنم ني بروم نبايد چه؟ و -

 از برعكس نشد، ناراحت ابدا و است كرده افشا ياشار براي درددل روي از را رازشان پدربزرگ كه بود دريافته صحرا
 حاصل اعتماد اين و دارد اعتماد ياشار به اندازه چه تا كه فهميد داشت سراغ پدربزرگ در كه نفسي به اعتماد و نيت حسن
 :گفت و شد بين خوش ياشار دوستي و نيت خلوص به رو اين از است، تجربه عمري

 .باشيد زخمتان مواظب ضمن در و خداحافظ -

 نشدي؟ ناراحت دوست يه حرف از كه تو -

 .رنجم نمي درست حرف از وقت هيچ من -

 .باشد تلخ حرف آن اگر حتي رنجد، نمي درست حرف از عاقل آدم يك فقط -

 .رفت و كرد او به نگاهي صحرا

 صداي كه وقتي. شود مطمئن كلبه داخل به او رفتن از تا ايستاد و "باش خودت مواظب " گفت آهسته صداي با ياشار
 .گرفت پيش در را خانه راه رسيد، گوشش به كلبه در شدن بسته

 حجاب با نتوانست او. ساختند مي نمايان را ياشار ور شعله چشمان شعف و بودند آمده بيرون ابرها پشت از ستاره چند
 و چشمها همه با طبيعت. بدارد پنهان ديگران چشمان از را خويش تمناي و دلدادگي بود خودش خاص كه غروري

 .ديد مي را او روح و جسم پايكوبي بوضوح و بود پاك عشق اين شاهد رازهايش

 :پرسيد عمواغلي شد كلبه داخل صحرا كه وقتي

 رفت؟ ياشار -
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 .برگشتم خودم و رفتم همراهش تپه پايين تا -

 زمين چطور. بود شده زخمي جوري چه راستي. است درستكار و معرفت با خيلي. شناختم مي را او بود بچه وقتي از -
 شد؟ اينطور كه خورد

 افتاده؟ اتفاقي چه كه نگفت شما براي مگر -

 .نيست مهمي چيز گفت فقط نه -

 و كشيد مي دست خود ريش به مرتب عمواغلي. كرد تعريف پدربزرگش براي تفصبل به را جريان همه صحرا آنگاه
 .شد مي شادي در غرق صحرا معصوميت تماشاي از زنان لبخند

 :گفت و شد خوشحال پدربزرگ سرحال چهره مشاهده از صحرا

 .است دار خنده و جالب برايتان حد اين تا سادگي اين به اتفاق يك دانستم نمي كردم، تعريف برايتان كه شد خوب -

 .كردي تعرف مفصل و قشنگ كه بس -

 .كنيد استراحت و بخوابيد زودتر شما تا بخوريم را شاممان بايد زودتر -

 .ام شده خسته ديگر كنم، مي نگاه را برم دورو و ام نشسته طور همين حاال تا صبح از استراحت؟ چقدر جان بابا آخر -

 .نكرديد سرفه اصال امروز عوضش -

 براي بزنيم، حرف كمي بشينيم، هم با بيشتر شبها خواهد مي دلم اما كند، مي راضي را تو من نكردن سرفه كه دانم مي -
 شود؟ مي چطور مگر بگيريم حافظ فال يا كنيم، دل و درد هم

 را نان زدن هم از پس و ريخت چيني كاسه در را شكر و شير و نشست سفره سر و چيد را شام و كرد پهن را سفره صحرا
 .خورد و كرد خيس آن در

 :گفت و كشيد آهي عمواغلي

 .ماند مي ما پيش امشب ياشار كاش -
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 كشيديد مي پيپ يا اول از و كرديد مي اكتفا آنها از يكي به الاقل كاش. است چپق و پيپ كشيدن براي ها بهانه اين همه -
 .چپق يا

 كند؟ مي توفيري چه باشد دود از من مرض اگر -

 دهان به قاشق چند. بخورد تا كرد خرد شكر بدون شير در را نان اي قطعه و نشست و آمد شام سفره سر هم عمواغلي
 را دستمال صحرا. شد شير به آغشته ريشش و دست و ريخت را آخر قاشق و لرزيد دستش ناگهان ولي. خورد و برد

 را انبوهش ريش و گونه بار چندين عالقه و عشق از سرشار محبتي با و كرد تميز آرام را ريشش و آمد او كنار برداشت،
 .بوسيد

 .بود نيفتاده برايم اتفاقي چنين بحال تا. لرزيد يكدفعه دستم كه شد چه دانم نمي -

 .كرده مشغول خودش به را حواستان ياشار كه بس -

 :گفت و خنديد صحرا گفته از عمواغلي

 .شوم پيرانه عشق به مبتال بعضيها مثل هم من كه نيست عجيب -

 .بود شما نگران هم او اتفاقا -

 :گفت و برد صحرا صورت جلوي را سرش كنجكاوي با عمواغلي

 آيد؟ مي ما پيش هم باز كه نگفت زد؟ حرفي اينجا به آمدنش درباره -

 شوم؟ نمي ناراحت اينجا به آمدنش از كه پرسيد من از گفت، چرا -

 :گفت و شد خيره صحرا لبهاي و چشمها به التهاب و هيجان با عمواغلي

 دادي؟ جوابي چه تو خب -

 اي مساله به نسبت را او احساسات خاص مواردي در جز تاكنون زيرا نگريست را پدربزرگ حيرت با لحظاتي صحرا
 :گفت و كشيد مي را صحرا جواب انتظار صبرانه بي يا عمواغلي. بود نديده برگيخته

 .نه گفتم -
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 :گفت و كشيد راحتي نفس عمواغلي

 .نكردم اميدوار آمدنش به را خودم زياد. بسنجم را اش درستي و اراده تا زدم او به كه حرفهايي از بعد -

 .داشت شما حال به تاثيري چه تازه. شود نمي عوض كردن امتحان با كه بد يا خوب آدم بسنجيد؟ را او خواستيد چرا -

 .همين فقط صداقت، و دوستي اثبات براي. دوستي -

 .بدانم او دوم خانه را اينجا خواست مي من از. زد مي حرف دوستي از هم ياشار اتفاقا! جالب چقدر -

 خوب؟ -

 .دانستم بجا و الزم شما براي را او دوستي هم من -

 :گفت و شد ظاهر اش پبشاني بر عميق چيني و رفت فرو فكر به عمواغلي

 .ام مانده شگفت در خدا كار از و آيد مي حيفم تو پيرايگي بي و پاكي از كه نيست بار اولين -

 زنيد؟ مي حرف چيز چه از -

 .شود كسي عاشق محبت از اي نشانه كوچكترين يا لبخند، يك ديدن بدون انسان يك اينكه از -

 چيست؟ منظورتان -

 به حاضر دارد دوستش كه كسي تفاوتي بي از نفرت جاي به كه راستين مردي هم آن شناسي، نمي را مرد يك دنياي تو -
 و صداقت سخت امتحان از ياشار كه ديد خواهي روز يك ولي بفهمي، تواني نمي اآلن تو نه،. شود مي برابرش در تسليم
 .دهد مي تغيير كامال خود به نسبت را تو نظر روز آن و آيد مي بيرون پاك و روسفيد دوستي

 .خنديد خوشحالي با بلكه نشد ناراحت تنها نه ياشار شديد؟ دلگير چرا پدربزرگ -

 چنين با كه بدهي اجازه خودت به نبايد تو. دارد او كه اي مردانه غرور و بلند لحن با هم آن ظاهر، در اما خندد، مي بله -
 دوستي از اي نشانه و رواست گرفتن خشم دوست يك بر و ماست دوست ياشار. باشي داشته رفتاري چنين شريفي جوان
 وقت هيچ و بدان را اين است، مردن از بدتر حقيقي يار و دوست يك براي توجهي بي و تفاوتي بي اما. است واقعي

 .نكن فراموش
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 :گفت و كرد تعجب پدربزرگ اندازه از بيش هيجان از صحرا

 .همين كردم، بيان را او واقعي احساس فقط نداشتم، را او آزردن با كردن ناراحت قصد اصال من -

 سكوت اي دقيقه رو اين از. شود فائق بود شده برانگيخته سخت كه اش روحي هيجان و اعصاب بر تا كرد سعي عمواغلي
 :گفت و شد نزديك صحرا به آرام و كرد

 يك كه بداني تا گويم مي تو سعادت براي هم را اين و خواهم نمي خدا از چيزي ات خوشبختي جز من كه داني مي تو -
 دنيا در شايد تازه. كرد حفظ را او است شده كه قيمتي هر به بايد و دارد ارزش بيشتر دنيا در كسي هر از خوب دوست

 .نشود پيدا اصال ياشار مثل شفيقي يار

 :گفت دلجويي با و گذاشت پدربزرگ شانه روي دست صحرا

 دنيا شما مثل كه من چه؟ من اما ايد، ديده دنيا شما چون دارد، حقيقت و است درست شما حرفهاي همه كه دانم مي -
 مي و ام ديده شما از بعد من كه است كسي اولين ياشار تازه. بشناسم زود را كسي هر راحت تا نيستم تجربه با و ديده

 .نبود طور اين رفتارم مطمئنا داشتم آشنايي يا برخورد كسي با شما از غير من اگر. بشناسم خواهم

 كني؟ مي نظر تجديد رفتارت در فردا از يعني -

 نمي رفتار شما ميل برخالف وقت هيچ ديگر. كنم مي خواهش نياوريد، فشار خودتان به كه خواهم مي شما از فقط بله -
 .كنم

 :گفت و بوسيد را او پيشاني و گرفت آغوش در را او پدربزرگ

 .كني مي حفظ قلبت در را آن راز مثل و داري مي پنهان من از را چيزي كنم مي فكر هميشه چرا دانم نمي -

 با كه حالي در عمواغلي. برود طفره دادن جواب از تا ساخت پنهان پدربزرگش سينه در را صورتش و كرد سكوت صحرا
 :گفت كرد مي دلجويي او از موهايش نوازش

 .شنيد نخواهي پرسشي من از موضوع اين به راجع وقت هيچ ديگر بزني، حرفي نداري دوست كه حاال -

 :گفت و كشيد اي خميازه رفت مي رختخواب به كه درحالي و كرد دور خود از را صحرا آرام آنگاه
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 دار سراغ و كني تعطيل را كار استثنائا امشب كه است بهتر پس اي، شده خسته خيلي امروز هم تو. گرفت خوابم منكه
 .نروي قالي

 .خوابم مي كه باشيد مطمئن آمد خوابم هروقت پدربزرگ، چشم

 قالي دار پشت رفت، خود چادر به و شست آب از لگني در را چيني ظروف و كرد مرتب دقيقه چند ظرف را كلبه آنگاه
 ...كرد فكر و بافت شب هاي نيمه تا نشستو

 چنان شبگرد روحي چون و برداشت را ني كشيد، پايين را فانوس نور بود، بيدار شب فقط و بودند خواب در همه كه آنگاه
 مي طوري. گريخت دشت سوي به ناپذيري وصف كشش و ميل با. نشدند بيدار چمنها جتي كه شد رد كلبه كنار از صدا بي

 رسيدن براي رفته دست از قواي تجديد براي و است بوده دور خود خلوت از بسيار سالهاي رسيد مي نظر به كه دويد
 چيز همه. ورزيدن عشق طالب خلوت، و مطهر و انيس فضا دهنده، سوق و لغزان زمين. باشد مي پرواز حال در نقطه بدان
 و سازند مطهر خود گر ستايش انفاس با را عشق محراب تا بودند داده هم دست به دست و شده يكي لحظه يك در

 سر بر حقيقي عشق افسر ساعاتي براي انگيز اعجاب نيازي و راز از پس و ساخته بيخود خود از هميشه از بيش را صحرا
 .گذارند

 خود ملك و خانه وارد كه كسي مانند و رسيد داشت قرار آن سوي آن در جنگل كه سنگي كوه پاي به و گذشت ها تپه از
 بخشيده زينت را آن سبزرنگ و مخملي سطحي چون خزه كه ناهموار و بزرگ سنگي تخته روي راحت، خيال با شود مي
 .داد فرا گوش داشت جريان پايش زير در و زد مي بيرون سنگي كوه دل از كه اي چشمه صداي به و نشست بود

 لطف سروش مرادي حق داعي چون صحرا براي و شد مي شنيده شب از وقت اين در كه بود صدايي تنها چشمه صداي
 .زند مي حرف خود روح با انگار كه كرد مي نگاه چشمه جوشان و جهنده نقطه به طوري. بود اليزالي

 با و نزديك لب بر را ني زد، لبخندي اند، شده آگاه او آمدن از همه كه حقيقت اين احساس و كوتاه زماني گذشت از پس
 دنيايي هر ماوراي كه بود مشتاق نگاهي حيرت صداي ني نواي ابتدا. دميد آن باريك روزنه در وجود اعماق از بلند نفسي

 و حقيقي زيبايي به) خون خاكستر( از فاقد روح و سوزاند خود حريق در را جسم عشق، آتش كم كم ولي بيند مي را
 جاودانه عشق اوست تا و ندارد كراني كه عشقي. شود نائل آفريند مي حقيقت شور كه آن ديدار به تا يافته دست محض

 كاود مي راستين جستجوگر و طالب يك كه را چيز همه ماند معلق ناشناخته بحر اين در كه روزي آن از صحرا. باشد مي
 هيچكدام به او ولي. ناپيداست و. مح عاشق نظر در جز كه يافتني دست و ملموس بهشتي، جزيره هزاران و صداها. يافت
 نياز بي تعلقي هر از توانست كه آن تا رفت پيش اينقدر. رفت پيش مرادش ناپيداي بيكران افق سوي به و نكرد اكتفا
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 بند به را او. بود يافته خالق از زبنده نفس هر كردن فاني براي كه قدرتي همه با توانست نمي جسم و مكان و زمان. شود
 مي سوزانتر و گرمتر وجودش كشيد مي كه تنفسي هر با. سازد خود لذات به وصل را او خداجوي و وارسته روح و بكشاند

 پلكان از اي پبه و ديد مي خود چشم منظر بر معبود جميل صفت از نمايي چيز، هر و كجا هر به نظر با كه طوري به. شد
 فراموشي و بيگانگي از حاصل رخوتي. شد مي نزديك وصال شورانگيز اوج به كه زماني. كرد مي صعود و سير را عروج
 بود پيموده كه راهي تمامي با داشت ادامه ابد تا ازل از متالطم موجي چون كه لحظه يك براي و داد مي دست او به محض

 به اش ايستاده قامت و ديد را آن صحرا عاشق چشمان و شد روشن حقيقت عظمت. ببيند را اعظم نهايت تا شد يكپارچه
 جاويد لبخند آينه چون كه نشست عجيب تبسمي زبانش بر و لرزاند را او پاي تا سر تحير از لرزشي و شد خم ركوع
 هزاران تا را كودك اين معني نهايت بي با لبخند يك افتاده زمين بر وبيهوش خود عشق لبخند با را حقيقت لبخند جواب
 ركوع و بست فرو لب بايد تنها شكوهي و عظمت چنين برابر در كه بيابد تا شد موجب و برد پيش كمال به نوري سال
 كه زماني درست زيبا. خداگونه زندگي يك جز نيست راهي وصال براي ولي ورزيد عشق او به شدن نزديك براي و كرد

 پس بار هر صحرا اين ولي باشد مي مخلوق ناتواني و عجز و سبز او تجلي روشنايي است، نزديك وصل شود مي احساس
 بود پيموده كه راهي انتهاي در ورزيدن عشق با و بياورد طاقت حقيقت لبخند حيرت برابر در نتوانست آمدن هوش به از

 را او بيشتر اين و خواهد نمي خود براي هيچ و دهد مي چيز همه عشقش شكوه با خالق دانست مي. بايستد ركوع به تنها
 زمين به را او معبود بار هر اما. گردد سيال افالك به و شده كنده زمين از تا بود شدن خالصه و دادن اماده زيرا. آزرد مي

 خاك در مرگ و تولد براي و كرده بندگي زندگي و عشق در توانست مي موجودي چه انسان جز زيرا. داشت مي گسيل
 ذات از كه عشقي نور اگر جتي باشد مي ميسر اش خاكي مخلوق با هستي و افالك آفريننده وصل آيا و باشد، شده آفريده

 سلوكي و سير از پس بود خواهد قادر آيا شود گذارده وديعه به است هدايت تشنه روح در گيرد مي نشات باريتعالي
 با كه نيكوست خود جاي در و است انسان انسان حال هر به شود؟ جاودانه وار عروج مرگي با خود ادراكات ماوراي
 بدانها كه كراماتي با و. گردد خويش ماورايي رازهاي به واقف اش نهاني نيروهاي پرورش و خود جسم و روح به معرفت
 انسان براي انسان بودن با هستي و بماند باقي زندگي كرده، حفظ طبيعت و زمين در را راستين عشق بتواند يابد مي دست
 .باشد داشته معني

 چه از را جوابش دانست نمي و داشت ذهن در كه بسياري سواالت با و شد خانه روانه اش طوالني نياز و راز از پس صحرا
 انها گزش گذاشت مي قدم خارها روي كه حالي در بود ناپيدا خود در هنوز. گذاشت مي پا زير را دشت شود جويا كسي

 بر در خود نوازش شالغ در را صحرا بدن اش، خواستني و مطبوع سردي با همراه صبحگاهي نسيم. كرد نمي احساس را
 صحرا ولي بود گذارده دنيا بر قدم افالك باغ از مسافري نظر به كه كرد عطرآگين را فضا كننده مست اي رايحه. گرفت
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 بي. شد مي همصدا و يكي آنها با ورزيدن عشق براي و آورد مي النجا آنها به هميشه كه كساني مالطفت به اعتنا بي
 .رسيد خود چادر و تپه به اينكه تا رفت مي جلو خويش از خويشتن

 

 چهارم فصل

 نشان همه به را درونش خواست مي و كشيد مي بيننده رخ به را شفافيتش آسمان شد تر گرم كمي هوا و گذشت اي هفته
 شاداب ي چهره كنند احساس را زندگي شور اندهگين هاي قلب تا ساخت مي پراكنده را بهاري سپيد ابرهاي نسيم بدهد

 به خورشيد ي تيغه هنوز و بود بامداد پنداشت مي خود دختر را او كه بود آسمان نرم بوسه حوالتگاه صحرا زيباي و
 پر هاي پستان دوشيدن مشغول بزرگ پدر كنار در و رفت گوسفندان سراغ به صحرا كه بود نرفته فرو ها گل خواب

 شد شيرشان

 نهايت او بيشتر آسايش براي چگونه كه بود بزرگ پدر متوجه فكرش و فشرد مي را گوسفند پستان ماهرانه دستانش
 را نگاهش است نگران اش آينده به نسبت و آورد مي فراهم را او آرامش دارد كه تواني همه با و كند مي را تالش و سعي

 كرد احساس خود در عميق محبتي با توام ستايشي احساس دوخت بزرگ پدر ي چهره به آرام و آورد در گردش به
 رنجورش بدن و فراست با فكر و پاك آينه واقع در و بود نمايان اش پيشاني و چشمان كنار در كه پيري روشن خطوط

 گفت و زد لبخند مهرباني با و كرد صحرا به نگاهي اوغلي عمو ساخت مي نگران را صحرا بود

 شوي نمي خسته كردن كار از وقت هيچ كه شوم مي مطمئن كنم مي نگاهت وقت هر

 خودتان مثل درست

 .كنم كار توانم نمي تو مثل و ام شده پير ديگر من ولي

 االغ بار را شير هاي ظرف هم كمك با ببرد دهكده به فروش براي اوغلي همو تا كرد خالي بزرگ دبه در را ها شير
 گونه زد او ريش به اي شانه آنكه از پس و كرد مرتب را اوغلي عمو وضع و سر صحرا سپس بستند محكم و كردند
 كه كساني با داشت دوست و شد مي لذت و شادي غرق او توجه حسن از اوغلي عمو كرد راهي را او و بوسيد را هايش
 خود مراقب تا كرد سفارش صحرا به رفتن از قبل نيز معمول طبق باشد مهربان گونه همين نيز دارند را او محبت لياقت
 باشد
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 نمي برايم اتفاقي هيچ و هستم خودم مواظب باشيد مطمئن نيستم بچه ديگر كه من ولي هستيد من دلواپس هميشه شما
 افتد

 چه من االن نبود معلوم نبود آنجا ياشار اگر افتادي درخت از كه نبود پيش هفته يك همين مگر افتد نمي اتفاقي هيچ نگو
 كردم؟ مي بايد كار

 :گفت رضا و تسليم حالت با پدربزرگ حال خاطر به صحرا

 كنم مي مراقبت خودم از بيشتر بعد به اين از پدربزرگ شماست با حق

 كردي راحت را خيالم كمي يك اقال شد بهتر حاال

 :گفت و كشيد خود ريش به دستي بعد

 .سوزد مي جوان اين حال به دلم

 بزرگ؟ پدر گفتيد چه

 خداحافظ روم مي ديگر من

 سالمت به

 را ناهارش وسايل و رفت كلبه به سپس و كرد مرتب را آنجا نظرش مورد كتاب برداشتن از پس و شد چادر داخل صحرا
 .كرد دشت راهي را گوسفندان و برداشت را ني داد جاي حصيري سبد در

 را راه اعظم قسمت افتاد راه به خانه طرف به و خريد دهكده بقالي از كشمش مقداري شير فروش از پس اوغلي عمو
 گام امد مي او طرف به داشت كه ديد را ياشار كشيده قامت رو مال جاده پيچ در شان مسكوني تپه به مشرف و پيمود
 اندام به حركتي اوغلي عمو ديدن با و آمد مي كبله سوي از ياشار كشيد بيشتر را االغ افسار و كرد تندتر كمي را هايش
 خاصي وقار مناسب لباسي در كه او ي برازنده اندام تماشاي از اوغلي عمو برسد او به زودتر تا دويد و داد خود ورزيده
 و قدرت داشت مي بر كه سبكي هاي گام داد مي دست او به قدرت و جواني احساس آگاه ناخود و برد مي لذت وبد يافته

 و پيري احساس او انكار قابل غير هاي حسن ديدن از اينكه جاي به اوغلي عمو گذاشت مي نمايش به را اش جواني نيروي
 و درايت با شد مي تر كننده اميدوار و تر روشن نظرش در آينده و كرد مي حمايت و گرمي پشت احساس بكند ضعف
 مودبانه بسيار و رساند اوغلي عمو به را خود شتاب با ياشار چيست ياشار آمدن دليل كه دانست مي خود خاص تجربه
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 با متقابال نيز اوغلي عمو آورد عمل به او از گرمي پرسي احوال و گرفت آغوش در را او بشاش و خندان لبان كرد سالم
 :گفت و كرد پرسي احوال او از فروتني

 اي نگرفته پير اوغلي عمو از احوالي و اي نيامده ما سراغ به كه شود مي اي هفته يك

 اين از زودتر نكردم فرصت كه شدم كارهايي درگير غفلتا اما بيايم ديدنتان به زودتر خواست مي دلم خيلي كنيد باور
 برسم خدمتتان

 است خير كه انشااهللا ؟ كارهايي چه درگير

 كردم داير موسيقي كالس مادر اصرار به شدم شغلي كار يك درگير

 مي ياد چيز هستند موسيقي به عالقمند كه جواناني به كه اين هم و شوي مي سرگرم خودت هم كردي خوبي خيلي كار
 دهي

 مي بر داشتم نيست خانه در كسي ديدم كه وقتي ببينم را شما آمدم و كردم استفاده كوچك فرصت يك از امروز باالخره
 .ديدم را شما كه گشتم

 ميگشتي بر هم پياده بايد و آمدي ماشين بدون شد مي بد خيلي رسيدم نمي اگر

 شد مي گرفته حالم رفتم مي و ديدم نمي را شما اگر نيست اي مسئله كه اين

 بروي گذارم نمي ها اساني اين به و ديدمت تازه كه فعال

 بروم توانم نمي كه شما اجازه بدون

 :گفت و زد ياشار پشت به دوباره و خنديد اوغلي عمو

 تو با فقط بگويم تو با بايد كه دارم زيادي هاي حرف

 نبود مهم داشتم هم اگر ندارم واجبي كار كه فعال هستم اختيارتان در بخواهيد شما كه وقت هر تا

 داري؟ شاگرد تا چند

 نفرند پنج كنم فكر شوند مي تايي چند نيستند زياد
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 نفرند؟ چند داني نمي دقيقا تو چطور ولي شود مي زياد تعدادشان كم كم اما نفرند پنج فعال

 به زياد كه بود اين بود شده پرت خانه صداي و سر براي حواسم كمي هم من و بود كالس روز اولين ديروز اينكه براي
 .نداشتم توجه كالس

 نفريد چهار فقط كه شما صدا؟ سرو كدام

 كند مي شلوغ نفر ده ي اندازه به ما ميهمانان اما نفريم چهار ما بله

 برخورداريد ميهمان نعمت از كه حالتان به خوش!  عالي چقدر

 نيستند خدا حبيب كه ميهمانان همه اوغلي عمو

 است واجب ها آن به احترام بازهم باشند ها آدم بدترين اگر حتي هستند چرا

 اين از بعد اش خانواده با كامران عمو رفتند ها اين كه همين ولي بودند اينجا اش خانواده با مهتاب ام خاله پيش روز دو تا
 كردند خواستگاري پدر از پسرش براي را سلما آمدنشان از پس روز يك دقيقا و آمدند ما ي خانه به سال همه

 شناسم نمي را عمويت پسر ولي است مردم زد زبان دهكده همه در سلما نجابت

 رسد مي نظر به تر پخته كمي امروزي هاي جوان با مقايسه در نيست بدي پسر پرويز

 است مناسبي جوان سلما براي تو نظر به پس

 شناسم مي را او تقريبا و زد سر من به بار چند بودم شيراز وقتي ولي كرد نظر اظهار دقيقا شود نمي كس هيچ ي باره در
 .كرد برخورد سرد پيشنهاد اين با كه بود مادر فقط موافقند دو هر هم سلما و پدر

 روي تا آمدند بيرون محوطه به ياشار پيشنهاد به اما رفتند داخل االغ بستن از پس و رسيدند كلبه جلوي به لحظه اين در
 .ببرند لذت دشت ي منظره از و بنشينند داشت قرار مجنون درخت زير كه تختي

 پسر و خواهر نامزدي ديگر روز دو تا كه مطلب اين اظهار با ياشار و گرفتند پي را صحبتشان چاي صرف حين در
 كنند شركت مراسم اين در صحرا اتفاق به تا خواست اوغلي عمو او شود مي برگزار عمويش

 كرده كالفه را تو كه است مبارك وصلت اين براي خانه صداي سرو پس
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 .كنند باخبر نامزدي اين از را دنيا همه دارند قصد انگار قالي و قيل چه هم آن بله

 بيني مي بگيري قرار شرايط اين در خودت كه وقتي است شان زندگي اتفاق ترين مهم اين و جوانند دارند هم حق خب
 باشد طور اين بايد كه

 كنيد؟ مي شركت مراسم اين در هم شما پس

 بيايد نكنم فكر را صحرا اما آيم مي من

 مي اجازه خودشان به بينند نمي را او مردم كه همين ولي خواهم مي معذرت دنياست؟ تارك مگر ؟ ايد نمي چه براي
 بگويند خواهد مي دلشان چه هر تا دهند

 كنند؟ مي نظر تجديد هايشان گفته در ها آن بدهد نشان مردم به را خودش صحرا اگر تو نظر به

 باشد طور اين بايد

 را خودشان نظر هم باز ببينند دارند سراغ كه دختراني همه از تر نشاط با و سالم را او اگر حتي نيست طور اين اصال اما
 مي پوزخند من سكوت برابر در و هستند كه مادرش و پدر پرسيدند مي من از حال به تا كه تفاوت اين با كنند مي حفظ
 كنند پيچ وسال را او و بگويند داند نمي اش گذشته از چيز هيچ كه خودش به بايد بار اين گفتند مي ناسزا و زدند

 سرپرستي تحت و دهند مي دست از را شان مادر و پدر كودكي در ها آدم از خيلي زنيد؟ مي حرف گذشته كدام از شما
 كنيد پرهيز مردم از شود باعث كه نيست اي تازه چيز اين شوند مي بزرگ ديگري قيم هر يا و بزرگ پدر

 .اند زنده و اند نمرده صحرا مادر و پدر ولي

 :كرد تكرار و شد خيره اوغلي عمو به تعجب با ياشار

 است؟ ممكن چطور زنده؟

 خود كس عزيزترين از كه زندانباني مثل و كردم حبس دشت اين در را صحرا من پدرش امر به و هستند زنده بله
 و نكنم معاشرت كسي با نروم جايي به بودم مجبور خاطرش به بود بچه كه وقتي تا كردم بزرگ را او كند مي نگهباني

 رفتن از بعد ماجرا اين ي همه البته آموختم او به را زدن ني باشم كرده سرگرم هم را او و نرود سر ام حوصله اينكه براي
 به و كردم آشنا خواندن و نوشتن با كم كم را او تو رفتن از بعد ؟ بود وابسته تو به چقدر كه هست يادت افتاد اتفاق تو

 به مرا بزور اوقات گاهي كه بود كرده عادت تنهايي به قدر آن گذاشت سر پشت مرا كه اين تا رفت پيش قدر آن مرور
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 روي به اصال اما فهميدم مي من البته باشد تنها بيشتر خودش تا فرستاد مي داشتم دعوت كه عروسي جشن يا ميهماني
 آوردم نمي خودم

 است بخشش قابل غير رفتارشان باشند؟ دور دخترشان از كه شدند راضي مادرش و پدر چطور

 باشد تو با حق شايد

 دهد؟ تن كاري چنين به شد حاضر چطور شما مثل درايتي با و عاقل مرد بفهمم توانم نمي

 به كه كساني و عمو با عمه دست در هم آن شد مي سرگردان قطعا كردم نمي قبول را صحرا پرستي سر من اگر
 .دادند نمي اهميتي او سرنوشت

 بود؟ چه سرگرداني و دوري اين اصلي دليل ولي

 و شده ام كندي باعث پيري چون بگويم را جوابش نشده دير تا بايد من و پرسيدي مي من از را اين زود يا دير باالخره
 حقيقت تا و ببرم گور به خود با را راز اين روزي ترسم مي است شكسته هم در را هايم استخوان همه لعتني مرض اين

 شود تمام گران من صحراي براي شود آشكار

 بينيد مي را صحرا عروسي و كنيد مي زندگي ها سال ها سال انشااهللا نكند خدا

 :گفت و كشيد بلند آهي اوغلي عمو

 است همين من آرزوي تنها

 پدرش دستور به هم آن بيايد ما جشن به نبايد صحرا پس

 هيچ صورت اين غير در باشد صحرا ي خواسته و ميل به بنا بايد البته ببرم بين از را ها نبايد گرفتم تصميم من ولي بله
 .كند نمي پيدا تغيير چيز

 نرسيده گفتن وقت هنوز دارم بيشتري زمان به نياز ولي است طور همين حتما

 شماست ميل طور هر

 است؟ نشده تنگ ديدنش براي دلت است شده زيباتر هميشه از صحرا امروز
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 :داد ادامه اوغلي عمو نباشد اشتياقش شاهد تا برگرداند اوغلي عمو از زا اش چهره و كشيد خجالت ياشار

 بزرگ شاهد كه را وسيع دشت اين طبيعت و كردي مي گردش روز هر كه را جاهايي و ترك را صحرا اين كه هاست سال
 .اي كرده فراموش بود تو لحظه به لحظه رشد و شدن

 :گفت و كند خودداري زدن لبخند از نتوانست و فهميد را صحرا ي كلمه مفهوم تازه ياشار

 يك خواهد مي دلم خيلي و ام شده محروم ها تپه و چشمه و كوه تماشاي و زدن قدم از كه است بسياري هاي سال بله
 .بزنم اطراف در دوري

 ببيني نيز را صحرا شقايق دشت حوالي شايد است كار اين براي مناسبي وقت االن

 ميزنم دوري سنگي چشمه اطراف تا بدهيد اجازه شما اگر است مناسب و مطبوع خيلي هوا

 هستم منتظرت شام براي ولي سالمت به برو

 گردم مي بر خانه به زياد احتمال به اما متشكرم تان نوازي ميهمان از

 نداريم تعارف هم با كه ما بردار دست

 وقت هر و دانم مي دومم ي خانه را اينجا من گفتم هم صحرا به كه طور همان نيست كار در تعارفي اصال عكس بر اتفاقا
 آمد خواهم اينجا به كنم تنهايي احساس كه

 .شدم خوشحال خيلي حرفت اين از

 و آرامش از سرشار زيبايي و سكوت همه اين از بود شده طبيعت محسور گرچه شد دشت روانه و كرد خداحافظي ياشار
 شقايق دشت از كند پيدا را دلخواهش ي منظره تا كاويد مي را جا همه قبل فرمان به نگاهش اما بود گشته نشاط

 صحرا براي را اي دسته نيامد دلش بودند صحرا دل در طبيعت قلب چون كه شقايق گل همه آن ديدن با ولي ميگذشت
 و پيچ در آن سرخ هاي گلبرگ رقص و خورد مي هم به هماهنگي اين شاخه يك حتي چيدن با كرد مي تصور و بچيند
 با و كرد نگاه داشت قرار روبرو در كه اي تپه بزرگترين به شقايق ي تپه ي دامنه از رود مي بين از باد و نسيم تاب

 اين از ها سال بود مي شيب سوي آن بايد نيز صحرا بنابراين ديد چرا مشغول آن ي دامنه در را گوسفندان يخوشحال
 .امد مي زيباتر ياشار نظر در و بود نشده كاسته آن شكوه و فريبي دل از هيچ اما بود مانده دور صفا با و بكر طبيعت
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 چشم به نگاهي تفكر حالت در گهگاه و بود كشيده دراز تپه چمنزار و هموار سطح روي صحرا بود درست كامال او حدس
 لحظه چند و شد نزديك او به پشت از ياشار بود نيز گله مراقب و خواند مي كتاب انداخت مي روبرويش نظير بي انداز

 و كشيد راحتي نفس ياشار ديدن با ولي پريد جايش از ناگهان صحرا كرد سالم آرام صداي با سپس كند نگاهش تا ايستاد
 :گفت

 سالم

 :گفت و زد لبخند ياشار

 ترسيدي؟ شد؟ چه

 ندادم تشخيص را صدايتان چون بله اولش

 :گفت و نشست ها چمن روي او از فاصله كمي با ياشار

 شوي؟ نمي خسته سكوت و تنهايي اين از است شكوه با و سبز سكوت از پر جا همه زيبايي ي منظره چه

 :گفت و داد تكان نفي عالمت به را سرش صحرا

 وقت هيچ نه

 رفت نوتري هاي چيز دنبال است بهتر و دهد مي دست از را اش اوليه زيبايي و تنوع روز يك چيزي هز من نظر به ولي

 ؟ شد يكنواخت هم نو وقتي و

 :گفت بود شده خيره او به اش شانه زاويه از كه حالي در و كرد مكثي ياشار

 كسي هر باشد اي زمينه هر در خواهد مي حاال است تنوع طالب انسان كال رفت جديدتري هاي چيز دنبال بايد طبعا خوب
 .رود مي دنبالش مطمئنا باشد داشته طلبي تنوع براي مناسبي ي زمينه

 شما؟ حتي

 طورم همين ها زمينه بعضي در ولي شدت اين به نه شايد

 .كنم نمي فكر شما مثل اصال من
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 .گويم نمي ربط بي هم زياد كه بيني مي كني توجه بزنم خواهم مي كه مثالي به اگر ولي

 .كنم مي گوش

 :گفت و برداشت زمين روي از را كتاب ياشار

 را اوليه كشش آن و شود مي كننده خسته خواندن دوبار از پس ولي باشد جذاب بسيار تواند مي اينكه با كتاب همين مثال
 .ماند مي باقي نخورده دست درازي مدت تا و دهد مي دست از

 :گفت و زد پوزخندي صحرا

 كنيد؟ مي فكر طور اين واقعا ندارد؟ وجود فرقي هيچ طبيعت و كتاب بين كنيد مي فكر شما

 كامال نه البته

 بين كه ديگر هاي چيز خيلي و ايثار ، فداكاري ، صداقت و صفا از طور همين ؟ شويد نمي خسته ارامش از وقت هيچ شما
 .است مشترك طبيعت و ما

 .شود نمي يكنواخت ندارد وجود هميشه چون برديد نام شما كه هايي چيز اين

 .دارد وجود انسان در كه هستند هايي چيز حداقل ها اين كنم مي فكر من ولي ؟ ندارند وجود

 شكل به لحظه هر شرايط به بنا است ممكن و هستند متغير ها انسان در خصوصيات اين واقع در نيست طور اين اصال نه
 .آيند در آن متضاد

 زيبايي و آرامش سمبل را وجودش و كنم نمي كسالت و خستگي احساس لحظه يك براي حتي طبيعت از من حال هر در
 .دانم مي

 آورد مي ستوه به داليلي به را ها آن سكوت كه چون كنند مي فرار سكوت از مردم از خيلي

 است؟ طور اين جدا

 .ام كرده تجربه و ديده را اين من بله
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 گوش و كردن نگاه با فقط آموخت را زندگي شود مي حرفي هيچ بدون چطور كه آموزد مي ما به طبيعت در سكوت ولي
 .دادن

 چيز همه چون اصل يك عنوان به نه ولي دارم قبول را اين هم من آموخت بيشتر و زد حرف كمتر بايد كردن تجربه براي
 .رسيد كمال به ديگران با همزيستي با بايد و است شده آفريده نسبي خداوند جز

 :گفت و افكند طبيعت به ستايشگر و عميق نگاه صحرا

 كنم قبول توانم نمي دارم اعتقاد آن به و كنم مي زندگي ان در كه دنيايي جز چيزرا هيچ من

 حس هم آنجا در شود مي را بودن ولي پاكي اين به نه زيبايي به نه البته دارد جريان زندگي هم دنيا اين از بيرون ولي
 .كرد

 نخورده دست دنياي از زيباتر دروغ به و ظاهر به اگر حتي ندارد جذابيتي هيچ من براي باشد كه چه هر جا اين از بيرون
 .انگيزد بر ديدن براي مرا كنجكاوي حتي تواند نمي باشد من

 چي؟ بخوري شكست اگر

 :گفت و ماند خيره اي نقطه به صحرا

 .است شيرين عشق مثل من سرزمين در شكست شكست؟

 .است كشنده عشق در شكست كردم مي فكر حال به تا هستند كننده گيج و عجيب كمي من براي تو هاي حرف

 .است جاويد زندگي راستين عشق راه در مرگ و بله

 اينكه يا و طبيعت يا است نوع هم به انسان عشق همان تو منظور كنم درك را تو كلمات مفهوم نتوانستم خوب شايد
 دارد؟ معني چه تو نظر در عشق اصال گونه؟ خدا عشقي

 :گفت زد مي موج چشمانش در كه آرامش و زيبايي از دنيايي با و خنديد صحرا

 است زمين روي بر عشق تجلي ها اين ي همه كن نگاه خودت اطراف به خوب است بودن دليل عشق

 .ديد توان مي باشد شده متجلي كه هركس و چيز هز در را عشق تفصيل اين با
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 مي دست او به دردي هم احساس ببيند را اثرش كه جايي هر و آشناست درد به دردكشيده كه است طبيعي خيلي بله
 .دهد

 مثل درست ببيند را شفاف ي تابلو اين ي ناشناخته سوي آن خواست مي و بود نشسته صحرا رخ نيم تماشاي به ياشار
 .ديد را آن توان مي خيال در فقط كه چشمه زالل آب در مهتاب شده گم عكس

 :گفت بود كرده كشف را عاشقش نگاه راز و غافلگير را او كه حالي در و كرد ياشار به رو صحرا ناگهان

 داريد مهارت ها ساز از بعضي زدن در و هستيد موسيقي اهل شما گفت مي بزرگ پدر

 هستي قابلي هنرمند بافتن قالي و ني زدن در كه تو مثل نه ولي بله

 من؟ ؟ كي

 : گفت و خنديد سپس

 نيست هنر كه كارها اين

 نيست؟ هنر كه كني مي فكر چرا

 و تار بر گره فراوان عالقه و عشق با كه را قالي يك تواند مي چطور واقعي مند هنر يك نيست فروختني هنر كه اين براي
 بفروشد؟ زند مي آن پود

 شرايط در مردم از خيلي كتي مي فكر اينطور خودت فقط نكن فكر و نيستي مقصر تو و است زندگي جبر اين متاسفانه
 .فهمند نمي هم را خودشان كارهاي و رندگي معني حتي كه كنند مي زندگي ناگوارتري و بدتر

 مجبورند؟ هم ها ان

 مي را هنرشان تنها نه ديگران ولي كني مي معامله خودت دنياي حفظ براي را هنرت تو كه تفاوت اين با مجبورند بله
 خريداري كه آن بي و گذرند مي هم خودشان اصالت و حيثيت و شرافت از بلكه ها قيمت ترين ارزان به هم آن فروشند

 .گذارند مي حراج به را ها آن باشد

 كجاست؟ از بدبختي همه اين آخر است نكردني باور

 فقر از
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 شوند مي پيدا هم خوب هاي آدم باالخره نيستند طور اين كه همه ولي

 ندهند دست از را خود شرافت ولي بميرند حاضرند كه شناسم مي را مردماني هستند كه البته بله

 .هستند كننده خسته كنيد مي تعريف شما كه هايي چيز من نظر به

 كننده؟ خسته

 هستند كننده خسته بله

 :گفت و شد صحرا آهنگ خوش صداي تسليم ياشار

 او به چاي فنجان يك اما بكشي حرف ميهمانت از ساعت يك كه نيست نوازي ميهمان رسم اين ولي دارم قبول باشد
 .ندهي

 :گفت تري خودماني لحن با صحرا

 .است خودت تقصير كمي يك -

 چه؟ براي اما است، من با تقصير حتما گويي، مي تو چون -

 ميان وقت هيچ. خوشحالم دانستنشان از من هستند تلخ اينكه وجود با. دارند تازگي من براي حرفهايت اينكه براي -
 .ترسم نمي آنها از ولي كنم، زندگي مردم با باشم نداشته دوست شايد بدانم، را چيزها اين تا ام نبوده مردم

 .هستند كه ترسناك -

 .كني مي شوخي -

 .دارند ترسناكي افكار آنها از بعضي. گويم مي جدي كن باور -

 آب از كمي و كرد درست آتش بود، كرده درست اجاق سنگ قلوه با كه اي دايره در سوتر آن كمي و شد بلند صحرا
 داشت قرار كتاب كنار كه را ني و كرد استفاده فرصت از ياشار. بيايد جوش تا گذاشت و ريخت قوري در را فالكس
 ديگر كه كرد مجسم را عشقي مرغ ناخودآگاه ني انگيز حزن نواي شنيدن از صحرا. كرد زدن به شروع و برداشت
 هميشه براي را او با كشد پر اوج به تا درآورد پرواز به را او يا كند مي تمنا خويش صياد از و ندارند پرواز توان بالهايش

 .دارد نگاه قفس در
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 شد روبرو چاي قوري و صحرا خندان چهره با كرد باز را چشمانش و ساخت جدا ني روزنه روي از را لبش ياشار كه زماني
 :گفت و

 .چسبد مي واقعا عالي منظره اين روبروي باصفا، تپه اين روي عالي، هواي اين توي دم تازه چاي اين! بوئي چه به، به -

 :گفت و كرد چاي از پر را فنجانها صحرا

 .بود زيبا چقدر -

 :گفت و برداشت را خود فنجان ياشار

 چه؟ -

 .ني صداي -

 :گفت و شد خيره او به خود نافذ چشمان با و كرد جمع را خود نيروي همه ياشار

 .زدم تو براي -

 عوض را موضوع دستپاچگي با. بود زده را دلش حرف او و بود شده دير ديگر ولي شد، پشيمان خود گفته از ناگهان و
 :گفت و كرد

 .بنوشم خوب چاي يك نتوانستم داشتيم ميهمان كه روزي چند اين. كردي دم اي خوشمزه چاي كه واقعا -

 :پرسيد تعجب با صحرا

 چرا؟ -

 .نيستم راحت باشد شلوغ كه جائي معموال -

 .است بوده آدم از پر دوروبرتان هميشه چون باشد، عادي بايد كه شما براي -

 .كردم مي تنهائي احساس هميشه حال اين با -

 كنيد؟ مي تشويق دهكده به آمدن براي مرا چرا پس است، اينطور واقعا تگر -

 :گفت و زد لبخند ياشار
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 .برند مي لذت هم كنار در كردن زندگي از احوال اين همه با دارند، را احساس اين همه بلكه نيستم، طور اين من فقط -

 .كند زندگي دهكده در كه باشد بهتر پدربزرگ براي شايد شماست، با حق -

 بگذاري؟ تنهايش خواهي مي چه؟ خودت -

 :گفت ناراحتي با و رفت جلوتر كمي شد، بلند جايش از صحرا

 سرفه به و شده كهنه بيماريش نيست، خوب چندان حالش پدربزرگ. كنم كار چه خوام نمي راستش. نه كه البته نه، -
 .آيد نمي بر دستم از كاري كه هم من. شود مي دچار شديدي هاي

 .دكتر ببرمش كه كنم اش راضي كنم مي سعي -

 .شود نمي راضي -

 :گفت و نشست ياشار روبروي

 خوب دكتر يك به حتما كه كردم اصرار او به من برود شهر به قاليچه فروختن براي خواست مي كه وقتي پيش هفته -
 .است نكرده را كار اين مطمئنم ولي كند، مراجعه

 :گفت مهرباني و همدردي با ياشار

 .بود اميدوار بايد نشده، دير هم هنوز -

 .كند نمي رد را خواهشت بخواهي پدربزرگ از تو اگر -

 :گفت و شد خوشحال صحرا صميمي لحن از ياشار

 .نگيري خودت به را غمزده و نااميد قيافه اين ديگر كه شرط يك به ولي كنم، مي كار اين حتما -

 در و نبودم برايش خوبي ي نوه من. شدي مي دار غصه فداكاري پدربزرگ چنين براي بودي من جاي اگر هم تو -  -
 اش همه مفرط، خستگي الغري، اشتهائي، كم. شود مي جدا من از دارد كم كم كنم مي احساس. كردم كوتاهي حقش
 دارم دوستش من اما دارد، هم حق من خودخواهيهاي دست از شده، خسته من از. هستم آن باعث من كه زيادي كار براي
 .كنم زندگي او بدون توانم نمي كه زياد آنقدر. زياد خيلي
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 رنجي از را خود همچنين و بكشد بيرون افكار اين از را او اينكه براي و شد متاثر صحرا صادقانه و پاك احساس از ياشار
 :گفت و آمد كنارش كند خالص برد مي كه

 .بزني حرفها اين از نبايد هستي عاقلي دختر تو صحرا، بردار دست -

 :گفت و شد سرازير هايش گونه روي صحرا زيباي چشمهاي از اشك

 مي اشتباه اما است، سعادتمند و نياز بي كنارش در من بودن با كردم مي فكر هميشه. تنها خيلي تنهاست، پدربزرگ -
 .است خوشبخت كند مي وانمود فقط او كه درحالي. كردم

 .كنم مي درك را احساسش من. هست و بوده خوشبخت واقعا كند نمي وانمود او -

 :گفت و نشست صحرا لبان بر لبخند ياشار آخر جمله از

 ... اما خوبي آن به نه اما. پدربزرگ مثل درست ياشار مهرباني خيلي تو -

 چي؟ اما -

 .داشت دوستت شود مي اما -

 : گفت و خنديد بلند ياشار

 .ديگر پدربزرگ يك مثل حتما -

 دارد؟ عيبي چه خوب بله -

 هستم؟ جوان كمي بودن پدربزرگ براي كني نمي فكر اما. ندارد عيبي -  -

 .است سخاوتمند و مهربان او قلب مثل قلبت اما نيست، پدربزرگ شبيه چيزت هيچ -

 :گفت عصبانيت كمي با ياشار

 .نشدم خوشحال زياد من ولي اينطور؟ كه -

 :گفت تعجب با صحرا

 زدم؟ بدي حرف مگر ؟ چرا -
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 وي كودكانه و پاك چهره ديدن با درنگ بي اما كرد، ناراحت را او اش واقعي احساس بيان در صحرا صداقت گرچه
 :گفت و شد مسلط خود بر و كرد فروكش خشمش

 .كن فراموش نه -

 خوري؟ مي كه ديگر چاي يك حتما پس ، نيستي ناراحت اگر -

 .نيستم ناراحت من -

 .كن ثابت -

 جوري؟ چه -

 .كوچولو چاي يك با -

 شدي؟ راضي حاال بود؟ چطور. دهد مي حال خوردن چاي خوب، هواي اين توي ولي نيستم، سرحال زياد چند هر -

 .نبود بد -

 كرد؟ مي كار چه بود من جاي عمواغلي اگر راستي -

 .خورد مي را خودش چاي و خنديد مي هيچي -

 :گفت و خنديد ياشار

 .بيفتي پدربزرگ ياد به من اخالق از داري حق -

 :گفت و نشست و ريخت چاي مجددا ياشار و خودش براي صحرا -

 رود؟ نمي سر ات حوصله بيكاري از -  -

 !بيكارم من كه داني مي كجا از تو -

 .كردي نمي تلف اينجا را وقتت اينصورت غير در -

 : گفت آميز مالمت نگاهي با و كرد خمار را چشمانش ياشار
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 كردن؟ تلف وقت گويند مي را تو ديدن -

 بيائي؟ بايد چرا شود مي كارت مانع ديدن كه وقتي البته، بله خوب -

 .نيستم بيكار كه فعال بروي، تند زياد نيست الزم -

 .گويم مي را همين هم من -

 .نشده جدي زياد كارم هنوز كه است اين موضوع ولي بگوئي، چه خواهي مي كه دانم مي -

 هست؟ چه كار اين حاال -

 .موسيقي تعليم -

 همين؟ فقط -

 .نيستم بلد ديگري كار اين از غير. بله خوب -

 :گفت بود گرفته اش خنده او حرف از كه درحالي و انداخت ياشار ستبر سينه و بازو به نگاهي صحرا

 به نگاه يك. بربيايي سخت كارهاي از خيلي پس از تواني مي كه نيرومند و قدرت پر مردي هم آن مردي، يك تو -
 .باشد كار فرمانرواي تواند مي باشد داشته را قوي هيكل و بازوها اين كسي هر بنداز خودت

 :گفت و كرد صحرا به رو سپس و انداخت خود به نگاهي ياشار. داشت لب بر لبخند جمالت اين اداي حين در صحرا

 .خنديد بايد شده مصرف بي كاركردن براي كه بزرگي هيكل به. بخندي هم بايد. بخند -

 :گفت عذرخواهانه لحني با و خشكيد صحرا لبان بر خنده ناگهان

 خودت نيروي از كه است حيف. بكنيم را استفاده نهايت داده ما به خداوند كه نعمتي از بايد بگويم خواستم مي فقط من -
 .كردم مي فراهم راحتي زندگي پدربزرگ براي وقت آن يودم، نيرومند تو مثل هم من كاش. نكني استفاده

. بزنم عملي ساده كارهاي به دست حتي است نگذاشته وقت هيچ و داشته خوبي مالي وضع هميشه پدرم صحرا، ببين -
 كردم اطاعت آنقدر. نبايدها و ها بايد اين از كلي ديگر، دانم مي چه "باشد ساز پول فكرت بايد" گفت مي من به هميشه

 .كردن ورزش جز به نفهميدم چيزي ريختن عرق و كردن كار مزه از اينكه تا
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 بگيري؟ را موسيقي دنبال كه داد اجازه چطور فكر طرز اين با -

 كه اي تجربه به توجه با را آينده و داند مي خودش از بهتر را پسرش صالح كرد مي فكر پدرها بيشتر مثل هم من پدر -
 من كرد مي فكر چون كنم، تحصيل تا فرستاد شهر به مرا ام خواسته رغم به و بيند مي ديگران از تر روشن است اندوخته

 .كنم زندگي بزرگ شهر يك در ترقي براي بايد حتما و باشم داشته پيشرفتي توانم نمي اينجا

 .كشيد مي خود پرسش جواب براي را بيشتري كلمات انتظار كنجكاوي با و بود دوخته ياشار دهان به چشم صحرا

 رشته به و كردم عملي را خود خواسته كه بود اينجا و بود من با اصلي انتخاب ولي نماند، نتيجه بي پدرم تالش باالخره -
 رشته اين انتخاب و من رفتن از قلبا كه دانستم مي من اما داد مي نشان خوشحال را خودش گرچه او. آوردم روي موسيقي
 .ندارد رضايتي

 رسيدي؟ خواستي مي كه چيزي آن به حاال -

 .كامال نه -

 نيست؟ ات عالقه مورد حرفه موسيقي نرسيدي؟ خواستي مي كه چيزي آن به تو نه؟ چطور مخ؟ -

 :گفت و زد لبخندي ياشار

 از يكي جزو پدرم با لبجبازي براي بيشتر هم را اين تازه. نبود من خواسته تنها مناسب حرفه داشتن كامال، نه هنوز -
 .دادم قرار هايم خواسته

 .داشت بيشتري داليل ناسازگاريت پس اينطور؟ كه -

 .ماندم مي جا همين شرافتمندانه كار يك و ساده زندگي يك با دهكده، مردم بيشتر مثل داشتم دوست -

 :داد ادامه و افكند صحرا به خواستني و عميق نگاه و كشيد بلند آهي و

 .كردم مي زندگي داشتم دوستشان كه كساني پيش هميشه براي و -

 :گفت دلسوزي و همدردي سر از و گرفت قرار ياشار صداي لرزش و نگاه تاثير تحت صحرا

 .برسي خودت آرزوهاي همه به كه باشد رسيده آن وقت شايد باشي، اميد نا و ناراحت نبايد -
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 .شدم مي ريا بي و ساده بچه پسر همان من و گشت مي بر عقب به زمان كاش اي ولي. باشد طور همين شايد -

 .مهرباني و ريا بي تو كه من نظر به -

 فقط روز هر و دارد قرار اي ساده خانه طاقچه روي كه روشن و شفاف آينه يك كه وقتي بكن، را تصورش. صحرا نه -
 دستهاي آيد؟ مي سرش باليي چه كني مي فكر بيفتد، غريبه آدم صدها دست به دهد مي نشان را بيگانه آدم چند تصوير
 ماند نمي باقي چيزي شفافيت آن از كه گذرد نمي چيزي كم كم و كشند مي آن بر خطي بيرحمي با روز هر كه اي آلوده
 اين از بهتر بشكند اگر شايد. بدهد نشان را چيز هيچ نيست قادر كه محو تصوير يك با سياه و زنگاري سطح يك جز

 .بدهد دست از را خودش هويت كامال كه باشد

 .ندارد مصداق تو مورد در مثال اين ابدا و بينيم مي ديگري طور را تو پدربزرگ و من ولي -

 روي شد مي درست ساده چسب يك با هم باز شد مي خرد پا زير حتي و شكست مي من درون آينه اگر. دارد چرا -
 كرد؟ مي حفظ را خودش واقعي معني و گرفت مي قرار قديمي طاقچه همان

 .... اينه مگر رود نمي بين از اصلي گوهر هيچ -

 چه؟ اينكه مگر -

 .نباشد خالص آنكه مگر -

 است رويمان جلوي ها ناشناخته از دنيايي كه درحالي كرد زندگي خالص و ماند خالص شود مي چطور بگويي تواني مي -
 كند؟ مي زندگي ما با سايه به سايه و

 از باشد داشته را برابرش در ايستادگي و قبول تحمل و ببيند بتواند را واقعيت كه كسي هر دانم، مي من كه آنجايي تا -
 .ماند مي محفوظ گناهي و خطي هر

 زيبا؟ يا زشت واقعيات -

 .آدمهاست ما عقيده فقط اين ندارد وجود زشتي اصال. نيكوست خود جاي در چيزي هر چون ندارد، فرقي -

 عمال. اي كرده تجربه را خودت فقط زيبا و بكر دشت اين در. اي بوده تنها هميشه چون. است آسان گفتنش تو براي -
 پاياني كه اي مبارزه. است مبارزه دنياي دنيا اين ببيني تا اي نكرده لمس را زشتيها و بديها. اي نديده كسي از بدي هيچ
 .شوي مي خرد قويترها پاي زير عبارتي به يا روي مي بين از نشوي پيروز و نباشي قوي اگر و ندارد
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 .ندارند اهميتي برايم كه چيزهايي بخاطر هم آن بجنگم، ديگران با دليل بي ندارد دوست من -

 .بگذاري پا زير را حق داري دوستشان كه كساني براي بايد اوقات گاهي. نيست اينطور هميشه -

 .است كردن زندگي از بهتر نكردن زندگي اي جامعه چنين در پس -

 كرد تجربه را ها ترين سخت بايد. آورد دست به بديهايش و خوبيها و جامعه همين بين در بايد را خلوص صحرا، ولي -
 .شود نمايان وجودت حقيقت تا

 :گفت و زد لبخندي آرامش با صحرا

 .كنم نمي هم مبارزه ولي ندارم، ترسي من -

 .كني مزه را جنگ تا نيفتاده خطر به منافعت هنوز -

 باشم؟ داشته تونم مي منافعي چه من اصال منافع؟ كدام -

 حس خاطر تعلق همان. داري پدربزرگت و محيط اين به كه عشقي. هستي آن در كه است موقعيتي همان منظورم -
 .شد تسليم بايد و دارد وجود تقدير در كه حكمتي برابر در كني؟ مي كار چه بيفتد خطر به كه وقتي مالكيت،

 :داد ادامه و برد جلوتر را سرش ياشار

 .هم تو حتي -

 پي در و دوخت داشت خاص منظره فاصله آن از كه گردويي درخت تك به را چشمانش او، به كوتاه نگاهي از پس صحرا
 .رفت فرو فكر به ياشار جمله براي جوابي

 نه؟. كند سلب را تو آسايش و امنيت بخواهد كسي كه بودي نيفتاده فكر اين به وقت هيچ پس -

 چطوري؟ مرا، آسايش -

 .عشق با -

 پايين تپه شيب از گوسفندان پي در و پريد جا از جستي با گريزد مي خطر از ناخودآگاه كه آهويي چون صحرا ناگهان
 .رفت
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 كه آمد يادش تازه و شد لذت از سرشار پيمايد، مي احتياط و صبوري با را عشق پلكان اينكه از راضي و خوشحال ياشار
 يك نوازش حال در گوسفندان گله ميان در را او و شد روانه تش پي در سريع رو اين از بود، آمده صحرا نزد چه براي
 :گفت و كرد نوازش را حيوان صحرا مانند و شد خم رساند، او كنار را خود. كرد پيدا سفيد و سياه بره

 .قشنگي بره چه -

 .ندارد مادر اما است، قشنگ بله -

 مرده؟ مادرش مگر چرا؟ -

 جدا بقيه از را آنها شد مجبور پدربزرگ و شدند مريض ديگر گوسفندهاي از تا چند با بره اين مادر پيش وقت چند نه، -
 .نكند سرايت ديگر گوسفندان به مرض تا كند

 هستند؟ كجا آنها االن -

 سپرده شناخت مي اورا خودش كه ديگر چوپان يك به را آنها پدربزرگ كه دانم مي ولي هستند، كجا دانم نمي من -
 .است

 راجع حرفي ديگر جهت اين از. است افتاده مرض به مبتال گوستفندان براي اتفاقي چه و چيست واقعبت فهميد فورا ياشار
 :گفت و كرد عوض را صحبت موضوع و نزد آنها به

 جشن به كه كنم دعوت عمواغلي و تو از خواستم مي. بودم آمده چه براي اصال امروز كه بود رفته يادم پاك راستي -
 .بيائيد خواهرم نامزدي

 آيم؟ نمي من كه نگفته تو به پدربزرگ -

 .بگذرم مساله اين از آسان خواستم نمي من ولي گفت، اتفاقا چرا -

 :گفت بود كرده آن چاشني كه دلربايي لبخند و قاطع لحني با صحرا

 .آيم نمي من -

 :گفت و شد بلند كشيد، بره نوازش از دست ياشار

 چه؟ باشد خواهش يك و نباشد دعوت يك اين اگر -
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 .ندارد امكان نه -

 به هدف بي و مستاصل. نباشد عصبانيتش و انگشتانش فشار ناظر صحرا تا بود گذاشته شلوارش جيب در را دستش ياشار
 :گفت و كرد صحرا به رو التماس با عاقبت و انداخت نظر طبيعت از گوشه هر

 .برگردم تا بگو داري را كردنم اذيت قصد اگر -

 .نه -

 .بيا پس -

....  دانم نمي اصا من بخورم، تكان اينجا از ندارم دوست خودم تازه. ندارد وجود من آمدن امكان نيستي؟ متوجه چرا -
 !هست چه نامزدي

 واهمه كوچكي اين به مسائلي از نبايد تو. بدهم توضيح برات كنم مي سعي داشتي كه سوالي هر. نيست مشكلي كه اين -
 .هستم كنارت در من...  چون باشي، داشته

 .بدانم موردش در چيز هيچ خواهم مي نه و بيايم خواهم مي نه -

 مي حتما كه چه، بيايد پدربزرگ اگر زني؟ مي همه به اي لطمه چه كارت اين با داني مي كني؟ لجبازي خواهي مي پس -
 .نيست كه البته نيست؟ كافي برايت همين آيد،

 چه جواب بايد من كه دانستي مي اگر بگذاري، تنها را ما خواهي مي...  تو كه است اين سر بر بحث اما آيد، مي عمواغلي -
 .دادي نمي خرج به نيامدن براي را سماجت اين ديگر بدهم، تنها و تك را نگاههايي

 هست؟ نيست، كه زور -

 مگرنه؟ كردم خواهش تو از كردم؟ زورت كي من نه، كه البته -

 .بود بدتر هم گفتن زور از اما بله، ظاهر در -

 :گفت و خنديد بلند صداي با ياشار

 آيي؟ نمي پس -
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 .شنيدي كه هم خودت كردم، تكرار بار چند را جوابم -

 .تري راحت خودت كه طور هر خب، خيلي -

 :گفت صحرا به محبتي و مهر سراسر نگاه با. بود يافته زيبايي همخواني داشت لب بر كه كمرنگي لبخند با ياشار ناراحتي

 .بزنم سري تو به نتوانم روزي چند شايد -

 قراري بي حالت با. نماند غافل وي العمل عكس كوچكترين از تا گرفت نظر زير را صحرا چهره خطوط دقت با آنگاه
 آوري ياد خود نگاه با پيش از گفت مي صحرا بايد كه را اي جمله حتي بود، او سوي از كالمي انتظار در و كرد مي نگاهش

 "چرا؟ پرسي نمي چرا پس "كرد مي

 فاقد مجسمه يك به شبيه بيشتر سرد، و خشك. نداد نشان باشد، خاص توجهي عالمت كه العملي عكس هيچ صحرا اما
 از بيش كه بود مساله همين دقيقا و است داشته تعلق گرم روح و جسم يك به زماني كه بود اي شده نقاشي تصوير يا روح
 ناپذير وصف اشتياقي با دهد بروز چيزي خود رنجش از آنكه بي ولي كرد، مي عصباني را او و آرد مي را ياشار غرور پيش

 ترك را او ديگر كلمه يك حتي بدون و كوتاه خداحافظي يك با ناگهان و شد او تماشاي محو لحظاتي براي اختيار، بي و
 .گذاشت تنها بود شده خيره رفتنش به سكوت در كه را صحرا و رفت پايين تپه دامنه از خاصي نرمي و چابكي با و كرد

 معمولي طوفان افزا، روح تابلوي چون كه گذارد جاي به طبيعت از اثري چنان محكم و استوار قامتي با او شدن دور منظره
 .كند محو و ببرد بين از را مردانه گامهاي اين پاي رد نبود قادر

 

 پنجم فصل

 و آرام گذشته روز چند خالف بر خانه رسيد خانه به گرفته و خسته حالتي با ياشار كوتاه چندان نه زماني مدت از پس
 :گفت خود با هستند خانه در تنها سلما با مادرش و پدر و اند رفته ميهمانان كرد تصور ابتدا رسيد مي نظر به ساكت

 "افتاده اتفاقي حتما "

 هم تقريبا نفر سه ورود محض به شد خانه وارد و گذارد سر پشت را ها پله جست يك با درنگ بي و شد دلواپس كمي
 :گفت و كشيد راحتي نفس ها آن ديدن از پس ياشار و كردند سالم زمان

 هستند؟ كجا بقيه پس سالم
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 :داد جواب سلما

 اند رفته شهر به خريد براي

 :پرسيد و داد قرار مخاطب را او و كرد نگاه خواهرش به ياشار

 زديد مي دوري يك الاقل ؟ نرفتيد شماها چرا

 :گفت ناز و كرشمه با كشيد مي سوهان را ناخنش و بود گذاشته پا روي پا و داده لم مبل در پري عمويش دختر

 داشت هم زدن دور...  بله

 :گفت خجالت با سلما

 مانديم جا همين تو خاطر به ولي برويم داشتيم دوست كه ما

 رفتيد مي خوب

 :گفت و كرد خواهرش به رو پوزخندي با ياشار اما بدهد جوابي خواست سلما

 آيند؟ مي كي بقيه و مادر نگفتي خوب ندارد دادن جواب ارزش كن ولش

 بكشد طول كارشان كه وقت هر تا نيست معلوم

 رفت؟ ها آن با هم پرويز

 :داد پاسخ شرم با سلما

 بله

 شدي؟ سرخ چرا حاال خوب خيلي

 شدي مي داماد تو اول كاش

 :گفت صميمانه و زد خواهرش پشت به

 نخور غصه شود نمي دير من براي ندارد فرقي
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 :گفت و رفت باال ها پله از و

 كن صدايم داشتي كاري اگر اتاقم به روم مي من

 ... ياشار راستش ولي كن استراحت راحت خيال با برو حاال حتما باشد

 شده؟ چه

 :گفت آهسته و رفت باال ها پله از سلما

 گرفت مي را سراغت خيلي پدر بودي؟ رفته كجا بپرسم خواستم مي

 اوغلي عمو پيش بودم رفته

 : پرسيد كنجكاوي با سلما

 ديدي؟ را اش نوه

 مگر؟ چطور خوب بله

 باشد فضولي شايد بگويم شود نمي رويم راستش

 واقعيت چون بپرس خودم از داري كه سوالي هر حاال هستي من خوب خواهر تو نداريم هم با را ها حرف اين كه تو و من
 شنوي مي را

 .بپرسم تو از خواستم مخصوصا همين براي هم من

 ...بپرس خوب

 گويند مي اش درباره ها چيز خيلي مردم است؟ دختري چطور بدانم دارم دوست خيلي

 بهشت يا شد مي جهنم يا دنيا كردند مي عمل شان حرف نصف به اگر زنند مي زياد حرف مردم

 و پدر نيست معلوم مثال يا آورد مي نحسي خودش با بگذارد كه جا هر به پا و است ديوانه دختر اين گويند مي همه
 شايعات قبيل اين از و هستند كساني چه مادرش

 :گفت ناراحتي با ياشار
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 دانستم مي بعيد تو از كردي؟ باور هم تو

 گفت مي بياورد جا اين به را او كردم مي خواهش اوغلي عمو از كه بار هر ولي كنم باور كه نخواستم يعني نكردم باور نه
 ندارد امكان يا شود نمي

 خيلي از بايد ها آن داشتن نگه براي كه دارد رازهايي خودش خصوصي زندگي در كسي هر چون گفت مي راست خوب
 نظيري بي دختر...  صحرا كنم روشن برايت را حقيقت بگذار كردي مطرح خودت كه حاال ولي بگذرد ديگر هاي چيز
 .ندارد ديگران به شباهتي هيچ سالمت و عقل كمال در كه است

 :گفت بود مانده باز تعجب از كه دهاني با سلما

 باشد؟ ديگران ي گفته خالف دقيقا است ممكن چطور است آور تعجب واقعا

 است طور اين كه خوشبختانه

 از شود مي ديده چشمانش در عجيبي برق و شود مي دگرگون صحرا نام آوردن از برادرش چگونه كه شد متوجه سلما
 :پرسيد شيطنت و كنجكاوي با رو اين

 هست؟ هم خوشگل

 :داد جواب متانت با ياشار

 .بنشيند غچه با در سرخ گل يك جاي تواند مي

 :گفت خوشحالي با و خنديد سلما

 شد عالي خيلي

 شد؟ عالي چي

 امروز مخصوصا اي شده عوض كمي يك تو من نظر به هيچي

 چطور؟ ام؟ شده عوض... من

 :گفت و كرد برانداز را برادرش آميز شيطنت و مشكوك حالتي با سلما
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 .شدي تر برو دل تو و تر تيپ خوش خيلي امروز گفت شود مي

 :گفت جدي لحن با ياشار

 گرفتي؟ ياد كجا از ديگر را ها حرف اين

 شوي مي تر قيافه خوش طوري اين كه دانم مي كني اخم من براي خواهد نمي حاال

 ام نشده عصباني تا پايين برو ديگر كن بس

 كني؟ مي تعارف

 كن خبرم آمد مادر وقت هر

 كنند مي فدايش را خودشان نفر هزار بزند لبخند يك ياشار اگر مادر قول به نباش جدي انقدر خدا به را تو اما چشم

 گفته؟ را اين مادر

 بله

 گرفته؟ نظر در مخصوص كارگر جشن براي كه گفته هم را اين

 بله

 .كنم پيدا را كسي چنين توانستم نمي كه بروم دنبالش من بود قرار چون شد خوب خيلي

 :گفت و شد گلگون سلما چهره دوباره

 خودمان را كارها ياقي آيد مي بر ها كار اين همه پس از تنهايي به خودش خانوم گلي چون نبود كردن پيدا به احتياج
 دهيم مي انجام

 خانم؟ گلي

 است نظافت و آشپزي ظاهرا كارش كرده مكان نقل ما دهكده به كه شود مي سالي چند شناسي نمي را او تو بله

 برو حاال افتد مي اتفاق هزار نيستم كه وقتي ولي خورد نمي تكان آب از آب هستم جا اين تا كه اين عجيب دانستم نمي
 باشي خوبي دار راز بايد راستي بقيه پيش پايين
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 ماني؟ مي خانه در امشب باش جمع خاطر

 :گفت و كشيد بلندي آه ياشار

 دانم نمي واقعا....  دانم نمي

 رفت خود اتاق به و برگشت گاه آن

*** 

 را ياشار سراغ ورود از پس اي لحظه و شد خانه وارد ميهمانان همراه به خاتون ملكه شد فام سرخ افق پهنه كه بعد ساعتي
 گرفت سلما از

 :گفت نداشت دادن پاسخ براي ميلي هيچ كه سلما

 باشد خوابيده كنم مي فكر و است خودش اتاق توي

 برگردم من تا ببر ميهمانان براي هست دم تازه چاي برو حاال خوب خيلي

 سلما رفت باال طبقه به داشت دست در محكم بود شده پيچيده كادو دقت به كه را كوچكي جعبه كه حالي در خاتون ملكه
 توانست مي و بود برادرش پيش فكرش ولي رفت آشپزخانه به ريختن چاي براي فورا و كرد اطاعت را مادر دستور
 براي كه پرويز ايستاد وسط همان مجسمه مثل و گذاشت ميز روي را چاي سيني خواهد مي چه او از مادر كه بزند حدس

 وضع آن در سلما ديدن با آمد مي داخل به بيرون از شده خريداري وسايل و ميوه و شيريني آوردن براي بار چندمين
 :گفت بلند صداي با پشت از و رفت جلو ناغافل

 سالم

 :گفت و آمد جا سر حواسش پرويز ديدن با ولي پريد جا از سلما ناگهان

 ترسيدم...  اي غافلگيرانه سالم چه

 پرويز بگريزد آشپزخانه سمت به خجالت از تا كردند وادار بيچاره دختر كار اين با و خنديدند صحنه اين ديدن از بقيه
 :گفت و شد روانه او پي در نيز

 ناراحتي؟ چرا ؟ شده چه
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 نيستم ناراحت نيست چيزي

 بگويي؟ را راستش من به خواهي نمي

 گفتنت سالم آن با كن بس خدا به را تو

 بشود جلب من به نظرت كه بكنم كاري يك گفتم ي فكر در خيلي ديدم نداشتم منظوري كه من

 ؟ خنديدند ما به همه نديدي طوري؟ اين

 داشت وجود ما بين غريبه انگار همه گويي مي طوري يك

 :داد جواب عصبانيت و دلخوري با سلما

 كند؟ مي فرقي چه

 افتاده؟ اتفاقي چه بگويي بايد بدانم را دليلش خواهم مي زياد هم خيلي هستي عصباني تو

 ديگر وقت يك براي باشد بگويم چيزي توانم نمي االن

 كني تعريف من براي مفصل بايد امشب همين ولي چيزي يك شد اين

 :گفت و شد تر نرم سلما

 نه امشب

 شام از بعد پس خوب خيلي

 گويي؟ مي زور چرا

 است گفتن زور به زندگي قشنگي من نظر به

 نه

 كن باور بله

 شوند همراه ديگران با شيريني و چاي صرف براي تا بازگشتند هال به پرويز پيشنهاد با افتادند خنده به هم با دو هر
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 چنين زيرا آمد منتظره غير برايش و ديد چيزي كردن قايم حال در را او غفلتا شد ياشار اتاق وارد خاتون ملكه كه وقتي
 كه خاتون ملكه نزد ديگري حرف كرد كه مي سال جز به و بود نشسته تخت ي لبه روي ياشار بود نديده ياشار از حركاتي

 :گفت خشونت كمي با جويد احتراز عزيزش پسر تنها با ناخوشايند رفتار از و باشد مسلط خود اعصاب بر كرد مي سعي

 بگذاري؟ تنها مشكل همه اين با مرا كني راضي را خودت توانستي چطور

 بوديد؟ تنها هم باز بودند شما همراه كه آدمي همه آن با

 دعوت را فاميل بايد باالخره بگيرم ساده و سهل را جشن اين و بدهم كوچك ميهماني يكي خواهم نمي كه من عزيزم آخر
 كار كلي... دانم مي چه آن و اين به زدن زنگ و نشستن تلفن پاي هم طرف يك از خريد طرف يك از نه؟ يا كردم مي

 نه؟ يا بود مي من همراه مرد يك بايد باالخره ديگر است

 نبود؟ مگر بود مي شما همراه يكي بايد شماست با حق بله

 پدرت؟ ؟ كي

 نبودند؟ مرد ها اين پرويز ، عمو ، پدر

 كه تو. رفت خودش مغازه به شهر به شدن وارد بمحض كه پدرت تازه. دارد ديگري ارزش يك من براي تو نظر اما -
 .كند مي دخالت كارها اين در اصال نه و دارد را چيزها طور اين حوصله نه شناسي، مي را پدرت من از بهتر

 قبول خودش بايد پدر من نظر به كند؟ نمي فرق ديگر كارهاي با دخترش تنها عروسي و نامزدي آيا كارها؟ كدام -
 .بگيريد عهده به را مسئوليتها همه شما اينكه به بگيرد، عهده به را كارها اين همه مسئوليت و بكند زحمت

 :گفت آرام و نشست تخت ذوي پسرش كنار خاتون ملكه

 .ماست خوشبختي براي فقط كند مي هم كاري هر ولي بود، خودش كار به سرش پدرت هم زندگي اول از ندارد، عيبي -

 شوند؟ مي خوشبخت همه درآوردن پول با فقط يعني چطوري؟ -

 .ماست بيشتر راحتي براي فقط باشد درآوردن پول فكر به هم اگر -

 :گفت و كرد مادرش به نگاهي قدرداني با ياشار

 .باشد پسند عامه دليلي چنين كنم نمي گمان ولي وفاداريد، و قانع و خوب هميشه شما گرچه
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 :گفت و زد لبخندي خاتون ملكه

 را يكي تا گذاشت من جلوي را ها حلقه جواهري كه وقتي بداني اگر. كردي پيدا منو خواب رگ خوب ناقال،...  بله -
 .كنم چه او با دانم مي. نرسد ياشار به دستم مگر گفتم مي خودم به مرتب عصبانيت از. داشتم حالي چه كنم، انتخاب

 كرديد؟ انتخاب را نظرتان مورد حلقه باالخره...  خوب -

 .تو زبان دست از امان...  بله -

 ببينم؟ دهيد مي اجازه حاال -

 :گفت و بوسيد را صورتش اي مادرانه مالطفت با و داد ياشار دست به را جعبه خاتون ملكه

 .ببين و كن باز عزيزم بله -

 .آورد بيرون آن داخل از را حلقه و كرد باز را مخملي سبز جعبه روي رنگي نوار ياشار

 .بازگردي خانه به زودتر تا كردم سفارش همه آن اينكه با كردي، مي انتخاب را قشنگترش حتما. بودي تو كاش -

 .است من از بهتر تان سليقه كه شما! مادر مريزاد دست. شده انتخاب سنگين و قشنگ خيلي باشد، مبارك -

 داري؟ قبول پس -

 .ايد خريده را انگشتر گرانترين نداشت، قبول شود مي مگر -

 فهميدي؟ كجا از -

 .الماسش زيباي و ظريف تراشهاي و درشتي از. راحت خيلي -

 .نبود اين گرانتر همه از ولي -

 !جالب چه دارد؟ وجود هم اين از گرانتر يعني -

 :گفت و شد خيره پسرش كشيده و درشت انگشتان سر به خاتون ملكه

 .است شده ساخته تو انگشتان براي فقط ولي هست، بله -
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 :گفت و كرد عوض را صحبت موضوع ياشار

 .بود همرهتان بايد كه سلما الاقل نبرديد؟ خودتان با را دخترها چرا مادر راستي -

 .آمدند مي ما با نفرشان سه هر خواستم مي خدا از من -

 شديد؟ منصرف كه شد چطور پس خب -

 .نشد آمدن به حاضر پري نشديم، منصرف ما -

 .ماندند پيشش نباشد خانه در تنها او آنكه براي هم سولماز و سلما وقت آن -

 .گويي مي كه است همينطور دقيقا بله -

 برنامه يك با بتوانيم كه طوري بيندازيد، عقب هفته يك را نامزدي مراسم توانستيد مي گويم، مي را اين نشويد ناراحت -
 .برنخوريم خاصي مشكل به و برويم جلو شده بيني پيش و درست

 .بود بهتر نامزدي انداختن عقب ما براي واال داشتند عجله پرويز و كامران عمو -

 داريم پيش در كه مفصلي پذيرايي و آشپزي براي شده حساب و جدي فكر يك بايد اما نيست، حرفي و گذشت كه حاال -
 .بگيريم آشپز كمك و آشپز تا چند بايد ايد كرده دعوت ميهمان شما كه اينطوري. بكنيد

 عهده به تنهايي به را آشپزي همه كه كرده قبول هم او. ام گفته هم خودش به. ام كرده قبل از را فكرش را كاري اصل -
 .بگيرد

 كرد؟ تعريف من براي سلما كه نيست خانمي گلي همان منظورتان -

 همه از او كردم، فكر خودم با همين خاطر به. ندارد را كس هيچ. است اي كاري و خوب خيلي زن. است خودش چرا -
 .است تر مناسب و تر واجب كار اين براي كس

 .بياوريد كمك براي را نفر چند بايد. شود نمي كمك بدون ولي شماست با حق -

 زنهاي از كلي و سولماز و زنعمو و من تازه. دهم مي پيغام برايشان امب همين. دارم سراغ را آدمهايش اتفاقا. باشد -
 .بشود خراب سادگي همين به مراسم گذاريم نمي دست روي دست كه ما. كنيم مي كمك كه هستيم فاميل
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 .دانند خسروان را خويش مملكت صالح واال گفتيم كه بود ما از گفتن بهرحال -

 حرف روي كه كسي اولين ببينم تا كردم مي داماد را تو فردا همين داشتم دوست دانند، مي خسروان را صالح واقعا اگر -
 كيست؟ آورد مي حرف من

 :گفت و انداخت مادرش به نگاهي لبخند با ياشار

 .ايد ديده من براي خوابهايي كه پيداست حرفهايتان و چشمها از باشم نكرده اشتباه اگر -

 سامان سرو آرزويش تنها كه مادري. است مادر يك حقيقي آرزوي نيست، خواب توست منظور كه چيزي آن ولي بله، -
 .است پسرش تنها گرفتن

 .كنيد صبر كمي يك بايد كه است همين مشكلتان تنها واقعا اگر -

 .شوم نمي تشنج دچار كوچك حرفهاي شنيدن با و شود مي راحت خيالم اينطوري -

 :گفت تعجب با ياشار

 .گيريد مي سخت خودتان به شما مادر؟ حرفهايي چه -

 .شنوي نمي چيزي و اي بسته گويند مي مردم كه حرفي هر روي به را گوشهايت كه تو. بگويم چه دانم نمي -

 .دهم نمي اهميت فقط مادر، ام نبسته نه -

 .بسوزه دلت كه نشدي پدر نداري، مسئوليت چون چرا؟ داني مي -

 .بگيريد نشنيده را چيزها بعضي توانيد مي هم شما ولي كنم، مي درك را احساستان شديد؟ ناراحت چرا حاال -

 بايد را آنها است، قبول قابل و بجا حرفشان كه كساني اما ندارد، جواب ناحسابي حرف چون شود، مي را بعضيها... بله -
 داد؟ آنها به بايد جوابي چه كرد؟ چه

 :داد جواب ناآگاه مردم به نسبت نظري بلند و تعمق با ياشار

 .است همين جواب تنها. خودش موقع به كاري هر و خودش جاي در كس هر. كرد عجله نبايد -

 .نيست كردن تحمل و عجله سر بر صحبت اصال آورند، مي در حرف جور هزار مردم عجله؟ -
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 .بكنم را خودم زندگي خواهم مي فقط ندارم، پردازيهايشان شايعه و مردم حرف كار به كاري اصال من مادر، ببينيد -

 كردي مي زندگي خودت براي گفتي كه طور همين واقعا كاش. بود خودت كار به سرت فقط ،،،،كاش ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، -
 .زني مي غريب و عجيب كارهاي به دست و كني نمي را اينها از كدام هيچ تو ولي

 زنيد؟ مي حرف غريب و عجيب كار كدام از شما كار؟ كدام -

 داني؟ نمي خودت يعني -

 :گفت و كرد باز خبري بي عالمت به را دستانش ياشار

 بدانم؟ بايد كجا از....  نه -

 ما از حتي نيستي؟ گذشته مثل ما با چرا شده؟ عوض چرا اخالقت زند؟ مي غيبت ناگهان چرا اخير، چند همين مثال -
 اي؟ گرفته فاصله ما از اينطور كه است ميان در كسي چه و چيز چه پاي فهمم نمي. نداري هم مهمانها به توجهي گذشته،

 .ام شده حسود شايد -

 .كجاست از دردت دانستم مي آنوقت كردي، مي حسادت كاش...  هوم تو؟ كسي؟ چه -

 دانيد؟ نمي حاال يعني -

 .پرسيد خودت از بايد -

 .دانم نمي را جوابش هم خودم كه حيف بگيريد؟ من از را جوابش ايد آمده شما پس -

 :گفت نگاه اين جواب در ياشار. بود آميز پرسش و بار مالمت آميز، محبت مادر نگاه

 بشنويد؟ چه من از داريد انتظار -

 :گفت اي آرزومندانه و ملتمسانه لحن با خاتون ملكه

 .شوم خالص تو سرنوشت وحشتناك كابوس شر از كه اميدواركننده جواب يك -

 .گردم مي بر شيراز به كند مي خوشحال را شما اگر خوب، خيلي -

 :گفت لرزان صداي با و بست حلقه خاتون ملكه چشمان در اشك
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 .شوي دور من از دهم نمي اجازه. ديگر جاي هيچ نه و شيراز نه. روي نمي جا هيچ تو نه شيراز؟ گفتي چه -

 ... خودتان شما مادر ولي -

 :گفت و كرد قطع را حرفش خاتون ملكه

 صالحديد به نبايد. كردم اشتباه هم زندگي اول از. ام شده خسته مردها شما بيرحميهاي دست از ديگر. نزن حرف -
 .دربياوري من سر بر را پيش سالها تالفي تو كه دهم نمي را اجازه اين حاال ولي گذشتم، مي ام مادرانه حق از مردها

 .باشد من برگشتن به راضي پدر شايد مادر ولي -

 وجودش تمام. شدند مرتعش سخت فرزند دوري تصور از قلبش نازك تارهاي و شد جاري مادر چشمان از اشك ناگهان
 :گفت و كشيد ياشار صورت بر نوازش دست. لرزيد مي و گريست مي درد از

 به نهايت بي و هستي من گل پسر...  تو كه دانم مي فقط ندارم، انتظاري هم پدرت از حتي. ندارم ديگران به كاري من -
 را تو از دوري تحمل ديگر. باشم داشته خودم كنار در بايد را تو بجنگم، دنيا تمام با شده اگر. دارم احتياج تو محبت
 .لحظه يك براي حتي اصال،. ندارم

 :گفت كنان نوازش و كشيد آغوش در را مادرش عميق، محبتي تاثير تحت ياشار

 .شويد ظاهر قرمز چشمهاي با كه ندارد خوشي صورت ديگران جلوي. مادر نكيند گريه -

 .دنياست چيز مهمترين من براي تو وجود فقط. نيست مهم چيز هيچ من براي ديگر -

 .نيست اين از غير كه مطمئنم و مادر دانم مي -

 كني؟ بيرون سرت از را رفتن فكر كه دهي مي قول مادر به پس -

 .مادر بله...  بله -

 مي سنگيني اش سينه بر كه نگرانيهايش و تشويش همه و بود يافته دست عجيب آرامشي به خاتون ملكه بعد لحظه چند
 غريزه براساس اينك و بودند شده سپرده فراموشي دست به نگفتنيها از بعضي شدن فاش و صميميت ايجاد با كردند
 مادرانه عميق احساس كه را آنكاري عبارتي به يا دهد انجام است درست كه را آنچه تا بود برآمده درصدد اش مادرانه

 .آورد فراهم را فرزندش سعادت است شده كه قيمتي هر به تا كند مي حكم اش
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 .برويم پايين هم با داريد را اش آمادگي اگر مادر؟ چطوريد -

 .نبود مرطوب صورتش و ريخت نمي اشك ديگر اما بود، قرمز خاتون ملكه چشمان

 .كند مي سبكي و راحتي احساس ها بچه مثل ريزد، مي بيرون را دلش عقده آدم كه وقتي بهترم، بله -

 روزي هم او بايد و است داده جاي خود سينه در را بسياري غمهاي كه كرد احساس مادرش جمله اين شنيدن با ياشار
 .مادر نزد نه اما بگشايد، را خود ناخواسته هاي عقده

 :گفت ديد اندوهگين را پسرش چهره و كرد بلند را سرش خاتون ملكه كه وقتي

 .بدهي من به بايد هم ديگر قول يك -

 :گفت بود ديگري جاي مشغول فكرش كه ياشار

 مادر؟ قولي چه -

 ... خاموش درددل حاال، مثل اينطور نه...  بزني حرف برايم خواهم مي -

 .ديد ماندن خاموش در را مصلحت و بود كرده سكوت ياشار

 .نكنم بيهودگي احساس خودم كه باشم گفته بموقع خواستم. بود الزم وقت هر نه، حاال البته -

 .نزد حرفي ولي افكند مادرش به گويا نگاهي ياشار

 :گفت و شد بلند خاتون ملكه

 .بيائي خواست دلت وقت هر تواني مي تو. دهم نشان هم سلما به را حلقه روم مي من -

 .داشت نگاه بيحركت را او ياشار صداي ولي چرخاند، را دستگيره

 .دارم دوستتان چون مانم، نمي ساكت برسد كه وقتش باشيد مطمئن...  مادر -

 از پر نگاهي با و داد تكان شوق و رضايت عالمت به را سرش پسرش اميدواركننده جواب و اعتماد حس از خاتون ملكه
 .رفت بيرون اتاق از و كرد نظاره را وي ستايش و محبت
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 ششم فصل

. بودند كاري مشغول يك هر فردا جشن تداركات تكاپوي در كمكها و دوستان و فاميل اتفاق به منزل افراد همه بعد روز
 خاصي مشكل دچار و برود پيش برنامه روي از چيز همه تا بودند شده اي وظيفه دار عهده يك هر خاتون ملكه دستور به

 به كامران برادرش و بيك احمد. چيدند مي خودشان سليقه با چيني ظرفهاي در را ها ميوه و ها شيريني دخترها. نشوند
 .كنند دعوت بعد روز براي را عقد صيغه كننده جاري روحاني تا بودند رفته شهر

 اكنون. ميشد فراخوانده تازه كاري براي اي گوشه از ساعت هر و نداشت مشخصي كار كه بود ياشار تنها ميان اين در
 خيلي صبح از را حياط كار البته. كرد مي نصب را پذيرايي اتاق و حياط تزئين رنگي المپهاي داشت او و بود ظهر نزديك

 ناگهان كه بود ايستاده اي پايه سه روي پذيرايي در اينك و بود شده تمام نرسيده روز نيمه به كه بود كرده شروع زود
 .ساخت خويش متوجه را او حياط داخل از كمك براي خاتون مبكه صداي

 يك كنار در مستاصل اي چهره با را خانم گلي و مادر. شتافت ايوان به كمك براي و آمد پايين پايه سه روي از عجله با
 و گذاشت سر پشت يكي تا سه را ها پله. باشد تواند مي چه موضوع كه دريافت فورا و كرد مشاهده بزرگ مسي ديگ
 :گفت

 بگذارم؟ كجا را اين بايد حاال خب-

 بلندش نتوانستيم خانم گلي و من و بود سنگين خيلي ديگ. نداشتيم اي چاره ولي اي خسته كه دانم مي بميرم، الهي-
 .كنيم

 :گفت و زد لبخندي خانم گلي. كرد بلند را ديگ تنهايي ياشار

 .دادم مي زحمت شما به نبايد ياشار آقا ببخشيد -

. انداخت نمي نظر كسي چهره به گرفت نمي قرار كسي مخاطب تا و كند نگاه غريبه زنان صورت به نداشت عادت ياشار
 مي را او سالهاست كه رسيد نظرش به.  بردارد او از فورا را چشمانش نتوانست افتاد، او بر نگاهش ناگهان وقتي ولي

 سيمائي و بود نگذاشته سالي ميان به پا هنوز كه بود جوان تقريبا زني. هستند آشنا بسيار اش چهره خطوط و شناسد
 جلوي سپيد موهاي و رفته كنار كمي چادرش. بود نشانده اش چهره بر بسياري زودرس چروك رنج غبار. داشت دلنشين
 .نداشت سال چهل از بيش ظاهرا.  بود معلوم سرش
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 خورد جا بود شده سرخ نگاهي چنين سنگيني خجالت از اكنون كه خانم گلي صورت بر پسرش ثابت نگاه از خاتون ملكه
 :پرسيد اشاره با و

 شده؟ چه-

 :داد جواب ظن و ترديد با و كشيد عميقي نفس ياشار

 بگذارم؟ كجا بايد را ديگ نگفتيد باالخره. مادر هيچي -

 انجام تر راحت كارها تا باشد آشپزخانه روبروي خواستم. آهني بزرگ ي پايه سه روي آنجا.  خلوت حياط باغچه توي
 .بشود

 :گفت و كرد خانم گاي به رو و داد قرار شده گفته جاي در و كند جا از را ديگ زدن هم به چشم يك ظرف ياشار

 .گذاشتيم شما گردن بر زحمت همه اين ما كه ببخشيد بايد شما-

 :گفت و نشست زن لب بر صادقانه قدرداني اين از كمرنگ لبخندي

 .دهم مي انجام را ام وظيفه فقط من داريد اختيار-

 به ياشار اخالقي خصوصيات اين كه داشت يقين زيرا باليد مي خود به پسرش فروتني و دوستي نوع از هميشه خاتون ملكه
 .است رفته او

 نداريد؟ كاري ديگر-

 .كنم نمي گمان پسرم نه-

 :گفت خوشحالي با و كرد باز را در ياشار و آمد در صدا به خانه زنگ لحظه همين در

 !كرامت دايي آمده؟ كي ببين-

 .شدند گفتگئ گرم هم با اطراف به اعتنا بي و گرفته آغوش در را يكديگر بسيار اشتياق با

 .ام نديده را شما كه شود مي وقت خيلي-
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 م ما. اي نهنامه ، نهتلفني. كردي ول را همه و چسبيدي را شيراز. رفتي كه رفتي. نداري كرامت دايي كه تو! معرفت با اي-
 .نباشي يا باشي آيا چه هم آن اينجا، بياييم ماهي با سالي بشود چطور كه داريم گرفتاري آنقدر.  معلومه كه

 .است من سعادتي كم دائي-

 شده؟ هم شاعر ياشار تاحاال كي از. سالم آبجي حرفها؟ چه-

 .بگويند آمد خوش ميهمانها به تا آمدند حياط به و كشيدند كار از دست همه

. بوسيد را صورتش و پريد ياشار آغوش به خودش ميل به كرامت كوچك دختر آخر در و كرد احوالپرسي همه با ياشار
 و خيز و جست مرتب آهو بچه مثل بادامي، و درشت چشماني با. بود زبان شيرين و خوشگل عروسك مثل دخترك
 .كرد مي تعريف او از و بود انداخته ياشار گردن به را دستانش. نداشت قرار و آرام لحظه يك براي و كرد مي شيطنت

 .نيست كچل بابا مثل خوشگله خيلي عمه پسر-

 هست؟ چي خوشگلم دائي دختر اسم ببينم بگو حاال خوب-

 .خانم نازي-

 :گفت و كرد برادرش خانم به رو خاتون ملكه. خنده زير زدند همه

 نيامده؟ چرا كجاست؟ حامد پس جان شيرين-

 را خودش شده كه هم ياشار ديدن براي داده قول ولي بيايد نتوانست كه بود اين. است آخر سال داشت، امتحان امروز-
 .برساند بموقع

 :گفت اش بچگانه شيرين لحن همان با نازي

 .ندارم دوست را حامد من-

 :گفت و كرد غنچه مانند را لبهايش و شد نزديك دخترش به كرامت

 عزيزم؟ چرا-

 نيست؟ بد جون بابا. كشد مي سيگار يواشكي چون-
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 .آيد مي بدش فضول دخترهاي از پسرعمه پايين؟ بيايي عمه پسر بغل از خواي نمي تو. هست عزيزم هست-

 :گفت و كرد شوهرش به رو خجالت كمي با زنش

 .گيرد نمي جدي آدم كه را ساله پنج بچه يك حرف. است سالش پنج فقط نازي گويي؟ مي داري چه كرامت-

 :گفت شيرين ولي. كرد دعوت باال به را انها و داد فيصله را جريان زود خاتون ملكه

 .بيائيم هم با و كند پارك را ماشين شهال تا كنم مي صبر من بفرماييد شما-

 آمد؟ هم جون شهال مگر عالي چقدر-

 .بيايد جشن به ما با خواستم او از همين براي بود، رفته سر اش حوصله بيكاري از راستش بله،-

 .بگيرم را شهال خبر شما از خواست من از سلما كه بود پيش روز چند همين. دارد راه دل به دل اتفاقا-

 گون سبزه و قد كوتاه دختري گردن به دست كه حالي در لحظه چند از پس و رفت بيرون حياط از خوشحالي با سلما
 :گفت و بازگشت بود انداخته

 .خانم شهال هم اين بفرمائيد -

 كمي. داد مي نشان خود سن از فراتر كالم و رفتار در ولي رسيد، مي نظر به ساده و معمولي بسيار دختري ظاهر در شهال
 .شد مي ديده نگاهش در خاصي افسردگي و بود سنش از تر افتاده جا

 .گويم مي تبريك سلما به و شدم خوشحال قلب صميم از ولي شدم، ناخوانده مهمان كه بخشيد مي سالم،-

 :گفت خوشحالي با و زد برقي نگاهش ياشار ديدن با

 .سازد مي شما به خيلي شيراز هواي و آب اينكه مثل. برگشتيد شما شد خوب چه ياشار، آقا سالم -

 :گفت وي آميز كنايه جواب در ياشار

 نيايم؟ كه بود قرار مگر-

 در به ديدنش انتظار به دليل بي عصبانيتي و قهر با و شد دگرگون اش چهره حالت شهال نام شنيدن از پس پري ابتدا
 و معمولي بسيار را دختر ظاهر زيرا كرد، فروكش مورد بي حسادت حس آن وي ديدن از پس اما دوخت، چشم حياط
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 .نيافت رقابت و حسادت خور در را او و ديد افتاده عقب حتي
 

. داشت مي بر گام همه از جلوتر و بود شده صحبت گرم شيرين با اكنون م از. كرد راهنمايي باال به را همه خانون ملكه
 اين در. رفتند مي باال سمت به داشت بغل در را نازي كه كرامت با هم ياشار. بودند شده گفتگو گرم يكديگر با دختران

 را صورتش نازي. داشت مي بر قدم وي با همراه سرش پشت از و جست نمي كناره ياشار از كه نبود پري متوجه كسي اثنا
 :گفت و شد خيره او پشت به و چسباند ياشار گردن به

 آيي؟ مي با چرا تو-

 :داد جواب گرفته گر صورتي با پري

 .ادب بي دختره چه تو به-

 اي بهانه به و گذاشت زمين را نازي آرام. بيندازد پشت به نگاهي نيم حتي آنكه بي و شناخت را او صداي ياشار
 .شد خانه داخل زودتر و كرد عذرخواهي

. بود صدا و سر پر و شلوغ حسابي پذيرايي مخصوصا و خانه. شد كار مشغول عصبانيت با و رفت پايه سه طرف به سپس
 .كردند مي صدا و سر بيشتر بود ساله چهارده بزرگترينشان كه كرامت ديگر دختر سه

 آهسته تقريبا و آمد بود ايستاده آن بر ياشار كه اي پايه سه كنار به داشت دست در را نازي كوچك دست كه كرامت
 :گفت

 كني؟ مي فرار دخترا از چرا دائي-

 :گفت و زد نشنيدن به را خودش ياشار

 .كنيد لطف را انبردست آن جان دائي-

. سائيد شلوارش به ملوس اي گربه چون را سرش و كرد بغل محكم را ياشار پاي و رفت ها ايه1 از يكي روي نازي
 :گفت و كشيد پايين را نازي داد مي ياشار به را انبردست كه درحالي كرامت

 .مادرت پيش برو كني؟ مي اذيت چرا بچه، نكن-

 .بكند را بازيش بگذار جون؟ دائي داري چكارش-
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 از ولي آورديم نمي خودمان روي به گرچه. كند نگاه ما به خوشگل دختر يك خواستيم مي خدا از بوديم جوان كه ما واهللا-
 .برد نمي خوابمان شب چند خوشحالي از گرفتيم مي قرار يكي توجه مورد اينكه

 :گفت و چسبيد ياشار پاي به دوباره نازي

 بابا؟ چرا-

 .دانم مي چه من چرا، چرا، گويد مي مرتب زدي حرف تو كه هم باز-

 :گفت و زد او به اي زيركانه چشمك و افكند دخترك به صميمانه نگاهي ياشار

 .كنجكاوند ها بچه همه-

 :گفت و زد چشمكي ياشار به چشمش دو هر با نازي

 جون؟ بابا ميگه، راست ياشار-

 مرد پسرعمه دخترم ببين. بود نداده نشون محبت اينقدر كسي به مادرش و من به جز تابحال كرده، پيله تو به بدجوري-
 .بگوئي آقا با را اسمش بايد بزني صدا تنها را اسمش نبايد است بزرگي

 .ايد شده عوض كمي يه راستي. جان دايي بزاريد راحتش-

 .نيست خوشايند من مذاق به كه است روزگار بد طعم از اين-

 .داشتيد خوبي ذائقه هميشه وانگهي. بوديد خوشبيني آدم كه شما چطور؟-

 .نزن كنايه باش، اين از به دايي با-

 نبايد پس بچگانه، ساده بازي يك هم آن دانيد، مي بازي يك را زندگي. گيريد مي ساده را چيز همه هميشه شما آخر-
 .باشيد داشته گله

 .همين داده دست از را خويش طعم زندگي غذاي روزها اين گفتم فقط من دارم؟ گله من-

 شويد؟ پيروز خواهيد مي يا ايد شده تسليم حاال-

 .شدم نمي گرفتار دامش به خودم كه كجاست از كار عيب دانستم مي اگر-
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 .كرد تحمل بايد چيست؟ چاره است، دهر آشپزي از عيب كرامت، دائي دانيد مي-

 .رود مي پايين راحت ما گلوي از هم قلمكارش شله باشد درست آشپزباشي اخالق اگر گويي، مي راست-

 .كرامت دائي آقاي جناب. نشويم سياست وارد است بهتر-

 :گفت ياشار سپس. خنديدند دو هر

 جان؟ دائي رود مي پيش چطور كارها-

 . هيچي ناهار و شام دست هفت لگن آفتابه كارهايم، بقيه مثل نيست، بد-

 كه ديد درگاه در را خانم گلي خالل اين د. بگذارد المپ و كند بازرسي را ديگر پيچهاي سر تا آمد پايين پايه سه از ياشار
 با و كرد نازي به رو و شد خم سپس. نشنيد جوابي اما زد صدا را مادرش. گردد مي كسي دنبال به و كاود مي را اطراف
 :گغت لبخند و ماليمت

 دارد؟ كارش خانم گلي كه بگوئي او به و كني پيدا را عمه بروي تواني مي جون نازي-

 :گفت و كرد گوش ياشار حرفهاي به دقت با نازي

 .توانم مي بله-

 .كني مي كار چه ببينم برو. خوشگل كوچوبوي آفرين-

 :گفت و آمد جلو شيريني و چاي سيني با سما موقع همين در

 .ناهار از قبل اول نوبت شيريني، و چاي. جان دائي بفرمائيد-

 .خوشگل خانوم عروس نكنه درد دستت-

 .كنم مي خواهش-

 .رفته تان دائي به تايتان دو هر خوشگلي-

 :گفت خواهرش به خطاب باشد نشنيد چيزي اصال كه انگار ياشار اما خنديدند، كرامت و سلما

 شود؟ مي آماده كي ناهار اين پس-
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 .باشد نمانده چيزي ديگر كنم مي فكر-

 كجاست؟ مادر-

 .اند نشسته خياطي اتاق در دايي زن-

 .دارد كارش خانم گلي بگو مادر به-

 .كند تمام پيراهنمرا دوختن سولماز تا است منتظر مادر اما گفت مادر به نازي-

 :گفت و رفت پايه سه روي مجددا ياشار

 .كنيد استراحت كمي است بهتر ايد خسته.  ايد رسيده راه از تازه. بفرمائيد شما جان دايي-

 :گفت و زد طنزآميزي لبخند سلما

 خوري؟ نمي چاي ياشار-

 :گفت و كرد غرولندي عصبانيت با ياشار

 .است نتيجه بي-

 :پرسيد تعجب با سلما

 بودي؟ من با-

 .بودم خودم با نه، نه-

 :گفت رغبتي بي با بود شده تحقير اش دائي نزد گويي كه سلما

 داري؟ ميل چاي گفتم-

 .ممنون نه-

 انداخت مي باال تعجب از را هايش شانه كرامت و خنديد مي سلما كه حالي در و كردند يكديگر به نگاهي سلما و كرامت
 .كردند ترك را سالن اتفاق به



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  78 

 تا شد خم. كرد مي سير بود شده مسحورش كه جائي در فكرش. نداشت خود بر دورو به توجهي و بود كار مشغول ياشار
 و شود خالص دلشوره از بود نتوانسته باالخره خاتون ملكه. شد مواجه مادرش داشتني دوست چهره با كه بردارد چيزي
 .دارد نگاه خود دستان با را پايه سه تا بود آمده خيالش راحتي براي

 .بدهم تو به من تا بگو پسرم؟ خواهي مي چه-

 .بدهيد من به شومينه كنار جعبه آن داخل از سالم سرپيچ يك اينجائيد كه حاال. نكند درد دستتان-

 .نخور تكان و باش مواظب گردم مي بر تا پس-

 :داد جواب لبخند ضمن ياشار

 .افتم نمي مادر، نترسيد-

 و برگشت مجددا و برداشت را پيچ سر دويد، زحمت و سرعت با داشت پا به كه داري پاشنه دمپائي كه خاتون ملكه آنگه
 :گفت و كرد وصل سيم به را سرپيچ ياشار. داشت نگاه محكم را پايه سه

 شاسيد؟ مي را خانم گلي كه است وقت خيلي شما مادر،-

 شناسي؟ مي را او ديگري جاي از تو مگر؟ چطور. آمده ما دهكده به شود مي سالي چهار سه ولي نه، كه وقت خيلي-

 .ام ديده جائي را او قبال رسيد نظرم به چرا دانم نمي ولي ابدا، نه-

 .بود شده سرخ خجالت از طفلك كه بودي زده زل او به طوري. كردي مي نگاهش تعجب با ديدم-

 كه دارد وجود اصالتي رفتارش در. است باشخصيتي زن كه مطمئنم حال اين با باشم كرده اشتباه مورد اين در شايد-
 .دارد خاصي نزاكت و ادب از نشان

 مشغول كارها اين به چرا نفهميدم كردم فكر چه هر اما ام، شده موضوع اين متوجه پيش وقت خيلي از هم من اتفاقا-
 .است نيامده سراغش به حال به تا هم كسي هيچ و است

 كند؟ مي زندگي كجا -

 .بود خرابه كلبه يك كه جايي همان دهكده، انتهاي-
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 است؟ جنگل توي كه اي كلبه همان-

 .گويم مي را همانجا بله-

 پايه سه روي و نياورد طاقت عاقبت ياشار ولي كردند، مي پرهيز آن يادآوري از و كردند مي فكر چيز يك به دو هر
 :گفت و دوخت نظر مردد نگاهي با مادرش به و نشست

 ترسيد؟ مي داغون و درب و تاريك كلبه آن از كسي چه آيد مي يادتان-

 :گفت و داد قورت را دهانش آب خاتون ملكه

 كنم؟ فراموش توانم مي مگر. است يادم كه البته-

 .زد مي جيغ ساعتها شايد خوابيد نمي شما بغل در اگر كه كرد وحشت آنقدر-

 .كشيد نمي جيغ و دويد نمي را اينجا تا كلبه از واال بودي ترسانده را او تو اينكه يا بود ترسيده چيزي از حتما-

 :بگوييد و شود تحريك كنجكاويش خاتون ملكه كه شد اين موجب و خنديد خاطره آن يادآوري از ياشار

 .بروي جنگل طرف به تو كه نگذاشت وقت هيچ برگشتنتان از بعد كه بود افتاده اتفاقي چه نفهميدم هنوز-

 و سماجت دادن خرج به با بود قادر كه گرفت مي جدي و كرد مي احساس را خطر اين طوري بود بچه خيلي اينكه با-
 .دارد باز رفتن از مرا لجبازي

 :گفت و كشيد آهي خاتون ملكه

 .است شده ناهار وقت. كني تعطيل را كار بايد ديگر-

 .كنم مي جمع را وسايل آنوقت و بندم مي را ديگر تاي چند-

 حلقه دورش به همه. آمد سالن داخل به بود دوخته فردا مراسم براي سولماز كه جديدش پيراهن با سلما موقع همين در
 مجسم نظرش در صحرا كرد تماشايش كه خوب. ديد مي خوب را خواهرش پايه سه باالي از ياشار. گفتند تبريك و زدند
 :گفت پاشيد مي سلما سر بر كه درحالي و برداشت نقل مشت يك كرامت. شد

 .بزنيد كف خانم عروس افتخار به-
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 :گفت و ايستاد سلما كنار پرويز

 .بزنيد كف هم من افتخار به لطفا ايد؟ كرده فراموش را ما پاك شود؟ مي چه داماد چه؟ من پس-

 :گفت برادرش به خطاب نگراني با و لب بر لبخند سلما

 ؟....شدم خوب ياشار-

 :گفت و شد خيره وي به تحسين ديده با ياشار

 .دارند را عقيده همين همه مطمئنم. شدي قشنگ خيلي بله-

 :گفت ياشار به خطاب بلند و رساند پايه سه زير به را خود و دويد جمع ميان از نازي

 .نشده تر خوشگل تو از ولي-

 خود بغل در و كرد بلند را مليح دخترك ياشار. خوردند شيريني و نقل رسم اين ميمنت به و خنديدند نازي حرف از همه
 تصوير چشمانش مردمك در. زد كف كنان وورجه ورجه و ربود وي صورت از صدادار ماچ يك خوشحالي از نازي. نشاند

 اينكه تصور به سلما. كرد تبسم به وادار اختيار بي را ياشار كه بود بسته نقش جذاب و شيك لباس اين در ديگري
 :گفت سازد مي نمايان را خود تحسين شيوه اين به و زند مي لبخند شده زيباتر لباس اين در اكنون كه او به برادرش

 .نشدم كه تو باغچه گل از تر خوشگل بگو، را راستش-

 .زد او به چشمكي همرازي سر از آنگه

 و شد نزديك سلما به بسيار حرارت با. دارد نگاه دور ديگران چشم از را خود كنترل غيرقابل كشش نتوانست پرويز
 :گفت

 از تر قشنگ عروسي كنم نمي فكر كه شدي وقار با و قشنگ قدري به. بگويم را خود احساس بايد جوري چه دانم نمي-
 .باشد داشته وجود تو

 پرويز به بيشتري فرصت صورت اين به تا كرد دعوت آشپزخانه به ناهار سفره كردن پهن براي را خانمها خاتون ملكه
 .باشد داده

 .گذاشت زمين روي را نازي و آمد پايين پايه سه روي از ياشار
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 .ناراحته خيلي شهال خاله بيچاره-

 جون؟ نازي چي براي-

 .رفت و كرد فرار دستش از بود، داماد كه آقايي آن-

 جلوي نازي كودكانه خاص و شيرين كالم و لحن از نتوانست بود شده ناراحت ناگوار خبر اين شنيدن از اينكه با ياشار
 .بگيرد را اش خنده

 كرد؟ ولش شوهرش يعني-

 :گفت و زد باال ابرو نازي

 .دانم نمي-

 .بود گرفته اش خنده خود پرسش از ياشار

 همه و گذاشت نمي راحت را او پرويز ولي شد، ديگران به كمك مشغول و كرد عوض را لباسش كوتاه فرصتي طي سلما
 مي اهميت خود دل خواسته به فقط وليكن شد، كي بعضيا خنده مايه كارش اين با گرچه. رفت مي دنبالش به سايه مثل جا
 زبان بر را خود زودگذر گاه و عميق احساسات توانست مي راحت و نبود خجالتي و كمرو پسر ياشار برخالف پرويز. داد

 مي كرد مي گمان كه بود تجدد طالب و عام معناي به و امروزي كامال جواني درواقع.كند نمايان خود حركات در و آورد
 .نمايد جبران كرد مي اش چاشني هم را لودگي مايه گاهي كه خوش اخالق با را نقصي هر تواند

 نه گاه هيچ ميشد، ديده نيز رفتارش و گفتار در كه فردي به منحصر و بارز اخالقي خصوصيات داشتن با ياشار آنكه حال
 و مقدس خواه را خو دروني هيجانات كوچكترين كه در را افرادي چنين خود فكر و خلوت در نه و ديگران حضور در

 .پسنديد نمي گذارند مي همگان ديد معرض به يا دهند مي بروز نحوي هر به ديگر گونه خواه و احترام قابل

 خورشيد. بود بسياري شيرين و تلخ لحظات آبستن روز آن. رسيد راه از درخشنده آفتابي با همراه اميد، پر و زيبا فرداي
 مي جلوه كوهستاني طبيعت رنگ سبز فضاي در شكوه با بسيار كه دهكده مرمرين خانه تنها به اميدبخش لبخندي
 .زد فروخت
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 يا دهد نشان خود از وضعش و سر كردن مرتب براي تمايلي آنكه بي و برخاست رختخواب از آفتاب طلوع از پس ياشار
 وقت دير بسيار گذشته شب همه خوشبختانه. رفت آشپزخانه به صبحانه صرف براي بيندازد آئينه در خود به نظري الاقل
 .داشتند حضور آشپزخانه در همسرش و بيك احمد فقط و بودند نشده بيدار هنوز و رفته رختخواب به

 .بخير صبح سالم-

 .نشست صندلي روي حالي بي با سپس

 :گفت بيك احمد

 است؟ چطور حالت خان ياشار سالم-

 باشد شده خراب سرش بر غم از دنيايي اينكه مثل وي نخورده شانه و ژوليده موهاي و نامرتب وضع ديدن با خاتون ملكه
 :گفت

 نشدي؟ كه ناخوش ناكرده خدايي هستي؟ جوري اين چرا پسرم، سالم-

 جوريم؟ چه مگر نه-

 :گفت و داد تحويل همسرش به آميز اسرار و عجيب لبخندي احمدبيك

 نشانه اينها همه يكشبه، شدن عوض شاعرانه، حال آشفته، وضع بلند، موي. شيراز صوفيهاي مثل. شده خراباتي من پسر-
 .است چيز يك

 .ندارد همخواني من با اصال كه حيف اما كرديد، انتخاب من براي معنايي با و خوب اسم البته-

 كند؟ مي فرقي چه باشد كه چه هر خواهد مي هدف حاال. پيمودند يكشبه را ساله صد ره هم آنها. دارد اتفاقا چرا-

 ماهيت ولي باشد، هم به شبيه كامال شايد عيار تمام عاقل يك و عيار تمام ديوانه يك ظاهر چند هر. بودم همانطور كاش-
 .زد تخمين شود نمي هرگز كه دارد فاصله هم از آنقدر آنها

 و ژوليده موهاي اين با كه بري مي پي وقت آن بينداز، آئينه در خودت به نگاهي برو كردي وقت اگر پس راستي؟-
 .عيار تمام عاقل يك يا شدي دار زنده شب خراباتهاي به شبيه بيشتر خمار كرده پف چشمهاي

 .عيار تمام ديوانه نه عاقل-
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 :گفت و كرد تماشا استيل سيني در را خود چهره آنوقت

 .نيست بد هم زياد....  نه-

 :گفت جانب به حق اي قيافه گرفتن با بيك احمد

 شد؟ دستگيرت حاال-

 :گفت و داد قرار ياشار جلوي ميز روي صدا با را چاي فنجان پسرش از طرفداري به خاتون ملكه

 شده؟ بدهكار تو به حاال شده، خسته و كرده كار را ديروز تمام احمد؟ داري كارش چه-

 عروس برادر من، پسر كه است اين من حرف هم حاال. نگذاشتي تو بزنم مردانه حرف كلمه دو پسرم با آمدم وقت هر-
 .باشد تر شيك و بهتر همه از وضعش و سر بايد

 كي اصال است ديگر يكي داماد ثانيا. رسم مي خودم به هميشه از بيشتر امروز احوال اين با اصال. ندارد عيبي من وضع اوال-
 كند؟ مي توجه من به

 :گفت و رفت بيرون آشپزخانه از و زد آتش سيگاري احمد

 .ماشاله دامادي هميشه كه تو-

 ايد؟ كرده پيله من به فقط كه شده خبر چه امروز دانم نمي-

 :گفت خاتون ملكه

 .شده پر گوشمان ديگر. شنويم مي زياد حرفها اين از. مادر بخور را ات صبحانه-

 پدر؟ زبان از چرا اما-

 به جوانها كارهاي. طورم همين اوقات گاهي هم من خود. برد مي باال را توقع زياد تجربه. كرد تعجب نبايد ديگر خب-
 .آيد مي معني بي و دار خنده نظرم

 .كنم استراحت كمي نداريد كاري من با امروز اگر-

 .نشوي پيچ سوال كه كن حفظ را ظاهرت فقط. راحتي كه طور هر-
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 .رفت خود اتاق به و برداشت را چاي فنجان ياشار

 بي اي پرنده چون را قلبش رفتن هواي و رسيد مي نظر به محزون و دلتنگ ديدن براي. كرد نگاه بيرون به اتاق پنجره از
 هرحال به. نرود بود قادر نه و نكند كاري و باشد تفاوت بي توانست مي نه ديد، مي وضعي بد در را خود. بود ساخته تاب

 شيريني تا رفتن شور از كه طوري ساخت، مي خيره انگيز وسوسه و انداز چشم منظره اين به را نگاهش مرموز نيرويي
 سوي به شبانه بيداري از پس گسيخته لجام و بدهد كف از را اختيار عنان تا رفت مي. شد نمي قائل اي فاصله وصل

 حال عين در و موقر و آرام خويش، دروني انقالب و تالطم رغم به را خود حساس، لحظات در درست ولي بشتابد، محبوب
 .باشد آرام بود ناچار اما رسيد، مي نظر به دشوار كمي گرچه. داد مي نشان اضطرابي هر از عاري و آراسته

 

 هفتم فصل

 دست دهكده به بزرگ پدر گسيل براي و داشت لب بر لبخند هميشه چون سرزنده و نشاط با صحرا دهكده سوي ان در
 ار پس و كرد خارج حصيري صندوق از را پدربزرگ رسمي شلوار و كت تنها قبل شب زد مترقبه غير و سابقه بي كاري به

 عمو كه زيبايي حصير لباسي چوب به را ان بود زدوده را ان روي هاي كرك دار نم اي پارچه با و تكانده را ان حسابي انگه
 دوخت نظر كلبه اشياي به دقت با گاه ان بود كرده اويزان چادر ديرك به و زده بود ساخته را ان خودش اوغلي

 :گفت وي كردار و رفتار در تامل از پس اوغلي عمو

 كشي مي نقشه داري اينكه مثل

 زديد حدس درست بله

 .نبود كتاب و حساب بي من بدرقه براي شوق و شور همه اين فهمم مي حاال

 ظاهر به دستي شمارم مي غنيمت را فرصت هم من خوب برويد جشن اين به بايد حتما كه شما ندارم اي چاره كنيد باور
 دارد؟ عيبي شما نظر به ميكشم كلبه درهم اوضاع و كثيف

 اماده تخت كنار تميز اي حوله و آب لگن يك و قيچي شانه، آينه، بود اماده چيز همه برخاست خواب از اوغلي عمو وقتي
 حقيقت كشيد مي را انتظارش و زد مي لبخند او به نيز دم تازه چاي و تازه نان و شير با صبحانه سفره بود وي از پذيرايي
 .كرد مي غوغا ساده و محقر كلبه اين در زندگي جاري
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 ولي پرداخت مطالعه و تفكر به خورشيد طلوع تماشاي از پس و نشست گردو درخت روي افتاب طلوع از پس صحرا
 رسيدن براي كه كرد مي اش نشئه چنان كوتاه روياي اين شد مي معطوف اش شبانه خوش خلوت به فكرش گاهي

 نور از كه زماني رسد سر به انتظارش تا بركند جاي از را مشكالت كوه بود حاضر شدن خود بي لحظات و دلخواه ساعات
 اراسته و مناسب ظاهري با شد رفتن اماده اوغلي عمو كرد ماليم را افق خط زيبايي سرخي و شد كاسته خورشيد طاليي
 نظري شادمان داشت رفتنش انگيزه براي كه نيرومندي محرك با اما نداشت چنداني اشتياق البته داشت مي بر گام موقر

 ذهن در خواهد مي كه طور ان را آينده كرد مي سعي كه حالي در و انداخت رنگارنگ وحشي هاي گل و بيكران دشت به
 از اي هاله در داشت خود فكر و ذهن در كه هايي چيز اخيرا زد لبخند بود ماندنش زنده اميد تنها كه صحرا به كند مجسم

 خودش البته بود رفته تحليل وي بيني روشن نيروي حدودي تا و رسيد مي نظر به خاكستري و محو چيز همه ديد مي مه
 .بودند ديگر حقيقتي بر گواه ها نشانه اين نبود طور اين ولي گذاشت مي سن كهولت پاي به را تحوالت اين همه

 وي ديدن محض به ياشار رفت پذيرايي به خانه باز در از و شد داخل اوغلي عمو داشت غريبي اما دلچسب همهمه خانه
 :گفت و گذاشت پسرش سينه روي دست بيك احمد اما شتابد استقبالش به تا برخاست

 روم مي خودم من بنشين

 نرفت نيز جلو اما ننشست ياشار

 با و گفت مقدم خير او به كوچكشان ضيافت در حضورش براي كرد اوغلي عمو با كه گرمي استقبال از پس بيك احمد
 نشيني هم و صحبتي هم از خودش قول به تا نشاند خود كنار را وي بود توجه شايان همه براي كه خاصي عزت و احترام

 :گفت اهسته و كرد نزديك اوغي عمو به را سرش متداول تعارفات و روبوسي از پس ياشار شود مند بهره اش

 امديد؟ تنها

 داشتي؟ انتظاري چه پسرم بله

 هستي؟ كه سرحال اوغلي عمو خوب

 رسي مي نظر به خسته تو اما بزنم سفيد و سياه به دست گذارد نمي شناسي مي كه را صحرا باشم هم بايد

 باشد صدا و سر خاطر به شايد ؟ كنم عرض چه

 :گفت و نگريست را او نيز نگاهي با اوغلي عمو
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 بخوابي بيشتر كني سعي بايد كرده پف هايت چشم پاي

 :گفت و خورد جا كمي ياشار

 نيست خودم دست توانم نمي

 كن سرگرم را خودت جوري يك الاقل

 به را سرش كرد مي راحتي احساس دل و درد اين از ولي نداشت را اوغلي عمو هاي چشم به كردن نگاه تاب ديگر ياشار
 :گفت و افكند زير

 كند نمي جلب خودش به را توجهم چيز هيچ توانم نمي

 :گفت مخصوص لحني با عمواوغلي

 باشد زودگذر نبي شايد

 :داد جواب غرور و تاكيد با ياشار

 نه

 :گفت و كشيد بلندي نفس گاه آن

 وجود من در كمبودي يقين به كردم پيدا ديگري احساس اخيرا اما هستم كاملي انسان تنهايي به ميكردم فكر حال به تا
 را قرار و شده عجين من روح با لحظات همه در و جا همه حال عين در و نيست من با خودم از نيم اينكه مثل درست دارد
 نيست الود تب بحران يك يا زودگذر تب كه بينيد مي پس گرفته من از

 به نگاهي اوغلي عمو كند تعارف شيريني و چاي امد خوش ضمن ميهمانان به تا امد جلو چاي سيني با پري وقت همين در
 ماهرانه دقت و ظرافت با لباسش مد و صورت ارايش زيرا بود زيباتر جمع در حاضر دختران تمام از ظاهر به انداخت وي
 بادامي چشمان داد مي نشان جذاب و خواستني دختري را او و نمود مي جلوه اندازه از بيش كه طوري بود شده انتخاب اي
 لحظه از ياشار ساخت مي نمايان كامال را درونش تمناي كه حاالتي شد مي عجيبي حاالت دچار ياشار مقابل در پري براق و
 عمو نيز بيك احمد شد صحبت مشغول و برگرداند بود نشسته كرامت كه جايي و راست سمت به را سرش حضور ي

 بيابد را ياشار دگرگوني معماي شايد تا ساخت محرمانه هاي پرسش از بعضي به پاسخ به وادار را اوغلي
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 كرد معطل سوال چند با را پري دلسوزي روي از هم كمي و شوخي براي كرامت

 كنيد سفر خارج به خواهيد مي تحصيل ادامه براي شما كه شنيدم احمد عمو از

 داد مثبت جواب و انداخت ياشار به دار معنا نگاهي پري

 :گفت ياشار به خطاب كرامت شد رد كنارش از پري انكه از پس

 حالت به خوش داري قشنگي و خوبي اين به عمويي دختر دانستم نمي ديروز تا

 كنيد مي شوخي حتما

 داري شوخي قصد كارهايت اين با تو كردم فكر من عكس بر اتفاقا

 كارهاست؟ كدام منظورتان من؟

 نمياوري گير اين از بهتر دختر باش مطمئن بيچاره دختر اين احساسات كردن مسخره تفاوتي بي اعتنايي بي

 نيست ها حرف اين وقت كه االن تازه نكنيم؟ بحث موضوعات اين مورد در كنم خواهش توانم مي

 طور ان حاال تا ديروز از سوخت دلم كه من بدهي؟ آزارش طور اين ايد مي دلت واقعا چيست جريان داني مي خودت پس
 كند درك را نگاهش معناي تواند مي هم ساده ادم يك حتي نگاهي چه هم ان كند مي نگاه تو به فقط شدم متوجه من كه

 چه؟ كه حاال خوب

 است كمالي با و كرده تحصيل دختر

 :گفت تمسخر به ياشار

 پيداست كامال رفتارش و ظاهر از بله

 ندارد عيبي كه ظاهرش

 بينيد؟ مي چه را عيب شما

 .بزند كاري هر به دست است حاضر تو خاطر به كه دانم مي را اين فقط
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 هستيد واقعي شناس روان يك شما پس هستيد؟ مطمئن حد اين تا

 سوزاني مي را جگرش داري كه داني مي خوب خودت ياشار نكن سفسطه

 دايي نيستيد من جاي كه شما

 است احترام قابل اش عاطفه و احساس باشد كه طور هر كسي هر كني تحقيرش نكن سعي اما است درست بله

 روي از من كه انگار گذاريد نمي باز من دفاع براي جايي ديگر كه كنيد مي توجيه و پيچيده را مطلب اين طوري يك شما
 .كنم مي را كار اين قصد

 نيست خارج حالت دو از نباشد قصد روي از هم اگر

 است شده گرفتار ديگر جاي دلت كه اين يا كني تندتر را اتشش محلي بي و اعتنايي بي با خواهي مي يا

 بدهم شما به جوابي چه بايد دانم نمي واقعا

 ميكند نگاهت اشتياقي و حسرت چه با ببين بده را جوابم بعد بينداز او به نگاهي يك اول

 بود اش عالقه مورد مرد توجه جلب اماده سرخورده و سرخ باشد گرفته گر اشتياق از كه الود تب عاشقي چون پري

 چهره به و دوانيده نفوذش با چشمان به اين تازه خون خفه فضاي و شده متورم نفرت و خشم از ياشار شقيقه هاي رگ
 :گفت و برخاست جايش از ناراحتي با بود بخشيده عجيب حالت اش

 اجازه با شوم مرخص خدمتتان از دقيقه چند بايد ببخشيد مرا

 اضطراب و هيجان دچار و دانست مي مقصر را خود بود شده بدل و رد دو ان بين كه هايي صحبت خاطر به اوغلي عمو
 با و گرفت محكم را ياشار مچ كرامت ولي دانست روا را اش اجازه و داد تكان را سرش و زد ياشار به لبخندي بود شده
 :گفت اي دلجويانه لحن

 شدي دلخور من از كنم مي فكر بروي اگر كجا؟ دايي

 :گفت داري معني لبخند با ياشار

 جاست همان دلم گفتيد شما كه جايي همان بروم خواهم مي فقط نه
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 :گفت و بوسيد عالقه با را صورتش نشاند خود كنار زور به را او و كشيد را دستش كرامت

 راحت را نفر يك من خيال اصال كردي؟ مي دريغ من از را گفتنش كه داشت كاري اين جان دايي گفتي مي زودتر خوب
 كردي

 بشنويد من از چيزي نبود قرار

 كشيدم بيرون حرف زبانت زير از كلك با كه كني اعتراف بايد ولي

 اورد مي جوش به را ادم خون كه طوري اندازيد مي اي مخمصه بد در را ادم فقط شما كلك؟ با

 ديگر است زدن كلك هم همان

 پيچيديد من به همين براي كنيد حال خواهي مي شما جان دايي بردار دست

 گفتم خودم با داشتم تو از كه شناختي با ولي خواندم چشمانت از را قضيه اصل ديدمت كه اول همان از من ياشار جان نه
 دهي نمي كس هيچ تله به دم كه مغروري و سرخود قدر ان نيستي ها ادم جور اين از تو ندارد امكان

 نيست كار در اي تله تله؟ كدام

 داري؟ دوستش تو داند نمي طرف يعني فهمم نمي

 :گفت و كشاند بحث به را خود عشق و صحرا نداشت دوست ياشار

 بدهكارم؟ چيز يك شما به من حاال دانيد مي جان دايي بگذريم خوب

 راستي؟

 كنم تسويه موقع به تا حسابتان به گذارم مي

 :گفت آهسته و برد اوغلي عمو گوش كنار را دهانش گاه ان

 تنهاست امشب صحرا اوغلي عمو

 دارد دوست را تنهايي او داني مي بهتر كه خودت پسرم بله

 شما وجود بدون نه اما بله
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 راه اين از بگيرد دست در را سرنخ مجددا ماهرانه طريقي به داشت دوست و خنديد مي ياشار اخر جمله از هنوز كرامت
 بگشايد او با را صحبت سر

 اينكه گمان به پدرش ابتدا افكند ياشار اغوش به را خود دوان دوان و شد پذيرايي وارد گريه و جيغ با نازي اثنا همين در
 عمه پسر اغوش به ترديد بي كه ديد را او تعجب با ولي كرد باز هم از را دستانش بيايد او اغوش به خواهد مي دخترش

 خشكيد و ماند معلق هوا در او باز دستان و برد پناه اش

 :گفت و امد جلو خجالت با كرامت همسر شيرين

 خواهم مي معذرت ببخشيد بايد خيلي

 :گفت خانم شيرين به و كرد نوازش را نازي موهاي ياشار

 است؟ زده هيجان انقدر نازي چرا دايي؟ زن شده چه

 گرفت را خانه بهانه دفعه يك كه شد چه دانم نمي

 :گفت و كشيد دخترش سر به دستي كرامت

 كرده اذيتش يكي حتما

 عزيزم؟ نه مگر دارند دوستش همه نكرده اذيتش كس هيچ

 كرده؟ لج دليل بي يعني

 دانم مي چه

 باشد شده تنگ خانه براي دلش هم شايد

 :گفت و برخاست جا از و گرفت اغوش در را دخترك ياشار

 گردش رويم مي مان دوتايي من ي عهده به بگذاريد است بهتر

 كند همراهيشان نيز او تا زد كرامت به چشمكي و

 بياييم خواهد مي دلمان هم ما شود نمي كه نفر دو شما فقط
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 :گفت و انداخت بيك احمد به نگاهي خودخوري و خجالت با شيرين

 كنم ادبش بايد ببرم خود با را او بدهيد اجازه لطفا كنم زياد را شما زحمت خواهم نمي

 :گفت خاص توجهي با بيك احمد

 بگيريد سخت انقدر نيست الزم خانم شيرين ندارد عيبي

 ياشار اقا اخر

 ايد مي كنار ها بچه با بهتر ياشار ولي بگوييد خواهيد مي چه دانم مي بله

 كاري چرا من فهمد مي و داند مي را چيز همه خودش وقتي كه برداشت اين با و نيامد خوشش زياد پدرش كنايه از ياشار
 به اهسته و كوتاه بسيار اي جمله ان از قبل لحظه چند ولي كرد رفتن قصد اگاهانه عزمي با ندهم؟ انجام دارم دوست كه را

 رفت و گفت اوغلي عمو

 :گفت و گرفت سرزنش باد به را او خلوت در و خواند پذيرايي بيرون به اورا كردو كرامت به اي اشاره شيرين

 شدي؟ انگار سهل و خيال بي انقدر حاال تا كي از

 شده؟ چه مگر حاال

 بزرگي ان به متلكي هم ؟بعدش كرد ياشار به نگاهي چه خواهرت شوهر كه نديدي بشود؟ چطور خواستي مي ديگه
 داد تحويلش

 نازي از تر كالفه ياشار نديدي خودت مگر بياوري در خودت از را ها حرف اين است بعيد تو از شيرين كن بس
 برود هواخوري به بود مايل بود؟خودش

 هواخوري به بچه دختر يك با تا كند مي ول را خوشگلي اين به عموي دختر جواني كدام كردم باور هم من و گفتي تو
 هان؟ برود

 داري را همه هواي هم تو ننشستي بيكار هم تو اينكه مثل

 دچار كم سن اين با و كشيد نمي اينجا به كارش بود بلد را ها كار بعضي رسم و راه سر سبك دختر اين مثل هم شهال اگر
 شد نمي بختي سياه و مصيبت چنين
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 چيست؟ حسابت حرف حاال

 كشيده هايمان بچه و ما براي زحمت همه اين سوزد؟ نمي شهال براي دلت هم ذره يك تو يعني

 ما در شاخ هم خودش نيست خبردار افتد مي دارد كه اتفاقاتي از اي ذره كه سوزد مي ام زاده خواهر براي دلم بيشتر
 .نشده تيز برايش كه هايي دندان چه ببيند اكر اورد

 

 هشتم فصل

 اندازه از بيش وجد موجب كه ساخت مي زيبايي دورنماي شيشه پشت از طبيعت حركت و داشت سرعت تقريبا ماشين
 .بود سپرده فراموشي به را پيش دقايق دلتنگيهاي آن همه بطوريكه بود، شده نازي

 روي از تمشك هاي بوته. بروند تپه باالي سمت به پياده شدند مجبور و رسيدند مالرو جاده ابتداي به كه نپائيد ديري
 هر ماواي شد مي آسان خيلي. بودند ساخته جاده ناهموار امتداد در خاردار هاي شكوفه از ديواري و افراشته بر قد خاك

 .كرد مشاهده خارها بوته آن در را حيواني

 ديدن با. برود سو هر به ها پرنده و ها پروانه دنبال به تر راحت تا كشيد بيرون ياشار انگشتان الي از را دستش دخترك
 اي پروانه حكم واقع در و كرد مي احساس ناخودآگاه بطور را بودن آزاد و خيز و جست به شوق صحرا، كران بي زيبايي

 رها را كودك نيز ياشار. كند زندگي بتواند تا كند مي تجربه غيرارادي را پرواز نخست لحظه بار اولين براي كه داشت را
 .شود ور غوطه خود روياهاي در بهتر تا كرد

 خواست بيشتر سرعت براي ياشار. رسيدند داشت قرار ان روي كلبه كه اي تپه به انكه تا رفتند راه ساعت يك به نزديك
 سبز بخش زندگي رنگهاي و پرنده و گل همه ان ميان در را خود و بود بازي و تماشا محو همچنان او اما كند، بغل را نازي

 چشم، نيز حقيقت در. ندهد دست از را كننده سرگرم و شيرين تفريح اين اما. بدود تندتر داد ترجيح كه بود باخته آبي و
 .ماند مي خيره شگفتي و زيبايي از نوعي به لحظه هر

 :زد صدا اين وجود با اما نباشد، خانه در صحرا كه رفت مي احتمال اين البته. انداخت اطراف به نظري و. ايستاد كلبه جلوي

 اي؟ خانه صحرا صحرا،-

 :گفت است داده تشخيص را وي صداي داد مي نشان كه خوش رويي با و آمد بيرون چادر از صحرا
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 .آمدم ياشار سالم-

 چطوري؟...  سالم-

 .خودت مثل سرحال و خوب-

 .خسته اما-

 .بدهد نشان خسته ظاهرم كنم نمي فكر-

 :گفت بيحالي با و نشست چمنها روي ياشار

 .شده كوفته بدنم تمام ام، خسته خيلي كه من-

 .شود مي بهتر حالت بخوري دم تازه چاي فنجان يك-

 .باشي كردمخانه نمي فكر-

 .كنم نظافت كمي را خانه گردد نمي بر هم شب تا و نيست اينجا پدربزرگ كه حاال گفتم-

 .كنم كمكت توانستم مي آمدم مي زودتر اگر-

 .نيامدي كه بهتر همان-

 چرا؟-

 .است كننده خسته و آور كسالت مردها براي كارها اينطور چون-

 ؟ زده را حرف اين كسي چه-

 .بزرگ پدر-

 .نيست صادق هم همه مورد در نيست، طور اين هميشه-

 .آيد نمي خوشش كارها اين از پدربزرگ حال هر در-

 .آيد نمي بدم خانه كار از من ولي-
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 .شود مي معلوم بموقعش اما است، حرف يك حد در فقط فعال-

 .كشيد مي سرك دائما و بود شده قايم كلبه پشت صحرا با شدن رورو خجالت از نازي

 :گفت و گرفت اش خنده وي شيرين حركات ديدن از ياشار

 .دارم كارت من پيش بيا عزيزم، اينجا بيا نازي-

 خجالت با نازي. افتاد لباس خوش و قشنگ اي بچه دختر به چشمش و كرد تعقيب را ياشار نگاه امتداد تعجب با صحرا
 .كرد سالم و آمد جلو

 .خوشگلي چقدر كوچولو سالم-

 .كند ابراز را احساسش شي.پ پرده و ابا بدون كه بود واداشته تحسين به را او چنين اين كودك روح لطافت

 .است ام دائي كوچك دختر-

 .كني بازي داري دوست حتما-

 .دارم دوست خيلي-

 :گفت و بوسيد را او كه آورد وجد به را صحرا طوري نازي شيرين صداي و كودكانه لحن

 داري؟ دوست چي؟ سواري تاب-

 .بله-

 در تو وجود كه بيفتد اتفاقي شايد شود؟ مي چه ميهماني و جشن نيستي تو كه حاال راستي. رويم مي هم با االن همين-
 .باشد الزم آنجا

 .باش مطمئن شود نمي طوري هيچ-

 .كرد پذيرايي مهمانها از بايد حال هر به. باشي كرده درستي كار كنم نمي فكر ولي-

 .نيست من به احتياجي-
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 است حرفي ترين دار خنده واقعا نباشد؟ مهم تو بودن ولي باشد، خواهرت تنها نامزدي است؟ ممكن چيزي چنين چطور-
 .ام شنيده حاال تا كه

 كني؟ بيرونم خواهي مي پس-

 آمدي؟ حاال چرا ولي نه، كه البته-

 قيافه نتوانست بود كرده پيدا ياشار به كه اي عالقه علت به و بود مادرش و پدر دعواهاي شاهد نازي كه آنجايي از
 :گفت و كرد صحرا به رو كند، تحمل را او ناراحت

 .نكن دعوا رو جونم ياشار توروخدا. شدم باعث من. بود من تقصير-

 .بود شده تنگ صحرا ديدن...  براي دلم كه من مثل.  بود شده تنگ خانه براي دلش گويد مي راست نازي-

 اي عالقه حساب به را وي گفته صحرا ولي. است رسيده فرا اش عالقه ساختن نمايان و گفتن زمان كرد احساس ناگهان
 .برود تاب كنار به بازي براي كه گرفت را نازي دست تفاوتي بي و گذاشت پدربزرگ با خودش چون دوستانه

 چه بود اش دلباخته اكنون كه عجيب و سخت موجود اين با. شد صحرا تماشاي محو و كشيد دراز زمين روي نيز ياشار
 از فداكاري؟ زبان؟ با نگاه؟ با كند؟ بازگو وي كودكانه و پاك روح با چگونه را خود راز بكند؟ توانست مي كار

 وي كنار در بود كه چه هر حال اين با چگونه؟ ولي داشت، خود جسم و روح در كه آنچه همه با خالصه خودگذشتگي؟
 روي و نهاد هم بر چشم آسوده چندان نه خيالي با دروني تالطم رغم به كه حاال مثل درست كرد مي آرامش احساس
 .رفت فرو آوري رخوت خواب به چمنزار

 به بزرگي شال با و كرد سوار تاب بر را نازي و ننشست پا از بود، گذاشته سر پشت را اي كننده خسته كار صحرا آنكه با
 خنده آن متعاقب و كوتاه و نرم هاي تكان ابتدا. نكند تهديدش خطري خوردن تاب حين در تا ساخت حفاظي كمرش دور
 :گفت و برخاست هوا به جيقش شادي فرط از نازي كه جائي تا شد افزودخ تاب دور به بتدريج سپس وي كودكانه هاي

 بيشتر.....  بيشتر

 از او اينكه تصور به صحرا و كرد زدن جيغ به شروع ممتد بطور ناگهان. است كردن پرواز حال در كرد مي احساس
 به او بيشتر تفريح و رضايت براي كند، مي ابراز بازي اين از را اش شادي گونه اين و است آمده وجد به نشاط و هيجان
 .نكاست داد مي تاب به كه تكانهايي شدت از لحظاتي براي و داد ادامه كارش
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 به نگاه با. دويد در سوي به شتابان ناخوداگاه و زده وحشت و پريد خواب از نازي خراش گوش جيغ صداي از ياشار
 بسيار كه شال، كردن باز از پس و داشت نگه جلو از را تا معطلي بدون و خورد جا بود شده سفيد ترس از كه نازي صورت
 آرامش او به كرد مي سعي پي در پي و ارام نوازشهاي با و كشيد غوش به را او بود شده بسته بدورش مهارت با و محكم
 .ببخشد

 بيچاره دخترك. بود دوخته چشم كرد مي گريه شدت به كه نازي به و بود ايستاده بالتكيف و زده بهت جايش در صحرا
 و چسبانده وي صورت به را صورتش و ساخته ياشار گردن دور به محكمي حلقه كوچكش دستان با كه بود ترسيده چنان

 كرده سپاسگذاري وي از صورت بدين تا بوسيد مي را اش گونه است بخشيده نجات خطر از بموقع را او اينكه تصور به
 .باشد

 .قشنگ و خوب دختر آفرين. بخوابي كن سعي. شدي خسته و كردي بازي زيادي امروز-

 :گفت زد مي لبخند كه ياشار به و شد نزديك آنها به صحرا

 ترسيده؟-

 .شوند مي كالفه زود شوند، مي خسته بازي از كه وقتي ها بچه. بود خستگي از بيشتر ولي كنم، مي فكر-

 :گفت نگراني با صحرا

 .زند مي جيغ كه است اش خوشحالي از كردم فكر نشدم، ترسيدنش متوجه اصال-

 :گفت و كرد صحرا به پشت ياشار

 خوابيده؟ كن نگاه-

 .برده خوابش فرشته يك مثل بله-

 .بود هويدا وضوح به وي در خود از خشم و ندامت

 :گفت ماليمت با ياشار

 دليلي ها بچه حركات و رفتار بعضي براي. كنند مي گريه و ترسند مي دليل بي گاهي ها بچه همه صحرا؟ ناراحتي چي از-
 .ندارد وجود سرزنش براي
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 .كردم مي احتياطي بي نبايد من-

 .كنم باز تاب از را او توانستم سخت من كه بودي بسته را نازي محكم انقدر تو. گيري مي سخت داري ديگر-

 افتاد؟ مي بدي اتفاق اگر-

 .بيايم اينجا خواستم مي امروز كه هستم من اصلي مقصر چيست؟ داني مي اصال نشده، طوري كه فعال-

 .افتاد نازي معصوميت و گناهي بي همچنين و ياشار مسئوليت فكر واحد لحظه يك در صحرا

 .زده ماتم ادمهاي مثل گرفتي؟ خودت به كه ايست اي قيافه چه اين آخر. نكن زهرمارم صحرا خدا به را تو-

 .كردم نمي تاب سوار را او اصال ترسند مي چيزها اين از ها بچه دانستم مي اگر-

 .گرفت مي ات خنده االن ترسيدي مي اي ياده چيزهاي چه از بودي بچه كه وقتي بيايد يادت اگر. است طبيعي خوب-

 :گفت و كرد نگاهش تعجب با صحرا

 داني؟ مي كجا از را اين تو ولي-

 درست پاسخ براي جهت همين به. نبود مناسب حقيقت ساختن روشن براي كنوني شرايط و بود زده آب به گدار بي ياشار
 :گفت و ماند مردد كمي

 .ندارد وجود استثنائي و يكجورند سنين اين در ها بچه همه كه انجايي از-

 :گفت دلسوزي با صحرا

 بگذاري؟ تخت روي را او نيست بهتر-

 .شوم مي ممنون كني ام راهنمايي البته،اگر-

 .آمد بيرون خود و كرد راهنمايي چادرش به را او صحرا

 آشپزخانه نشيمنو اصطالح به اتاق يك از شد مي تشكيل كلبه ساختمان. برسد ناتمامش كارهاي به تا شد كلبه داخل سپس
 كمك با عمواغلي خود و بود چوب بود رفته بكار آن در كه مسالحي تنها. شد مي جدا آن از مشبك دريچه يك توسط كه

 را الزم مهارتهاي حرفه چند در و بود كفايتي با مرد عمواغلي. بود ساخته را كلبه اين دهكده زبده نجاران از تن چند
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 چوپاني به كمي توانست مي فقط و بود و شده كاسته نيرويش و مهارت از دراز ساليان گذشت از پس اينك ولي داشت،
 .بود درآورده پاي از را او نيز مزمن بيماري اين تازه. باشد مشغول

 مكان تغيير و جابجايي از ولي بود، كرده آن نظافت صرف را زيادي وقت صحرا و زد مي برق تميزي از كلبه وسايل
 ديواري درختي چوب زير كه نقشي خوش هاي قاليچه. داشت قرار قبلي جاي همان در چيز همه و نبود خبري خانه اسباب

 .بودند شده داده قرار خود اصلي جاي در دقت به نظافت از پس داشت، قرار تركمني هاي پشتي باالي يكي و

 به را سرش عمواغلي همانند درست و پوشيد بود پايش زير كه را هايي دمپايي. نشست پدربزرگش صندلي روي صحرا
 بود نشسته وي جاي در اينكه از. كرد مي چنين بود خانه در تنها هرگاه. داد تاب خود به آرام و داد تكيه صندلي آن دسته

 در گه بود كرده تجربه بارها زيرا بماند، باقي حال همين به ساعتها خواست مي دلش. كرد مي آرامش و امنيت احساس
 تفكرات به هميشه كه جايي گرفت، مي قرار وي مخصوص درجاي هرگاه. كند مي رك بيشتر را وي احساسات حالت اين

 پدربزرگ كه كرد مي را برخوردي همان و بود پدربزرگ كه ديد مي همانگونه را خود است بوده مشغول عميق و جدي
. گرفت مي نتيجه كمتر كرد، مي سعي بيشتر چه هر ولي ببيند را ياشار پدربزرگ جاي به كرد سعي بار اين. كرد مي

 .شد چادر داخل و رفت بيرون كلبه از و آورد در را دمپايي

 قرار تخت روي دستانش بروي سرش و بود نشسته زمين روي تخت پاي ياشار. بود گرفته قرار جالبي منظره برابرش در
 جلوي سكوت عالمت به را انگشتش نازي صحرا، ديدن با. كرد مي نوازش را او موهاي و بود باز چشمانش نازي. داشت
 :گفت و گرفت لبش

 .خوابيده هيس-

 .بود خسته حتما بينم، مي بله-

 .كرد مي كار را ديروز و امروز تمام خيلي-

 نداري؟ خواب تو-

 .شدم بيدار تازه نه-

 .بخوريم چيزي يك برويم هم با پس-

 بگذاريم؟ تخت روي كنيم بلندش شود نمي-
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 :گفت و گرفت اش خنده شيرين دخترك ابن مادرانه دلسوزي از صحرا

 .شود مي بيدار جون نازي نه-

 آمد پايين تخت از عاقبت. داشت نمي بر دست. داد نمي انجام را كاري تا. انداخت باال را اش شانه و ورچيد را لبش نازي
 و. گرفت را صحرا دست پيشانيش كنار از نرم بوسه يك ربودن از پس. كشيد ياشار روي و برداشت آن روي از را مالفه

 :گفت و كرد پذيرايي او از خرما و چاي با كلبه در صحرا. آمد بيرون آنجا از

 برويم؟ گردش به هم با داري دوست حاال-

 :گفت و انداخت پايين را سرش خجالت با نازي

 .بگذارم تنهايش نبايد خوابيده، عمه پسر آخر-

 كنيم مي امشب شام براي قارچ هم كمي يك كنيم، مي بازي ها پرنده با كمي يك نزديكيها، همين رويم، نمي دور زياد-
 موافقي؟ حاال خب. گرديم مي بر خانه به هم بعدش

 .شدبم گم اگر-

 روي موجود ترين داشتني دوست او براي كه طوري. كردند مي ادا را كلمات مالحت و شريني با قرمزش و. غنچه لبهاي
 .كرد مي جلوه زمين

 :گفت و برداشت را اش حصيري سبد صحرا

 .گذرد مي خوش هم خيلي ما به تازه. بلدم را ها اينجا همه من شويم، نمي گم-

 .برويم باشد-

 شدند مي جمع ارزن هاي دانه خوردن براي پرندگان كه اي منطقه به كلبه پشت تپه، دامنه در و گذشتند زار چمن از
 و ها دانه از و آمدند مي فرود صحرا پاي زير حضورشان در ترس هيچگونه بدون كه بود آنجا پرنده انواع. رسيدند
 .كردند مي تغذيه زمين كرمهاي
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 يك براي خواست مي التماس با و زد بغل را صحرا پاي. زد دست و پريد هوا به شادي فرط از منظره اين ديدن از نازي
. ديد مي انسان و پرنده بين نزديكي دوستي چنين بار اولين براي. ببوسد و كند نوازش را ها پرنده از يكي شده كه هم بار

 .نداشت تازگي و بود هميشگي صحرا براي ولي بود، بديغي و شكوه با منظره گرچه

 مشغول سريعا صحرا و بازگشتند خانه به بود خوشمزه قارچهاي از پر سبدشان كه حالي در طوالني گردش يك از پس
 به تا شد جيم صحرا چشمان جلوي از گرسنگي و شيطنت سر از نازي كه بود نمانده غذا پختن به چيزي. شد شام تهيه
 .كند بيدار را ياشار و برود چادر

 :گفت و شد كلبه وارد آلود خواب و كرده پف چشماني با ياشار بعد دقيقه چند

 .سالم-

 :گفت سپس و بوكشيد كمي

 .آيد مي خوبي بوي عجب به به-

 .بخوابي خواستي مي شدي؟ بيدار چرا-

 .برد خوابم كي نفهميدم اصال. خوابيدم خيلي-

 .كرد بيدارت نازي حتما-

 .پختي كه اي خوشمزه غذاي بوي يا نازي كند مي فرقي چه-

 لقمه يك و خورد مي لقمه يك نازي. بخشيد زينت را آن بود پخته كه مختصري ساده شام با و كرد پهن را سفره صحرا
 قرار بود ديده كه آنچه كردن تعريف براي. كرد مي تعريف امروزشان گردش از جمله يك و گذاشت مي ياشار دهان در

 بوي هيزمها، آبي شعله. بود كرده تعريف اش كودكانه تاب و آب با را چيز همه شام صرف تمام از قبل رو اين از نداشت،
 سخن آن از هميشه پدربزرگ كه آرزوي چون عينا. بخشيد مي كلبه به اي تازه صفاي نازي شادي صداي و خانگي غذاي
 .كرد نمي درك را آن صحرا و گفت مي

 ياشار از سپس. بشويد را آنها صبح تا. داد قرار چاه كنار كلبه از بيرون چوبي سطل در و كرد جمع را ظرفها صحرا
 :گفت و زد باز سر كار اين از او ولي بنشيند، پدربزرگ صندلي روي خواست

 .راحتم جا همين-
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 چشمان بخاري كننده كرخت گرماي با همراه خستگي، و شام سنگيني. نوشيد مي چاي و بود نشسته او روبروي صحرا
 .رفت فرو خواب به و نهاد صحرا زانوي بر سر ببرد پناه مادرش به كه كودكي چون. كرد سنگين را نازي

 گذارد مي او روي معكوسي اثر وسنگيني گرما اين كه كرد مي احساس و كرد مي نگاه را صحرا حسرت و عشق با ياشار
 تا. ديد رفتن در را صالح بنابراين كند، مي بيدار بيش از بيش را درونش عشق بلكه پراند، مي سر از را خوابش تنها ونه

 .رفت مي بايد بود پذير عالج حالش

 :گفت برخاستن ضمن

 .شده رفتن موقع ديگه-

 .كني بيدارش است حيف رفته خواب تازه نازي ولي-

 .برم مي كنم مي بغلش خوابيده كه همينطور. كنم نمي بيدارش-

 :گفت و گرفت بغل در را دخترك آرام خيلي و

 اما شوي نمي خوشحال ديدنم از كه دانم مي و شوم مي زحمت باعث گرچه ماندم مي بيشتر خواست مي دلم خيلي -
 .بخشد مي گرمي و آرامش من به كه دارد وجود اينجا در نيروئي

 به نسبت وي واقعي احساس بودند شده بيان ياشار زبان از كه كلماتي. نگفت چيزي و كرد نگاه خيره آتش به صحرا
 از و دارد فرق پدربزرگش با ياشار برخورد و رفتار احساس كه بود كرده درك لحظه چند اين در صحرا و بودند صحرا
 كلبه در به را توجهش بود يافته جريان داخل به كه سردي هواي ولي بود، شده پرت كلي به حواسش. است ديگر نوعي
 .نبود ياشار از اثري و بود باز كامال كه كرد جلب

 هاي صندوقچه از يكي داخل از. رفت چادر به و برداشت را فانوس. ساخت نگرانش ناهموار جاده و هوا تاريكي و سردي
 و گذاشت سر پشت را شيب. شد روانه انها پي در درنگ بي و آورد در سير آسماني آبي رنگ به زيبايي شال حصيري
 .كرد مشاهده خود قدمي ده در را ياشار

 .ايستاد و برگرداند را سرش تمشك هاي بوته به فانوس برخورد صداي از ياشار
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 و نازي دور به دقت با را شال و گذاشت زمين بر ياشار مقابل را فانوس. زدند مي برق نيز تاريكي در حتي صحرا چشمان
 خم كمي را زانوهايش شد مجبور ياشار هم باز ولي بود، شده بلند هايش پنجه روي صحرا اينكه با. انداخت ياشار گردن
 .كند

 كشيدي؟ زحمت چرا-

 بخورد؟ سرما نازي خواستي مي-

 .است سرد و تاريك هوا خانه برگرد ديگر حاال-

 .شناسم مي دستم كف مثل را اينجا وجب هر چون بينم مي روشن را جا همه. نيست سردم كه من-

 .بازگردد خانه به تنها تاريكي اين در جوان دختر يك نيست صالح هم باز-

 ترسي؟ مي تو يعني-

 ترسم مي بله تو براي-

 .بترسد آدم كه ندارد وجود چيزي اينجا-

 انسانها بيشتر براي واال شناسد نمي را ترس كه توست پاك وجود اين. است ديگر جايي دليل ولي. گوئي مي راست تو-
 .هاست ناشناخته همه وجود از وحشت منزله به تاريكي. نيستند ديدن قابل كه چيزهايي از ترس. است ترس همان شب

 .نشود باز ناگفتنيها بيان به نيز زبانش و نشكند صحرا عشق پاي در را غرورش ناشكستني قفل تا رفت مي ياشار

 وحشت پدربزرگ بلند صداي از حتي ترسيدم، مي چيز همه از. زياد شدت با هم ان داشت، وجود هم من در ترس قبال-
 .لرزيد مي بدنم تاي سر و كردم مي

 بود؟ اينطور حقيقتا-

 .بله-

 .ميزه ريزه جثه و اندام اين با. نيست مشكل كردنش باور-

 .رفتند مي پيش و كردند مي صحبت دو هر و ساخت مي روشن را پايشان جلوي بود صحرا دست در كه فانوسي نور
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 .ترسي نمي ديگر تو كه باشد داده رخ اتفاقي بايد پس-

 .ندارد وجود من براي رازي ديگر. است من مونس تنها شبه كه سالهاست االن. ندارد مفهومي من براي ديگر ترس-

 .است كننده گيج من براي زني مي عجيبي حرفهاي-

 :گفت خاصي لحن با صحرا

 .كني قبول خواهي نمي بگو نيست كننده گيج-

 و بدانم من كه بخواهي خودت اگر البته بزني، حرف تر روشن بايد اما كنم، قبول دارم دوست و خواهم مي چرا، اتفاقا-
 .باشم دانستنش اليق

 .كند مي پيدا كننده قانع دليل واقعيتها از خيلي گفتن هستي، ما دوست كه داري اقرار خودت كه وقت-

 .است نشده اثبات يا و است مشكل تو براي من دوستي قبول انگار كه كني مي وانمود طوري-

 بنابراين ام، نداشته ارتباطي آدمها با ام شناخته را خودم وقتي از من داني مي كه درحالي بزني را حرف اين بايد چرا-
 كنم؟ پيدا اينجا از خارج جامع متداول ارزشهاي اساس بر را دوستي معيارهاي توانم مي چطور

 از تر قبول قابل اي رسيده انها به خودت كه را بهائي و ارزش همان من براي واقع در. ندارم تو از سختي توقع چنين من-
 چون چرا؟ داني مي. انساني كننده كامل روابط به تا دارد شباهت قانون يك به بيشتر جامعه در كه است انساني ارزشهايي

 قانون از فقط اما باشد داشته نقص كه رود مي اختمال گرچه و است انسان يك غرضانه بي نگاه. اند نخورده دست تو افكار
 .كند مي استفاده خودش

 .بغهمم بهتر را تو حرفهاي و را تو تا كنم مي سعي يعني شناسمت مي دارم كم كم كه بگويم بايد شد اينطور كه حاال-

 :گفت و كرد كوتاهي خنده ياشار

 .باشي برداشته را اول قدم بايد قاعدتا-

 :گفت خاصي تمايل با صحرا

 باشد؟ تواند مي چه تو نظر در اول قدم-
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 .باشد داشته وجود عمواغلي و من بين است ممكن زيادي تفاوت اينكه-

 است؟ اينطور چرا اما. ام شده تفاوت اين متوجه دقيقا من ولي من ولي نه يا است درستي قضاوت دانم نمي-

 جايش در اختيار بي. است امده عجيب نظرش به و مانده ناتوان واقعيت اين درك از كه داد نشان سخن اين بيان با صحرا
 .ماند جواب منتظر و ايستاد

 :داد پاسخ صحرا به طوالني نگاهي از پس و ايستاد نيز ياشار

 .بودم سوال اين منتظر من. نيست عجيب هم زياد چرا اين-

 من كه هستي پدربزرگ وجود از ناپيدا شخصيت يك تو اينكه مثل درست كني؟ مي فرق پدربزرگ با چرا تو بگو پس-
 .ام نديده و شناسم نمي را ان

 خاصي سني مقاطع در و دارد را خودش جنس آدمي هر تازه. نيستند هم شبيه كه آدمها همه هست هم همينطور خوب-
 بچه ديگر تو ولي دختريد، دويتان هر نازي و تو مثال. گيرد مي شكل آن طي شخصيتش كه شود مي بحران يكسري دچار
 گفتم؟ درست. اي گذاشته جواني مرحله به پا و نيستي

 .كنم مي فكر بله-

 خودت وجود به اگكر و زني يك نهايت در كه كني قبول بايد و نيستي بچه ديگر كه است درست. است همينطور يقينا-
 خوب چه نيازها اين. كني برآورده را انها بايد كه داري نيازهايي ات سني فواصل از يك هر كه بيني مي شوي آشنا كامال
 .است همين در هم اصلي تفاوت و شوند مي احساس بد، چه باشند

 نداريد؟ تفاوتي اصل در پدربزرگ و تو كه بگوئي خواهي مي يعني-

 .نه باشم خوبي مرد پدربزرگ مثل هم من تو نظر در اگر-

 :گفت و شد خوشحال صحرا

 .نبود غلط هم زياد من نتيجه پس! عالي چقدر-
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. هستم پدربزرگت گذشته دوران شخصيت همان من گفتي خودت كه همانطوري. كردي بيان قشنگ هم خيلي تو اتفاقا-
 و دنيا به چون شناسي، نمي را جوان مرد يك تو كه است خاطر همين به و گذاشته سر پشت رو من عمواغلي واقع در

 .نيستي آشنا نيازهايش

 نداريد؟ هم و داريد فرق هم با هم يعني-

 .است جزئي نيست اصولي ما فرق ولي بله-

 كنم؟ پيدا را فرقها اين بايد من و-

 .بخواهي اگر البته-

 چه؟ نخواهم اگر-

 .شود مي بيشتر من مشكل فقط هيچي-

 چطور؟-

 .كردم مي شوخي داشتم. كن فراموش-

 كنم؟ پيدا را چيزهايي چه بايد من تفهميدم آخر-

 كمي سن با و اي كرده زندگي سخت تو صحرا ببين. بيايند دار خنده نظرت به روزي يك شايد كه آسان بسيار واقعياتي-
 كه قسمتهايي. نداري اطالعي قسمتهايش ترين ساده از كه نداني خودت شايد ولي. اي پذيرفته را سختي حقايق داراي كه

 يك شكل به و است كمال و اوج نقطه آدمها بيشتر براي عمر از بخش اين.دهند مي تشكيل را زندگي مراحل ترين لطيف
 .شود ظاهر است ممكن كسي هر نوشت سر در ضرورت

 رسيد؟ كمال به بايد چطور تو فرض اين با-

 و روح از قسمتي هم باز ولي. بدارد نگاه دور گناه از را انسان انزوا هم چقدر هر. كردن زندگي اجتماعي و همزيستي با-
 .ماند مي باقي ناقص و عقيم جسمش

 .ياشار نيستم منزوي من-

 .شود مي معني طور اين شرايطي چنين كال. نبودي تو تنها مقصودم كه من. دانم مي-
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 كردن؟ ترك را قشنگ دنياي اين همه و كشيدن دست اينجا از يعني تو كمال به رسيدن-

 نه؟ مگر آوردي اوردي مي دست به اينجا بايد كه را انچه هر تو. كني مي اشتباه-

 .نه-

 هستي؟ چه دنبال تو نه؟-

 .است غيرممكن من براي ان ترك و كردم عادت زندگي اين به فقط هيچي: گفت و خنديد صحرا

 :گفت لذا كند عوض رو موضوع خواست جهت همين به. است رفته تند كمي كه فهميد ياشار

 .زديم مي حرف موضوعي چه درباره داشتيم هست يادت تو كشيد؟ اينجا به بحثمان كه شد چطور اصال-

 .تو دوستي اثبات بله-

 .ماند نمي يادت خوب اينقدر افتادم نمي گير من اگر بندم مي شرط. داري اي حافظه عجب-

 افتادي؟ گير كه داني مي كجا از-

 .ام پژمرده و گرفته من اما زيبائي، و خندي مي تو كه آنجايي از-

 :داد ادامه و كرد مكث كمي

 .نه يا گنجم مي تو دوستي ارزشهاي چهارچوب در من كه نگفتي آخرش راستي-

 روشن هم من براي تو خوب صفات از تا چند اينكه و هستي پدربزرگ شديد عالقه مورد تو كه است اين مسلم قدر خب-
 .دانم نمي تو به راجع چيزها خيلي هنوز ولي. است شده

 داني؟ مي را چيز چه...  مثال-

 .اخالق خوش و مهربان خيلي و درستكاري و صادق-

 .ببيني طور اين مرا فقط تو و نباشم اينطور واقعا من شايد-

 .نزدي ديگران نظر از حرفي. خواستي را من نظر فقط هم تو خوب-
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 باشم؟ داشته بايد تو نظر به كه ندارم را چيزهايي چه حاال-

 .ام نديده تو در هنوز من باشي، نداشته را اينها اينكه نه البته. فداكاري، گذشت، نفس، به اعتماد اراده، چيزها خيلي-

 باشم؟ داشته هم با و يكجا را فرد به منحصر خصوصات اين همه كه داري انتظار من از واقعا-

 دارد؟ عيبي باشي داشته اگر مثال-

 بفهمي؟ توانستي مي اصال بودي تنها اگر را انساني مفاهيم همين ولي نه-

 چه؟ يعني-

 يا معنا انساني ارزشهاي از خيلي براي توانستي مي كني درك را فداكاري و گذشت معناي تا نبود پدربزرگت اگر يعني-
 شوي؟ قائل مفهومي

 .بود ياشار با حق زيرا كرد سكوت صحرا

 تا شوي اجتماع وارد بايد و ناآگاهي انها به نسبت تو كه دارند وجود مفاهيم گونه اين از بسياري كه كني قبول بايد پس-
 .كني لمس را واقعيات آن

 .من كمال به هم برسد، تو كمال به هم بخواهد كه كس هر شود مي بنابراين-

 .گذشت خوان هفت از بايد آنها به شدن نائل براي اما. شود مي كه البته-

 ايستاد صحرا مقابل ياشار و رسيدند ماشين كنار به. كرد مي منعكس را فانوس نور و بود معلوم ماشين شيشه فاصله آن از
 :گفت او به تاريكي در خيره نگاهي با و

 اشتباهي راه اين در اگر نيست مهم. دهم مي نشان تو به را امروز حقيقي دنياي من كه رسد مي روزي يك باالخره-
 .باشيم هم كنار در كه است اين مهم شويم، مرتكب

 مي را ماشين صحرا كه بود بار اولين براي. كرد دراز صندلي روي آرام خيلي را نازي و كرد بازش. نبود قفل ماشين درب
 به بود ايستاده كنارش كه حالي در و نداد نشان خود از كردن تماشا براي تمايلي گونه هيچ كه بود اينجا جالب اما ديد،
 از برايش را تنوعش كه شده يكنواخت برايش طوري و آشناست آن با و است شده سوارش بار صدها رسيد مي نظر

 .است داده دست
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 :گفت و كرد قفل را ماشين درهاي ياشار

 .برگردم و برسانمت خانه به بايد-

 :گفت و شد عوض كمي صحرا حالت

 .بمانم پدربزرگ منتظر و بنشينم همينجا خواهم مي فعال. گردم مي بر خودم بخواهم اگر. نيست الزم-

 اينجا؟ چرا لي.-

 .كنم مي را كار اين هميشه-

 .گويد نمي تو به هيچي هم بيچاره عمواغلي حتما-

 .بكنم دارم دوست كاري هر آزادم كامال من نه،-

 كني؟ شكنجه دارد دوستت كه را كسي هر داري دوست چرا-

 :گفت ماليمت با صحرا

 .كردي كار خيلي امروز گفت مي نازي. اي خسته تو-

 .است ريخته هم به چيز همه چرا دانم نمي فقط نيستم، كالفه اما بله-

 .گردم مي بر طرف اين از هم من. شود مي درست چيز همه كني استراحت و برگردي زودتر اگر-

 .برگردي تنها گذارم نمي ندارد امكان-

 .روم مي جوري چه ببين كن تماشا پس-

 مي را فانوس نور فقط ياشار. شد دور او از چابكي و سرعت با و گذاشت دويدن بناي ياشار نگران چشمان جلوي ناگهان
 اي تپه يعن نقطه دورترين به اينكه تا كرد تعقيب را نور چشمانش با و كرد صبر آنقدر. شود مي دور او از چگونه كه ديد
 .شد راحت خيالش و رسيد كرد مي سد را كلبه جلوي كه

 

 نهم فصل
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 براي. رفت مي صحرا و عمواغلي ديدن به فرصتي كوچكترين پي در ياشار روز هفت اين طول در و گذشت هفته يك
 جديدي همكاري موسيقي زمينه در اش قديمي دوستان از اي عده با كه بود داده توضيح والدينش به غيبتها كردن موجه
 دانست نمي ياشار و ميشد تر تفاوت بي روز به روز صحرا رفتار. برود شهر به روز هر تقريبا كه است الزم و كرده شروع
 .باشد شده ناراحت او حرفهاي از داد نمي احتما داشت او از كه شناختي با. كجاست توجهي بي و تغيير اين منشا

 مادرش و عمواغلي كه كرد مي پذيرايي ياشار. خاست مي بر شادي فرياد خانه گوشه هر از و بود پرويز و سلما عقد شب
 حالت و رسيدد مي نظر به نگران و مضطرب خاتون ملكه چهره. كنند مي صحبت دارند كه ديد خلوت اي گوشه در را

 .اوست كردن مجاب حال در كه داد مي نشان عمواغلي

 عقد مراسم به بخشيدن جلوه تكاپوي در اميدوار و خرسند كدورتها از بدور و شمرده غنيمت را وقت خانواده اعضاي همه
 و خودآرائي فكر در جوانان و ديدند مي را ميهمانان از پذيرايي تدارك بزرگترها. بودند افتاده جنبش و همهمه به

 كه بود پوشيده لباسي مادرش اصرار به. ميزبان تا ديد مي ميهمان را خود بيشتر ياشار ميان اين در. بودند خوشگذراني
 آبرومندي براي. بود شده مجلس جوان ترين برازنده باشد خواسته خودش آنكه بي و بود مراسم جور اين مخصوص
 .داد مي انجام داشت توان در چه هر خواهرش، تنها عقد مراسم

 و رساند ياشار كنار به را خود كرامت لحظه اين در. شد وارد دلخواهش موزيك گروه با همراه انچناني تيپي با پرويز
 :گفت

 .شدي نامرتب كمي بده، خودت وضع و سر به ترتيبي يك برو حاال. جان دايي ديگر است بس-

 :گفت و بوسيد و گرفت آغوش در را وي آمد، جلو ياشار ديدن با پرويز

 .كنم جبران بتوانم تا بشود تو عروسي زودتر چه هر امريدوارم-

 .دهم مي انجام را ام وظيفه فقط من كني؟ مي تعارف-

 .كشي مي زحمت داري حاال تا صبح از-

 .كني مي مربت را چيز همه قبلش شب از تو شد كه من نوبت. نباش نگران-

 :گفت و خنديد پرويز

 اندازي؟ مي دست مرا داري-
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 دائي؟ نه مگر. طورند اين همه كه تو فقط نه. ساخت قراري بي و جواني با بايد ديگر، خوب-

 .جان دائي بله-

 :گفت و افكند ياشار به عجيب نگاهي آنگاه

 .باشد اينطور كند خدا-

 :گفت و آمد جلو غمزه با پري خالل اين در

 .دارند كار شما با خانم شيرين كرامت آقا-

 .آيم مي اال همين بگوئيد او به لطفا-

 .رفت و كرد عذرخواهي كرامت بعد دقايقي

 :گفت و شد نزديك ياشار به خاص صميميت با پرويز

 .رسي مي نظر به گرفته ناراحتي، چيزي يك از انگار. باشي خوشحال كه نديدم اصال روز چند اين-

 :گفت و زد لبخندي ياشار

 .باشد ام زندگي روزهاي بهترين از يكي شايد امروز. خوشحالم خيلي اتفاقا-

 شوي؟ نمي قاطي جوانها بقيه با چرا كه است اين منظورم. نيست شكي كه حرف اين در-

 كدامها؟ مثال-

 .دارند دوستت كه هستند اينجا پسر و دختر از جوان همه اين ولي نداري، قبول را ما حاال. من خود يا پسردائيت-

 :گفت و ندارد را مغزيها سبك اينطور شنيدن حوصله داد نشان اش قيافه با ياشار

 آوردي؟ گير وقت-

 .پلكد مي پري بر و دور حامد جوري چه كن نگاه. بنداز آنجا به نگاه يه خدا ب را تو نه. گويم مي جدي خب-

 دارد؟ ربطي چه من به ولي. دانم مي-
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 .بكن كاري يك جلو برو خب ناراحتي، اگر-

 نظر به. كند مي دارد دوست كاري هر دخترشان كه بينند مي خودشان. هستند كه مادرش و پدر. ندارد ربطي من به من؟-
 .است محض حماقت دخترها باالخص خودخواه آدمهاي به كردن راهنمايي من

 است؟ قرار چه از جريان كه نبردي بو يعني چيست؟ ات ناراحتي حاال-

 جريان؟ كدام-

 اما نيست، سنگين زياد رفتارم است درست. مردم يك تو مثل هم من باالخره بگويم؟ چطور...  پري كه اند فهميده همه-
. برد مي مرا آبروي دارد پري. نيستند رويگردان اي سواستفاده هيچ از جوانها بيشتر كه نداني تو شايد. كشم مي خجالت
 .بردارد كارهايش اين از دست بخواهي پري از تو اگر شايد ولي كند، نمي توجهي ما حرف به او. ياشار كنم مي خواهش

 باشم؟ داشته خبر موئي سر من حتي آنكه بي افتد مي ها اتفاق اين همه چطور-

 نمي غذا فكري، توي مدام اي افسانه عاشقهاي مثل و كني مي كز گوشه يك باشي هم اگر نيستي خانه اغلب كه تو-
 .كني مي سير خودش از را آدم كه سفيه اندر فقيه نگاه و اكراه با چنان بزني هم اگر زني، نمي حرف بقيه با خوري،

 زدن، قهقهه به كرد شروع بلند صداي با و بگيرد را اش خنده جلوي نتوانست ياشار بلند، و ممتد جمله اين شنيدن با
 از اش خنده بدانند آنكه بي نشست، همه لب بر كمرنگي لبخند و شد جلب وي سوي به ناخودآگاه حضار نگاه كه طوري
 :گفت لرزيد مي خنده از هنوز اش عضالني و ستبر سينه و شانه كه حالي در. چيست

 .بود پرشوري وصف چطورم؟ من بگو ديگر بار يك خدا به را تو-

 :گفت و حرفهايش تمسخر و ريشخند از دلگير كمي ديگر طرفي از و بود وي خنديدن از خوشحال طرفي از پرويز

 .باشي شده عاشق شايد گفتم فقط و نزدم داري خنده حرف كه من. ياشار كن بس خدا به را تو-

 و ساخت خيره پرويز به را صالبتش پر و نفوذ با نگاه جدي اي قيافه گرفتن از پس و شدند بسته آرام ياشار لبهاي ناگهان
 :گفت

 .نيست اي افسانه اما باشد همينطور شايد-

 :گفت بسيار تعجب با پرويز
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 .ياشار-

 شده؟ تعجبت باعث چرا. ساده خيلي...  همين فقط دادم را جوابت من و زدي حرفي تو-

 اگر. شود نمي باورم اصال. داري قفاصله روز با شب مانند عشاق دنياي با تو كه كردم مي فكر هميشه من. شود نمي باورم-
 .شد نمي باورم شايد نبودم شيراز در تو با مدتها

 :گفت و كرد عوض را صحبت ياشار

 فهمانم مي او به اما بكند مساعدي تغيير رفتارش كه بدهم قول توانم نمي البته زنم، مي حرف حامد با فرصت اولين در-
 .بفهمد بعضيها از بهتر بايد طبعا و است حقوق رشته دانشجوي حامد باشد چه هر. داري احساسي چه تو كه

 مي تر نفهم هم نفهم از خودشان شخصي نفع براي بيفتد كه پايش بيني مي را ها كرده تحصيل همين كني، مي فكر-
 .شوند

 به نسبت بدهي ادامه تحصيالتت به نتوانستي خودت اينكه خاطر به نبايد ولي كنم مي درك را احساساتت من پرويز ببين-
 چنين ابدا دوستت و عمو پسر عنوان به من. نيست درست اصال. بدهي نشان حساسيت اي تحصيلكرده يا دانشجو هر

 .ندارم تو از انتظاري

 .داشتند رفتاري چه ديروز آنها بودي ديده اگر-

 .است مضر زياد هيجانات داماد تازه يك براي كني، حفظ را ات خونسردي كه است بهتر-

 .بود يكي مفهومش كه كردند يكديگر به خاصي نگاه

 :گفت ياشار و خنديدند هم با انگاه

 .توست منتظر حتما و نشسته عقد اتاق داخل سلما برو، ديگر حاال-

 به پشت پري. كرد برخورد عجيبي صحنه با برود حياط به خواست كه همين. كشيد راحتي نفس ياشار پرويز رفتن از پس
 حرف قصد كه بود علوم اش ساختگي مهرباني از و زده زانو مقابلش در. زد مي حرف نازي با باال طبقه پله راه روي او

 و عجيب شكلكي تند كالمي از پس كه ديد را او متقابال و زد نازي به چشمكي پايين اين از ياشار. دارد را نازي از كشيدن
 طرف به را رويش خشم با پري وي كودكانه حركت متعاقب. آمد پايين ها پله از دوان دوان و آورد در خود از دار خنده

 :گفت و كرد او
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 .گستاخ دخترك-

 بزند حدس نتوانست اما ديد، او در وضوح به را نفرت كوتاه لحظه همان در و افتاد وي به نگاهش لحظه يك براي ياشار
 .باشد تواند مي كسي چه به نسبت نفرت و خشم اين

 را چيز همه خود زيبا دخترك باشد داشته ماجرا اين از پرسشي بيĤنكه. رفتند حياط به هم با و گرفت را نازي دست
 .بياورد در سر چيز همه از آنها گردش روز از خواست مي مهرباني در از و اش زنانه مكاري با. كرد تعريف

 از حاصل نفرت كند درك تا ديد نمي عشقي او واقع در و بود مشكل و سخت بسيار نفرت از عشق تشخيص ياشار براي
 .باشد تواند مي دردناك چقدر عشقي چنين

 را آنها تشويش و وحشت با اي گوشه در هم خانم گلي. ديد دهكده دختران از تعدادي با صحبت گرم را او بعد دقايقي
 .داد مي گوش صحبتهايشان به مخفيانه و كرد مي نگاه

 و زيبا محيط آن در اكنون كه صحرا يادآوري با اما بود، آمده ستوه به او مضحك نيرنگهاي و مورد بي كنجكاوي از ياشار
 .شد مسلط خود بر كمي كرد مي فكر داشت يا و بود آرميده روح و جسم دروني آشوب هرگونه از دور به بخش آرامش

 ناخودآگاه اي لرزه به را حاضزرين وجود هيجان اين التهاب و رسيدند خود اوج به پايكوبي و شادي لحظات كه وقتي
 در. خواست چاي فنجان يك بود همانجا در دائما كه خانم گلي از خستگي رفع براي رفت آسپزخانه به ياشار درآورد،

 و هشداردهنده گفتگوئي تا كرد مي سعي خود نگاه و لبخند با و داشت لرزش دستانش وي، دست به فنجان دادن حين
 كه كرد فكر زن مرموز و عجيب حالت به داشت دست در را فنجان كه حالي در و كرد تشكر ياشار. باشد داشته خاموش

 .بياسايد صدائي و همهمه هرگونه از دور به را دقايقي تا كاويد مي را اطراف خلوت كنجي دنبال به

 به را او و بود آشنا عشقش عطر با كه خلوتگاهي تنها. نيست خودش اتاق از بهتر جا هيچ كه آمد يادش به لحظه اين در
 و رفت باال پلكان از دلخوشي اين با. پروراند مي جان در را كشيدنش آغوش به اشتياق و خواند مي خود انس بستر

. ايستاد بالتكليف حالت به لحضاتي. شنيد وضوح به را نفر دو نجواي صداي بود باز نيمه كه اتاقش در روبروي درست
 معمول طبق. است زدن فرياد و فوران آماده آتشفشان كوه چون اكنون و است مانده تنش بر خستگي كه كرد احساس
 را گمان اين زيرا شود، دور آنجا از بالدرنگ كه بقبوالند خود به كرد سعي و شد فائق خويش خشم بر كه نگذشت چيزي

 از را او بود شناخته ناگهان كه صدايي شود، دور آنجا از خواست كه اي لحظه درست ولي. باشد ضروري خلوتي كه داد مي
 در كه زد مي حدس راحت ديگر حاال. رسيد مي او گوش به كه بود حامد صداي و كرد نمي اشتباه بيشتر. داشت باز رفتن
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 مخصوصا بكند، بايد كار چه دانست نمي خسته و مستاصل اينك و بود شناخته نيز را حامد مخاطب است، خبر چه او اتاق
 .گذاشت مي اجرا به را فولش بايد كه بود داده پرويز به كه قولي از پس

 .باشد پري جز كسي تواند نمي او مخاطب دانست ياشار كه زد مي حرف احساس با چنان حامد

 بالفاصله پري كند، مي التماس بود نشسته تخت روي كه پري به و نشسته اتاق كف كه ديد را حامد و كرد باز بيشتر را در
 :گفت اشتياق با حامد. نداد نشان العملي عكس ولي ديد را ياشار

 .دارم احساسي چه من بفهمي بايد تو اما نكند درك كس هيچ شايد. شدم عاشقت ديدمت كه اول لحظه همان-

 :گفت و كرد ياشار به نگاهي پري

 دارند دوست مثال. آيد مي خوششان بيشتر بدلي جواهرات از كه شوند مي پيدا هم مردهايي واال كني مي فكر اينطور تو-
 .ببرند لذت آنها زيرناخن سرگين بوي از و بشوند چوپانها دختر عاشق فقط

 :گفت التماس و دستپاچگي با حامد

 .بشوم تو مثل جواهري عاشق بايد كه دانم مي من نيستم، احمق قدر اين من ولي...  وو-

 كه زند مي سرشان به هم وقت يك و كنند مي را راحت و نرم بالش آرزوي لحظه يك. ندارد ثبات مردها چيز هيچ نه-
 .يكويند سنگ به را سرشان

 روي از كه شنيد را كلماتي. بود گرفته آتش وجودش. داد دست او به خفگي احساس. شنيد نمي چيزي ياشار ديگر
 زير را سرش و كرد پرت باغچه در را فنجان. رساند حياط به را خود و آمد پايين پلكان از سريع. شدند مي ادا حسادت

 گرم بين كه فهميد مي تازه. زد مي بيرون بخار آن حرارت از و بود سرازير سرش روي چاه سرد آب. گرفت آب شير
 چند براي.است برقرار اي رابطه چه عمواغلي با صحبت حين در مادرش چهره نگراني و دهكده دخترهاي با پري گرفتن
 وقتي. شد پشيمان و شرمنده صحرا نزد خود ادعاهاي از و كرد احساس خود قلب در مردم به نسبت عميق نفرتي لحظه
 .بودند شام سفره چيدن دنبال وهمه نبود حياط در كس هيچ او جز. يافت خود مقابل در را خانم گلي شد بلند كه

 :پرسيد دلسوز مادري چون

 ياشار؟ آقا افتاده اتفاقي-

 :داد جواب منقلب شدت به حالتي و خيس روئي و سر با ياشار
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 .نيفتاده اتفاقي هيچ نخير-

 است؟ خوب حالتان-

 .نباشد نگران و هواخوري براي رفت بگوئيد گرفت را سراغم مادر اگر لطفا. كند مي درد سرم كمي فقط بله-

 .گويم مي ايشان به حتما پسرم، چشم باشد-

. كرد فكر ديگران رفتار و ها گفته به پيمود مي كه راهي طول در. شد ناپديد شب سياهي ميان در و رفت بيرون خانه در از
 خانم گلي ناشناخته و عجيب شخصيت همينطور و مادرش و پدر رفتار صحرا، سرگذشت مورد در عمواغلي هاي گفته به
 نمي او مه بود نهفته رازي اينها همه در. شد مي حاضر كمك براي بموقع و ميخواست بر نگاهش از كه استمادي آن با

 يك شكل به و زد مي زنگ گوشش در پري سبك و زشت كلمات دائما.كند پيدا آنها بين اي رابطه آساني اين به توانست
 احتياطي بي با شايد كه گذاشت خواهرش حساب به را توهين اين ابتدا گرفت مي شكل ذهنش در ناشناخته تصوير

 را نگاهش و كرد دور خود فكر از را تصوير اين تر روشن نطقي با زود خيلي اما دارد، نگاه سينه در را او راز بود نتوانسته
 .ساخت معطوف واقعيات به

 رفيع كه موجودي تنها به كشيده، خوابي بي و خسته ، رنجور و حصبي. رفت مي راه شتابان و سريع بداند خود آنكه بي
 بي اميد و پاكي و عظمت برابر در بازيهايشان اسباب با را دنيا مردم همه. برد مي پناه ساخت قلبش در را مكان ترين
 معضلهاي و مشكلها ترين بزرگ آيا. يافت مي مفلوك و عليل بود رفته پيش انساني معاني ماوراي تا كه دختر اين انتهاي

 .دارد باز حركت از را او و كند سلب او از را اميد توانست مي جبران و حل غيرقابل

 

 دهم فصل

 نفرت و خشم چنگال در هنوز ياشار اما بشناند فرو را خشمي هر ميتوانست كه طوري بود خنك و مطبوع بسيار هوا
 خود براي نه سوختني چنين اين.ميكرد احساس هميشه از بيش را ديگران پليد و عفن افكار آور تهوع بوي و ميسوخت

 اكرام براي و كرد سكوت عاشقانه كه بود او سزاوار نه اين.ميساخت آشفته پيش از بيش را او بود ديگران براي چون كه
 .نيافت اميز تحقير اي كلمه حتي يا و جواب خورد در را جويي مخاصمه قدرت هيچ خود عشق

 اش سينه سربلند و مغرورانه تمام آگاهي با و برميداشت ميان از را راز پرده بايد.باشد او جوابگوي تنها نميتوانست عشق
 .ميكرد سپري صحرا بدگويان برابر در را
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 را پرده تا برد پيش را دستش.نيازمند او و بود تاريكي و سكوت از پر جا همه.ديد چادر پرده مقابل در را خود ناگهان
 وارد مقدمه بي كه داد را اجازه اين بخود لحظه يك براي.ايستاد حركت از باشد داده تكاني را آن آنكه بي اما بزند كنار
 شده عجين را او اما نميشمرد وي مالك را خود.خود وجود از سهمي يا و ميدانست خود محرم را او چون شايد.شود آنجا
 .صحرا صحرا:زد صدايش داشت او ديدن براي كه الوصفي زايد اشتياق با.ميدانست خويش روح

 .ميگذاشت روشن بايد را ها فانوس از يكي گرنه و باشد خوابيده شايد گفت خود با

 رحين د و زد چرخي اطرافش در كورمال كورمال و شد چادر داخل باشد داشته شرمندگي يا گناه احساس آنكه بي
 ميداد را صحرا بوي ملحفه.بود نخورده دست رختخوابش.شد نزديك صحرا چوبي تخت به.كشيد دست اشيا روي جستجو

 تا خواب لحظه از كه كرد تصور گل از تختي بر را صحرا داشتني دوست و خوش بوي اين استنشاق با وحشي گلهاي عطر
 ميتوانست كجا شب اينوقت صحرا يعني.آمد بيرون رخوت از نگراني با ناگهان.ميشوند را او بدن شهدشان با گلها بامداد
 د او بود گفته كه افتاد اوغلي عمو حرف بياد نبود او اما سركشيد نيز ديگر جاهاي به اضطراب و دلهره باشد؟با رفته

 زيبايي جنگل پشتش در كه سنگي كوه همان يعني كوه بلندترين باالي قوي احتمال به و ميرود بيرون مواقع راينطور
 راه به درنگ اي لحظه بدون.نميكرد كار فكرش و نميفهميد را خودش حال ديگر. لرزيد وحشت از.مينشيند داشت وجود
 وجود جدي خطر ميدانست و داشت آشنايي جنگلش دشتو و كوه با و ميشناخت را سرزمين اين كودكي از او گرچه.افتاد
 دشت و ها تپه آمد؟از مي سراغش به شبها كه بود جنوني چه ديگر اين.بود ترسيده صحرا حركت اين از ولي ندارد
 را اطراف ميشد ستارگان نور با فقط و بود برنيامده هنوز مهتاب زيرا بود ظلماني هوا و ناهموار بسيار راه.گذشت شقايق
 پاي در.ميكرد احساس را بيشتري شور و اشتياق ميرفت جلوتر چقدر هر.بنشيند انتظار به كه بود آن از تر بيتاب او و ديد
 هر به.كند پيدا ميرفت باال آن از نوجواني در كه را راهي توانست سخت.شنيد را خود قلب ضربان صداي سنگي كوه

 از.ميكرد احساس را صحرا وجود.داشت سنگيني و عجيب فضاي و بود آلود مه كوه باالي.رساند باال به را خود بود ترتيبي
 شكوه با سكوت اين احترام به را او نيرويي اما بزند صدا را او خواست.ميزد هميشه از تندتر قلبش او وجود حرارت
 تخته روي پرتگاه لبه در درست.ديد خود قدمي چند در را او اينكه تا ميشد تر غليظ مه ميرفت جلوتر چه هر.شد جلودار
 كه واري بختك هراس از.بود نمايان دارد پريدن قصد كه شبحي چون ظريفش اندام و بود نشسته بدقواره و تيز سنگي

 آرام لذا بدهد دست از را تعادلش صدايي كوچكترين با او ميترسيد.شد حبس سينه در نفسش بود گرفته را گريبانش
 هاي شانه دست دو با و رسيد سرش پشت به.است گشته معلق رفضا د مه با ميرسيد بنظر كه آنقدر آرام خيلي رفت جلو

 .گرفت محكم را صحرا
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 را صاحبش و كرد احساس را دستها محبانه فشار صحرا.ببينند را يكديگر ميتوانستند آندو و بود آمده باال مهتاب
 در حاليكه در آرام و بدهد را او لبخند جواب نتوانست ياشار.گفت خوشامد او به لبخندي با و آورد باال را سرش.شناخت
 صحرا؟ است كاري چه اين.كنم تهي قالب بود نزديك.ترساندي مرا:گفت بود برپا انقالبي درونش

 اين در ياشار.ميشد ديده او در خاصي حسي بي.بگويد سخني بتواند كه نبود حالتي در ديگر عبارتي به يا نزد حرفي صحرا
 .نميكرد درك و نميديد را صحرا جز چيز هيچ لحظه

 مندي؟ عالقه آن به تو كه دارد چيزي چه سكوت جز مگر آيي مي اينجا به گفتم؟چرا چي ميكني؟شنيدي چكار اينجا-

 .ميشنوم را قلبت صداي:گفت و شكست را سكوت صحرا

 .ميكني كه كارهايي اين براي ترسيدم چون-

 .ميترساني مرا كه هستي تو اين-

 .ميكند خرد را استخوانهايم دارد دستانت فشار.ميترساني مرا هم تو-

 .دادم دست از را كنترلم يكدفعه كه شد چه نميدانم متاسفم-

 كم.افكند صحرا به دوباره نگاهي و برداشت اش شانه روي از ترديد با را دستانش سپس و شد كم انگشتانش فشار ابتدا
 .ميكرد غرور احساس بود او كنار در اينكه از و ميرسيد آرامش به داشت كم

 بنشيني؟ نميخواهي-

 بايد كه پرسش دنيا يك با همراه همدردي به نياز و عشق.بود آورده خود با يكجا را چيز همه ياشار لحظه اين در و اكنون
 .نشست سنگ تخته پاي او كنار در.بود كرده تاق را طاقتش راه ابتداي در كه انتظاري و پيداميكرد گفتنش براي راهي

 ميدهي؟ را وحشي گلهاي بوي هميشه كه ميدانستي بحال تا خودت صحرا-

 كوه روي گلهاي بوي اين.نيست من از است شده پراكنده فضا در كه ميگويي را بو اين اگر:گفت و خنديد صحرا
 .ميدرخشند ستارگان مثل شود پراكنده مه اگر كه است وحشي رنگارنگ گلهاي از پوشيده اينجا.است

 .دارد اي العاده فوق و بديع منظره روز در حتما-
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 تازه.آمد در عطرشان همين براي ميگذاشتي گلها روي را پايت ميشدي نزديك بمن آهسته كه وقتي.است همينطور بله-
 .اي نشسته اي ستاره سفيد گل دسته يك روي هم االن

 مثل درست است نخورده دست زيادي اينجا:گفت و كرد بود شده روشن مهتاب نور از كه صحرا زيباي نميرخ به نگاهي
 .نميشود ديده روشني به چيز هيچ حاليكه در شب در آنهم نيست گريز به نيازي زيبايي تماشاي براي تنها اما تو

 .دارند را خودشان جذابيت كدام هر روز و شب هاي زيبايي ولي-

 اينجا؟ چراشب؟آنهم-

 .يافت دست آن به نميشود روز در كه دارد وجود آرامشي شب در-

 بدست ميتوانم را الزم ارامش آن از نقطه هر در و است يكسان دشت همه براي شب.ندادي جواب من سوال به تو-
 .است نقطه ترين خطرناك كه جايي دارد؟آنهم تو براي كششي چه اينجا كه كنم درك نميتوانم.آورد

 ميشنوي؟ كن گوش:گفت و كرد آزاد را خود نفس صحرا

 .بخواند آواز ندارد جرات هم جيرجيرك حتي باال اين.نميشنوم هيچي نه-

 .ببيني نميخواهي كه تو خالف بر ميبينم هم را چيزها خيلي ميشنوم را چيزها خيلي من ولي-

 ميزني؟ حرف چه از تو-

 گذشته من قلب از نور چشمه يك مثل كه عشقي عشق از.اند شده آفريده زيبايي و نظم ركمال د كه عظمت اينهمه از-
 .نميپذيرد مرا او اما شوم غرق موج اين درون دارم دوست

 را رنج و نياز طعم بايد ميداني را عشق معناي حتما و هنرمندي يك تو:داد ادامه و بست حلقه صحرا رچشمان د اشك
 .نديدم رتو د عشقي...هيچ.نديدم هيچي تو وجود در من حاليكه در باشي چشيده

 .شد خاموش و كرد ادا غيظ و مالل با را آخر جمله

 از اختيار گاه راه ابتدا در كه بود؟عشقي نديده را ياشار آور جنون و سوزان عشق ؟چطور ميدانست چيزي چه را عشق او
 .ميزد شكيبايي نهيب خود بر بود كرده هموار او وجود بر صحرا كه رنجي و نياز با و ميربود او كف
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 بهشت.ميخواهي را ابدي سعادت تو نديدي؟پس مرا كه بودي چه دنبال كه ميفهمم حاال:گفت ازردگي و ياس با ياشار
 .است محض خودخواهي نوع يك فكرت طرز كه بداني بايد را اين ولي جاودانگي موعود

 آيم؟ مي بنظر اينطور خودخواهم؟يعني من واقعا-

 .نميكردم هم را تصورش اصال:گفت عصبانيت با ياشار

 ندارم؟ را ؟لياقتش چطور-

 .نزن دار خنده حرفهاي خدا رضاي محض آه-

 هستي؟ عصباني چه از پس-

 آمده دنيا به كني خدمت خودت به اينكه براي صرفا كردي خيال.ميدهي اهميت خودت خواسته به فقط اينكه چه؟از از-
 ميدهي؟ اهميت پيرت پدربزرگ به هيچ تو ببينم بگو.نيست اينطورها اصال...اي؟نه

 .دارم دوست را شماها من.ميدهم اهميت شما به كه است؟البته حرفي چه اين-

 .نميشود باورم من جدا؟ولي-

 .بخورم قسم حاضرم كن باور-

 كني؟ ثابت بما ميتواني چطور كردي اعتراف خودت كه را زوركي داشتن دوست اين ولي قبول خوب خيلي-

 كرد؟ ثابت بايد مگر ام شده گيج واقعا نميدانم-

 .بله-

 چطوري؟ اما-

 .داريم نياز تو سوي از بيشتري توجه به ما بدهي جواب ما هاي خواسته به بتواني بايد-

 تو از محبتي شدم آشنا تو با كه كوتاهي مدت در نميكنم فكر.ميدهم انجام باشد توانم در چه هر ها؟منكه خواسته كدام-
 .باشم كرده دريغ

 بله؟ نيكوكارانه محبت-
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 .ميدهي خرج به قساوت من درباره تو نيست اينطور اصال نه-

 تمام با و وجودش تمام با او.ميشود مند عالقه كسي به چطور هنرمند يك كه ميداني.كردي خطاب هنرمند مرا تو ولي-
 .ميدهد نشان دلخواهش طرز به را عميقش احساسات دارد كه نيرويي

 از بيش تا ميكرد كمك او به شب سكوت و خنك و آگين عطر هواي طوريكه به ميزد پا و دست خود عوالم در ياشار
 .نبود طبيعت با صحرا آوايي هم متوجه ابدا و شود نزديك صحرا به پيش

 چيست؟ من از تو خواسته:پرسيد ترديد با صحرا

 آنوقت بكني خودت به نگاهي كه ميخواهم تو از:گفت آميز التجا لحني با و شود مسلط خويش اعصاب بر كرد سعي ياشار
 را توازن ميشود هم با و هم كنار در فقط اما نداري بمن زيادي شباهت گرچه.زميني روي موجود لطيفترين كه ميابي در

 آب هايش ريشه زير در همواره هم درخت.ميشود نابود و ميدهد دست از را تعادش آسمان بدون زمين كرد برقرار
 و انسان بين در نظم و توازن برقراري براي شد متولد دنيا كه اي لحظه از.ايم شده آفريده چطور ببينيم بايد.دارد جريان
 عجين و زاييده او با كه طبيعتي با بخواهد چيزي يا كسي اگر واقع در.تو و من مثل داشت وجود طبيعي قانوني طبيعت
 بدهد؟ ادامه خودش زندگي به زمين و نبارد آسمان ميشود مگر.شد خواهد نابود دنيا كند دشمني شده

 .ياشار ميگويي درست:گفت و افكند ياشار خواهش پر چشمان به نگاهي صحرا

 لمس را خوشبختي نيست قادر بتنهايي كس هيچ و كرد جمع تن يك در نميشود را نفر دو خوشي و سعادت بنابراين-
 .كند

 .بوديم شاد كمتر و كشيديم رنج بيشتر پدربزرگ و من.نيست هميشگي نفر دو زندگي در كاميابي و خوشي ولي-

 نه؟ مگر ميكرديد احساس را خوشبختي ولي-

 مرگ از من ياشار.ميشود كشيده زوال به يكروز رنج با توام خوشبختي اين اما چقدر نميدانم.دارم دوستش چون بله-
 اگر حتي و ندارد اي خواسته كه عشقي.ندارد مرگ كه خوشبختي.ام ابدي سعادت بدنبال همين براي جدايي از ميترسم

 من.بخشيد بمن را هستي همان حتي را چيز همه حاليكه در نميخواهد هيچ من از بريزم پايش به را ام هستي همه
 .باشم داشته ناپذير زوال عشقي ميخواهم
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 فقط.نميكند ثابت را چيزي تو حرفهاي كني؟اين دور خودت از را خوشبختي داري دوست چرا صحرا باش بين واقع-
 را عشق اكسير اينطوري ميكني خيال چون چرا ميكني دوري كس همه و چيز همه از بكشي رنج ميخواهي كه ميدهد نشان
 .گفتي هم خودت كه همانطوري.ندارد تو محبت به نيازي هيچ او حاليكه در آوري مي بدست

 ما از هيچكس ديگر آنوقت نميشد پير سريع اينقدر و بود سالم پدربزرگ خوشبختي؟اگر:گفت و زد زهرخندي صحرا
 ...حاال اما نميشد تر خوشبخت

 د اينكه و انديشد مي پدربزرگش زندگي و مرگ به فقط او كه ميديد اما كند آشنا خود عشق با را او ميخواست ياشار
 دست كسي هر زندگي و چه؟مرگ حاال ولي:گفت.بود شده بزرگتري عشق طالب صحرا او طوالني رغيبت
 حال هر در.بشود تمام چيز همه مردنم با كه نميشود دليل اين اما ميميرم منهم.ميمرند همه روزي يك باالخره.خداشت

 .بمانم زنده آنها وجود در من كه كساني باشند شايد

 اگر شايد و ندارم دنيا اين به نسبت تعلقي هيچ كه دارد؟منهم فرقي چه من نبودن يا بودن نباشد پدربزرگ وقتيكه-
 .نميشدم اميدوار زندگي به حد اين تا و نميكردم لمس و نميشناختم را واقعي عشق هيچوقت نبود طبيعت

 .نيستي من فكر به هيچ تو حاليكه در بگيرم اميدواري تو از آمدم كه بودم خيال خوش چقدر من-

 .تويي ما دوست بهترين و دوست تنها عالوه به.آوردي در تنهايي از را ما تو.كن باور هستم فكرت به-

 زبان به نميتواني حتي كه است ترسناك اينقدر من عشق قبول يعني داري وحشت واقعيت گفتن از همين؟نكند-
 هان؟ كداميك ميكني احساس توست عاشق سخت مرد يك اينكه بياوري؟يا

 ادامه ياشار.است گرفته قرار مردي محبت و عالقه مورد كه شد متوجه ناگهان زيرا شد خيره او به بسيار تعجب با صحرا
 خوشبتت ميخواهم.بكني را فكرش تو كه چيزي ان از بيشتر خيلي دارم دوستت بدهي؟من نداري جوابي:داد
 در و بپذيري مرا محبت هم تو دارم دوست ميخواهم خودم براي را محبتت و دارم احتياج بتو من كه همانطوري.كنم

 .بده را جوابم بعد بچش را عشقم مزه اول.نباشي تفاوت بي من عشق جواب

 .ميلرزي داري.هستي عصباني چطور ببين ميزدي را حرفها اين نبايد تو-

 .افتاده اتفاقي چه نميداني آخر.ميلرزم هم عصبانيم هم بله-

 شده؟ طوري پدربزرگ:پرسيد نگراني با صحرا
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 .سوازند را استخوانم مغز تا كه شنيدم حرفهايي راستش.است ديگري چيز موضوع.نكند خدا نه -

 چه؟ مورد ؟در حرفهايي چه-

 .آيم مي اينجا من كه ميدانند.ميدانند را چيز همه دهكده مردم معلوم قرار از-

 .نيا ميكند ايجاد مشكلي برايت اگر خوب-

 .بكنم ناراحتت اگر حتي كني آرامم كني باورم كني گوش من حرفهاي به بايد كه هستي تو تنها چون بيايم بايد نميتوانم-

 .كردي ناراحتم كه فعال-

 ناراحتت:گفت و زدند آوري ترس برق چشمانش و شد سفيد صورتش مهتاب نورد در كه طوري پريد رنگش ياشار
 دعوت خودم گناه از پر پست دنياي به و كشيدم بيرون عرفانيت و روحاني دنياي از را تو است درست كامال كردم؟بله

 است؟ كسي چه عشق اين ميشود؟سبب چه من عذاب و رنج اما كردم

 .بزني را حرفها اين كه بود بعيد تو از.است ديگري جاي از تو ناراحتي:گفت بود كرده وحشت كمي صحرا

 كه ميفهميدي بايد تو اما بشنود من دهان از را حرفها اين زماني هيچ در و هيچكس ندارد امكان.است بعيد كه البته بله-
 .بگذرم چيزم همه از حاضرم...تو خاطر به من و داري ارزشي چه من براي

 و شد رفتنش از مانع و گرفت محكم را دستش بالفاصله ياشار ولي بگريزد آنجا از تا شد بلند جايش از صحرا
 فقط من بس و است عشق فقط و فقط بتو من گزند.ندارم ترسي من كني؟ميترسي؟اما فرار من از كجا؟ميخواهي:گفت

 است؟ بدي اينكار.بزنيم حرف هم با كه ميخواهم

 .ندارم گفتن براي حرفي من-

 .بگيريم قرار هم كنار در ما كه بود خدا خواست اين.دارم من كه همانطوري داري چرا-

 .گرفت درد دستم.ياشار كن ول را دستم بخدا را تو-

 .بروي نميگذارم ميگويم چه كه نفهمي تا-

 آمد؟ بدت من از:گفت و نشاند زمين روي بزور را صحرا و شد بلند سپس
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 بدهي؟ نشان ديگري طور را خودت ميتواني چطور ولي اصال چه؟نه براي-

 دوست تو بقدر را كسي من ولي باشي داشته قبول و ببيني هستم كه اينطور مرا كه نخواستي خودت خودت مثل درست-
 لرزشهاي از كه توست مال فقط حريم اين.بزنم حرف برايش اسرارم و ناراحتيها از و باشم يكرنگ وي با بتوانم كه ندارم

 .باشد آگاه من درون از تا نميدهم حقي چنين كسي به تو جز.باشي باخبر درونم عميق احساسات تا گرفته من كوچك

 بار اولين براي صحرا.بودند كرده سكوت دو هر.ميدانست الزم را واقعيات اين بيان ولي بود رفته تند كمي اينكه با ياشار
 كه بودند شده ادا طوري ليكن و داشتند را خودشان خاص و ساده تركيب كه كلماتي.ميشد روبرو وضعي چنين با كه بود

 كه نميكرد هم را تصورش.ميكرد احساس چنين نيز خود.بودند نموده دفاع بي و مستاصل اينگونه او برابر در را صحرا
 .باشد داشته اي عاشقانه حال و شور چنين ياشار

 بار اولين براي انگار كرد بلند را سرش سپس.بود دوخته بزمين را نگاهش آرام او و بود صحرا صورت تماشاي محو ياشار
 بنظرش ميشد ماليم و نرم خاص لحظاتي تنها كه اش مردانه چهره زخمت حالت و نگاهش سنگيني.ميديد را ياشار كه بود
 .رسيد زيبا

 مرا ميخواهم كردم اذيت را تو.شد كمتر قلبم روي سنگيني.شدم آرام ميكنم احساس:گفت آرام.بود موقر و صميمي ياشار
 .ببخشي

 از ترس و خودخواهي را آن ياشار كه اش تفاوتي بي سرماي ياشار صداقت و عشق حرارت از ولي نزد حرفي هيچ صحرا
 .شد تبديل گرما به ميدانست گناه

 سرد هم ديگران گفته به كه ياشار عشق آتشفشان چطور كه ماندم هم خودم راستش.ندارد نميبخشي؟عيب مرا پس-
 طعنه آشنايان اغلب و دوستانم مادرم آمد مي پيش بحثها اين از وقت هر.كرد فوران ناگهاني و زود اينقدر خشن هم است
 را همه تو سردي داري دوستش كه بگويي كسي به و بگذاري پا زير را غرورت تو روزي يك ندارد امكان كه ميزدند بمن

 .ميدهد فراري

 ناتمام ياشار جمله و گذاشت فرار به پا باشد ياشار از نابجايي رفتار از حاكي كه دليلي هيچ بي و پريد جا از صحرا ناگهان
 كه بود نگذشته صحرا شدن دور از لحظه چند.گرفت دوران وسرش نشست دگرگون حالتي با ياشار.ماند معلق فضا در

 نور زير نتوان كه ميشد موجب و بود كرده احاطه غليظي نسبتا مه را كوه اطراف هنوز.برخاست هوا به وي جيغ صداي
 كه ميترسيد.نداشت كردن صدا جرات ولي دويد صدا بسمت سراسيمه ياشار.ديد را جلوتر قدم چند از بيش مهتاب
 نزديك وي هب صدا بدون تا كرد آهسته را گامهايش.بود نشسته زمين بر كه ديد را او سايه.بگريزاند خود از را او دوباره
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 و بود خورده پيچ پايش آمد برمي قرائن از كه آنطور و داشت قرار كوچك چندان نه اي چاله صحرا پاي زير.شود
 با بود خورده پيچ كه را قسمتي و زد زانو مقابلش بود آورده بند را زبانش شرمندگي حاليكه در.كند حركت نميتوانست

 دست موقع صحرا كه تكاني از ياشار ولي نداد نشان درد از العملي عكس حراص اينكه با.كرد دادن ماساژ به شروع احتياط
 داره؟ درد خيلي:گفت و شد ديده ضرب ناحيه متوجه خورد پايش مچ به زدن

 .بله ميزني دست وقتي-

 .نميخورد پيچ شدت اين به ميكردي پايت چيزي يك اگر-

 و شدم بلند شايد كني پيدا اطراف همين چوب تا دو بتواني اگر.ميشود خوب هم زود خيلي و افتد مي اتفاق اين هميشه-
 .رفتم راه

 بگردم؟ چوب دنبال چطوري ندارد وجود درختي كه اينجا-

 .برميگردم خانه به خودم آنوقت شود بهتر پايم تا مينشينم همينجا پس-

 كني؟ صبر ميخواهي كي تا-

 .صبح تا باشد الزم اگر:گفت آميزي تاكيد لحن با صحرا

 چه نباشد هم كن گوش حرف و كند فرار برهنه پاهاي با كه كسي به ميداني.افتادي گير اي چاله بد تو ايندفعه ولي-
 .ميگذارند شق كله را ميگويند؟اسمش

 بايد نامهربان شق كله دختره:گفت بود خويانه نرم اما خشن لحني كه خود خاص شيوه به ياشار.كرد نقلي خنده صحرا
 .دارد را عاقبت همين نكردن گوش را حرفش و كردن نامهرباني ياشار با.افتادي مي چاله اين توي

 .زد لبخند فقط جدي خيلي ياشار ولي داد سر بلندي خنده صحرا

 .كردي هم كيف حتما-

 .داشت وجود حكمتي خدا درخواست دراين حتما و بود اين سرنوشت-

 حاال بگو:گفت و كرد بلندش جا از و برد پشتش و پاها زير به دست سريع حركت يك با منتظره غير و ناگهان آنوقت
 .كنم درك بهتر را خدا حكمت و سرنوشت معني منهم كه دارد كيف بيشتر
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 اين از بيشتر نبايد اي خسته تو. بگذار بزمين را من ميكنم خواهش.ياشار نه:گفت و آورد بر فرياد نارضايتي با صحرا
 .شوي خسته

 نه؟ مگر رفت خانه به بايد يكطوري باالخره-

 .وضع اين با و اينطوري نه اما بله-

 .ميكرد نگاه را پايش جلوي دقت با و ميرفت پيش او هاي توصيه به توجه بي ياشار

 به حواسي بي با او و ميرسيد بنظر العبور صعب راه اوضاع اين با اما برگردد بود آمده كه راهي همان از ميخواست او
 .است خطرناك راه اين ياشار باش مواظب:زد داد كوه از رفتن پايين لحظه در صحرا.ميداد ادامه راهش

 .آمدم راه همين از من.باشد خوب-

 .برويم بلدم من كه راهي آن از نيست بهتر االن ولي ميدانم-

 .نميكند چنداني فرق من براي ميرسانم بخانه را تو باشد كه راهي هر از من حال هر به.باشي مايل تو كه طور هر-

 .است خوب خيلي راه يك بزرگ سنگ آن پشت راست سمت:گفت و داد نشان را راه دستش با صحرا

 دارد؟ هم پله:گفت شوخي به ياشار

 .اند انداخته هم نفيس فرش يك آن روي شما افتخار به و دارد هم پله بله-

 .رفت پايين نظر مورد راه از صحرا راهنمايي با ياشار

 .است ليز كه هم فرشش اي پله عجب به به-

 .است خزه و چمن از پر راه اين بله-

 مرا تعارف بدون شدي خسته وقت هر:گفت ميرفت پايين شيب اين از چاالك و سبك كوهي بز مثل كه ياشار به صحرا
 .كن تازه نفس و بگذار پايين

 گرفت؟ درد پايت چطور؟مگر-

 .باشي شده خسته شايد گفتم فقط.نميخورم هم تكان حتي من كه ميروي پايين سبك اينقدر تو نه-
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 از بايد چون بينداز گردنم دور كني آويزان را دستت اينكه بجاي كنم حفظ بهتر را تعادلم اينكه براي اما نشدم خسته-
 .بگذريم هم ديگر تپه تا چند

 و شرمندگي از كمرنگي احساس رفته رفته و بود معذب ولي ميگفت او كه كرد چنان و پذيرفت را او حرف صحرا
 .ميكرد احساس خود در را مزاحمت

 .نميخورد پيچ پايم شدت اين به افتاد؟هيچوقت اتفاق اين چرا اصال-

 نه بودم تو جاي من اگر كرده پايت مچ كه ورمي آن با.ميزند فرياد درد از باشد تو جاي كسي هر هم االن همين-
 .ميرفتم راه روز چند نه و ميخنديدم

 از حتما ديگر حاال.بودي وكالفه خسته هم اولش همان.انداختم مي زحمت به را تو نبايد.بود خودم مال فقط مشكل اين-
 .اي افتاده رمق

 .بگذارم سر پشت هم را كوه تا چند حتي بتوانم تو كم وزن اين با كه هستم قوي آنقدر من.نباش نگران-

 .كنم بلندت نميتوانستم حتي من افتاد مي تو براي اتفاق اين اگر.ميگويي راست-

 ميدادي پرورشي را عضالتت و ميرفتي ورزشي باشگاه به من مثل اگر:گفت و گرفت اش خنده صحرا حرف از ياشار
 .ميتوانستي

 يكروز اما داشتم سالم و قشنگ خيلي كبوتر يك من پيش سال چند:گفت صحرا سپس و گذشت سكوت به لحظه چندين
 مداوا را پايش مدت يك از بعد.بود رسانده خانه به را خودش بود كه ترتيبي هر به و شكسته پاهايش از يكي كه ديدم
 گرفتند فاصله او از كبوترها بقيه بهد به روز آن از.كند پرواز نتوانست اول مثل هيچوقت هم او و نشد اولش مثل اما كردم
 اگر حاال.مرد و كرد دق كم كم كه شد تنها و افسرده آنقدر.شد بدقواره و چاق ميپريد كم چون و شد تنها خيلي كه طوري
 ميشدي؟ خسته و ميگذشتي كوه تا چند از هم باز بود عنكبوت مثل صورتم و بودم چالق و چاق كبوتر همان مثل منهم

 پرسيدي؟ را اين چرا اما نيست اينطور كه فعال-

 نه؟ شد مور مور يكهو تنت البد-

 .نه-

 ميكردي؟ چكار بگو پس-
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 .ميگفت دلم كه ميكردم را كاري همان-

 قرار ات دوستي انسان تاثير تحت شدت به تو ميشدم المنظر كريه و ناتوان من كه وقتي.ميگفت چه دلت كه ميدانم من-
 اين كردن فراموش در مادرانه هم زمان و ميگرفت را پرشورت عشق جاي ات دوستانه نوع و نيكوكارانه عمل و ميگرفتي

 .ميكرد كمك بتو عميق عالقه

 ميشود وانگهي.نكن بدترش توديگر ام شده شكنجه ديگران حرفهاي از كافي اندازه به امشب من.كن بس خدا را تو-
 .نيست خوش حالت امشب اينكه شود؟مثل عنكبوت شبيه آدميزادي

 .نيستيم جنس يك از ما.است آسمان تا زمين از ما فرق كه ميدانستي واال خواستي خودت-

 .ميدهم ازدست را تحملم دارم ديگر صحرا كن تمامش:گفت و شود تمام حرفش نگذاشت ياشار

 هنگام زود عشق راحت نميتوانست او.بود قلبي عميق احساس يك بازتاب تنها آمد مي عمدي بنظر كه صحرا آزار و كنايه
 نقص بي و مطلق را خود عشق تنها كه دليل اين به شايد.كند قبول پرحرارتش و صادقانه ادعاي خالف بر را ياشار

 باشد كه هم موجودات ترين پست ولو منظري و شكل هر به را او كه است كسي وي معبود كه داشت باور و ميدانست
 مرا كه رقيبي.افكند در پنجه دنيا رقيب ترين سخت با بايد ياشار گفت خود با.ميخواند فرا خود آغوش به و ميدارد دوست
 به و برسانم رفعت به خود قلمرو را هستي ميتوانم كه است بخشيده نيرويي چنان بمن و ميدهد نبودن يا بودن انگيزه
 .دهم پيوند زندگي جاويدان نقطه

 وجود.ميخورد سر صحرا دست و بود شده لغزان او گردن دور كه طوري مينشست ياشار بدن بر عرق درشت هاي دانه
 كه كالمي.بود جسته بيرون صحرا حرفهاي واسطه به كه داشت خشمي هاي شراره از نشان تندي و گرم عرق چنين

 براي.ميكرد سستي و لرزش دستخوش را عشق آهنين اراده اي گزنده و تلخ شكل به و آورد مي چشم جلوي را واقعيت
 از را فكر اين سريع خيلي ولي ميداد نشان العملي عكس آنچه درقبال كه كرد مجسم را صحرا گفته نظرش در لحظه چند
 .كند بيني پيش را آينده نيست قادر اينكه از شد خرسند و راند بيرون سر

 براي نيك عاملي را آينده ندانستن حاال اما ميدانست بشر ضعف بزرگترين خود نزد را مساله اين ياشار تاكنون شايد
 يك موافقي اگر:گفت و گذاشت زمين بر را صحرا و ايستاد ياشار شقايق دشت وسط در.آورد مي حساب به زندگي ادامه
 .كنيم استراحت اينجا كمي

 بود؟ خوب حالش پدربزرگ كه مطمئني ياشار-
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 .بود خوب خيلي بله-

 .خورد بهم حالش پدربزرگ ديشب آخر.افتاده شور كمي يك من دل ولي-

 .نميگذاشتم تنهايش وگرنه نميدانستم:گفت و خورد يكه حرف اين از ياشار

 .شد لرز و تب دچار خورد را دواهايش كه وقتي بعد اما ميكرد شديدي هاي سرفه اولش-

 .ميدهم نشان دكتر به را او هفته همين عرض در شده طور هر-

 .دهم انجام برايش كاري ميتوانستم كاش-

 .بگذاري تنهايش كمتر المقدور حتي روزها اين كه است اين كار بهترين-

 .ميكنم سعي-

 را خود گردن و شانه ديگرش دست با و كرد خشك را اش سينه و گردن عرق آن با و آورد در جيبش از دستمالي ياشار
 .سازد برطرف را اش كوفتگي تا داد ماساژ

 .ام شده وارد ام ماليده را پدربزرگ هاي شانه كه بس.بمالم برايت من بگذار گرفته ات شانه اگر:گفت مهرباني با صحرا

 بمالي؟ مرا شانه ميخواهي و كردي فراموش را خودت پاي درد تو يعني-

 لحظات حتي و آيند مي دنيا به درد با كه من مثل آدمهايي.نميكنم احساسش زياد همين براي ام گرفته خو درد با من-
 و بگيرند ناديده را موجودي هيچ رنج و درد نميتوانند است بار مشقت و سخت رنجهاي حاصل زندگيشان كوتاه و خوش

 .باشند داشته آرزو خودشان براي را خوشبختي نميتوانند باشد داشته وجود روزي تيره و رنج و درد زمانيكه تا

 شدن نزديك از مردم بيشتر حاليكه در ميكني زندگي باور اين با تو كه است جالب:ميجهيد تحسين برق ياشار چشمان از
 .خبرهاست چه بيرون كه بداني اگر.ميكنند وحشت فكري طرز چنين به

 .نباشد بدي خبرهاي اميدوارم-

 خودش معني ديگر اصالت.ميرود بين از دارد شفقت و رحم.بكني را فكرش كه است چيزي آن از بدتر اوضاع بدبختانه-
 اگر اما شد شروع كجا از و صورت چه به نميدانم.افتاده مردم جان به خوره يك مثل هويتي بي.است داده ازدست را

 .ميكشاند مرگ كام به را دنيا همه عالج قابل غري بيماري يك مثل نشود گرفته جلويش
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 چيست؟ هويتي بي از منظورت:پرسيد حيرت با صحرا

 بال ورطه به را خودشان از ضعيفتر مردم خودشان بيشتر طمع براي برخورداند بااليي مقام و ثروت از آنهاييكه ترها قوي-
 .ميبرند انها از را استفاده حداكثر بعد و ميزدند را فكرشان اول.ميكشانند

 چه؟ با چطوري-

 .ميدهند فريب را آنها الكي بهشت يك دادن نشان با برق و زرق با-

 ميشوند؟ گرفتار خودشان ميل و خواسته با و ميخواهند خودشان يعني-

 و اقتضا حاضر عصر كه آرزوهايي و راحت آينده دادن نشان با باشد بارور و پويا ميتواند كه را ذهن يك كه وقتي خوب-
 تا ميكند سعي اجبار يا دلخواه به و ميشود كشيده ظواهر آن سمت به ناخواه خواه فرد آن ديگر كنند تخليه ميكند طلب
 .بشوند ميخواهند يا و شدند همه كه شود هماني

 .معني بي و پوچ چقدر است آور چندش كه واقعا-

 .است حد چه تا آن وخامت ببيني تا بروي بايد خودت البته-

 .بگذارم بيرون اينجا از را پايم ميترسم كه آنقدر بود وحشتناك كافي بقدر شنيدنش-

 الزم وقت كمي.كنم درك را تو پاك عشق نتوانستم فقط.نشده الوده هنوز من خون ترسيدي؟نترس:گفت و خنديد ياشار
 .بگيرم انس رقيبم با تا است

 نزده؟ حرفي من با موارد اين در پدربزرگ چطور-

 را يكي اينجا از بيرون دنياي و تو بين بايد چون دارد هم حق.كرده حبس كوچك دهكده اين ر د را خودش اوغلي عمو
 .ميكردم را همينكار بودم هم من.كرد انتخاب را تو كه ميكرد انتخاب

 .بود كرده اختيار را انزوا بيايم دنيا به من اينكه از قبل پدربزرگ گفته به ولي-

 .ميگذرد چه بزرگ شهرهاي در كه نميداند همين براي-

 با خيلي بايد تو بنابراين:گفت وي حقيقي شخصيت و خود رفتار درباره نظر تجديد و ياشار به دوباره نگاهي با اينبار صحرا
 .اي نگرفته قرار ظواهري چنين تاثير تحت كه باشي بوده محكم و اراده
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 .ميكنند زندگي خودشان اصالت و فكر اساس بر و ميفهمند كه هستند مردم از خيلي نيستم من فقط-

 .بگيرم ياد تو از چيزها خيلي بايد و ميشناسم را تو فقط من ولي-

 .باشم آن اليق اگر البته-

 .زياد هم خيلي هستي-

 .بكشم خجالت كه نزن حرف يكطوري-

 .كردي تحمل صبوري با را حرفهايم كه دادي نشان گذشت هم خيلي تازه-

 براي بايد.ميشدم منفجر داشتم كه طوري بودم عصباني خيلي آمدم مي بيرون خانه از كه وقتي صحرا؟من چيست ميداني-
 .داشتم كردن دل درد به زيادي احتياج ميزدم حرف يكي

 .ندادم مجال بتو من اما-

 .كرد زده بهت كمي را تو من آمدن و بودي خودت عالم در تو نه-

 .حاال بگو خوب-

 .ديگر وقت يك باشد نه-

 .ميشوم ناراحت دستت از نگويي اگر-

 .خانه محيط در فقط البته ميشوم تنها كامال من و ميرود ما پيش از ديگر ماه چند تا سلما راستش-

 .ميرود پيشتان از عروسي از بعد كه اينست منظورت-

 .ديگر بله خوب-

 .بكنند زندگي جا يك در هم با همه ميشود هم عروسي از بعد ميكردم فكر من نميدانستم-

 .است پذير امكان خاص شرايط يك تحت ولي كردي فكر درست تو-

 سلما؟ يا خودت تنهايي چيست؟براي براي تو نگراني-
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 ميپرسم؟ تو از را اين تنهايم هم باز خانه محيط از بيرون من تو بنظر:گفت و كرد صحرا به داري معني نگاه ياشار

 بنابراين هستيم پدربزرك و من هم اينجا هستند مادرت و پدر تان خانه در.نه كه البته:گفت و زد ملكوتي لبخندي صحرا
 چيست؟ ات ناراحتي پس خوب.نيستي تنها هم زياد

 .باشد نداشته سازگاري شهر ريخته بهم محيط با سلما روحيات ميترسم-

 .نيست تنها كه سلما ولي-

 .ميكند زندگي تنها عمويم خانواده و ميشود من پسرعموي كه شوهرش با چون ميترسم همين از بيشتر-

 نيستند؟ خوبي آدمهاي آنها مگر چه براي-

 تنهايش نيست ممكن دارد دوست را سلما چون رفته هم روي اما دارد هم عيبهايي گرچه است خوبي پسر پرويز-
 .است خواهرش بابت از من نگراني بيشتر.بگذارد

 عمويت؟ دختر يعني-

 .است صفتي شيطان جانور چه نميداني اما نيست اي پسنديده كار آدمها از بدگويي البته بله-

 لحاظ؟ چه از-

 چنين برازنده كه كلمات بدترين با ميدادم اجازه بخودم واال معصومي و پاك تو كه حيف:گفت و زد تلخي لبخند ياشار
 .بشود حس من كلمات الي از آن تعفن بوي كه حدي تا كنم توصيفش باشد آدمهايي

 .كني فراموشش كن سعي ميشوي ناراحت اينقدر چيزي يادآوري از كه وقتي.ميشود عصباني دوباره توداري-

 .كند پيدا نامطلوبي شخصيت ديگران ناپسند اخالق و بد محيط يك تاثير تحت خواهرم نميخواهم.نگرانم سلما براي-

 .شود عوض سادگيها اين به ندارد امكان.گرفته شكل اس حقيقي شخصيت ديگر سلما نباش بدبين-

 آشنا يارت با ميخواهي خودت كه همانطور مرا بايد چيز هر از قبل.بگيرم ياد تو از چيزها خيلي بايد منهم اينكه مثل-
 .ميگيرم قرار تاثير تحت حتما شوم نزديك او به تو اندازه به دارم دوست.كني

 .باشد ات آمرانه لحن و صداقت و گرم صداي براي بيشتر شايد.ميگيرم قرار تو حرفهاي تاثير تحت منهم چرا نميدانم-
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 را اوليه ترس آن تو كه اينست كرده خوشحال و راضي خيلي مرا كه اي مساله تنها.نديدم تو در را تاثيري چنين من ولي-
 .ميكني پيدا اعتماد بمن داري كم كم گناه و ترس بجاي و اي داده دست از

 .صادقي و پاك پدربزرگ مثل كه كردي ثابت بمن رفتارت با تو خوب-

 .بيفتيم راه شده بهتر پايت درد اگر-

 .ميروم راه خودم كني كمكم اگر:گفت و شد بلند ياشار كمك به صحرا

 .كني حركت نتواني اصال فردا كه بكني كار ميتواني ببينم چطوري؟حاال-

 راه كند و بود شديد صحرا پاي درد تنها نه ولي برود راه خودش او تا شد خم و گذاشت خود گردن دور را او دست ياشار
 فرو و ميكرد تحمل را درد طوري صحرا.ميداد آزار را واو بود شده خم اي كننده ناراحت بطور ياشار كمر بلكه ميرفتند
 كرد احساس و شنيد را او سخت تنفس ياشار.ميبرد سر به وضعي چه در اكنون او كه داد تشخيص نميشد راحت كه ميداد

 قرار دستانش روي بر و كرد بلند را او باشد خواسته را صحرا نظر آنكه بي و شد ناراحت و است يافته انتقال وي به دردش
 .شد تمام طاقتم من اما نكردي شكايتي تو:گفت و داد

 سخت بتو دارد كه ميدانم:گفت و كرد حلقه وي گردن دور را دستش باشد مانده ياشار تذكير منتظر آنكه بي صحرا
 نميشوي؟ خسته كه مطمئني اما ميگذرد

 راحتي بمن خستگي اين باشد داشته حقيقت اگر ميشود؟تازه خسته آسانيها اين به مرد يك كردي خيال تو-
 .دارم ديگري حال امشب.ميبخشد

 حالي؟ چه-

 .است داده بمن ميخواستم كه را چيزي هر تو كنار در مهتابي شب اين توي فضا اين آرامش و سكوت-

 اصال ديشب كه ميبندم شرط:گفت داشت لب بر لبخند و بود سرحال كه ياشار و كشيد بلند اي خميازه ناخواسته صحرا
 .نخوابيدي

 .ميگفتي اشتباه اگر حالت به واي ولي گفتي درست-

 .ميدادم دست از را سبيلم ميكردي؟فوقش چكار-
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 او خنده همراه نيز صحرا.خوردند تكان هايش شانه و گرفت اش خنده دل ته از قيافه آن در خودش تصور از ناگهان
 .ميخورد تكان

 .انداخت نازي بياد مرا حرفت اين-

 من از مگر:گفت و كرد صحرا به رو دلخوري با ياشار.كشيد ديگري خميازه و بگيرد را خود جلوي نتوانست صحرا
 ميكشي؟ خجالت

 .نه-

 .بخواب بگير پس-

 راحت و مالحظه بدون من آنوقت ميبري بخانه دستانت روي مرا و ميريزي عرق داري تو.آوره خجالت كه بخوابم؟واقعا-
 بخوابم؟ بگيرم

 بخوانم؟ الاليي ميخواهي نكند-

 .داري قشنگي صداي ميدانم چون كردي خوبي پيشنهاد اتفاقا-

 .نميزنم حرف ديگر هم من بخوابي كن سعي:گفت آميزي مالطفت لحن با ياشار

 به باالخره.گشت رها وي گردن دور از دستانش و چسبيد بازويش به صحرا سر بعد دقايقي و گذشت سكوت به كمي
 هيزم از تلي پاهايش زير كه كسي مانند ناگهان.رسيدند داشت قرار آن روي كلبه كه اي تپه حوالي يعني كلبه نزديكي
 بايد و دارد خود آغوش در را اي فرشته ميدانست.گرفت بر در را وجودش همه التهاب و شد داغ باشند زده آتش خشك

 اميال و جويد دوري ميافروزد دارد خود خاكستر زير هايي جرقه و ميكند بيدار را اش غريزي احساسات كه تصوراتي از
 .بود خو فرشته دختر اين عاشق او كه گريزي چه اما كند سركوب توان همه با را خود

 دو اين بين ولي ميدويد نه و ميرفت راه نه.ميگشت هشياري پي در بيداري و خواب حالت به افزود گامهايش سرعت بر
 كه ويرانگر كابوس اين با نميدانست.بود سنگين بدنش همه ولي ميكرد فراغ و سبكي احساس قلب رناحيه د.بود تقال در

 .ميرفت باال تپه از بيمارگونه و تشنه و بود شده خشك دهانش.كند چكار ميكشيد زبانه وجودش در سوزان جهنمي چون

 گرفت قوت راو د خود از بيزاري حالت كرد احساس خود در خاصي تنش افتاد صحرا ملكوتي چهره به نگاهش كه وقتي
 .شود خالص لعنتي جسم اين شر از ميتوانست نبود؟كاش خودش اختيار به بدنش چرا.
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 چادرش به را صحرا چيز هر از قبل.كشيد راحت نفسي ولي بود خيس عرق از پيراهنش گرفت قرار كلبه درمقابل زمانيكه
 در.كرد فراهم را چاي بساط ناپذير وصف آرامشي با و شد كلبه داخل راحت خيال با آنگاه.كرد دراز تخت روي و برد

 رسيديم؟ وقت چه:گفت و شد كلبه داخل لنگان لنگان و آمد بيرون چادر از ياشار نيافتن با و شد بيدار صحرا اثنا همين

 است؟ چطور پايت االن همين-

 .نميماند باقي درد از اثري ديگر بمالم را پدربزرگ پماد اگر ولي شده بهتر خيلي-

 .بياورم من كجاست؟بگو-

 .اي شده خسته واقعا ديگر تو بياورم ميتوانم خودم-

 . نشان آتش كنار را او بزور و داد فشار را او هاي شانه دستانش با ياشار

 .بروي راه زياد نبايد تو فعال-

 باشد؟ كرده دير كمي پدربزرگ نميكني فكر-

 كجاست؟ پماد بگو اول-

 .آشپزخانه كمد آخري كشوي تو-

 نتوانم من فردا شايد:گفت و بست را آن محل تميز اي پارچه با و ماليد كرده ورم ناحيه روي را پماد دقت با ياشار
 .ندهي انجام هم سخت كار و نروي راه زياد كه بدهي قول بايد.بيايم

 است؟ خودم دست مگر-

 .ايد نمي بزمين اسمان كه استراحت يكروز با-

 .ميماند لنگ كارها همه نشوم بلند يكروز اگر-

 بلند جايت از نميگذاشتم و آمدم مي خودم واال دارم كار خيلي من و ميروند ميهمانها همه فردا كه اينجاست بدشانسي-
 .شوي

 .نيستم نارنجي نازك ميكني فكر كه هم آنقدرها-
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 .نيست حرفها اين موضوع اصال-

 خوردي؟ شام راستي شده خشك گلويت حسابي كه بخور را ات چاي حاال-

 .بخورد شام بخواهد كه است اش گرسنه كي اصال.نيست مهم-

 .انداختم چيز همه از را تو امشب-

 .بيفتي وضع اين به كه شدم باعث من خواستم؟تازه خودم يا انداختي مرا خوردن؟تو شام و چه؟رقصيدن از-

 .بود اينطور سرنوشت حتما خودت بقول و افتاد مي كه بود اتفاقي حال هر به-

 جلوه موجه يكطوري را خودش اشتباهات دارد دوست كسي هر معموال.گفتم خودم دل بخاطر را حرف اين من-
 .چسباندم آن به هم حكمت يك ناچاري روي از و بيندازم سرنوشت گردن به را خودم گناه خواستم منهم.دهد

 بايدي يك باز باشيم آزاد انتخاب و سرنوشت در ما هم چقدر هر.است چيزي هر اصل اولين خدا خواست بازهم ولي-
 .خداست خواست همان كه دارد وجود

 را اعتقادات اين تو.كرد دلگرمم تو حرف اين:گفت و گذاشت صحرا جلوي را يكي و ريخت فنجانها در را چاي ياشار
 آوردي؟ بدست چطوري

 .نداشتن و داشتن ميان زندگي توي-

 .زياد رنج با البد و-

 .آورد بدست يا شناخت را چيز هيچ نميشود اصال آنكه بدون-

 نه؟ است سنگي كوه باالي تو خلوت صحرا:پرسيد اي غافلگيركننده لحن با ياشار ناگهان

 .نميكند چنداني فرق روز و شب از وقت هر و باشد است ممكن جايي هر واقع در.صورت آن به نه-

 ...يا است چيزي چطور تو خلوت بدانم دارم دوست خيلي-

 .بگويم چيزي االن نخواه من از:گفت و كرد جدا لب از را فنجان صحرا

 .كردي پيدا را گفتنش آمادگي وقت هر باشد.تري راحت خودت طور هر-
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 اي؟ نكرده دير بخانه رفتن براي تو-

 .نميدهد اهميت من نبودن به كسي مادرم جز و باشند سرگرم بايد االن همه ميكند؟خوشبختانه فرقي چه اما چرا-

 چقدر فرزند يا است مند عالقه اش بچه به اندازه چه تا مادر يك نميدانم من:گفت و گذاشت زمين بر را فنجان صحرا
 منتظر را مادرت نبايد االن كه ميدانم ولي ام شناخته كتابها در فقط را مادر چون باشد وابسته مادرش به ميتواند
 .راست د به نگاهش االن كه كنم احساس روشني به ميتوانم توست پيش دلش حتما.بگذاري

 اندوه و حزن با صحرا.شد پشيمان خود گفته از و كرد مشاهده مادر كلمه شنيدن از پس را صحرا محزون حالت ياشار
 بيشتر باشد محروم نعمتي داشتن از كه كسي هر ميكردم فكر من:گفت ميكرد سنگيني كوچكش قلب روي كه بسياري
 .ميداند را قدرش

 بسيار ميتوانست كه خويش محبت از را او تعهدي بي و بيرحمي با كه فرستاد لعنت صحرا والدين به خود دل در ياشار
 اين از نداشت را صحرا اندوه تحمل ابدا.داشتند نگه رحرمان د هميشه براي را او و كردند محروم باشد موثر و ارزشمند

 مي تو پيش را مادر يكروز:گفت و راند زبان بر كرد خطور مغزش به كه را چيزي اولين وي كردن خوشحال براي رو
 .ميشود خوشحال ديدنت از حتما.آورم

 .نميشناسد مرا كه او آخر-

 چرا:گفت و ندانست روا و الزم را حقايق از بعضي كردن پنهان اين از بيش داشت واقعيت از كه اي زمينه پيش با ياشار
 .باشد مادرت جاي ميتواند.نيست غريبه بتو نسبت هم چندان.ميشناسد

 .آورم مي بخاطر را مادرم من اتفاقا-

 بنده به قوري بجاي هدف بي دستش.شد خيره صحرا به تعجب با حرف اين شنيدن با و ميگرفت را قوري داشت ياشار
 و كرد فوت شده سرخ محل به بار چندين بيوقفه و آورد بخود را او گرما سوزش آن به تماس با و شد نزديك بخاري
 .اي نديده را مادرت و پدر هيچوقت تو چون نيست ممكن اين:گفت

 من سوي به را دستانش.بود رنگارنگ و گلي كه بلند پيراهن يك با الغر و بلند قد:گفت و ميكرد سير خود عالم در صحرا
 واقعا.دارد وجود رذهنم د هميشه تصوير اين چرا نميدانم.بودند شده خيس اشك از صورتش و چشمها و بود كرده دراز
 روياست؟ يك فقط يا است خاطره يك

 آوري؟ مي چطور؟بخاطر را صورتش:پرسيد دستپاچگي با ياشار



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  137 

 بحال تا هيچوقت ولي هست خاطرم در او از محو تصوير يك بله:گفت و شد دقيق ياشار چهره به و زد لبخندي صحرا
 .بود تو شبيه كه آيد مي بنظرم راستش.آورم مي زبان به كه است باري اولين اين.ام نزده حرف پدربزرگ با اي درباره

 من؟:گفت بسيار تعجب با و كرد اشاره بخود شستش انگشت با ياشار

 .بود همين نداشتم ناخوشايندي و بد احساس تو نسبت اول همان از من كه دالئلي از يكي اصل در!بله-

 داشت؟ هم ديگري دليل:گفت وافري اشتياق و اميد با ياشار

 شايد كه شد اميدوار ياشار ميكردند جدا خاتون ملكه يعني موقتش مادر از را او كه لحظاتي در صحرا آوردن بخاطر با
 .باشد داشته بخاطر نيز داشت او با كه را آوري شادي روزهاي از يكي

 .داشت هم ديگر دليل يك بله:گفت صادقانه و راحت پوشي پرده هيچ بي صحرا

 .كن تعريف ميكني؟خوب معطل چرا-

 بداني؟ داري دوست-

 .بدانم است مربوط بمن و دارد وجود من درباره كه را چيزي هر ميخواهم.دارم دوست كه است معلوم-

 نخستين از قبل پيش ماهها از:گفت و نگذاشت انتظار به اين از بيش را ياشار بود پدربزرگش پيش دلش كه صحرا
 محو را صورتش فقط بود تو شبيه درست چيزش همه ميشدم روبرو مرد يك تصوير با دائما من آمدي اينجا به روزيكه
 .ميشنيدم آمد مي من بطرف كه را قدمهايش صداي گاهي كه ميرسيد بنظر زنده شبح يا سايه اين آنقدر.ميديدم

 .كردم شك بخودم.است كننده گيج و عجيب:گفت حيرت با ياشار

 يك و پدربزرگ مال مثل درست تركمني سفيد پيراهن يك.دارم بخاطر را لباسش ديدم را او كه باري آخرين حتي-
 .بود بسته كمرش به كه سير آبي شال يك و سياه چكمه و شلوار

 نازي و من دور پيش هفته كه شالي همان مثل:گفت تهي صدايي با و حركت وبي خشك اي گرفته برق مانند ياشار
 پيچيدي؟

 .بودم نكرده فكر شباهت اين به تابحال است همينطور اتفاقا-
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 خيالش خودش و شبح آن بين مشترك وجوه يافتن از پس اما شد پديدار ياشار چشمان در حسادت بارقه امر ابتداي در
 نظرش به مرموز و خاص اشتراك وجه اين.بود خريده وي براي مادرش اخيرا را لباسي چنين كه آورد بخاطر و شد راحت

 اين به چيز همه كه باشي العاده خارق بايد تو:گفت و كرد تحريك شدت به را اش كنجكاوي و نكرد جلوه تصادفي
 .ميشود الهام بتو روشني

 .نميدانم-

 پدربزرگ پاي صداي اين.برگشته پدربزرگ:گفت خوشحالي با است سپرده گوش صدايي به ميداد نشان كه صحرا آنگاه
 .است

 و خندان اوغلي عمو اتفاق به بعد دقايقي.شد خارج كلبه از اطمينان براي و آيد نمي صدايي كرد اظهار يقين بطور ياشار
 تبسمي و ميداد نشان را تاريك هاي نقطه ريزترين و كوچكترين شفاف اي آينه چون صحرا چهره.شدند كلبه داخل شاد

 .بود آن بخش زينت آسماني

 .پدربزرگ سالم-

 .دخترم سالم-

 بيخود آوردي؟پس سرخودت باليي شده؟چه چه پايت:پرسيد بسيار نگراني با و افتاد صحرا بسته پاي به چشمش ناگهان
 .ميزد شور دلم كه نبود

 هميشه مثل بودي رفته بيرون هم باز حتما:گفت آرام صدايي با و دقت با اي معاينه و نگاه از پس و شد خم او پاي روي
 است؟ ات چندم اينبار

 .داد فرا گوش پدربزرگ حرفهاي به ميزد موج رنگاهش د كه شديد اي عالقه و بردباري با و بود خاموش صحرا

 بكلي كه منهم ميشود بدتر هست كه هم هميني از اوضاعمان كني كار نتواني تو است؟اگر چطور وضعمان ميداني كه تو-
 .ام شده افتاده كار از و عليل

 .باشيد مايوس نبايد اما كنيد سرزنش مرا داريد حق شما-

 عقب هيچكاري نميگذارم و ميشوم بلند جايم از من.نباشيد ناراحت:داد ادامه كننده اميدوار لبخندي با همراه و
 .ايم نمانده گرسنه امروز به تا ميگذرد ديگر روزهاي همه فردا باالخره.بيفتد
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 باشي؟ خودت سالمتي فكر به نبايد بدرك زندگي حاال-

 او به جدي آسيب كه ببيند خود چشم به تا ميكرد باز او پاي از را پارچه ناچاري و خشم و عشق از معجوني با حاليكه در
 .ببندم را پاهايت شبها بعد به اين از بايد.افتد مي برايت اتفاقات اينطور ميكني سركشي كه بس:گفت است نرسيده

 بي محبتي با و انداخت گردنش در دست ميكرد مالمت را او داشتني دوست و محبانه اينگونه پدربزرگش اينكه از صحرا
 .بوسيد را او پايان

 ميكني هم مجروح را خودت ميكني كه شبانه بازيگوشي:گفت و بست دقت با را ضربديده محل بررسي از پس پدربزرگ
 .نرسد بتو دستم كه ميكني ابرم سوار حاال

 ايد؟ نبخشيده مرا هنوز يعني پدربزرگ-

 كوه بر و بودي؟دور رفته كجا حاال.نميبخشمت برنداري خودت به زدن صدمه از دست برنداري اينكارها از دست تا نه-
 سنگي؟

 .بودم رفته سنگي كوه باالي بله-

 خورد؟ پيچ پايت كجا-

 .باال همان-

 .كرد رحم آمدي؟خدا پايين چطور باال همان-

 .آورد اينجا تا و گرفت دستهايش روي مرا آورد پايين مرا ياشار-

 .آوردي شانس پس-

 متوجه اطراف به نگاه با سپس.گرفت خود به عجيبي حالت صورتش و نشست لبانش بر لبخند صحبنه اين تجسم از آنگاه
 رفت؟ و گذاشت خداحافظي بدون رفته؟يعني كجا ياشار:گفت و شد ياشار غيبت

 و اندوه دچار شان زندگي ناماليمات شنيدن از و شد غم از آكنده قلبش دو آن گفتگوي ديدن و شنيدن از پس ياشار
 مشقت وضع مستمع باشد داشته اي چاره آنكه بي و دهد ادامه آنجا در ايستادن به نتوانست كه طوري گشت خاطر دغدغه

 بسيار لحظات اين طول در كه خود روحي قواي تميدد براي اين از باشد سربلندشان و شريف حال عين در ولي جانكاه بار
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 همه دربرابر عميق گناهي احساس.شد خارج كلبه از بود گراييده سفيدي به اش چهره رنگ حتي و رفته تحليل
 بيرون هواي و شد مغشوش كامال فكرش.كرد سلب او از را خيال راحتي ميكردند عمر گذران اينگونه كه زحمتكشاني

 .باشد دروني دگرگوني اين كاهش براي موثري كمك نتوانست

 .آورد بيرون خود عالم از را او و گرفت قرار اش شانه روي دستي

 كه وقتي اما ميكند وادار كردن فكر به را او كوچكي چيز هر است جوان تا آدم.بوده همينطور ميكني؟هميشه فكر داري-
 .ميكند سرگرم گذشته خاطرات با را خودش فقط و كند پرهيز زياد فكر از ميكند سعي ميشود پير

 .ايد نبوده هيچوقت رواقع د نيستيد اينطور شما كه ميبينم ولي-

 كه بگويم ديدم را تو سرراهم اگر خواست من از خاتون ملك آمدنم از قبل:گفت و كشيد خود ريش به دستي اوغلي عمو
 ولي ميكند دخالت كارهايت بعضي در مادرت كه ميكني فكر وقتهايي يك يا حاال همين شايد.برگردي بخانه زودتر چه هر
 .ميخواهد را تو سعادت و است مند عالقه ات آينده و بتو بشدت او كه بداني بايد

 چطور؟ شما:گفت و كرد نگاه را پيرمرد رفته درهم قيافه ياشار

 بخواهم؟ اين از غير ميتوانم چطور همينطور منهم-

 ميزديد؟ حرف موردي چه در مادر با عصر امروز بگوييد پس-

 ديدي؟ را ما فقط يا شنيدي حرفهايمان از هم چيزي:گفت و خورد يكه عمواوغلي

 .باشيد خوشحال زياد كه امد نمي بر شما حالت از اما نشنيدم چيزي نه-

 .بگويم چه نميدانم:گفت سردرگمي و استيصال با اوغلي عمو

 .است آن ندانستن از بهتر دانستنش باشد مربوط من به يا و صحرا به كه باشد داشته وجود اي نكته اگر.ميدانم من ولي-

 .بداني مايلي خيلي اينكه مثل-

 .بدانم كه است الزم بلكه نيست مهم زياد من تمايل ولي بله-

 .بنشينيم تخت روي موافقي اگر است ماليم و گرم هوا.شود گفته واقعيتها كه رسيده ان وقت كم كم توست با حق-
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 صحرا؟ حضور بدون يعني-

 .است راين د صالح واقع در شود مطلع چيزها بعضي از نبايد فعال-

 شده؟خيلي چه بزنيد قدم رفتيد كردم اينجاييد؟فكر شما:گفت و شد ظاهر درگاه در كنان لي لي صحرا اثنا همين در
 .ساكتيد

 تو اما ميزديم حرف داشتيم فقط نشده چيزي:گفت چنين ظاهر ارامش حفظ با داشت درون در كه غوغايي رغم علي ياشار
 .كني استراحت را امشب حداقل ندادي قول شدي؟مگر بلند جايت از وضع اين با چرا

 .ميكنم سعي گفتم فقط ندادم قولي من-

 .بخوابي بگيري چادرت در و بروي بايد حاال همين اصال-

 ميخواهيد؟ را همين نفرتان دو هر-

 را تو هنوز پدربزرگ:گفت ميرسيد بنظر راضي و مشعوف دو آن بين نزديك و صميمي چنين اي رابطه از كه اوغلي عمو
 .نشود تكرار اتفاقات اين هرگز كه بدهي قول بايد و افتاد اتفاق اين شد چطور كه كني تعريف برايم بايد.نبخشيده

 تنها هم با را شما و ميروم چادرم به من باشيد تنها ميخواهيد اگر حاال ولي ميكنم تعريف بريتان را چيز همه فردا-
 .ميگذارم

 .ميكنم كمكت من:گفت و رفت جلو فورا ياشار

 براي نيست درست:گفت آرام و كرد كمكش و گذاشت وي كمر دور را خود دست و خود شانه روي را صحرا دست
 .افتاد اتفاق اين چطور كه كني تعريف عمواوغلي

 چي؟ براي-

 ميشوم بگويم؟ناراحت چطور.بودم گفته تو به هم امشب اينكه مثل.بداند را جريان اين تو و من جز كسي ندارم دوست-
 .ميشود دار جريحه غرورم

 .نگويم را راستش نميتوانم من بپرسد من از پدربزرگ اگر اينحال با-

 .نشوي جزئيات وارد كن سعي ولي بگو خوب خيلي-
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 .است مهم خيلي من براي اين صحرا ميكنم خواهش:گفت و كرد تاكيد اش خواسته بر مجدد استدعايي با سپس

 نيست؟ بهتر نپرسد چيزي من از كه ميخواهم پدربزرگ از اصال:گفت و نشست تخت روي آرام صحرا

 .كني استراحت حسابي بايد بخوابي كن سعي حاال.كن رفتار ميداني خودت طور هر-

 .ياشار:گفت و زد صدايش صحرا رفت بيرون چادر از ياشار هنگاميكه

 بگو داري كاري هر بله-

 .ممنونم تو از واقعا كردي بمن امشب كه لطفي و داري ما به كه محبتي براي.كنم تشكر تو از ميخواستم-

 من طرف از محبتي و لطف هم اگر.ندادم انجام كاري من:گفت و يابد ادامه بيشتر او از قدرداني و سپاس نگذاشت ياشار
 .بخير شب.ببيني خوش خوابهاي اميدوارم.تشكر حتي نداري بمن ديني هيچ تو بنابراين.بود خودم دل بخاطر ديدي

 .بخير شب-

 

 يازدهم فصل

 لحظه چند تا و دارند گفتن براي مهمي حرفهاي آندو ميدانست كشيد دراز سپس.رفت بيرون چادر از كه ديد را او صحرا
 .خوابيد آسوده خيالي با و بست را چشمانش.ميكنند باز را صحبت سر ديگر

 نه؟ كردم معطلتان:گفت و آمد بود نشسته انتظار در كه اوغلي عمو كنار تخت روي ياشار

 .كشيدي زحمت پسرم نه-

 .كرد سكوت و كشيد خجالت كمي ياشار

 تا كنند فراموش را ما مردم كردم سعي خيلي را دهكده اين مردم و تو همينطور ميشناسم را شما خانواده سالهاست من-
 و زرنگي با بايد مهاجرها ما مقابل در و اند خرافاتي مردم كه ميداني بهتر خودت.بماند امان در حرفهايشان گزند از صحرا

 .بكنيم را چيزها خيلي مالحظه سياست

 دارد؟ ما حال به ضرري و نفع چه باشند كه هستند خرافاتي افتاده؟مردم اتفاقي مگر حاال-
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 .كرد بپا جنجال امشب عمويت دختر راستش-

 شده؟ طوري چطور؟مگر:گفت و كرد حيرت خبر اين شنيدن از ياشار

 ما سال اينهمه از بعد و آيي مي اينجا به تو كه فهميده.ميگرفت را صحرا سراغ دهكده دخترهاي از علتي چه به نميدانم-
 .است مانده نتيجه بي ما زحمتهاي همه و ايم افتاده سرزبانها دوباره

 ميبينيد؟ من چشم از را اتفاقات اين همه شما االن و-

 .اصال نه-

 .ميدادم را اتفاقي چنين احتمال اول از بايد كردم احتياطي بي من ولي-

 .كنم درك ميتوانم را جوان يك احساس اما ام شده پير گرچه نبود احتياطي بي-

 .كنيم پيدا بدخواه زودي اين به كه نميكردم هم را تصورش:گفت و كشيد بلندي آه ياشار

 زندگي برايشان كند پيدا ادامه شايعات اين اگر او بنظر و رسيده هم مادرت گوش به ها زمزمه اين صورت هر در-
 .نيايي اينجا مدتي براي تا كنم خواهش تو از نشده بدتر مشكل تا خواست من از.ميشود مشكل دهكده اين در كردن

 حرفهاي و شايعه با نميتوانند مردم.ندارند بجايي راه خرافات ديگر.است 21 قرن نزديك الن.ميكند اشتباه دارد مادر-
 .كنيم خالي جا مهاجريم اينكه بهانه به نبايد ما بخواهند هم اگر تازه.ببرند پيش از كاري ته سرو بي و درآوري من

 كني؟ چكار ميخواهي حاال-

 ميكرديد؟ چكار بوديد من جاي اگر شما.داد نشان ميشود زده حساب بي كه حرفي به كه توجهي نبايد-

 .ريخت بهم چيز همه يكدفعه كه كرد چكار لعنتي اين آخر نميفهمم-

 و زنها با مرتب عمويت دختر هفته اين طي مادرت گفته به.بودي ما پيش يا بود خودت كار به سرت يا نبودي متوجه تو-
 و هستند شوم و بدقدم افراد اينطور كه ميكرد تشريح برايشان صحرا از بدگويي با و ميگرفت گرم دهكده دخترهاي

 ...بايد و برسد دهكده به پايشان آنها كه داد اجازه نبايد

 .كنيد تكرار را او حرفهاي ندارد لزومي اوغلي عمو خدا رضاي محض:گفت ناراحتي با و دويد او حرف ميان ياشار
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 .ميشود پيدا اي چاره يك باالخره.نيست كه درمان بي درد.ميروي در كوره از زود چقدر-

 نه و ديده را او نه كه كسي كند؟از بدگويي صحرا از دختر اين بايد چه براي آخر نميفهمم:گفت كالفگي با ياشار
 بكند؟ مردم پيش را چاهش بايد كه كرده او به بدي چه صحرا.است آور تعجب خيلي.ميشناسد

 نميداني؟ واقعا-

 .بياورم در سر نميتوانم واقع در يعني نميدانم چيزي حقيقتا نه-

 .باشد حسادت آن دليل ميكنم فكر و ميدانم من ولي-

 صحرا؟ كي؟به حسادت؟به-

 .آيد مي خوشش تو از كه مطمئنم و است اي ديده شهر و رو و بر خوش دختر.ديدم را عمويت دختر من پسرم بله-

 .كرد حذر بايد زنان مكر از:كرد اضافه كوتاه مكثي از پس آنگاه

 .ديدم هم با را آنها منهم حتي.باخبرند حامد و او جريان از همه برعكس اتفاقا اوغلي عمو نه-

 .است تظاهر اش همه ولي ميدانم-

 .كنم قبول نميتوانم كنيد باور ولي اينطور كه-

 ميگويي؟ چه بود همين هم مادرت نظر بگويم وقتي-

 .نداد بمن هشداري هيچ چرا پس-

 انداختي؟ مي بيرون خانه از را عمويت ميكردي؟دختر چكار ميگفت اگر-

 .نيست بعيد من از شايد-

 كرده تيز دندان تو براي مادرت بقول كه دختراني و زنها ميكردي؟با چكار بقيه با خوب:گفت و خنديد اوغلي عمو
 زد؟ خواهد دامن آتش اين به بيشتر آنها بيمعني حرفهاي كه ميداني هيچ.اند

 .آورد درد و دار خنده است مسخره كه واقعا-

 .بود خواهد و هست بوده اينطور كرد؟هميشه ميشود چه-
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 .بدهيد جواب بمن رودربايستي بي دارم دوست و بكنم سوالي شما از ميخوام اوغلي عمو-

 .باش مطمئن-

 ميشويد؟ ناراحت شما ايم مي اينجا من اينكه از-

 افتخار وجودت به و ميشوم خوشحال هم است؟خيلي حرفي چه ديگر اين:گفت پدرانه و باز اي چهره با اوغلي عمو
 اگر.ميماند تنها عمر آخر تا صحرا شايد نبودي تو اگر تازه.كردي روشن را ما كلبه و آوردي در تنهايي از را ما تو.ميكنم

 خطرناك آنها زخم. ترسيد نادان مردم از بايد.ميشود زندگي اين اسير من پناه بي و گناه بي صحراي بشود ام طوري من
 .دواست بدون و است

 ...كه من و را شما و دارد را خدا صحرا تنهاست؟نه صحرا ميكنيد فكر شما-

 .بگويي چه ميخواهي ميدانم-

 .بگوييد من براي صحرا والدين درباره چيزهايي يك ميخواستيد شما راستي-

 .برميگردي زودتر چه تو كه دادم قول مادرت به چون امشب نه ولي ميكنم تعريف حتما-

 .نميشود عوض چيزي ساعت دو يكي با شده دير كه حاال-

 .بدهم جواب ميتوانم سوالت يك فقط-

 هم ارتباطي صحرا والدين با حاضر رحال د شما كه اينست كرده مشغول خودش به بحال تا مرا فكر كه چيزي تنها-
 داريد؟

 براي بزودي بود نوشته آن در كه رسيد دستم به پيش ماه 6 پدرش نامه آخرين.ندارم خبري مادرش از اما بله پدرش با-
 .آيد مي اينجا به دخترش بردن

 كند؟ زندگي دخترش بدون ميتوانم كه است پدري چطور!عجب-

 .ميگويم برايت او به راجع را چيز همه مناسب فرصت يك در ولي نميداني چيز هيچ پدرش زندگي ماجراي از هنوز تو-

 و بزند قدم شب هاي نيمه از پاسي تا داشت قصد.رفت آنجا از صميمانه خداحافظي يك از پس و برخاست جا از ياشار
 باز را در داشت همراه هميشه كه كليدي با.بود شب نيمه از پس نيم و دو ساعت رسيد منزل در جلوي كه وقتي.كند فكر
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 تا و نشسته پله روي خاتون ملكه ولي اند خوابيده همه ميرسيد بنظر.بود خاموش و تاريك جا همه.شد داخل و كرد
 .نشست كنارش و كرد سالم وي ديدن با ياشار.بود مانده پسرش منتظر بيحال و خسته شب اينوقت

 .آمدي مي صبح ميگذاشتي برگشتي زود چقدر پسرم سالم-

 .ميزدم قدم-

 شب؟ وقت اين تا-

 دارد؟ وجود ممنوعيتي نكند-

 شوم؟ دلواپس پسرم تنها براي ندارم حق يعني شدم نگران فقط نه-

 حساسيت داشتيد دوستشان روزي يك خودتان كه كساني به نسبت داريد؟چرا من رفتن بيرون با خصومتي چه اما چرا-
 ميدهيد؟ نشان

 فضول و شرور آدم يك اينجا ما كه نگفته بتو اوغلي عمو كني؟مگر بيدار را همه ميخواهي بزن حرف يواشتر...هيس-
 .داريم

 برداشته راه سر از ابهامات همه كه طوري صادقانه و روشن خيلي.بزنم حرف شما با بايد.من اتاق به برويم شو بلند پس-
 .شود

 اگر.ندارم حرفي من آيي مي بيرون اضطراب اين از و ميشوي راحت اينطوري تو اگر.توست ميل طور هر پسرم باشد-
 .نه يا خوردي شام ببينم بگو اول ولي ميزنم حرف تو با صبح تا بخواهي

 .ندارم اشتها نه-

 پنجره كنار را او شد اتاق وارد وقتي خاتون ملكه.شد روان او پي در بناچار نيز مادرش و رفت خود اتاق بسمت ياشار
 .ببندم را در رفت يادم:گفت و نشست كاناپه روي.ديد ماه تماشاي مشغول

 كه اي اندازه همان به آدم هاي بچه.شدم خسته چقدر...آخ:گفت و داد مال و مشت و رفت ور خود پاي و دست به كمي
 .دارند هم دردسر عزيزند و شيرين
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 چه؟بامزه دردسرهايشان:گفت و شد دادن ماساژ مشغول آرام و گرفت را مادرش هاي شانه پشت از و بست را در ياشار
 است؟

 .است شيرين منكه براي.بله كردي غافلگيرم:وگفت انداخت او سربه باالي از نگاهي مادرش

 هستيد؟ اش واقعي مادر شما كه ميكند فكر و دارد بخاطر را شما صحرا كه ميدانستيد مادر-

 از ولي خورد جا كمي بود گشته جاري پوشي پرده بدون و پروا بي پسرش زبان به كه صحرا نام از ناگهان خاتون ملكه
 پيداميكرد نزديكي و حساس ارتباط او به دختر اين سرنوشت و آينده و بود اش خوانده فرزند زماني وي كه آنجايي
 .شوند گفته واقعيات كند ايجاب ضرورت اگر داد ترجيح مادرانه تعهدي احساس با و كرد سكوت

 ميداني؟ كجا از تو-

 .داشت بخاطر را لباستان حتي.فهميدم خودش از نيستم كه غيبگو-

 .است شده اي برازنده دختر خودش براي حتما-

 .ببينيدش بايد فقط:گفت بسيار حظ و آميز تحسين لحني با ياشار

 .پسرانه وشلواري پيراهن با خوشگل ظريف ام ديده هم بار چند ام ديده-

 ديديد؟ را او كجا از چطوري اما-

 نميتوانستم دارم صحرا گردن به مادري حق من كردم تماشايش و ايستادم ساعتها بازها تمشك هاي بوته پشت از-
 خارج مرد يك عهده از آوردنش بر كه دارد نيازهايي و است دختر يك او باالخره.كنم رهايش خدا اما به راحتي بهمين
 .است

 بوديد؟ صحرا مراقب سالها اين تمام در شما يعني-

 او مثل دختري موقعيت كه است فكر بي و وجدان بي آنقدر مادرت كردي كردي؟فكر خيال چه پس نزديك از آنهم بله-
 .ميكشيدم سر چادرش به ميبرد چرا به را گله صحرا وقتي روزها از بعضي حتي من پسرم ميگيرد؟نه ناديده يا نميفهمد را

 چي؟ براي-
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 او به بايد اطالعاتي چه ضروري رمواقع د كه بفهمي نميتواني تو.است دختر يك صحرا.است معلوم چه؟خوب براي-
 اطالعات بروشور يا دفترچه يك شكل به تا ميخواستم سلما از و ميخريدم ميدانستم الزم كه را چيزي هر من.شود رسانده

 .برنخورد مشكلي به او تا ميگذاشتم آن داخل و كند تايپ را الزم

 .نميگنجيد خود پوست در بخش مسرت خبرهاي اين از.شد متعجب واقعا ياشار

 ...آبي شال آن پس-

 .خريدم من است جنابعالي كشوي در كه را صحرا آبي شال آن بله-

 .ميدهد انجام اوغلي عمو را اينكارها تمام ميكرد فكر صحرا آنوقت-

 ميكرد؟ چكار تو كشوي توي صحرا شال ولي ميشد خراب چيز همه واال ميكرد فكر اينطور هم بايد-

 .نخورد سرما تا بود انداخته نازي روي-

 .كني ردش نيستم مايل كه دارم تو از خواهش يك فقط پسرم ببين-

 مادر؟ اي خواسته چه-

 صحرا خود حتي نگذاشتيم سلما و من كه طوري همان.بفهمد پدرت كه كني كاري نبايد.باشد تر مخفيانه رفتنت ميخواهم-
 .بزنند سرت پشت حرفي مردم بدهي اجازه نبايد هم تو ببرد بو جريانات اين از

 ...مادر ولي-

 سمت به كه آسفالتي جاده از ميتواني.نرو اصلي راه از فقط نروي آنجا كه نميخواهم تو از.ميگويم چه ببين كن گوش-
 .بزني ميانبر شده كشيده شهر

 .ميشود تر طوالني راه اينطوري.نيست ميانبر راه اين مادر ولي-

 .بزني دور را كوه كه نبود اين منظورم ميدانم چه-

 و بروم بايد ديگر.گفتم ميدانستم الزم كه را چيزي هر.شد راحت خيالم ديگر حاال:گفت و كشيد اي خميازه خاتون ملكه
 .بدهد دستمان كار بود نزديك هايش فضولي با كه باش داشته را خودت موذي عموي دختر اين هواي راستي.بخوابم
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 .كنند كم را زحمت است قرار فردا كه حاال من؟آنهم چرا-

 .ميماند اينجا پري تو خيالي خوش چقدر-

 داده؟ او به اي اجازه چنين كسي چه نميفهمم-

 .پدرت هم بعد خودش اول-

 .هستيد دخيل صحرا زندگي در من از بيشتر كه هستيد شما اصل چون ندارد برايم فرقي نبودنش و بودن نيست مهم-

 بيدار نزده آفتاب بايد.ميكنند حركت همه زود صبح فردا بخوابم زودتر بايد:گفت و كشيد ديگر اي خميازه خاتون ملكه
 .كنم آماده را صبحانه و شوم

 مزاحمت كسي نميگذارم.بخوابي ظهر لنگ تا ميتواني.مادر بخواب بگير هم تو:گفت و رفت در بسمت و شد بلند جا از
 .شود

 نشان صحرا به را خودتان نميخواهيد چرا ولي مادر دارم دوستتان:گفت و بوسيد را مادرش گونه و رفت جلو ياشار
 ببينيد؟ را او نزديك از تا نميرويد ديدنش به بدهيد؟چرا

 .پسرم بخير شب فعال ميكند روشن برايت اوغلي عمو وقتي به كه جداگانه امريست ديگر آن-

 و گذاشت بيرون به قدمي نبود بردار دست ياشار ولي گرفت ياشار از را بعدي پرسش مجال و رفت بيرون اتاق از آنگاه
 ...مادر ولي:گفت آرام

 .نباش عجول اينقدر.هست هم فردايي بخواب برو-

 صحرا فكر و آمد نمي چشمانش به خواب.ميداد آزار را او كنجكاوي هم بود خوشحال هم.بازگشت اتاق به ناگزير ياشار
 .كرد تماشا را صبح دميدن او خاطره با و بوييد و فشرد سينه به و آورد در كشو از را شال.بود ستانده او از را قرار و راحت

 

 دوازدهم فصل
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 ميتابيد بود خوابيده آن روي ياشار كه تختي روي و اتاق بداخل باز پنجره از داشت اي كننده كسل حرارت كه ظهر آفتاب
 دراز رختخواب در هم باز كننده ناراحت تابش اين با نتوانست باالخره.ميشد بدنش دماي شدن افزون موجب و

 .رفت داشت قرار اتاقش مجاور كه حمام به و برداشت اي حوله و ماليد را گردنش پشت و شد بلند.بكشد

 ها پله از سرحال و قبراق.نميشد ديده اثري وضعش و سر ژوليدگي و كسالت از آمد بيرون حمام از وقتي بعد ساعت نيم
 لحظه آن تا را صبح تمام مادرش كه ميرسيد بنظر.بود تميز و مرتب چيز همه.شد اشپزخانه وارد مستقيما و رفت پايين

 آشپزخانه نيمكت روي مانده و خسته اينك.است بوده گذشته ايروزه ريخته بهم هاي اسباب جابجايي و نظافت مشغول
 .ميكشيد را ياشار آمدن انتظار و بود نشسته

 .مادر سالم-

 .خواب ساعت پسرم سالم-

 .اند رفته همه انگار.شده ساكت خانه چقدر ممنون خيلي-

 را ناهار را ميخواي چاي اول.اش خانه به ببريمش بايد بعد هفته كه ماند پري فقط.رفتند اينجا از همه زود صبح بله-
 .بكشم

 .شود بهتر دردم سر اينطوري شايد.ميدهم ترجيح را چاي-

 ميكند؟ درد سرت مگر-

 .است زيادي خواب براي نباشيد نگران.زياد نه ولي بله-

 .است زياد بيخوابي و خستگي براي هم شايد-

 .بهترم حاال اما بودم كسل خيلي بگيرم دوش اينكه از قبل-

 .ميشود سرد كه بخور زودتر را ات چاي:گفت ميشد محظوظ دلش در و ميباليد بخود پسرش تماشاي از كه خاتون ملكه

 .كجاست؟نميبينمش سلما راستي:گفت و كرد اطاعت ياشار

 استراحتي برود است شده تمام خانه كارهاي ديگر كه حاال گفتم.ميكرد كمك بمن و بود اينجا پيش دقيقه چند همين تا-
 .بكند
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 است؟ خودش اتاق االن-

 .است مشغول پري با بله-

 مشغول؟-

 .آورم نمي در سر من كه ميزند حرفهايي دختر اين.واهللا ميدانم چه-

 حرفهايي؟ چه مثال-

 .حرفها قبيل اين از و كند رفتار كالس با شهري مردم با برخورد در بايد آدم كه ميگويد-

 شديم؟ هم كالس بي ما ديگر حاال شد؟نفهميدم چطور-

 .بود چه منظورش نفهميدم دقيقا-

 .مادر است عاميانه اصطالح يك فقط اين-

 بود؟ چه حرف اين از منظورش ولي ميدانم-

 ياد را جزئيات سري يك بايد البد بدهد وفق آنجا فرهنگ و شهر مردم با بهتر و بيشتر را خودش اينكه براي سلما هيچ-
 .بگيرد

 دارد؟ عيبي چه هست كه همينطوري دخترم چه؟مگر يعني-

 است ارتباطات و كامپيوتر عصر عصر باشد چه هر خوب.بشنود تر امروزي روز هر دارند دوست بعضيها اما ندارد عيبي-
 .بيهمتاست آن از نوعي البته ارتباط برقراري در كه هم ما عموي دختر و

 .نباشد درست شنيدنش سلما براي كه بزند حرفهايي يك نكند.كردي نگرانم حرفها اين ميگويي؟با داري چه-

 است؟ كالسي چطور او كالس كه شنيد نزديك از و رفت بايد نميدانم-

 و شد وي مانع ياشار اما خير يا دارد صحت تصورشان ايا كه ببيند نزديك از و برود تا برخاست جا از فورا خاتون ملكه
 سلما كه ام رسيده نتيجه اين به حاال اما ميكردم فكر شما مثل ديشب تا منهم.بدهيد خرج به عجله اينكار در نبايد:گفت
 .بايستد خودش پاي روي بود نخواهد قادر هيچوقت ديگر بربيايد ديگران و خود پس از امروز از اگر
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 چه؟ باشد كننده تحريك حرفهايش اگر-

 ضمن.بشناسد بهتر را اطرافيانش تا داد فرصت او به و نگرفت كم دست را سلما و كرد صبر بايد هم صورت اين در حتي-
 .كرد دخالت كارهايش بايد احتياط با اينكه

 هر تحت كسي هر كه كرد حاصل يقين و داد تغيير صحرا نظر اساس بر را اش عقيده زياد فكر از پس ياشار واقع در
 .كند حفظ را آن بخواهد بيش كما و باشد شناخته را خود وجود كه مورد يك در جز دارد را رفتن خطا به امكان شرايطي

 .رفت فرو فكر به و شد خيره ميز روي قندان به و نشست خود رجاي د دلشوره با خاتون ملكه

 پسرتان به هم كمي كه باشد رسيده آن وقت حاال نميكنيد فكر:گفت و داد تكيه مشتش روي را اش چانه ياشار
 .ميخواهم ناهار و ام گرسنه من كه حاال همين برسيد؟مثال

 .ميشود تلقي شده تمام كارش ديگر كه ميكنيد فكر دخترتان به شما:داد ادامه و كرد سلما اتاق به اشاره شستش با

 وجب يك كه بپزم برايت آشي يك خواستي را اين خودت كه حاال.خوب خيلي:گفت و زد خاص لبخندي خاتون ملكه
 .باشد داشته رويش روغن

 بريزيد؟ روغن بيشتر كم؟نميتوانيد اينقدر چرا حاال:گفت و نياورد كم نيز ياشار

 چيست؟ گفتي اگر.ام پخته را ات عالقه مورد غذاي امروز:گفت و خنديد خاتون ملكه

 !سبزي قورمه حتما-

 .نيست فكرم به مادرم بگو كن شكايت هم باز.داري دوست تو كه هماني.شمالي سبزي قورمه-

 پيش از بيش ياشار اشتهاي.گرفت قرار ميز روي ديگر سبزيهاي و نعنا دلپذير عطر با خورشت ظرف حال اين در
 .هستيد دنيا مادر ترين سليقه خوش و بهترين شما:گفت و بود شده تحريك

 .باشم خوبي شوهر مادر نميكنم فكر راستي؟ولي-

 حتي گذاشت احترام بايد مادر مقدس كالم به:گفت و رفت ور خورشت به قاشق با و رنجيد كمي مادرش حرف از ياشار
 .ميكند فرق پيش هاي دفعه با ظاهرش و عطر سلزي قورمه اين بنظرم.باشد مركب اگر
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 ميكند فرق ديگر آنها با يكي اين.فهميدي درست:گفت و ميبرد لذت پسرش محجوبانه رفتار از همواره خاتون ملكه
 كرده سرخ بادمجان از من بود نشده بادمجان فصل هنوز چون البته كرده سرخ بادمجان با است تره و نعنا اين داخل

 .نباشد خوشمزه زياد شايد كه كردم استفاده فريزري

 كيست؟ تقصير نبايد خوشمزه من عالقه مورد غذاي اگر-

 .داد او را العملش دستور چون است خانم گلي با تقصير-

 .اينجاست اهل خانم گلي نميدانستم-

 .نميدانم است دهكده يا شهر كدام اهل دقيقا اما است شمال اهل ميدانم-

 .آيد مي زحمتكشي و فعال زن بنظر-

 .باشد خوشحال كه نديدم هيچوقت است اي داشتني دوستي و مهربان زن اينكه با اما است هم همينطور-

 .است تنهايي بخاطر احتماال-

 نيفتاده دهن از تا:گفت و داد قرار ميز روي بود شده عطر خوش و شده تزئين زعفران با كه را برنج ديس خاتون ملكه
 .ميسوزد برايش دلم ميكنم فكر رفتارش عمق به كه وقتها بعضي.كن جان نوش

 ميكند؟ فرقي بقيه با او چرا؟مگر-

 نميخوريد؟ غذا شما مادر:داد ادامه و گذاشت دهان در را آن از قاشقي و كشيد خورشت و برنج خود براي ياشار

 .نماند پيشمان ناهار كردم اصرار چه هر اما بود هم خانم گلي.خوردم غذا پيش نيمساعت ها بچه با من-

 است؟ خودم سهم خوشمزه غذاي اين همه پس!عجب-

 .كن جان نوش پسرم بله-

 گلي فرق دليل نگفتيد:گفت و كرد غذايش چاشني را آن و برداشت ريحان برگ چند خوردن سبزي ظرف داخل از ياشار
 رچيست؟ د اوست مشابه وضعشان كه بقيه با خانم
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 كرده پيدا اعتماد او به اينجا مردم همه است خوبي زن راستش.دلسوزي تا ميكني تعجب بيشتر كنم تعريف برايت اگر-
 كوچكترين نكرد سعي سال 4 اين تمام حاليكه در باشد اينها از بهتر وضعش بايد ميكند خانم گلي كه كاري با اما اند

 ندارد دوست اينكه با.است اي فهميده و سواد با زن ميدانم من كه آنجايي تا.بدهد تاريك و تنگ كلبه آن به ساماني
 كارهاي به كودك مهد در كاري اضافه بعنوان يا مينويسد نامه كنند مراجعه اگر مردم براي اما بدهد نشان زياد را خودش
 .ميكند رسيدگي دفتري

 .آيد نمي در جور ظاهرش با اصال متناقض و عجيب چقدر:گفت تعجب با ياشار

 فكر من.بيايد بر كاري هر پس از تسلط با تا بگيرد قرار خاص و بحراني شرايط يك در بايد زن پسرم؟يك ميداني-
 .است بوده روبرو بدي شرايط و فقر با دهكده اين به آمدن از قبل او ميكنم

 .باشد اي ديده دنيا و تجربه با زن بايد بنابراين-

 سر نميتوانم و است شده معما من براي كه چيزي يك اما برد پي او با برخورد چند طي ميشود چيزها اين همه به البته-
 ميتواند الاقل باشد او جاي كسي هر.ميكند فرار خوشي و راحتي از دارد كه خوبي درآمد به توجه با او كه اينست دربياورم

 دوست انگار اصال.كند سر را روزش و شب نخور بدرد و خراب كلبه آن در نباشد مجبور كه كند اجاره خوب اتاق يك
 .دارد نگه عذا و رنج در را خودش شده كه نحوي هر به دارد

 تنهاست؟ كامال او كه مطمئنيد شما-

 را كسي نبايد خوب نگذارد بيرون را پايش دهكده از سال ماه 12 هم خودش و نيايد ديدنش به هيچكس كه وقتي-
 .باشد داشته

 .باشد خود از گيري انتقام نوعي اينهم شايد.دارد اي كننده قانع دليل خودش براي حتما اما است همينطور بله-

 ميكني؟ فكر سلما مثل هم تو يعني-

 ميكند؟ فكري چه سلما-

 مستحق و نميبخشد را خودش و است ناپذير جبران كه شده مرتكب اشتباهاي اش زندگي در خانم گلي او بنظر-
 .است ساخته داستان بيچاره زن اين براي خواهرت.كند مجازات را خودش ميخواهد ميداند سرزنش

 گفت؟ چه ديگر خوب:گفت و خنديد ياشار
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 داليلي به يا ندارند وجود شده شان بدبختي باعث خانم گلي كه كساني آن حاضر رحال د چون كه اينست برداشتش-
 .باشد عدالت مجري تا آمده بر درصدد خانم گلي خود نيست پيدايشان

 كرديد؟ اضافه حرفهايش به شما يا بود سلما حرف نقل دقيقا آخر جمله اين:گفت خاص جديتي با ياشار

 جمله يك است بيشتر پدرت و من از سوارش كند ثابت اينكه براي مينشيند من با كه وقت هر خواهرت.نبود من از نه-
 آن با ندارد جرات كه پدرش جلوي تازه.آورد نمي در سر آن از هم خودش حتي گاهي كه ميكند سرهم سلمبه قلمبه
 .بزند حرف فقيهانه لحن

 .ميگذارد احترام كند چكار باشد ميفهمد چون فقط.دارد كه جرات-

 .دارند دوست كسي هر از بيشتر را پدرشان آنها اغلب همينطورند دخترها همه-

 . را مادرهايشان پسرها و:گفت خالص و عميقانه محبت از پر نگاهي با ياشار

 وصف اي عالقه با آنگاه.رساند او كنار به را خود و شد بلند چا از.افكند پسرش به عطوفت و مهر پر نگاهي خاتون ملكه
 به.دارم تو مثل پسري كه هستم خوشبختي مادر من:گفت و فشرد اش سينه به را او محكم و بوسيد را اش پيشاني ناپذير

 .ميكنم افتخار وجودت

 .كنيد افتخار بمن كه ام نكرده برايتان كاري-

 آرامي ظاهر خالف فقط دارد ارزش دنيا يك من براي ميگذاري سر پست را مشكالت صبر با و درستكاري همانكه چرا-
 .شوي عصباني و ميدهي نشان العمل عكس زود چيزها بعضي به نسبت شايد و زودرنجي و حساس كمي داري كه

 ميدانيد؟ كجا از شما-

 .بدانم را چيزها اين كه است طبيعي خيلي هستم مادرت من-

 .ظرافت و دقيقي اين به نه اما چرا-

 .ام نگفته چيزي داري كه كوچولويي عيب تا سه دو و زيادي غرور از هنوز البته-

 .گفتيد حال هر به -

 .كني اصالح رخودت د را آنها بتواني تو كه بگويم تر واضح بايد بله-
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 .عيب سرتاپا شدم حاال اما بودم خوبي پسر اولش-

 .نميزنم حرفي ديگر نداري دوست و شدي دلخور اگر:گفت و نشست ياشار روبروي صندلي روي خاتون ملكه

 .بدانم ميخواد دلم شده تحريك ام كنجكاوي كه حاال اتفاقا-

 .نميگرفت ارام دلم نميكردم گوشزد بتو را اين تا منهم راستش-

 كه بگويي داشتي عادت بچگي از تو:داد گوش مادرش حرفهاي به دقت به و نوشيد آخر قطره تا را آب از پر ليوان ياشار
 همينطور هم اول از.ميكني پيله آن به بدجوري ميشوي مند عالقه چيزي به كه وقتي.هستيم مقصر پدرت و من

 ماشين يك كه ميكرد اصرار پدرت چه نكردي؟هر كه كارهايي چه جيپ ماشين همين خريد براي هست يادت.بودي
 از دنيا در انگار اينكه روي بودي گذاشته چشم.باشد همين بايد حتما ميگفتي.نميشدي راضي بخرد برايت تر شيك و بهتر
 .نميشود پيدا بهتر اين

 .داشتم دليل اصرارم اين براي من.نيست كردن پيله اينكه مادرجان-

 نميكردي؟ قبول تو اما بخرد تو براي جادار و مدل آخرين ماشين يك ميخواست پدرت اينكه از تر كننده قانع دليلي چه-

 .بشمارم شما براي را كدامش نميدانم كه داشت وجود خودم بنظر حداقل كننده قانع و مختلف داليل آنقدر

 خريدن؟ ماشين همين براي-

 در مان موسيقي گروه وضع.داشت العبور صعب و ناهموار هاي جاده كه ميرفتم مسافرتهايي به بايد من مثال.بله خوب-
 داشته شده دعوت جاهاي يا ها جشنواره به رفتن براي مشترك و راحت نقليه وسيله به كه نبود مساعدي شرايط
 كه بدهم؟دوستانم پز كسي به ميخواستم آيا ميشدم ظاهر ديگران جلوي مدل آخرين ماشين يك با فرض به تاز.باشيم
 نشان را اتوماتيكم تمام ماشين كوه و بيابان و كوير به بايد يا.نميدهند اهميتي چيزها اينطور به نامساعدشان وضعيت برغم

 نادرستي كار نميكنم فكر كه ميكنم پيله راحتم آن با و دارم عالقه كه چيزي آن به فقط.نيستم اهلش من مادر ؟نه ميدادم
 .باشد

 سفر كجا به بپرسم ميتوانم نميروي در كوره از آيد مي بدت اگر ولي است قبول قابل كه باشند اينها دالئلت واقعا اگر-
 ندارم؟ خبر من كه كردي
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 كوتاه مسافرت يك به آوردم رمي د كه كمي پول هر با.ندارد شدن عصباني منطقي بروم؟حرف در كوره از بايد چرا-
 .ميرفتم

 صفا؟ با و هوا و اب خوش مناطق يا تاريخي يا ديدني جاهاي-

 .نه يا داريد عالقه شنيدنش به شما نميدانم.ميزدم تحقيقي سفرهاي به دست اخيرا اما داشتم عالقه جاها اينجور به اوايل-

 ميرفتي؟ تنهايي-

 .نداشت دوستانم از هيچكدام براي را الزم جذابيت نظرم مورد جاي و سفرم دليل چون بله مواقع بيشتر-

 طبق نكند درد دستتان:گفت و رفت ميشد باز خلوت حياط به كه آشپزخانه اي شيشه در سمت به و شد بلند هنگام اين در
 .بود تر لذيذ اش سبزي قورمه اما بود اي خوشمزه غذاي معمول

 مالل و كننده كسل است سفر از او هميشگي باورهاي و تفريح از خالي سفرهايي از تعريف مادرش باري ميدانست ياشار
 است؟ خودش اتاق سلما كه گفتيد:گفت غذا از مختصر تعريفي از پس و كرد عوض را صحبت موضوع و بود خواهد انگيز

 داشتي؟ كارش پسرم بله-

 .ببينمش ميخواهم كنيد صدايش ميتوانيد اگر بله-

 نميروي؟ جايي كه بعدازظهر ميكنم صدايش االن-

 .دارم قرار دوستانم با.شهر به بروم بايد چرا-

 اينكه؟ يا ببيني را دوستانت و بروي شهر به ميخواهي واقعا:گفت و افكند پسرش به داري معني و خاص نگاه خاتون ملكه

 شما از كردن پنهان براي چيزي ديگر من وانگهي.بروم نميخواهم كرديد را فكرش شما آنجاييكه مادرجان نه-
 .ميشويد مطلع كه هستيد كسي اولين شما باشم داشته را آنجا به رفتن قصد وقت هر اگر باشيد مطمئن.ندارم

 .بزند صدا را سلما تا رفت و زد بخشي رضايت لبخند خاتون ملكه

 سالم:گفت و آمد اشپزخانه به سلما بعد دقيقه چند.كرد تماشا را بيرون سلما آمدن انتظار به و كشيد راحتي نفس ياشار
 ببيني؟ مرا ميخواستي ياشار



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  158 

 است؟ چطور حالت سالم-

 داشتي؟ كار من با اينكه مثل.خوبم منهم باشي خوب تو اگر-

 .بزنم حرف تو با ميخواستم بله-

 چيز؟ چه به راجع ولي حاضرم من-

 .بگويم برايت تا حياط به برويم-

 .باشد نيفتاده ناجوري اتفاق اميدوارم:گفت سلما.رفتند حياط به آنجا از و شدند خلوت حياط وارد آشپزخانه از

 .كرد حل را آن نشود كه نيفتاده ناهنجاري اتفاق خوشبختانه پري ناپسند رفتار از نظر صرف-

 .پرداختند صحبت به راحت خيال با و نشستند حياط كوچك باغچه كنار

 .كند پيدا تماس دهكده دخترهاي با او ميدادم اجازه نبايد.هست منهم تقصير البته

 نظر تحت را او رفتار وقت تمام و بكشي كارها همه از دست نميتوانستي ميخواستي هم اگر چون نيستي مقصر تو اصال-
 .باشي داشته

 .ندادم انجام ولي ميتوانستم كه بود كاري كمترين اين-

 و راحتي من آرزوهاي از يكي.ببينم ناراحت را تو ندارم دوست.كني سرزنش را خودت كه بياي نخواستم من سلما ببين-
 .بزنم حرف تو با ميخواستم موضوع همين به راجع هم االن.توست خوشبختي

 .ام تو نگران خيلي داري؟منكه كه بزرگي مشكل كردي؟به فكر خودت زندگي به چي؟اصال خودت پس-

 و بربيايم آن پس از ميتوانم باشد داشته وجود مشكلي هم باشم؟اگر داشته شكايتي يا مشكل من كه شنيدي تابحال تو-
 .كنم حلش

 نميزني حرف هيچكس به خودت مشكالت مورد در ميداري پنهان همه از را چيز همه اينكه از ميترسم همين از دقيقا-
 .ميترسي احساساتت و ناراحتيها ريختن بيرون يا افكارت كردن مطرح از انگار.نميكني مشورت و نميخواهي نظر

 كني؟ نصيحتم ميخواهي:گفت و خنديد ياشار
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 كند؟ دل درد پرده بي و روراست تو با كلمه تا دو بخواهد كوچكترت خواهر كه ميخورد بر غرورت دارد؟به عيبي-

 .ميدانستم بعيد تو از اما است خوب هم خيلي اتفاقا نه-

 ديگر چيز يك را خودت ميخواهي چرا.هستي بقيه و من مثل هم تو.ديگرانم مثل منهم.نيست بعيد هيچكس از هيچي-
 بدهي؟ نشان

 فشاري بخودم آنكه بدون اما نكند پيدا ايراد كارم كه كنم باز يكطوري را صحبت سر ميخواستم من اينجاست جالب-
 .كشاندي من نظر مورد نقطه به را بحث خودت تو بياورم

 جلوي من كه باشي داشته انتظار نبايد ندهي راه ات فكري حريم به مرا تو اگر كه بداني بايد را اين چيز هر از قبل ولي-
 .نميكنم را اعترافي نوع هر تو پيش كه اينست منظورم.بگويم را اسرارم تو

 .ندارد اهميت زياد مساله اين-

 .نيستي اخت پدر حتي هيچكدامشان با كه تو خالف بر ميگويم مادر به را چيز همه من كه ميداني چون بله-

 .كنم مطرح كسي با را ام خصوصي مسايل ندارم خوش فقط زياد هم خيلي هستم اخت-

 .بزند حرف موضوعات بعضي از تو با ميكشد خجالت آدم كه ميكني را كارها همين خوب-

 .نداري ابايي چيزي هر گفتن از ديگر تو دايره روي بريزم را ام خصوصي جزئيات اگر من يعني-

 چه دلت در االن ندانم كه نيستم احمق آنقدرها.ميبرم درونت به پي تو روحيات از من تازه نه:گفت صراحت با سلما
 .ميگذرد

 .نميشود عوض چيزي بداني هم اگر-

 نداري؟ اعتماد بمن تو-

 .چرا-

 .كن صحبت من براي افتاد برايت هفته چند اين طي كه اتفاقاتي از پس-

 چي؟ درباره مثال-
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 .كنم كمكت ميتوانستم كه داشتم خبر مهمي مسايل از تو نبود در شايد.چيز همه-

 .اي شده زرنگ هم حسابي و ميكند كار خوب ات كله اينكه از خوشحالم رنهايت د اما رفتي تند خيلي گرچه-

 .دارم ايمان بخودم اما نيستم زرنگ آنقدرها-

 امروز من كه بگويم بايد.گفتي كه حرفهايي به راجع اما و باشم نداشته نگراني تو جانب از كه است كافي من براي همين-
 ولي نشديم نزديك بهم شايد و بايد كه آنطور و بوديم دور هم از سالها گرچه.ببينم را تو خواستم نيت و قصد همين به

 مشابهي نظرهاي نقطه جهات بيشتر از و خواهريم و برادر ما حال هر در چون باشد شده دير اينكار براي حاال نميكنم فكر
 . باشيم خوبي همصحبت هم براي ميتوانيم و داريم

 .صميمي و خوب دوستان و:گفت و كرد خاطر رضايت و آرامش احساس خود در برادرش با گفتگو از سلما

 حرف من درباره نباشد خارج ات حوصله از و باشي مند عالقه اگر بعد و ميكنيم شروع تو از اول بنابراين البته بله-
 داري؟ نظري چه خوب.ميزنيم

 .ام شده تر قوي حيلي ميكنم فكر.ام كرده پيدا اي تازه احساس.نميشود اين از بهتر:گفت و زد دلپذيري لبخند سلما

 پرويز من كه مرتبه اولين از بعد ميدانم كه آنجايي تا:كرد شروع اينطور ياشار سپس و كردند سكوت كمي دو هر آنگاه
 .آمد مي ديدنتان به مرتب بطور خودش پس آن از آوردم اينجا به شيراز از خودم با را

 .شد شروع پيش سال دو عيد از دقيقا بله-

 شد؟ شروع:كرد تكرار را خواهرش نهايي كالم آميز پرسش لحني با ياشار

 خوشبختانه خودش گفته به كه هست هم كامران عمو و پدر بين پرويز ميانجيگري نقش و ماست اشنايي منظورم-
 .آمد در آب از ميخواست كه آنطور و نماند نتيجه بي تالشش

 و آورد بدست كه بود آمده ديگر چيز دنبال پرويز واقع در.بود بهانه يك فقط نقش اين كه ميداني بهتر هم خودت-
 به راجع اما نيستم خبر بي احساسات از داري؟البته نظري چه او به نسبت تو بدانم ميخواهم.ميرسد بنظر راضي هم خيلي

 يا و اي شناخته را او اندازه چه تا.ميكني فكر چه اش درباره نميدانم زندگي شريك بعنوان و اش اخالقي خصوصيات
 داري؟ قبولش

 باشد؟ شده دير كمي خواهي نظر براي نميكني فكر-
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 راحتي و گفتگوست براي صرفا نميكند عوض را چيزي و است خواهرانه برادر دل درد يك فقط خواهي نظر اين چون نه-
 .من خيال

 اي فهميده و شور پر جوان پرويز من بنظر:گفت و نميكرد نگاه برادرش به و بود افكنده زير به سر خجالت از سلما
 كلي هم خودم چون باشد نقص و عيب بي ندارم انتظار البته.باشد بهتر اين از ميتواند اما نيست كار محافظه و خجالتي.است
 .كنيم شروع را خوبي زندگي و كنيم برطرف را يكديگر عيبهاي بتوانيم كه ام بسته اميد اين به اما دارم عيب

 شكست هرگز باشد همراه تو با بخت اگر.هستي بيني واقع دختر تو.كردي باز من پيش ديگري حساب حرف اين با-
 .نميخوري

 .ياشار ممنونم-

 ات آينده زندگي در جانبي مساله يك بگذريم كه رفته شسته و كشيده اتو حرفهاي از اما گفتم را واقعيت.نكردم تعريف-
 .شوي روبرو آن با شجاعت و صراحت با حال عين در و احتياط با بايد كه دارد وجود

 .كرده نگران ترا اي مساله چه كه بزنم حدس بتوانم شايد:گفت و خنديد برادرش خاص اصطالحات بردن كار به از سلما

 فهميدي؟ خودت جدا؟يعني-

 .است رفتارهايش و پري منظورت باشم فهميده درست اگر-

 .نباشد سازگار تو طبع با نكند كه ميترسم او برخورد و معاشرت نوع از كال بلكه ميدهم عذابم ناپسندش رفتار تنها نه بله-

 گفت؟ بهت چيزي مادر-

 دارد؟ صحت اين آيا كرده باز معاشرت و آداب خاص كالس تو براي ما دان آداب عموي دختر كه گفت فقط-

 دلم در بيشتر و نميدهم اهميت منكه.كند خوش يكطوري را دلش بايد باالخره.ميكند فكر اينطور خودش براي فقط پري-
 مالحظه جوري يك پري مقابل در من نرمش واقع در.گرفت جدي نبايد را چيزي هر من نظر به.ميخندم حرفهايش به

 .است كاري

 فكر يك با اگر مخصوصا داد خرج به صراحت بايد اول همان از مواقع اينطور.است همين در تو اشتباه من بنظر ولي-
 .شد خواهد تر مشكل خودت كار كني تعلل و مسامحه كار اين در چقدر هر.باشيم روبرو مخرب و ناقص
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 بكنم؟فقط ميتوانم چكار خودم مخالفت با من كند درك درست نميخواهد خودش كه وقتي.كرد نميشود ديگري كار-
 .ميشود بدتر كارها

 تكذيب يا تاكيد براي حرفي نه كه اينست آخرش حد.باشي خودت كن سعي فقط كن مخالفت نگفتم منكه نه مخالفت-
 كه كني تلقين خودت به فكر طرز اين با كه نيست درست اين.ميكني شل را خودت افسار مثبت نظر با اينكه نه و داري
 خودت افتد مي دردسر به كه كسي اولين كني مجاب اينطوري را خودت راه اول از داري قصد اگر.ميخندي او به داري
 اين از شدن راحت براي ثالثا ميشوي مزاج تند و عصبي بدهي وفق او شرايط با را خودت نميتواني چون مرور به اوال.هستي
 بدهي ماهيت تغيير او ال ايده شرايط به بنا و ات اوليه تربيت و خودت ميل خالف بر بايد يا داري رو پيش در راه دو وضع

 .بماند آيد مي بتو كه فشاري آن ديگر.بسازي را خودت آنطور گاهي اينطور گاهي با و شوي المزاج متلون بايد يا

 خطاب عميق تفكري از پس آنگاه.ميداد گوش برادرش ساز زندگي و آموزنده هاي نكته به تمامتر چه هر دقت با سلما
 بغرنج شايد كه اي مساله چنين با گانه بچه برخورد يك با بود نزديك ميدانستم بعيد خودم از كه واقعا:گفت ياشار به

 .كنم خراب را ام زندگي آورد مي وجود به ام آينده در را لحظات ترين

 .ميشوند تر غامض روز به روز و ايند مي بوجود كوچك انگاريهاي سهل از را بزرگ مشكالت هميشه-

 شرايطي هر تحت حاال ولي ترسيدم و لرزيد تنم كه كردي مجسم من چشم جلوي را آينده طوري.توست با حق كامال بله-
 .ميدهم قول بتو را اين.باشم صريح و محكم ميكنم سعي

 و بداني بايد كه اينست مهم سياست هم همينطور است بهتري حل راه نرمش اوقات گاهي ولي راميكني اينكار ميدانم-
 .ببندي كار به بايد وقت چه را كدام هر كه بگيري ياد

 .بيايد در آب از الينحل و سخت اينطور باشد ساده و راحت خيلي ميتواند كه اي زندگي است مسخره چقدر-

 .ديگري چيز نه و است روزگار پيچيدگي عمده مشكل واقع در-

 بدهم اجازه نبايد:ميگفت خود با بلند صداي با ميكرد نگاه را ياشار صورت حاليكه در و رفت فرو فكر به مجددا سلما
 اما ام كرده تحصيل محدود شهري در و ام شده بزرگ و آمده دنيا به كوچك محيطي در كه است درست. كنند تحقيرم

 دليل اينهم حتي كه باشند داشته مختلفي معاني اصول اينكه مگر بدانم ديگران از كمتر را خودم كه نميشود دليل اين
 .ببازم ميدانند من از بهتر را خودشان كه آنهايي برابر در را خودم من نميشود

 .نريزي بهم باش مواظب.واداشتم فكر به را تو بدجوري اينكه مثل-
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 حد اين تا نيست بيخود.ممتازي سياستمدار يك كه حقا.دهرم عالمه ميكردم خيال حاليكه در آوردي مرابخودم بله-
 .داري ايمان بخودت

 .است آموخته بمن سفرها كه تجاربي بخاطر.نفسم به متكي اما ندارم ايمان-

 از بهتر را زنها كه كني ادعا نميتواني احوال اين همه با:گفت بود شده منعكس نگاهش و لحن در كه خاصي شيطنت با سلما
 .ميشناسي من

 نميتوانم؟ چرا-

 .نكردي تجربه چون-

 .نيستم هم تجربه بي ولي درست-

 عملي؟ يا راستي؟تئوري-

 .ميشوم ممنون بياوري نوشيدني يك اگر.شده خشك گلويم-

 بيرون منزه و سنگين كلمات پرده از را آنها يتصميم كه آمد نمي خوشش ياشار ولي نداشت بدي منظور سلما مطمئنا
 .شود آورده بحث حيطه به شخصيتش با ناهماهنگ مفاهيم و بكشد

 .توست نوبت چاي از بعد باشد يادت:گفت و برخاست چاي آوردن براي و شد برادرش حالت متوجه سلما

 .نميزنم قولم زير باش مطمئن ميدانم-

 ياشار.نشست باغچه روبروي اي نرده نيمكت روي برادرش كنار و بازگشت چاي سيني با سلما كه بود نگذشته دقايقي
 فنجان اينكه ضمن سلما.ميكرد فكر چيزي به عميقا و بود شده خيره سرخ گل به و داده تكيه زانوهايش به را آرنجهايش

 نه؟ كني شروع بايد كجا از كه هستي اين فكر در:گفت مليح لبخندي با ميكرد دراز او بطرف را چاي

 را؟ چيز چه:گفت و برداشت خواهرش دست از را فنجان ياشار

 .بياورم بيادت حاضرم بدانم را چيز همه دارم دوست چون اينحال رفت؟با يادت زودي بهمين-

 فقط من رحاليكه د هستي مطلع هم جزئيات از كه ميرسيد بنظر حتي.ميداني را چيز همه ميگفتي پيش دقيقه چند كه تو-
 ميكردي؟ وانمود شايد.باشم داشته كلي تعريف يك ميخواستم
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 تو از بهتر را صحرا من تازه.مادر از هم طور همين پرسيدم اوغلي عمو از را چيز همه چون ميدانستم نكردم وانمود-
 .باشي داشته دوست را صحرا كه نميكنم باور نشنوم خودت زبان از تا اينكه.نيستم مطمئن چيز يك به فقط.ميشناسم

 او به پهلو از نگاهي نيم ياشار.انداخت زير به را سرش و گزيد خجالت روي از را لبانش جمله اين اداي از پس سلما
 .است همينطور كه باش نداشته شك نيستي؟ولي مطمئن كه:گفت و ميخنديد چشمانش.انداخت

 هم؟ تو پس بزرگ خداي اوه:گفت و شد خيره برادرش نيمرخ به تعجب و خوشحالي با سلما

 .سايرين مثل نه اما بله-

 .نيست معمولي آدم يك صحرا چون بگويي را اين داري حق-

 راستي.است الزم زمان آن براي كه بخشيده او به خاصي شكل شدنش بزرگ و زندگي شرايط فقط است معمولي اتفاقا-
 .باشي من براي بزرگي كمك ميتواني باشد اينطور واقعا اگر.ميشناسي من از بهتر را زنها كه گفتي تو

 خاطراتي مخصوصا.بياورد بياد را اش كودكي خاطرات صحرا كه بكني كاري بايد تو من بنظر.بپرسي چه ميخواهي ميدانم-
 .باشد داشته تو با كه را

 .كني حالجي را صحرا خصوصيات نميتواني ميگفتي آنطوريكه و بود بلوف يك فقط ادعايت پس-

 .كند پيدا دليلي او غريب و عجيب كارهاي براي نتواند هم ديگري هيچكس شايد كه من تنها نه-

 بياوري؟ در سر آن از نميتواني و آگاهي آن از تو كه زده سر صحرا از كاري چه مگر-

 تهيه كه را وسايلي تا ميفرستاد مرا بزند سر صحرا به خودش نميتوانست و داشت واجبي كار مادر كه گداري گه راستش-
 مخصوصا.كنم تماشا را او يواشكي و بروم كه ميزد سرم به وقتها بعضي چرا نميدانم ولي بدهم اوغلي عمو به بود كرده
 تحريك او ديدن براي ام كنجكاوي حس بيشتر ندهم نشان صحرا به عنوان هيچ به را خودم تا ميكرد سفارش مادر وقتي

 تا دو مادر آن از قبل روز.بودم تعطيل من و بود جمعه روز كه است يادم كامال زمستان اواخر پارسال همين مثال.ميشود
 دخترانه اندازه كه دست يك و بود تو براي دست يك كه بود خريده شلوار عدد دو و مردانه پيراهن دو رنگ آبي شال
 قبل ولي كردم را كار همين منهم.بدهم تحويل اوغلي عمو به را اينها تا فرستاد مرا مادر زود صبح باالخره.صحرا مال بود
 قصد البد كردم فكر اولش.است رفته چشمه كنار به حمام براي كه گفت اوغلي عمو و گرفتم را صحرا سراغ برگشتن از

 بود سرد خيلي هواي.كردم پيدا چشمه كنار درختها البالي را خودم باشم فهميده آنكه بدون بعدش اما دارد كردن شوخي
 به چشمم بودم طبيعت قشنگيهاي و كوه و چشمه و درخت محو و مسحور كه همينطور.بودم پيچيده حسابي را خودم من و
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 منگ روز آن ياداوري از دراز مدتهاي تا.زد خشكم حالت آن در ديدنش از.بود نشسته چشمه يخ اب وسط.افتاد صحرا
 بگيرد؟ سخت خودش به باشد راحت ميتواند آدم كه وقتي چرا.كنم پيدا نميتوانستم را دليلش چون بودم

 تنها نه بدهي ادامه مداوم شكل به و كني شروع بچگي از را اينكار اگر كه كرده ثابت امروز علم.نيست محالي امر اينكه-
 .باشد داشته بر در هم زيادي هاي فايده ميتواند كه نميرساند جسم به ضرري

 .كرد نميشود هم كاريش و است خارج من تصور از حال بهر-

 .برويد تهران به هم اتفاق به هفته همين آخر شده قرار اينكه مثل:گفت و دانست فايده بي را بحث ادامه ياشار

 گفت؟ را اين مادر-

 بروي؟ داري دوست هم تو گفت مادر بله-

 .رفتم شايد نميدانم-

 به من با پري همراه رفتن بجاي داري دوست.بكنم بتو پيشنهادي ميخواهم:گفت ترديد با و كرد دل دل كمي ياشار آنگاه
 بياي؟ خودمان كوه

 نفر؟ دو ما فقط يعني-

 .كنم شان راضي بتوانم اگر البته صحرا و اوغلي عمو با نه-

 است؟ ناخوشايند و بد چقدر نامرتب و كثيف ويالي آن به آنها بردن كه كردي را فكرش هيچ ولي-

 .ميكنيم تميزش و مرتب هم با ندارد كاري اينكه-

 روبراه را آنجا و ببريم آنجا به خودمان همراه را خانم گلي تابستان اول از بود گذاشته ميدهي؟قرار چه را مادر جواب-
 .بگذرانيم آنجا در هم با را ماه سه تمام تا بخواهيم اينها عمو از و كنيم

 .ميگيرم پيش را پيشنهادم من اصال.نشده طوري كه حاال.خوب خيلي-

 را بودن آنجا فصل اين در هم و دارم دوست را كوهستان هم كه ميداني بهتر خودت.باشم تو همراه ميخواهم خدا از من-
 .نبرد بويي مادر كه بكشيم اي نقشه بايد فقط
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 .ميگويم مادر به را راستش.برد نميشود بجايي راه دروغ به شدن متوسل با.نيست نقشه به نيازي:گفت ناراحتي با ياشار

 چطور؟ آخر-

 به را او بزور حتي شده كه طوري هر بايد.نمانده باقي عمرش از چيزي و دارد ريوي بيماري اوغلي عمو. واقعيت گفتن با-
 .بشود پيدا كوچكي اميد صورت اين در شايد كه گفته و كرده تجويز را اين معالجش دكتر چون ببرم كوهستان

 شد؟ اينطور بود؟چرا همين بخاطر ميترساند مرا هميشه كه هايي سرفه پس:گفت و بست حلقه سلما چشمان در اشك

 .است انداخته روز اين به را او كه دليل يك و هزار و قالي پشم و سخت كار علت به-

 .ميزنم حرف مادر با خودم بخواهي اگر.آيم مي تو با من است اينطور كه حاال-

 .شود پشيمانيت باعث شايد گرفتن تصميم سرعت اين به-

 اين تا اوغلي عمو بيماري واقعا حاال.بدهم انجام ايد مي بر دستم از كه كاري هر دارم دوست ابدا:گفت بسيار تاثر با سلما
 است؟ جدي و خطرناك حد

 به و بياورد طاقت توانسته و نيامده در پا از حاال تا چطور بود كرده تعجب دكترش:داد جواب و كشيد بلندي آه ياشار
 .بدهد ادامه حركتش

 ندارد؟ خبر صحرا اين وجود با-

 فرصت او به دليل بهمين است واقف خودش به او وابستگي از.آشناست صحرا روحيات با بيچاره پيرمرد هيچي نه-
 .نميدهد فهميدن

 .ميشود چه صحرا تكليف نيست معلوم بيفتد نابهنگامي اتفاق اوغلي عمو براي اگر.است كننده ناراحت چقدر-

 ميميريم يكروز هم ما.باشد داشته قبول را اين است مجبور صحرا.است انسان هر مسلم حق زندگي اندازه به هم مرگ-
 .ميشود قائل فرق بينشان كه است زمان فقط

 .دارد احتياج بتو اما نداند خودش كه دارد امكان.بگذاري تنهايش هيچوقت نبايد تو-

 .بگذارم تنهايش نميتوانم من بخواهد دنيا همه اگر حتي-
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 داري؟ دوستش خيلي:گفت همدردي با سلما

 .نميدانم را دليلش كه همانطوري چقدر نميدانم-

 نميداني؟ را داشتنت دوست دليل تو آنوقت.است قشنگ خيلي صحرا-

 اين بازتاب ورش شعله چشمان و ها شانه افتادن.بود گذارده جاي به وي حالت بر عميقي تاثير عشق با اندوه و حزن
 .شده واقع ظلم مورد و ديده رنج اما قشنگ هم خيلي است قشنگ بله:گفت بود حقيقت

 سلما:گفت او.شد ياشار كالم بريدن موجب طريق اين به و كرد صدا را سلما بلند و شد حياط وارد پري لحظه همين در-
 برميگردي؟ ديگر دقيقه چند بودي نگفته مگر

 .بگو داري الزم چيزي اگر.بروم شهر به بايد من:گفت خواهرش به خطاب وي به اعتنا بي و برخاست جايش از ياشار

 .ندارم الزم چيزي من نه-

 .كنم اتو دوباره را پيراهنت بروي صحرا پيش ميخواهي اگر:گفت آهسته و كرد نزديك ياشار گوش به را سرش آنگاه

 كه ميكني؟تو حسودي:گفت و داد نشان فرمش خوش سبيل پشت از را سپيدش دندان مدتها از پس و خنديد ياشار
 .داري را پرويز

 .صحرا به بخشيدمت بزني سركوفت نميخواهد-

 .نميخواهد مرا صحرا اما بمانم دستت رو ندارم دوست گرچه-

 .ميخواهد هم خيلي ميكني نميخواهد؟خيال كه چه يعني-

 .كني آماده هفته آخر براي را خودت بايد فعال ميشود معلوم بعدا-

 ميمانيم؟ آنجا چقدر-

 .يكهفته تقريبا-

 كنيم؟ دعوت هم ديگر مهمان يك نيست كنم؟بهتر چكار شد ام حسودي يا كرد گل ام دلتنگي اگر-

 .باشد ديگري مرد هيچ با شدن روبرو به حاضر نميكنم گمان.كرد رفتن به راضي را صحرا ميشود مشكل صورت آن در-
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 .داشتي دوستم صحرا نصف يا بودي حساس هم بمن نسبت همينقدر كاش:گفت شاد اما آلود قهر نگاهي سلما

 دارد؟ بمن ربطي چه صحرا حساسيتهاي آخر.شوم پشيمان بردنت از كه نكن كاري-

 .كند باز صحرا پيش را مشتت تا باشد بايد يكي باالخره.بيايم بايد حتما من ولي-

 .باش نداشته كارها اين به كاري تو شده باز كني؟قبال باز تو-

 ميشود؟ چه وسط اين من نقش پس.خشني و خشك چقدر...اوف-

 .خداحافظ رفتم من.بعد شو بازي وارد اول.پيداميكني خودت را نقشت-

 سالم:گفت و شد وارد زده هيجان پرويز و شد باز در.آمد در بصدا خانه زنگ كه بود نرسيده ايوان به پايش هنوز
 اينكه مثل.بردارم را سامسونتم كيف برگشتم فقط مهماني ام نيامده كه ميكنيد؟من نگاهم اينطوري چرا بابا اي.بهمگي
 .ام گذاشته جا سلما اتاق توي

 شد؟ تنگ دلت زودي اين به:گفت و كرد دعوت بخانه را او باز آغوش با و رفت پيشوازش به ياشار

 منهم.ساخت جواني با بايد خودت چيست؟بقول چاره:گفت و زد سلما به چشمكي ضمن در و زد بغل را ياشار كمر پرويز
 نشناس وقت خيلي دلم.دارم قبول بگويي چه هر حاال.ميزند زنگ وقت بي و وقت دلم دار شماطه ساعت مثل خوب كه

 .است

 .رفت شهر به داشت كه واجبي كار براي يكساعت از پس ياشار

 اتاق درب به ضربه چند بعد لحظه چند درست.رفت خودش اتاق به مستقيما و بازگشت بخانه كه بود گذشته ظهر از كمي
 و كرد مخفي خود كمد در را اي جعبه سرعت به ياشار.شود داخل تا ميخواست اجازه كه بود پرويز صداي.شد نواخته وي

 .بفرماييد:گفت

 .ميكني فرار همه از بهتر عبارت به يا ميكني پرهيز ما از ياشار؟انگار اقا شده چه-

 به چيني رو اين از باشد كرده تحريك را او كسي چه بايد كه ميزد حدس او مورد بي و موقع بي كنجكاوي از ياشار
 بنشيني؟ اول نيست بهتر:گفت آمرانه لحني با و انداخت ابروهايش
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 مرا نشستن پيشنهاد بجاي ميكردم فكر اما ميشينم بله:گفت و ميداشت وا بخنده را او ياشار اندازه از بيش خونسردي
 .ميكني رفتن بيرون به دعوت

 كردي؟ فكر اينطور جدا:گفت خود خاص نفس به اعتماد با ياشار

 .نگرفتي تحويلمان و شدي رد ما جلوي از برق مثل آخر كن باور-

 .نشدم متوجه شايد متاسفم-

 بايد:گفت و ورزيد امتناع برداشتن از ياشار ولي كرد تعارف ياشار به و آورد بيرون پيراهنش جيب از سيگار پاكتي پرويز
 .نميكشم سيگار اصال من كه بداني

 تسكين آدم به و راميگيرد اندازه از بيش كردن فكر جلوي الاقل نباشد تفنني اگر.بزني آتش نخ يك نيست بد اما ميدانم-
 .ميدهد

 .متنفرم بگيرد را كردنم فكر جلوي بخوهد كه چيزي هر از و كنم فكر دارم دوست تو خالف بر من ولي-

 .ميكني فكر نفر يك به مدام كه ميبينم ات رچهره د واضح ياشار؟من چيست ميداني-

 فهميدي؟ چطور بگويي بمن ميشود كشفي جدا؟عجب-

 يكهو و اي نشسته گوشه يك يا ميبينم ترا وقت هر كه آنجايي از:گفت خاص باژستي و زد سيگارخود به عميق پكي پرويز
 خودت حاال خوب.بماند كشفيات بقيه حاال.ميكني فكر و ميروي راه مدام هستي بيقرار حاليكه در اينكه يا و ميزني لبخند

 هفته چند طي رتو د كه تغييراتي مجموع منهاي البته ببيني را رفتار و حاالت اين همه و باشي من جاي تو اگر.كن قضاوت
 ميكني؟ فكري چه شده ديده گذشته

 قادر كه آنقدر نكرده كه ها چه من با عشق كرد زمزمه خود با لب زير و كشيد تصوير به را خود او كلمات غالب در ياشار
 .ببينم را خودم نيستم

 و حال به توجه با مخصوصا.هستي خوبي روانشناس واقعا تو كرد كتمان نميشود:گفت پرويز به رو بلند صداي با آنگاه
 .نماندي غافل ديگران خصوصي رفتار و زندگي در كنجكاوي از الوصف مع كردي درست خودت براي كه روزي

 است؟ جوري چه من روز و حال ترساندي مرا-
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 مشتاق ديگر نفر يك حرفهاي از وسط اين اينكه مگر.باشي داشته وقت ديگران براي نبايد تو ترديد بي سلما وجود با-
 تهمتي اين.نداشتم مزاحمت قصد كن باور...ياشار نه:داد جواب لكنت با پرويز.باشي شده كنجكاوي نوع اين شنيدن
 .است نامربوط

 در سر كني پيدا كه شده خواسته تو از يا ميخواهي كه چيزي از تا كردي تو كه هايي چيني مقدمه اين با اما ميدانم-
 .نميروي بيرون اتاق از نياوري

 .ميروم بيرون الساعه همين بخواهي اگر-

 اي كلمه من خواهر زبان از واقع در.بياوري در او از چيزي نتوانستي و نداده پاسخي تو اصرار به سلما كه مطمئنم-
 .نشنيدي

 كه ميكند تحريكم مرتب كرد ام كالفه كن باور.است پري تقصير اش همه:گفت و افكند زير به را سرش خجالت از پرويز
 .بكشم بيرون حرف سلما از

 چه؟ كه-

 نه؟ يا دارد وجود باشد تو عالقه مورد كه دختري اصال.آيد مي خوشت كسي چه از تو كه-

 انداخت؟ وسط را تو چرا ديگر بود كرده را كشفش قبال كه او-

 ديوانه هفته اين توي.باشد معمولي كنجكاوي يك نميتواند مطمئنا كه چون.باشد اش اندازه بي حسادت از شايد نميدانم-
 .كرد ام

 حقيقت اگر:گفت يافت شده تحقير را خود كه پرويز.نشست برادرش كنارش و شد اتاق داخل نيز سلما اثنا همين در
 .باشد نظيري بي دختر بايد باشد داشته

 .است نظير كم نباشد نظير بي اگر:گفت و داد ترجيح ظن سوء و ترديد به را اعتماد ياشار ناگهان

 كاملي موجود بايد.شدي گرفتار باالخره:گفت شوخي با توام سلما نزد نشدن كنف و همزباني اين از شد خوشحال پرويز
 .است فريفته ترا كه باشد

 نگفتي؟ بمن هيچي چرا تو:گفت سلما به رو متعاقبا
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 .ميشود ناراحت او به راجع كردن صحبت از ياشار كه ميبيني ميگفتم؟خودت بايد چه

 تعريف برايتان بشناسيد را او بيشتر و شويد مطلع صحرا خصوصيات از داريد اصرار اگر ولي نشدم ناراحت نه-
 .بكنيد موردش در نظري اظهار وجه هيچ به ندارم دوست فقط.ميكنم

 .هستيم راضي تعريفش به اما ببينيمش ما كه نميدهي اجازه ميدانم:گفت اشتياق با پرويز

 كامل خودش وجود با را بودن مفهوم و را زندگي كه است دختري صحرا:گفت اينطور ناشدني توصيف شوري با ياشار
 احساس رخودم د خاصي شيفتگي اش شائبه بي عشق و پاكي برابر در من و ندارد ظاهر به توجهي كوچكترين.ميكند
 بيگانه خودم از هميشه براي ديدم را او كه اول لحظه رهمان د كه بگويم بايد كنم خالصه كلمه چند در بتوانم اگر.ميكنم
 .شدم

 .رفت پنجره كنار به و شد بلند آنگاه

 .شدند خارج اتاق از آهسته بسيار ديدند حال آن در را او كه وقتي سلما و پرويز

 

 سيزدهم فصل

 سكون به و ميگرداند را زندگيشان چرخ بيوقفه تالش و كار با كند احساس پا در دردي آنكه بي صحرا و گذشت روز 40
 وبوي بود مطبوع برايش هوا.ميبافت و بود نشسته قالي دار پشت خود رچادر د صحرا و بود شب.نميداد مجال افسردگي و

 حس نيز ياشار مورد در داشت خود پدربزرگ به نسبت كه را انتظاري و دلتنگي احساس همان كم كم.ميداد آشنا
 خود بشتابد كمكش به نميتوانست گرفتاري رصورت د يا و دهد انجام ياشار برايش كاري نميتوانست اينكه براي.ميكرد

 كه بود گذاشته قرار.بزند حدس را وي طوالني غيبت دليل تا نداشت چنداني اطالع نيز اش زندگي از.ميدانست گناهكار را
 اي لحظه حتي كه داشت ايمان و اعتماد ياشار رفتار و گفتار صداقت به قدري به.كند تازه ديدار انها با بعد روز دو حداكثر
 را او چيزي هر از بيش پدربزرگ رفتن تحليل.نداد راه خود به او وفايي بي و فراموشي يا توجي بي جهت از ترديدي بخود

 دار پشت پدربزرگ بستر كنار در ماندن بجاي بود مجبور او ولي بود نرفته شب از چيزي هنوز.ميترساند ماندن تنها از
 نقش به نگران و ايستاد باز زدن گره از دستش اي لحظه.كند احساس خود لرزان قلب با را او تنهايي و بنشيند قالي

 لحظه اين تا كه صدايي.آورد بخود را او صداها آشناترين از يكي شنيد ناگهان.رفت فرو فكر به و ماند خيره روبرويش
 .ميكشيد را شنيدنش انتظار
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 نميخواهيد؟ خوابديد؟مهمان صحرا اوغلي عمو-

 آغوش در را او خوشحالي با و شد خارج كلبه از رنجورش حال همان با ياشار صداي شنيدن محض به اوغلي عمو
 .ميكاويد وار مته را اطراف صحرا جستجوي در كه شد ياشار بيقرار چشمان متوجه احوالپرسي موقع اوغلي عمو.گرفت

 .ميشديم نگرانت كم كم داشتيم اي نيامده ديدنمان به كه ميشود روزي چند-

 .صحرا مخصوصا:گفت آهسته صدايي با آنگاه

 .نميشود باورم صحرا؟اصال:گفت اشتياق و تعجب با.نداشت را حرفي چنين شنيدن انتظار وجه هيچ به ياشار

 است چادر داخل باشيم صحرا مهمان را امشب بيا حاال.ميفهميدم حالش از من اما نميزد حرفي البته.كني باور مجبوري-
 .ميبافد قالي ودارد

 .نيامد بيرون:گفت گلگون اي چهره با ياشار

 .ميكردي را اينكار بودي هم تو-

 اتفاق به دو هر.ميشدند تلقي وي براي عالئم زيباترين ها نشانه اين زيرا نميگنجيد خود رپوست د خوشحالي از ياشار
 بي با را سالمش جواب ميجوشيد پاك و عميق محبتي از كه خشمي با صحرا.كرد سالم ابتدا ياشار و شدند چادر داخل

 .داد توجهي

 .كنم روبراه خودم را چاي بايد من اجازه با:گفت و زد ياشار به لبخندي اوغلي عمو

 .بشوم طرف باهاش ندارم خوش هيچ مواقع اينطور:گفت ياشار گوش زير

 مواجه احساسات اين از شديدتر با ميداد ترجيح حتي و شد ومستي لذت در غرق خشم اين از ياشار. رفت بيرون آنگاه
 حتي كه برنگشت ابدا صحرا ولي رفت جلوتر.بود او عشق تاثير جواب صحرا جانب از كوچكي العمل عكس هر زيرا.شود
 و بود نشسته دار پشت خوشحال و راضي اما خشمگين و شاداب كودكي چون.بيفكند نظر ياشار چهره به لحظه يك براي
 اما بخشيد تسكين را سرش درد صحرا تن كننده مست رايحه شد نزديك او به ياشار.ميداد تكان را آويزانش پاهاي
 پايت:گفت و گرفت دست در بود خورده پيچ كه را صحرا راست پاي.ستاند او از را آرامش و كرد هم بيتابش

 شد؟ چطوره؟بهتر

 .بودي داده كه قولي طبق درست و موقع به برگشتي زود چقدر:گفت و كشيد بيرون ياشار دست از را پايش محكم صحرا
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 .بدهم توضيح ميتوانم:گفت و داد قرار بود نشسته آن روي صحرا كه داربستي روي را دودستش ياشار

 .بدقولي پدربزرگ مثل هم تو ميدانستم:گفت و كشيد عقب كمي را خودش صحرا

 ميشوي عصباني اندازه اين تا تو ميدانستم اگر.ايد مي پيش اينطور اوقات گاهي:گفت و خنديد خاطر رضايت با ياشار
 .آمدم نمي هرگز

 چندان نه تخته روي و شد بلند جايش از ناگهان.ميكرد احساس را اين ولي ببيند را او خنده نميتوانست پشت از صحرا
 اينكه از:گفت و كرد غافلگير بود صدا بي خنديدني حال در سرمستي با كه را ياشار خود نگاه با و ايستاد محكم و سفت

 ميخندي؟ بمن شدم نگرانت

 .شدم خوشحال فقط من...من....نه صحرا نه-

 ميلرزيد او جنبش از زيرپايش تخته حاليكه در پرخاش و تندي كمي با صحرا آنگاه شدند خيره هم چشمانم به لحظه چند
 ميبودم؟ تو فكر به بايد اصال شدم؟چرا نگران چرا:گفت

 عصباني من دست از حاال نميدانم:گفت و ساخت نافذتر را اش مردانه نگاه جانانه تبسمي و شد كنده جا از ياشار قلب
 داري؟ بدي احساس يا هستي

 بناي تخته روي احتياطي بي با و خود دست از شايد گريز حالت به و شد سرختر آتشين سرخي گل چون زيباش چهر
 دستش ميكرد فرار سرعت با او كنار از صحرا كه اي لحظه درست.بايستد ترس از ياشار قلب بود نزديك.گذاشت دويدن

 حاال شناخت؟تا را تو ميشود چطور:گفت شاد و موقر لحني با و داشت نگه خود رجاي د را او بزور و چسبيد محكم را
 نداري؟ را ديدنم تحمل ام آمده كه حاال ولي مراميكشيدي انتظار

 از.داد تسكين مرا درد تو نيستي؟دلواپسي متوجه چرا:گفت ياشار.برگرداند را صورتش دوباره و كرد او به نگاهي صحرا
 نگاه بمن نميخواهي.ميشود گنجشك يك اندازه دلم تو پيش نكن ام قواره و قد به نگاه.نميشناسم پا سراز خوشحالي
 ميكردم؟ چه و بودم كجا كه كنم تعريف برايت چطوري كني؟پس

 .ميكردي كار چه و بودي كجا تو كه ميكند فرقي چه من براي-

 تو براي بيرون اتفاقات بهم نبايد نميگذاري بيرون اينجا از را خودت پاي كه وقتي.توست با حق:گفت خونسردي با ياشار
 ..نه يا شده بهتره پايت ببينم بگذار حاال باشد مهم تو براي شايد گفتم فقط من ولي باشد داشته فرقي
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 .بود شده خوب پريروز همان گفتم بتو منكه-

 .نكردي باز را اخمهايت كه هنوز:گفت و كرد صحرا صورت به نگاهي ياشار

 را اخمت طاقت آنكه نه.شد بهتر حاال:گفت تركيبش خوش لبان بر لبخند گل ديدن و صحرا چهره به نگاهي از پس
 .باشد داشته عبوس قيافه نبايد كه دختر اصال.ميگيرد تو ناراحتي از دلم فقط نه باشم نداشته

 نداشته فرار راه كه طوري ميكنم تالفي روزي يك باالخره:كرد اضافه و داد جرات خود به كمي صحرا باز چهره ديدن با
 .نميكنم كشي منت اما ميخرم جان به را نازت و اخم نيست خبري هم كشيدن ناز از.باشي

 واقع در اما ميداد گوش حرفهايش به ظاهر در و ميكرد نگاه را ياشار و بود ريخته فرو حدي تا خشمش اكنون صحرا
 راه ميتوانست سخت اواخر راين د كه حدي تا ميشد كمتر تواناييش روزها گذشت با كه بود پدربزرگش متوجه فكرش
 اما ميكند نگاه را او ميديد.برد اش دروني تشويش و اضطراب به پي بخود صحرا خيره و مرطوب ازچشمان ياشار.برود

 وحشتناك اي آينده مسخ ميكنند هيپنوتيزم را خودشان كه كساني مانند ميرسيد بنظر.اوست چشم جلوي ديگري تصوير
 بي و داد چشم تمناي به دل نميشد خسته هيچگاه او صورت اجزاي دلرباينده تركيب تماشاي از كه ياشار و است شده

 سرفه چند از پس و رفت بيرون منظره اين با مواجهه با اما شد چادر وارد اوغلي عمو فاصله اين در.شد خيره او به حركت
 هنوز صحرا ليكن نشست تخت روي و كشيد موهايش و ها شقيقه به دست دستپاچگي با ياشار.شد داخل مجددا ساختگي

 را او تازه سعادتي بود شده غريب اندوهي دچار كه آن با پيش لحظه چند از ميكرد احساس و بود ايستاده حالت همان به
 حالتان كرديد؟دوباره سرفه پدربزرگ؟چرا شده چه:گفت و رفت جلوتر پدربزرگ ديدن با.است گرفته خود آغوش در
 خورد؟ بهم

 .افتادم راه دوباره انگار آمد ياشار كه وقتي از مخصوصا شده بهتر خيلي حالم امشب اتفاقا دخترم نه-

 .نميخورم تكان اينجا از هيچوقت باشد من بخاطر واقعا اگر-

 .است بهتر هوايش بيرون باشيد موافق اگر:گفت و كرد او به خاصي نگاه اوغلي عمو

 .خواند بيرون به را او و كرد ياشار به اي اشاره آنگاه

 .ميبافم هم ديگر كمي من بدهيد اجازه اگر پدربزرگ:گفت آشفته خاطري با صحرا

 .نكن خسته را خودت فقط دخترم باشد-
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 .ميروي راه كامل احتياط با هم داربست روي:گفت اوغلي عمو سفارش تاييد در و آمرانه و صراحت با نيز ياشار

 .رفت بيرون چادر از و كشيد خود ريش به دستي اوغلي عمو

 .ميكنم باشم داشته دوست كه را كاري هر من:گفت و رفت باال دار از شتاب با لجاجت روي از صحرا

 .ميزند لق تخته باش مواظب:زد فرياد ياشار

 هم اوغلي عمو حال رعايت بخاطر اما ميدانم نداري دوست مرا:گفت گوشش در پشت از و رسانيد او كنار را خود و دويد
 از قبل اما دارد كار من با اوغلي عمو.بروم بايد زودتر حاال.شو عصباني كمتر نكن لج من با بگذار كنار را تندي شده كه

 شوي؟ آشنا خواهرم با داري دوست بدانم ميخواهم رفتنم

 .ميدهي بويي باشم؟عجب نداشته دوست چرا:گفت و كرد وي به رو صحرا

 آمد؟ بدت-

 هست؟ چه بوي اما ندارد بدي بوي نه-

 .ميزنم صورتم به اصالح بعد كه است ادوكلني بوي-

 .ميدهد ياس عطر بوي تنت اغلب چونكه ميكني مصرف را همين هميشه كه است معلوم-

 .است ياس گل عطر اين جدي؟نميدانستم-

 نديدي؟ حاال تا چطور پوشانده كامال را كلبه ديواره كه دارم رونده ياس بوته يك سبزي باغچه در كلبه پشت-

 باشد؟ است مهمي مساله به راجع.بزنم حرف تو با بايد رفتنم از قبل امشب ضمن در.بده نشانم خواستي تو وقت هر-

 باشد؟ امشب همين بايد حتما-

 .بله داري را اش حوصله اگر-

 .رفت بيرون چادر از و نشد او جواب منتظر آنگاه

 خيلي:گفت و نشست تخت لبه روي ياشار.ميكشيد را ياشار انتظار و بود نشسته تخت روي بيد درخت زير اوغلي عمو
 شديد؟ معطل
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 .ميكنم درك ترا احساس من پسرم نه-

 كه دارد وجود محبتي درونش.كند دل چادر آن از آساني به نميشود:گفت چنين چادر سمت به خود نگاه اشاره با آنگاه
 .كند پايبند را كسي هر ميتواند.ميبندد را آدم پاي

 .نيست درستي كلمه كسي هر-

 .نگفت هيچ و داد تبسمي با را او جواب اوغلي عمو

 هفته:گفت و ريخت چاي فنجانها در و برداشت را چاي قوري.بود گرفته درخشيدن ياشار نگاه در غيرت بارقه ناگهان
 .داشتم مالقات يك شما معالج دكتر با پيش

 كردي؟ عوض را صحبت چرا-

 كند پيدا تحقق داريد صحرا براي كه آرزوهايي داريد دوست شما اگر.است ديگر چيزي هر از مهمتر مساله اين چونكه-
 .كنيد گوش دكترتان حرف به بايد

 دادن نسخه دكتر يك براي.ندارد مناسبتي هيچ پيچيده من براي دكتر كه اي نسخه با من شرايط اما پسرم داري حق تو-
 ميداني هيچ.است ممكني غير كار او دستورات به كردن عمل من فعلي شرايط در بيماري براي اما نيست سختي كار

 است؟ هنگفتي هزينه چه مستلزم من سالمتي

 .داد را ترتيبش ميشود هم كمك با باشد هم چقدر هر-

 .مينشيند تنم روي روز هر عرقش كه همانطور.پذيرفت را مرگ بايد دارد؟باالخره اي فايده چه باشد اينطور هم اگر-

 اندازه به ضررش كنيد باور.كنيد گوش ميتوانيد كه من پيشنهاد اين به الاقل:گفت بجانب حق اي قيافه گرفتن با ياشار
 .نيست دكتر نسخه

 .نيست دكتر نسخه از كمتر نفعش بگو-

 .كنيد حساب ميخواهيد طور هر-

 .ميكنم گوش كه بگو پس-

 .داريد احتياج كوهستان پاك هواي به دارويي ازهر بيشتر شما است مسلم كه چيزي آن-
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 .نيست بد هوايش هم اينجا-

 دامنه وسط كلبه يك ما راستش ميدانيد من از بهتر خودتان.اينجاست از بيشتر خيلي تاثيرش خيلي كوه بكر هواي اما بله-
 .ندارد را آنجا به رفتن قصد هيچكس فعال كه داريم كوهستان

 نيست؟ تان تابستاني ويالي همان منظورت-

 آنجا به فردا پس باشد راضي اگر حاال.ميبخشد تازه زندگي آدم به هوايش.دارد هوايي و اب خوش و قشنگ منطقه بله-
 .بمانيم همانجا باشد الزم كه وقت هر تا و برويم

 بيايد؟ پيش مشكلي اگر!داري؟ جوابي بكنند سوالي تو از اگر مادرت و اي؟پدر كرده را جايش همه فكر-

 كه اي غصه جز نميماند باقي مشكلي ديگر پس است باخبر چيز همه از هم مادر و آيد مي ما با سلما.ندارد مشكلي هيچ-
 .شماميخورد براي روز و شب صحرا

 ميداني بهتر هم چيست؟خودت براي تالش اينهمه.هستي باهوشي و عاقل جوان تو:گفت و داد راتكان سرش اوغلي عمو
 مي زحمت به اينقدر را خودت چرا پس آيد نمي در خوب صدايم كه ميبيني.كرده را عمرش ام ريه.است تمام من كار كه

 اندازي؟

 خودم دل براي را اينكار دارم دوست بنابراين داشتم دوستتان بچگي از و قائلم زيادي احترام شما براي زحمتي؟من چه-
 .نگوييد نه پس بدهم انجام شده كه هم

 باشم مهمانتان بيشتر روز چند داري دوست كه حاال:گفت و بود شده مرطوب ياشار شائبه بي محبت از اوغلي عمو چشمان
 .ندارم حرفي باشد

 .شد عالي خيلي-

 كني؟ راضي را صحرا ميخواهي چطور باقيمانده كار اصل هنوز-

 .ميزنم حرف صحرا با امشب-

 .ميكني خوبي كار-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  178 

 سنگيني دلم روي سال 15 كه را رازي ميخواهم امشب:افزود اش گفته ادامه در آنگاه و شد خيره ستاره و آسمان به كمي
 .كنم بازگو تو براي ميكرد

 خودتان؟ به راز؟راجع:پرسيد تعجب با ياشار

 ام داشته نگاه آنرا ام سينه درون غربت ديار اين در سال اينهمه من و اوست هويت ضامن كه رازي.صحراست درباره نه-
 .ام كرده حفظش بتنهايي و

 احساس خود در وافري اشتياق صحرا اسرار پرده به ورود براي و سپرد گوش اوغلي عمو حرفهاي به هشيارانه ياشار
 .كرد

 هم تو براي است عزيز و ارزش با من براي كه همانقدر صحرا دارم يقين چون كردم انتخاب را تو چه براي ميداني البد-
 .هست

 .نيست كمتر نباشد بيشتر اگر:گفت و كرد راتكميل حرفش و شتافت كمكش به متانت و صراحت با ياشار

 تو از احوال اين همه با ولي باشم داشته انتظار تو از مان دوستي حق از بيشتر يا باشد خودخواهانه كمي ام خواسته شايد-
 همه جاي ميخواهم تو از.ميلرزم خودم گور در من برود صحرا پاي به خاري اگر.نگذاري تنها را قلبم پاره كه ميخواهم

 خواسته اين گرچه.است خالي صحرا دل در كه كسي هر محبت جاي و خواهر و برادر مادرش و پدر من.باشي او كس
 الاقل تا بگذار موت به رو عليل پيرمرد يك عجز و التماس حساب به را خواهش اين تو ولي دارم تو از بزرگي توقع

 .كني راضي فداكاري اين به را خودت

 عمو:گفت و دانست خود عشق به توهيني را كلمات كلي معناي وليكن بود گرفته قرار پيرمرد حزن تاثير تحت ياشار
 صريح را ام قلبي مكنونات مجبورم و كرد دار جريحه را غرورم حرفهايتان.گرفتيد ناديده مرا احساسات عمق شما اوغلي

 تنها و صحرا وجود.بدهد دست از قيمتي هيچ به را خودش واقعي عشق نيست حاضر هيچكس.كنم بازگو پرده بي و
 .نيست سفارش به نيازي كه ميبينيد پس.است من بودن و من عمر اكسير بودنش

 ميكني؟ چكار نكند عروسي تو با و نفهمد را تو عشق معني صحرا اگر:گفت صبوري با سرور عين در عمواوغلي

 آن در:گفت و راند زبان بر كرد عبور قلبش از كه را چيزي اولين ولي پريد رنگش كمي عبارت اين شنيدن با ياشار
 .نميگذارم خالي را شما جاي عشق نهايت و اشتياق با عمرم لحظه آخرين تا هم صورت

 .واقعي جوانمرد يك هستي بزرگي مرد تو-
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 فقط.كنم حفظ را صحرا فقط و فقط شده كه صورتي هر به ميخواهم.بگذارم اسم خودم روي ندارم ميل زياد راستش-
 .نميكنم عوض خدا بهشت با را صحرا من ميگويم را جمله يك همين

 پيش سالها.كنم تعريف را چيز همه نشده دير تا بايد ديدم تو در ميپنداشتم كه همانطور را حقيقت و شد اينطور كه حاال-
 مهاجرت سالها همان در من البته.بود فروتني و نفوذ با مرد كه بيك نوذر بنام داشتم دوستي بودم جوان هنوز كه وقتي
 آن از.برگزيدم زندگي براي ميشد ديده آن در حيات هاي نشانه همه جاييكه تنها بعنوان را خطه اين عاقبت و كردم
 .آمد بر فرهاد خودش فرزند تنها كردن داماد تكاپوي به نوذر دوستم هم طرف

 .باشد بوده مسنتر شما از بايد-

 را برازنده و هنر با دخترهاي دقت با نوذر.ميزد صدا اوغلي عمو مرا دليل بهمين پسرش و بود بزرگتر من از سال 15 بله-
 فرهاد ولي كند انتخاب خود همسري براي را آنها از يكي تا خواست فرهاد از و كرد گلچين دوستان و فاميل ميان از

 از شد ناچار نوذر اينكه تا نداد نشان ازدواج به رغبتي دارايي و كمال آنهمه با دختراني به توجه بي و پدر ميل برغم
 نگذاشت منتظر را پدرش هم فرهاد كه دارد تمايل دختر كدام به فرهاد كه بفهمد طريق اين به و بكند نظرخواهي پسرش

 و بود بيك نوذر دوستان از يكي و ميكرد زندگي نور كوه اطراف ساالري اقاي اين.ميخواهد را ساالري آقاي دختر گفت و
 را او ازدواج خيال موقع همان از و ميشود اندام گل او دختر عاشق فرهاد داشتند آنجا به كه سفري در آنها معلوم قرار از
 چرا و چون بي بود رسيده اثبات به برايش اندام گل پسنديده صفات و وجاهت كه هم بيك نوذر.ميپروراند سر در

 ازدواج از پس و ميشود تمام خوشي و خير به چيز همه باالخره.ميرود خواستگاري به فرصت راولين د و ميكند موافقت
 آنها عروسي از ماهي چند هنوز ولي آورد مي فراهم همسرش براي خوبي زندگي وصلت اين از راضي و خوشحال فرهاد

 ميكرد حفظ شرايطي هر تحت را اش وفاداري اندازه همان به و بود زنش عاشق وار ديوانه رحاليكه د فرهاد كه نميگذرد
 است بودنش ابستن علت به اش غريبانه حاال و پريدگي رنگ ميكرد فكر اوايل.شد اندام گل افسردگي و پژمردگي متوجه

 زادگاهش به را او كه ميگيرد تصميم بنابراين است كرده پژمرده و گير گوشه را او مادر و پدر از دوري همينطوري و
 شوهرش تصميم شنيدن از اندام گل اتفاقا.بكند قوايي تجديد و بگذارد وي در تاثيري شايد تا ببرد فاميل و خانواده پيش
 نور از ناخوانده ميهماني روز همان درست ولي بروند مسافرت به بعد روز دو تا ميشود اين بر قرار ميشود خوشحال بسيار

 خوشحالي از بود نزديك فرهاد زن كه مهماني آن.ميكند خوشحال را اندام گل اندازه از بيش ديدنش كه ميرسد برايشان
 همسرش هيجان ديدن از فرهاد گرچه.بود رامين اش پسرخاله بكشد آغوش به را او و بگيرد ناديده را شوهرش حرمت
 از و ميماند آنجا ماهها رامين.نميدهد نشان العملي عكس و ميبندد فرو لب او سالمتي براي اما ميشود خاطر آزرده كمي
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 زمان كه نميپايد ديري.ميدهد ترتيب ساماني و كار خود براي و ميپيچد شهر در اش آوازه است ماهري بر گچ كه آنجايي
 .ميبرد بسر حادي نگراني و رتشويش د رامين است بچه پدر فرهاد رحاليكه د و ميرسد فرا اندام گل حمل وضع

 ساخته مردي هر از لحظات آن در او شكيبايي بوده صبوري و بخشنده مرد عجب:گفت و بماند ساكت نتوانست ياشار
 .نيست

 بدون كه نبود كسي فرهاد شايد يا باشد عالقه و عشق از ديگر صورتي اينهم كرد؟شايد ميشود چه است همينطور بله-
 دو كشيد كه زيادي درد از پس و شد فارغ اندام گل حال هر به.بگيرد نادرستي تصميم يا و بكند متهم را كسي قاطع دليل
 پسر به را سابقش توجه نبود قادر و كرد پيدا زيادي الفت و انس آنها با ها بچه مادر اوايل.بودند دختر دو هر كه زاييد قلو
 سرگرم ها بچه با را خود ظاهرا و ميرفت آنها خانه به روز ساعات اغلب و نبود بردار دست رامسن ولي كند حفظ اش خاله

 فرهاد صبر كاسه كم كم.كرد معطوف خود به سابق چون مجددا را اندام گل وابستگي و محبت صورت اين به.ميكرد
 بلكه نشود دلگير او از همسرش تنها نه تا ميگشت اي چاره پي در.شد مساله اين با تر جدي اقدامي به مجبور و شد لبريز

 به را منظورش بجا و سنجيده كلماتي و متين لحني و ارامش حفظ با باالخره.بازگرداند بخانه دوباره را رفته آسايش
 شكلي به را واقعيت صبوري و عاقل شوهر چنين وجود با نكرد سعي حتي و نگفت هيچ اندام گل ولي فهماند همسرش

 جلوگيري گناه بي نفر چند زندگي شدن متالشي از ميكرد اعتراف اگر شايد.كند تشريح برايش قبول قابل و منطقي
 و ساخت مطلع شوهرش هاي گفته همه از را واو كرد اش پسرخاله نزد شوهر بجاي را اعتراف همين اندام گل ولي ميكرد
 جاني فرهاد ازرده روح به تا ميرفت بود يافته باز خانه كه آرامشي كم كم.نگذارد بدانجا پا رامين ديگر كه شد موجب
 و بست نقش لبانش گوشه بر ترديد و شك چين لبخند بجاي اندام گل افسرده و خمود چهره مقابل در ولي ببخشد دوباره
 رفتار مشهود و ناگهاني تغيرات رمقابل د نتوانست داشت همسرش پاكدامني به كه ايماني و دروني احساس رغم به فرهاد

 خانه از خريد براي كه اوقات گاهي مثال.ميگذراند منزل از بيرون را اوقاتش بيشتر اندام گل.بماند تفاوت بي او اخالق و
 همينكه ولي ميخنديد و ميگفت بود نشاط وبا سرزنده ابتدا آمد مي كه وقتي و ميرسيد خودش به خيلي ميرفت بيرون
 را نابجايش حركات دليل و ميرفت در كوره از فرهاد حال اين در.ميشد نامهربان و ناسازگار ميگذراند خانه در مدتي

 زندگيش و خود از فرهاد كه ميداد جواب او به تندي لحن چنان با اميز نيشخند و بيرحمانه نگاههاي با او ولي ميپرسيد
 .ميشد بيزار و شرمگين

 بعيد شقاوتي چنين زن يك از:گفت و نشست اش پيشاني بر سردي عرق آمده او به كه فشاري و عصبانيت از ياشار
 .بردباري و سلوك آن به مردي برابر در آنهم.است
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 اين در.داشت ادامه همانگونه به وضع ولي گذشت دوقلوها تولد از سال سه:گفت و آورد بر سينه از آهي اوغلي عمو
 ها بچه فرهاد دلنشين سيماي و خوش اخالق بخاطر و بودند گرفتن پر و بال رحال د پروانه و نيلوفر نامناسب شرايط
 همسرش تحريك از ميكرد سعي ها بچه پرورش و امنيت برقراري براي فرهاد.مادرشان تا داشتند گرايش او به بيشتر
 زده سر رامين روز يك.باشند مادرشان ناشايست و تند اخالق و آنها اختالف شاهد ها بچه كه نكند حركتي و كند اجتناب

 خانه به وقتي شب.نداشت حضور خانه در و بود رفته خود مغازه به فرهاد كه بود حالي در اين و شد آنها خانه وارد
 آسوده خيالي با فرهاد.بودند او نوازش عاشق.دادند جاي پدر بازوان در را خود و پريدند آغوشش به ها بچه بازگشت

 نداشتيد؟ مهمون نبود بابا كه وقتي امروز ببينم بگوييد خوب:گفت باشد كرده هايش بچه با شيرين صحبتي اينكه براي

 .رفت اون نبوديد شما داشتيم:داد جواب زود پروانه

 صبح.باشند نداشته حضور ها بچه كه گذاشت زماني براي را پرسش اندام گل ديدن با حتي و نگفت هيچ ديگر فرهاد
 پيدا خانه جاي رهيچ د را او و يافت نخورده دست را او جاي ولي رفت زنش اتاق به منظور بهمين روز آن فرداي
 نه و را زنش نه ولي گشت داشت سراغ كه را جايي هر بيچاره مرد.بزني حدس ميتواني خودت ديگر را اش بقيه.نكرد
 اندام گل خانواده شايد كه افتاد فكر اين به بعد روز چند.نيافت آنها از اثري و نكرد پيدا بود برده خود همراه كه را پروانه

 از نااميد فرهاد كه وقتي.نبود كه نبود پروانه و رامين و اندام گل از خبري هيچ اما رفت آنجا به.باشند داشته خبري او از
 نكرده او رحق د كوتاهي هيچ كرد؟منكه را اينكار من با او چرا ميكرد تكرار مرتب آمد من سراغ به شده رانده جا همه
 اگر كه كرد؟كاري چه من با او ميبيني شد نابود چيزم همه ام زندگي شرافتم حيثيتم گذشتم چيزم همه از او خاطر به.بودم

 اين نداشت؟چرا گناهي كه پروانه چرا آخر.ميسوخت معصومم دختر بحال دلش و ميكرد شرم فكرش از بود من دشمن
 بسوزد؟ من آتش در بايد معصوم طفل

 من.كرد راتباه نفر چند زندگي زودگذر هيجان يك كرد؟بخاطر را اينكار چرا هم واقعا:گفت بسيار تاثري و اندوه با ياشار
 كه است قادر هم مادر يك و زن يك نميدانستم. است مردان به مختص فقط شنيع كارهاي و قساوت ميكردم فكر هميشه
 .بگيرد هوسهايش براي بسياري قربانيان

 زماني رچه د تصميمي و كاري چه كه كند ادعا نميتواند هيچكس پسرم نه:گفت خود خاص بيني روشن با اوغلي عمو
 و طرفيم بي چون ميگيريم قرار بغرنجي نابرابر قضيه برابر در كه وقت هر آدمها ما.است نادرست زماني چه در و درست

 به خودمان اشتباهات مقابل رحاليكه د ميكنيم تصور اينطور الاقل يا ميكنيم اي عادالنه قضاوت نيست مربوط خودمان به
 آخرش اما باشيم خوب تا ميكنيم سعي و ميگيريم ياد عمري بكن را فكرش.ميدهيم خودمان به را حق ماهرانه شكلي

 .پرداخت بايد بدي با برابر چند را خوبي تاوان كه ميفهميم
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 داشته گفتيد شما كه شكلي به اي عادالنه قضاوت وفايي بي برابر در نميتوانم من اما باشد شما با حق شايد البته-
 .بمانم باقي هم همينطور و باشم احساساتم اسير كه ميدهم ترجيح بيشتر.باشم

 .داد انجام احساس روي از نميشود را درست قضاوت-

 .ندارد سازگاري جفايي نوع هيچ با من طبع وگرنه ندارم قرار قضاوتي هيچ رمقام د من خوشبختانه-

 .داد خطا به دل نبايد فقط نيست خطا عشق كه همانطوري بله-

 را ماجرا بقيه امشب اگر:گفت اشتياق و حرارت با و است شده اوغلي عمو منطق تسليم كه كرد وانمود لبخندي با ياشار
 .ببرد خوابم نميكنم فكر نشنوم

 نه؟ كردم ات تشنه:گفت و زد او پشت به اوغلي عمو

 .هم جور چه-

 شرمندگي با اندام گل پدر:داد ادامه و نكرد خود بحال اعتنايي اما داد تكان را اوغلي عمو بدن كوتاه سرفه چند ناگهان
 از اندام گل و رامين كه بود قرار اين از قضيه.ميشد گفته فرهاد به ازدواج از قبل از بايد كه كرد تعريف را مهمي قضيه
 عروسي قرار و عهد هم با پنهاني كه جايي تا بود شده ايجاد آنها بين عميقي عشق و بودند شده بزرگ هم با بچگي

 بدنش مردم چشم جلوي دهكده وسط رامين يكروز اينكه تا ميشد بيشتر عالقه و محبت اين روزبروز.بودند گذاشته
 هم عامي مردم.ميلرزد بشدت و آورد مي باال كف بود چسبيده پلك سقف به چشمش مردمك رحاليكه د و ميشود متشنج

 با را ارتباطشان آشنايان و ميگيرند كناره كم كم اش خانواده و رامين از است العالج و خطرناك بيماري اين اينكه تصور با
 زدند كاري به دست ديگران رفتار از تاثير با و نبودند مستثني قاعده اين از اندام گل مادر و پدر طبيعتا.ميكنند قطع آنها
 بيحرمانه كار نفر دو اين كردن جدا تو بنظر حاال.ميبيني كه شد اينطور عاقبتش و ميديدند آن در را دخترشان سعادت كه
 عشق از خالي قلب در هيچكدام ولي كردند التماسهايي چه كشيدند رنجهايي چه كه كني مجسم ميتواني نبود؟حتما اي

 اشد را جفاكار سزاي و ميداد خودش به را حق همه ماجرا اين فهميدن از قبل هم فرهاد البته.نشد واقع موثر ديگران
 بهتري نگاه و بدهد قرار خودش جاي در را چيزي هر كرد سعي و شد عوض نظرش بعد اما ميدانست زمين روي مجازات
 به و كند جبران را زنش لغزش و كاري ندانم اينكه براي كه رفت پيش آنجايي تا و باشد داشته موضوع اين به نسبت
 طي.آمد بر فرزندش و همسر يافتن درصدد بدهد تغيير خودش و دخترش به را مردم آميز تحقير نگاه مناسب شكلي
 چه نزد را نيلوفر كه بود مانده فرهاد.مرد و كرد دق غصه از مدتي از پس و افتاد بيماري بستر در پدرش اتفاقات اين

 با و كرد پيدايم اما چطور نميدانم.افتاد من فكر به كه بود اين ميكشيد طول سال ساليان سفرش شايد.بگذارد كسي
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 كنم نگهداري دخترش از كه خواست من از كرد تعريف مو به مو را خودش داستان اينكه از بعد و آمد من پيش دخترش
 .باشد يادت بايد تو.بود سالش 5 نيلوفر آنوقت.كنم بزرگش ام واقعي نوه مثل درست و

 داشته سرنوشتي چنين صحرا كه نميكردم را تصورش هيچوقت ولي بله:گفت و انداخت چادر به نگاهي حيرت با ياشار
 .باشد

 تا باشد نداشته ارتباطي هيچ بيرون دنياي با دخترش كه بود اين آنها از يكي.گرفت من از قول چند رفتنش از قبل فرهاد-
 ناماليمات و سختيها و تو شادي و غم در بگذار.بده ياد هم او به ميداني كه چه هر گفت من به و برگردد خودش كه روزي

 ديگران محبت از نياز بي وجودش و قلب تا بازكني او بروي را محبت و عشق درهاي آنقدر ميخواهم.باشد شريك تو با
 و ماندم من آخرش خالصه.بپوشد چشم آن از و بگيرد ناديده را دريايي قطره يك بخاطر كه نباشد ناگزير روزي و باشد
 پيش را صحرا مدتي كه كرد پيشنهاد فهميد را جريان مادرت كه وقتي.كنم چه او دلتنگيهاي با اوايل نميدانستم كه صحرا
 تا صحرا كه شد باعث بيشتر همين و كرد عادت بتو سلما بجاي او ولي باشد سرگرم ميتوانست سلما با چون بگذارم سلما
 .بماند باقي تنها تنهاي امروز

 برسانم؟ او به ميتوانستم آسيبي چه دليل؟من چه به-

 .بشود تكرار خودش زندگي صحرا واسطه به نميخواست كه بود اين جوابش داشتم فرهاد از من را سوال همين درست-

 .نميكنند فكر يكجور همه يا و افتد نمي اتفاق يك كه هميشه آخر-

 حذر بر آنكار از را همه ميكنند سعي ميشود شان نابودي باعث اشتباه آن و ميكنند اشتباه كار كه آدمهايي...خوب-
 .ميترسد سفيد و سياه ريسمان از مارگزيده معروف قول به.كنند

 .نميچرخد آدم دلخواه به گردونه هميشه ولي اينطور كه-

 چيزهاي خيلي از صحرا شايد تازه.داد حق او به بايد بنابراين معمولي آدم يك نه بود خورده شكست پدر يك فرهاد-
 .دارد دوست را خودش زندگي و نكرد احساس را محروميت اين اما بود محروم راحت و رفاهي

 برنگشت؟ ديگر صحرا پدر-

 .رفت هميشه براي و برگشت يكبار فقط-

 .داريد را آدرسش شماكه ولي-
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 .ندارد اطالع او زندگي محل از كسي و كرده كوچ خودش شهر از كه ميدانم را اين فقط.ميكند زندگي كجا نميدانم نه-

 نداريد؟ دست در او از اطالعي هيچ حاضر رحال د شما يعني:پرسيد سردرگمي با ياشار

 ميكني؟ درك را منظورم.ميشدي آگاه چيز همه از بايد تو دليل بهمين و دارم-

 .كامال بله-

 بود خواسته من از زمان آن در كه پول زيادي مقداري با همراه رسيد بدستم نامه يك سال 12 از بعد پارسال عيد حوالي-
 دل او به مادر يك مثل و بودم كرده بزرگش ميتوانستم؟من چطور من اما كنم آماده نزدش به رفتن براي را صحرا تا

 .نرسد اينجا به پايش فرهاد كه ميكردم دعا ميكني باور.بودم بسته

 صحراست او اميد نقطه تنها و است بدبختي و ديده رنج پدر فرهاد داشت اذعان بايد ولي بگوييد چه ميخواهيد ميفهمم-
 .ميرسد نظر به موجه اش طوالني غيبت ميدانيد خودتان كه همانطوري و بود نكرده ترك را صحرا عمد به كه او تازه

 .ميزنم حرف خودم احساس از من ندارم حرفها اين به كاري اصال من-

 راه نيمه رفيق هميشه براي آنهم.كنم ترك را صحرا ميخواهم كه هستم من اين حاال:گفت پوزخندي با و خنديد آنگاه
 وجود اما ميكند دشوار و سخت برايم را مرك پذيرفتن او به ام دلبستگي گرچه.جنگيد نميشود مرگ و پيري با چون.شدم
 ام؟ كرده عمل درست دادم كه قولهايي به تو بنظر.ميكنم دنيا اين از دل راحت خيال با و ميدهد ارامش بمن تو

 .شكست درهم را وجودش همه و ميزد سوسو پيرمرد چشم در اشك برق لحظه اين در

 پدر براي داشتيد كه چه هر و كرديد زيادي فداكاري دوست يك بعنوان شما من بنظر:گفت بسيار قدرداني با ياشار
 شما فرهاد خود حتي بدهد پرورش ارزشي با و پاك موجود چنين نبود قادر هيچكسي.گذاشتيد خالص طبق در صحرا
 .باشيد صحرا نگران نبايد ديگر

 باشي؟ كسي دار امانت كه آمده پيش هيچ راستي نيستم نگران-

 بچه خيلي.دارم نگه برايش كه بود داده من به را مادرش يادگار گردنبند شنا از قبل مادرم آيد مي يادم يكبار فقط بله-
 از كسي وقتي.بود پيدا دستم گوش در ساعتها آن جاي كه بودم كرده قايم كوچكم دستهاي در را گردنبند چنان اما بودم
 و كنم خودداري بدهم دست از را گردنبند آن بود ممكن كه راههايي به كردن فكر از نميتوانستم ميشد رد من جلوي
 .داشتم خبر مادرم نزد آن خاص ارزش از اما نبود برخوردار ارزشي چنان از گردنبند خود گرچه.باشم اسوده
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 را اش گونه و زد بغل را پدربزرگش و آمد آنها كنار خستگي احساس بدون و شد خارج خود چادر از صحرا موقع اين در
 هستيد؟ است؟سرحال خوب حالتان:گفت و كرد نگاهش ناپذير وصف محبتي با و بوسيد

 .خوبم خدا لطف به عزيزم بله-

 دوي هر به اي موشكافانه نگاه از پس و كرد مزه مزه كم كم را آن و ريخت چاي خود براي پدربزرگش فنجان در صحرا
 افتاده؟ شديد؟اتفاقي ساكت اينقدر يكدفعه چرا:گفت آنها

 صحرا با او روي جلوي ميكشد خجالت افشاگري آن از پس كه دريافت و شد ياشار عادي غير سكوت متوجه اوغلي عمو
 باشد؟ افتاده اتفاقي بايد مگه خير:داد جواب صحرا به رو اين از بزند حرف

 شديد؟ ساكت آمدم من تا چرا.پرسيد بايد شما از نميدانم-

 .بود رسيده انتها به صحبتمان فقط نشديم ساكت ما دخترم نه-

 ميكنم فكر شده گرم خيلي هوا امشب.پوشانده غبار را ها ستاره روي ميرسد بنظر:گفت و كرد آسمان به نگاهي صحرا
 .باشد خراب هوا وضع

 .است باراني هوا فردا يعني-

 .باراني هم كمي احتماال و ابري.پدربزرگ بله-

 .است شده بهار اواخر تقريبا چون است عادي گرما اين ولي-

 .بياورم را صحرا شال ميروم من شما اجازه با:گفت و برخاست جا از ياشار

 صحرا؟ شال:گفت تعجب با اوغلي عمو

 .بياورم خودم با رفت يادم است ماشين داخل االن پيچيد او دور را خودش شال صحرا نخورد سرما نازي اينكه براي بله-

 .دخترم شو بلند بياورد را شال و بيايد تو با ميتواند برگردي؟صحرا و بروي را راه اينهمه تو چرا

 كه بودند شده دور كلبه از قدمي چند.شد منزل روانه اي دوستانه و گرم خداحافظي از پس ياشار و كرد اطاعت صحرا
 !صحرا- :گفت و كرد باز را صحبت سر ياشار
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 .بله-

 ببريم؟ آنجا به را او هم با كه ميشوي حاضر است مفيد پدربزرگ سالمتي براي كوهستان هواي كه بداني اگر-

 .بياوريم كجا از را پولش اما...بله-

 .داريم خانه آنجا ما نيست پول به احتياج-

 .بيايم نميتوانم من ولي-

 چه؟ براي-

 خدا؟ امان به كنم ول را گله ميتوانم من بكن را فكرش خودت-

 .بياوريم چوپان يك مدت اين براي ميتوانيم ندارد كاري اينكه-

 هر او بخاطر حاضرم من.نيست چيزي اينكه.كني هموار خودت به را زحمتي چنين حاضري تو اگر ندارم حرفي من پس-
 .بدهم انجام را كاري

 .ميكني پيدا همدم يك تو و آيد مي ما با هم سلما چون بتو مخصوصا.ميگذرد خوش مان همه به حتما شد خوب خيلي-

 نميتوانم من نشود سرحال و سالمت سابق مثل پدربزرگ تا:گفت لرزان صدايي با و آورد بر نهاد از دردي پر آه صحرا
 .بشوم خوشحال

 .نيست چيزيش كه ميگويي؟پدربزرگ داري چه:گفت و داد فرو را خود بغض ياشار

 .داري وحشت حقيقت آوردن زبان به از چون ترسيدي هم تو ميشود معلوم-

 .ميگيرم پس را حرف كردم من كه است پيشنهادي بخاطر اگر-

 الغر خيلي:گفت بغض با ميلغتيد فرو اش برجسته و گلرنگ گونه بر صحرا زيباي و معصوم چشمان از ارام آرام اشك
 .نميگويي بمن ولي است اش چه كه ميداني تو حتما.شده مهربان اندازه از بيش حتي نيست صورتش به رنگ شده

 ميكني؟ گريه داري تو:پرسيد ياشار
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 از منكه...بگو...بزن حرف:ميساخت ناتوان را ياشار خود ملتمس چشمان با و ميسريد اش گونه از اشك درشت قطرات
 مريض كه خيلي...بگو بمن حاال.هستم محبتش محتاج چقدر.دارم دوستش چقدر من نميداني كه تو.نميميرم شنيدنش
 نيست؟

 چه من با ببين:نداشت را او كشيدن رنج ديدن طاقت ديگر.گرفت اتش او اشكبار چشمان ديدن از ياشار قلب
 اشك اينطوري چرا.ندارد كردن بغل غم زانوي اينكه.بس و همين است ناراحت اش ريه كمي فقط ميكني؟پدربزرگ

 ميكني؟ كش زجر مرا و ميريزي

 زدي؟ حرف دكترش با:گفت و كرد بلند را سرش صحرا

 .بله-

 گفت؟ چه خوب-

 ضمنا آورد مي بدست را سالمتش زود خيلي اينطوري.شود برده كوهستاني و سردسير اي منطقه به بايد.گفتم كه هميني-
 .بگذاريم تنهايش زياد نبايد

 من اگر.ميكردم كار بايد.نبود اي چاره ولي ميدانم.گناهكارم من:گفت و ميساخت مرتعش را صدايش كه بغضي با صحرا
 بايد پدربزرگ يا و ميماند لنگ مان زندگي نميدادم انجام را ديگر كارهاي و نميبافتم قالي شبها نميبردم چرا به را گله

 .آمد مي در پا از اينها از زودتر خيلي كه ميداد انجام را كارها

 كه ميكردم فكر من تازه.بدهيم دست از را اميدواريمان نبايد ما واقعيتها اين همه وجود با ولي ندارد تقصيري هيچكس-
 .نميدهي دست از را اميدت حالي هر در تو

 .ببينم بزن لبخند به حاال:گفت و كند عوض را موضوع كرد سعي ياشار.نزد حرفي و انداخت پايين را سرش صحرا

 .تنهاست پدربزرگ برگردم زودتر بايد:گفت و زد كمرنگ لبخندي صحرا

 .نيست راهي ماشين تا.برگردم و بروم سريع من تا كن صبر دقيقه چند فقط خوب خيلي-

 به كمي نفسش.بازگشت شال با و شد ناپديد شب سياهي در دو حالت به دقيقه چند ظرف خود بلند گامهاي با ياشار
 فردا پس براي:گفت كرد تماشايش خوب آنكه از پس و انداخت صحرا شانه روي دقت با را شال.بود افتاده شماره

 .باشيد آماده بعدازظهر
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 داريم؟ الزم چيزهايي چه-

 .سلماست با راه طول براي غذا و چاي.شخصي لوازم با راحت و گرم لباس فقط نميخواهد مهمي چيز-

 ايي؟ نمي فردا-

 است بهتر كه دارم مونده عقب كار تا چند و كنم پيدا چوپان گله براي بايد فردا نه:گفت و كرد نگاهش خيره كمي ياشار
 نداري؟ كاري من با...خوب.بدهم انجامشان رفتن از قبل

 ميكرديم؟ چكار بايد ما نبودي تو اگر راستي.سالمت به نه-

 .بود بزرگ خدا-

 ميبخشيد او به اي مردانه و خاص جذابيت پشتش كم سبيل پشت از اش خنده حاليكه در و برد باال را ابرويش آنگاه
 ميكردم؟ چكار بايد من نبودي تو اگر راستي:گفت

 ميگويي؟ راست داري تو-

 .ام خسته منهم اتفاقا.ميبرد خوابت دارد كم كم اينكه مثل خانه برگرد زودتر حاال.كنم ثابت بايد چون نپرس من از-

 .ببيني خوب خوابهاي.نگهدارت خدا خداحافظ پس.ميگفتي بودي خسته اگر خوب-

 نيست معلوم.شده انصافي بي رحقت د چقدر گفت خود با لب زير.ميكرد نظاره را صحرا رفتن و بود ايستاده ياشار
 .شد خواهند تمام وقت چه تو رنجهاي

 

 چهاردهم فصل

 انتظار يه معين زمان در عمواوغلي و صحرا. بود باراني و ابري هوا، آينده روزهاي بود، كرده بيني پيش صحرا كه همانطور
 نشان خود از شادي ي روحيه اش دروني اندوه زغم به صحرا. گفتند مي سخن دري هر از و بودند نشسته ياشار رسيدن

. بود ششيرين و خوشايند انتظاري. سازد دلچسب و شيرين پدربزرگ كام به پيش از بيش را اوقات داشت سعي و داد مي
 ولي كرد، مي تجربه را بودن مردم درميان و رفت مي مسافرت به بار اولين براي استثنائي و خاص شرايطي تحت صحرا
 بار اين نيز عمواغلي. شد نمي ديده او در است همراه كس هر با موارد گونه اين در اغلب كه دلچسبي دلشوره و هيجان
 برايش خاصي حالوت و بود آورده ارمغان به تنوع و تازگي انزواجوئي سالها از پس كه سفري. داشت خود ي نوه با سفري
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 جواني با را او بردن همراه به مسئووليت و بود او با صحرا زيرا كرد، نمي حساس اي دغدغه خود در اينك. برداشت در
 .بود كرده پيدا اميدواري اش آينده و سرنوشت و صحرا در جديد تحول يك و قسمت ياشار چون نيرومند و توانا

 :گفت و بود دوخته چشم راه به و بود نشسته تخت روي عمواغلي

 است؟ نكرده دير ياشار تو نظر به ـ

 .باشد راه در االن شايد. پدربزرگ نه ـ

 برداشتي؟ كافي ي اندازه به گرم لباس ـ

 .بله ـ

 چطور؟ خوردن براي چيزي ـ

 كرد؟ سفارشي چه ياشار گفتم كه رفت يادتان زودي اين به ـ

 :گفت خوشحالي با ناگهان. داشت برنمي راه از چشم اغلي عمو

 .بروي پيشوازش به بايد. سلماست حتماً. است همراهش هم دختر يك. آمد ياشار كن، نگاه آ

 و كرد سريعتر را گامهايش اشتياق با آمد مي او سوي به كه صحرا ديدن با سلما. رفت آنها سوي به و شد بلند صحرا
 :گفت خودماني خيلي و كرد روبوسي صحرا با و سالم خندات لباني و خوش اخالقي با و رسيد او به ياشار از زودتر

 نكرديم؟ دير كه خيلي ـ

 .اصالً نه ـ

 دير ما هميشه كه شود مي اينطوري. نيست عجله اهل وقت هيچ كه هم ياشار. كندم كارها ار بعضي در كمي من راستش ـ
 .كنيم مي

 :گفت صحرا به خطاب مهرباني با و گرفت خود به جدي حالني كوتاه اي خنده از پس آنگاه

 كني؟ مي كار چه ياشار زحمتهاي با هستي؟ خوب جان صحرا خوب، ـ

 .رفتند عمواغلي نزد هم اتفاق به و شد ملحق آنها به نيز ياشار لحظه اي در
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 :گفت سرزنده ياشار

 او به را اينجا دقيق آدرس و كردم پيدا گله براي خوب چوبان يك بغلي ي دهكده از. شده آماده رفتن براي چيز همه ـ
 .كنيم حركت زودتر اشد آماده همه اگر ديگر خوب. كردم او به هم را الزم سفارشات البته. دادم

 :گفت و شد بلند عمواغلي

 .ام آماده كه من ـ

 قشنگ و جادار بسيار حصيري سبد يك و سفري سبك ساك يك برداشتن ضمن و انداخت آنها سفر بار به نگاهي ياشار
 :گفت

 ندارد؟ همراه ديگري چيزي همينهاست؟ وسايلتان صحرا،

 نداريد؟ همراه ديگري چيز گفتي خودت ـ

 .برداري كه اي كرده فراموش را مهم چيز يك كه شوي مي كني دقت كمي اگر خوب ولي گفتم؛ من بله ـ

 :گفت و شد بحث وارد سلما

 مي او به و ام آورده قبيل، اين از وسايلي يا گرم لباس مثالً باشد داشته الزم چه هر صحرا مسلماً گيري؟ مي سخت چر ـ
 .دهم

 بود؟ چه منظورم داني مي اصالً تو ـ

 :گفت و انداخت باال را هايش شانه حوصلگي بي با سلما

 .اوف ـ

 :گفت و كرد مكثي صحرا

 .باشد ني منظورت شايد

 .اي آورده دانم مي كه آنرا نه ـ

 .پدربزرگ تار فهميدم، حاال آهان، ـ
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 :گفت و كرد عمواوغلي به نگاهي ياشار

 .بدهند اجازه عمواوغلي اگر البته ـ

 .خورد نمي من درد به ديگر كه هم تار آن. اختياري صاحب خودت ـ

 :گفت سلما

 كه آنهايي حتي. بزند تار تواند نمي شما مثل كس هيچ كه دانند مي همه كه حالي در كند، مي نفسي شكسته عمواوغلي، ـ
 .برسند شما پاي به توانند نمي هم باز اند خوانده درس رشته اين در

 محل به بعد ساعاتي و كردند حركت كاشين سمت به همه آنگاه و برداشت بود آويخته چادرش ديرك به كه تاررا صحرا
 در ياشار. گذاشتند مي ساخت تازه و نوبنياد شهركهاي و مسكوني مناطق و شهرها ميان از راه بين در. رسيدند نظر مورد
 كوهستاني ي خانه به كه طور همين و نياورد طاقت دلش عاقبت. ديد مي آينه در صحرا العمل عكس رانندگي حين

 :پرسيدند صحرا از شدند مي نزديك

 چيست؟ ديدي كه چيزهايي ديدي كه چيزهايي ي درباره نظرت خوب؛ ـ

 تا خواست مي او از صورت و سر اشاره با سلما. كرد زد مي لبخند او ه و بود نشسته پهلويش كه سلما به نگاهي صحرا
 :گفت صحرا بدهد را برادرش جواب

 خمودي ولي داشتند، قشنگي ي منظره ها ساختمان و شهرها و شوند مي ديده فعاليت حال در آدمها ي همه اينكه با ـ
 .شد مي ديده آن در خاصي

 رسيد؟ نظرت به چيزي چنين چطور ـ

 .داد دست من به حالت اين بگويم؟ چطور. كردم احساس طور اين فقط ـ

 .را ظاهرش فقط البته بيني مي را مناسبات اين كه است بار اولين براي چون است، طبيعي خيلي مساله اين ـ

 :گفت و برخاست صحرا از جانبداري به سلما

 گويم نمي درست. دارد صحت هم خيلي دانيم مي تو و من كه همانطور و نيست دروغ صحرا احساس من نظر به ولي ـ
 عمواوغلي؟
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 ندارد؟ واقعيت كامالً ولي بله، حدودي تا ـ

 .دارد دوستشان و شناسد مي را شما چون ـ

 .نيست كننده قانع دليل اين من نظر به ـ

 :گفت ياشار

 ندارد؟ ما ي درباره نظري چنين صحرا همين براي و بهتريم مردم از تو و من بگويي خواهي مي تو ـ

 .رياترند بي شهريها از ها دهكده هاي بچه كالً ولي نه ـ

 .تندروئي و بدبين تو ـ

 چه صحرا تازه. ندارند خوبي نظر ما به نسبت كهبايد آنطور دانند مي دهر عالّمه را خودشان همكه آنهايي ولي شايد؛ بله ـ
 باشد؟ داشته تواند مي خاصي نظر

 كني؟ نظر تجديد عقائدت در نيست بهتر. ترساني مي را صحرا حرفهايت اين با تو ـ

 :گفت و زد صحرا به لبخندي سپس. كنم مي خودم حال به فكري هم من شدند، كننده قانع شما دالئل وقت هر ـ

 نيست؟ سردت تو. شد سرد هوا چقدر واي. شويم مي نزديك ويال به داريم ديگر ـ

 .كرد گرمم چاي زياد، نه ـ

 .شود مي عصباني حسابي نداشته، طرفدار زياد غذايش كه بداند مادر اگر. نخوردي چيزي كه غذا ـ

 .خوردم مي بيشتر بود ام گرسنه اگر. بود خوشمزه خيلي خودم كه يكي همان ـ

 .داريم را همين هم امشب نباش، ناراحت ـ

 :گفت ياشار

 .خواهم مي تازه غذاي من سلما؟ گويي مي چه

 .كردي اشتباه خيلي كنيم آشپزي تو براي ايم آمده نفر دو ما كردي خيال اگر. هم خير نه ـ
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 :گفت شوخي لحن با ياشار

 .خواهيم مي تازه و گرم غذاي ما. شود نمي سرمان حرفها اين عمواوغلي و من ولي ـ

 صحرا؟ نه مگر. آقا. كنيم تفريح و باشيم راحت داريم دوست هم دوتا ما ـ

 كه ديد مي را پدربزرگش ي روحيه. زد نمي حرفي ولي برد، مي لذت صميميتشان از و خنديد دو آن هاي شوخي از صحرا
 و تقويت را اش افتاده نا از نيروي و نفس به اعتماد سفر كه رسيد مي نظر به. بود كرده محسوسي تغيير راه ابتداي از

 .بود كرده تشديد را اميدواريش

 كه آورد بيرون زنانه و مردانه تريكو پوليور چند خود سفري ساك داخل از سلما. شدند مي تر نزيك كوه به چقدر هر
 :گفت آنگاه و بپوشد تا داد يكي كدام هر به اصرار با آنگاه بودند، رنگ خوش و شيك بسيار

 افتاده، بار چند خودم براي اتفاق اين البته شويم، هوا دو است ممكن چون باشد، من تن گرم لباس بايد شدن پياده موقع ـ
 .كردم را پيشنهاد اين

 :گفت و گذاشت خواهرش بهسر سر تفريح براي ياشار

 .اند سرمائي خودت مثل همه كردي خيال پشنهادي؟ عجيب پيشنهاد؟ گويي مي كردنت تحمل اين به تو ـ

 :گفت و كشيد اش شانه پشت را پوليور غيظ با سلما

 .نداري اححتياج گرم لباس به اصالً پس خوري، نمي هم سرما نيست سردت كه تو ـ

 مي هوا به صندلي روي از مرتب هاي چاله تپه و انداز دست علت به و بودند رسيده راه هموار نا قسمتهاي به اكنون
 ي نقطه در كه را تري صاف مسير دقت با اما براند، تر احتياط با و تر آرام اين از توانست نمي ياشار گرچه. پريدند
 .كرد مي عبور قسمتها همان از و گذراند مي نظر از گرفت مي قرار ديدش

 اي دهكده باال آن از كه زماني تنها كه زماني تنها كه بود نامحسوس آن سرباالئي حالت آنقدر ولي رفتند، باال كوه پشت از
 به بازي اسباب ماكتهاي كوچكي به كه ها خانه ي اندازه. شدند متوجه گرفت، قرار ديدشان جلوي دامنه در زيبا و سرسبز

 .ساخت داشتند قرار آن در كه بلندي ارتفاع ي متوجه را آنها رسيد مي نظر

 :گفت عمواغلي به خطاب ياشار
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 .برويم دريا كنار كامل روز يك كه گذاريم مي قرار برود پيش خدا اميد به چيز همه اگر ـ

 .است نديده را دريا وقت هيچ صحرا ولي ديدم، را دريا كه بود پيش سال پنج و بيست بار آخرين ـ

 .رويم مي روز يك حتماً پس ـ

 اي جاده ميان در. شد نمايان تبريزي و آزاد درختان ميان از و آنها متري پنجاه در وياليي بزرگ ساختمان يك نماي
 كرد ترمز ساختمان جلوي ماشين. بود پوشانيده سبز ي جامه بهار را آن اطراف كه بودند گرفته قرار صاف نسبتاً و علفزار

 و كرد مي سرد و خشك را بدن محسوسي طور به هوا كم غلظت و هوا سردي. بود سلما با حق. شدند پياده فوراً همه و
 براي گاه آن. كرد باز را آن در و رفت ويال سوي به ديگران از جلوتر ياشار. ساخت مي تازه هواي از انباشته را ريه

 :گفت و آمد ماشين كنار وسايل برداشتن

 همه سلما بزنيد، اطراف در دوري يك شما مشغولم من تا. برم مي داخل را همه خودم من. نزنيد دست چيز هيچ به لطفاً ـ
 .دهد مي نشان شما به را جا

 و بود انداخته دستش روي بر را آن صحرا اما عمواوغلي، هم طور همين بود، پوشيده بلندش مانتوي روي را پولور سلما
 جنگل و كوه ي كننده محسور زيبائيهاي تماشاي مشغول خود راحت شلوار و پيراهن همان با كند سرما احساس آنكه بي
 منعكس خود رنگ سفيد منشور در را اسمان و خورشيد رنگ و كردند مي حركت پراكنده شكل به كه ابر هاي تكه. شد
 خلوت از غير به را جائي هر كه صحرا مانوسبراي و دلچسب غروبي. رسيدند مي نظر به نزديك بسيار ساختند، مي

 .پنداشت مي غريب خويش

 نيمي و بود شده پوشانده عشقه پيچكهاي با كه سنگ قلوه شكل به نيمي آن بيروني نماي. بود طبقه دو ويال ساختمان
 گل از پوشيده باني سايه. داشت آشكاري هماهنگي آنجا كوهستاني طبيعت با كه سياه و سفيد مرمر سنگ از ديگر

 .خواند مي را خود پناه به باران و نور گزند از را رديوا تازه هر كه داشت خود چيز زير را ايوان آبي سرخ كاغذي

 رفت از نشان آمد، برمي خانه اسباب ي آراسته و پاكيزه ظاهر از آنچه. شدند ويال داخل همه ميزبان تعارف و راهنمايي با
 و كنند استراحت صورتتمايل در تا كرد راهنمايي اتاقشان بع را آنها ياشار چيز هر از قبل. داشت آن آخر نظافت و روب و

 .شود زدوده بدنشان از صندلي روي نشستن ساعت چند خستگي

 عمواوغلي و گرفتند جاي داشت قرار بينشان در مانند تابلو نورگيري كه باال طبقه اتاقهاي در صحرا و سلما ترتيب اين به
 تابلوئي رنگي كاشيهاي با ديوار ي آمده جلو پهناي و بود شده طراحي ال شكل به پذيرائي. پايين ي طبقه در نيز ياشار و
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 داخل و داشت قرار پايين سمت به كه خورد مي پله دو پذيرائي داخل به رفتن براي. بود شده نقاشي پائين ريزان برگ از
 بلند پايه عسلي ميز يك كنار در گامافون يك و بود كتابخانه آن ابتداي و بيروني قسمت. شد مي تشكيل قسمت دو از آن
 كنار در. داشت قرار آن طرفين در شده گچبري ستونهاي با اي شومينه و بود مبلمان ساختمان داخلي قسمت داشت قرار

 با فوقاني و انتهائي قسمت. داشت قرار شد مي وبسته باز داخل از كشوئي شكل به كه چوبي دري با قدي اي پنجره شالن،
 خوري ناهار وارد باال سمت به پله يك با فوقاني و انتهائي قسمت. داشت قار شد مي خوري ناهار وارد باال سمت به پله يك
 پرچين واالنهاي آن با ها پرده حتي بود، شيك و راحت چيز همه. داشت راه آشپزخانه به مشبك اي پنجره با و شد مي

 نزديك از صدايي. داشتند جالبي هماهنگي آباژورها و شومينه باالي ستوني نماي و چوبي اسباب رنگ با طرحشان خوش
 دست را ميزها روي انگشت با سلما. بود برق ژنراتور از صدا. شدند روشن خانه چراغهاي و شكست را سكوت منزل
 :گفت بود بازگشته انباري از تازه كه برادرش ه و كرد كيف آنها تميزي از و كرد نگاه داخل سنگي كف به دقت با و كشيد

 .است شده مرتب و تميز خيلي ويال. نكند درد دستت واقعاً ـ

 .اي نديده را آشپزخانه هنوز ـ

 كردي؟ را كار همه اين تنهائي خودت جداً ـ

 .نيستم وارد كارها طور اين من من نه، كه است مسلم ـ

 كردي؟ كار چه پس ـ

 روز ظرف باشم داشته چنداني نظارت آنكه بدون و آوردم خودم با كشته كار كارگر نفر دو. بكنم توانستم مي كار چه ـ
 .دادند تحول من به گل ي دسته يك مثل را اينجا

 آوردي؟ كجا از را كارگرها ـ

 كجاست؟. كوه پايين ي دهكده از ـ

 را دنيا ي همه انگار. رياست بي و داشتي دوست چقدر. ام شده عالقمند او به چقدر داني نمي. گردد برمي االن. باالست ـ
 .كرد تماشا چشمانش در شود مي

 :گفت و زد جانبي به حق لبخند ياشار

 زني؟ مي من به را حرفها اين چرا خوب، ولي راستي؟ ـ
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 :گفت خاص لحني با و انداخت او به مشكوكي نگاه سلما

 .باشي جدي قدر اين خواهد نمي حاال آقا، بردار دست ـ

 .بگذرد خوش ائ به و باشد راحت كامالً روز چند اين در اوغلي عمو كه باشيم داشته سعي باشد گذشته، حرفها اين از ـ

 بگذرد؟ خوش نبايد او به چي؟ صحرا پس ـ

 .خودم عهد به بگذاري را اين است كافي فقط گذرد، مي ـ

 :گفت و رفت پيش او ديدن با ياشار. آمد پايين و پيمود يكي تا دو ذا ها پله باال طبقه از صحرا موقع درهمين

 آمد؟ خوشت اينجا از صحرا چطوري ـ

 .است العاده فوق هم طبيعتش و منظره. آيد مي راحتي جاي نظر به ـ

 هست؟ مناسبي جاي چطور؟ كردن زندگي براي ـ

 .است بخش آرامش و قشنگ. است خوب ـ

 كني؟ زندگي اينجا روز يك داري دوست ـ

 :گفت و افتاد خنده به صحرا ـ

 نيست؟ بزرگ زيادي پدربزرگ و من براي اينجا ـ

 :گفت دوستانه و گرفت خود دست در را صحرا دست رفت، جلو تعجب كمي با سلما

 .نفهميدي خوب را ياشار منظور ـ

 :گفت و آورد لب بر را اش هميشگي لبخند ياشار لحظه اين در

 .كنيم روشن را شومينه بايد. بياروم هيزم انباري از روم مي من ـ

 .نيست سرد هوا آنقدرها ـ

 .بود نخواهد دلچسب بايد كه طور آن سرما نباشد، راه به آتش اگر و شود مي سرد خيلي امشب ـ
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 :گفت و رفت آشپزخانه به سلما

 است؟ سرگرميهاش همين به لطفش اينجا كه داني نمي تو ـ

 :گفت تعجب با رو اين از بود، نپنداشته سرگرمي را كردن برپا آتش گاه هيچ صحرا

 سرگرمي؟ ـ

 :گفت نشود ايجاد صحرا ذهن در تفاهمي سوأ اينكه براي ياشار و بود رفته اشپزخانه به سلما

 .بينم نمي را عمواوغلي راستي. دهد مي حال چقدر كه ببيني تا بشوي بازي وارد خودت بايد ـ

 شويد؟ مي سرگرم آتش با چطور. كند استراحت كمي تا رختخواب به فرستادمش زور به ـ

 بياوريم؟ را ها هيزم كني مي كمكم ـ

 .نه كه چرا ـ

 با و گرفت را گوشهايش ژنراتور خراش گوش صداي از صحرا. رفتند انباري به هم با دو هر ياشار پيشنهاد با بنابراين ـ
 :گفت بلند صداي

 كني؟ خاموشش تواني نمي. اي دهنده آزار صداي عجب ـ

 .شود مي تاريك جا همه كنم خاموشش اگر است برق مولد دستگاه ـ

 .كرد مي روشن را دهكده كه ام ديده تپه روي از. ام ديده را برق هم قبالً ـ

 .بشكنيم بيشتر بايد داريم كم هيزم امشب براي ـ

 بشكنم؟ من خواهي مي ـ

 .بشكن تو شدم خسته من وقت هر خوب، خيلي ـ

 .كرد شده قطعه قطعه چوبهاي كُنده شكستن به شروع و برداشت را سر ياشار

 زواردررفته ميزهاي و شكسته صندلي از. شد مي يافت جا آن در چيز همه. انداخت انبار داخل اطراف به نگاهي صحرا
 هيزم مقداري شكستن از پس. تعميراتي و باغباني آالت ابزار و خانه ي استفاده قابل غير و مستعمل اسباب تا گرفته
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 طاقت دلش باغباني ابزار همه آن ديدن از نيز صحرا. داد صحرا دست به و كرد خارج تن از را پولور و شد گرمش ياشار
 دقت با. رفت بودند شده مستتر بلند علفهاي ميان كه بيچاره گلهاي سراغ به قيچي و بيلچه برداشتن از پس و نياورد
 :گفت و ديد را صحرا بود ويال جلوي به مشرف كه آشپزخانه پنجره از سلما. شد كار مشغول

 .شوي مي خسته تنهايي كني؟ مي داري كار چه صحرا، ـ

 .هستم گلها عاشق دارم، دوست را باغباني من نه، ـ

 وا تحسين به را ببيننده شده شكوفا تازه گلهاي درخشش و شد وجين كامالً ايوان دور سنگي گلداني كه نگذشت چيزي
 .داشت مي

 يك با بود كرده خيس را او عرق كه حالي در و كرد تعقيب را بو گرسنگي با ياشار و پيچيد بيرون ي محوطه در غذا بوي
 .رفت ويال سمت به و آمد بيرون انباري از هيزم بغل يك و آسنين بي زيرپوش

 :گفت صحرا خطاب ايستاد ايوان روي داخل به رفتن از قبل

 .شكستي هيزم هم چقدر. كردي كمكم خيلي نكند، درد دستت ـ

 ديگري كاري خوب،. دهي نمي من دست رابه تبر عنوان هيچ به تو دانستم مي. شدي خسته خيلي اينكه مثل شده؟ چه ـ
 .برسم بيچاره گلهاي اين داد به اينكه جز نداشتم

 ديده هوا تاريك فضاي در و جهيد بيرون قرمز هاي جرقه شومينه كش دود از كوتاه مدتي از پس. رفت داخل به ياشار
 او كنار ياشار. شست مي حياط داخل شير زير را خود دستهاي صحرا. رفت پيش صحرا سمت به و آمد بيرون ياشار. شد
 .داشت جريان كوه از زيرا بود، خنك بسيار آب. ررد شير زير را گردنش و دست و نشست خيز نيم حالت به

 :گفت و شد بلند صحرا

 اي. بدهم نجات مزاحم علفهاي شرّ از را آنها كه كردند مي التماس بيچاره گلهاي انگار شدي؟ متوجه. بردم لذت چقدر ـ
 .نداري عادت كار اين به تو. كردي خيس را تنت تمام كه تو واي

 ياشار پشت روي بزرگ اي حوله و برگشت لحظه چند از پس و دويد ويال سمت به باستد وي جواب منتظر آنكه بي آنگاه
 .كرد مي پدربزرگش براي را كار اين مواقعي چنين در. انداخت

 .رويم مي حمام ديگر ساعت نيم نيست، بايد ـ
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 :گفت خود با و زد صدا شام براي را آنها و آمد ايوان روي سلما موقع اين در

 ».گذرد مي خوش بهش حسابي دارد كه نگذشته رسيدنمان از ساعتي چند هنوز «

 لذّتي شوخي اين از كرد مي احساس اما بگيرد، را برادرش حال كه شد نمي راضي دلش عمق در و بود دودل كمي آنكه با
 و كرد غافلگيرشان و شد ظاهر آنها برابر در گاه بنا شود ديده آنكه بي و كرده استفاده هوا تاريكي از. برد مي خاص
 :گفت

 است؟ آماده شام گفتم كه نشنيديد را صدايم مگر ـ

 صحرا عاقبت. كرد صحرا تماشاي به دعوت را او خود نگاه با و شد خيره خواهرش به باشد خورده جا اينكه بدون ياشار
 :گفت ياشار سر روي را حوله كشيد، بلند نفسي

 .خوري مي را سرما اما شدي، خشك كامالً ديگر حاال

 افتاده؟ اتّفاقي صحرا؟ شده چه ـ

 .افتد مي بعداً اما نه، حاال ـ

 افتاده؟ اتّفاقي چه نفهميديم آخر ـ

 :گفت و آمد حرف به ياشار

 .همين. شستم بود كثيف صورتم و دست نشده چيزي ـ

 .آمدي در حمام از تازه انگار شدي؟ خيس اينطوري چرا پس ـ

 :گفت صحرا

 گفتي؟ مي چه ديد مي اولش شداگر خشك كه حاال تازه ـ

 به رو ناخودآگاه صحرا جانبداري به كشيدو خجالت خود از اش طبيعي و صادقانه برخورد آن با صحرا معصوميت از سلما
 :گفت و كرد ياشار
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 شود؟ مي چه ما تكليف شوي بستري و بيفتي رختخواب در نكرده خدايي و بخوري سرما تو اگر. دارد حق صحرا خوب ـ
 .بشود زهرمان اينكه نه بگذرانيم خوش ايم آمده ما كردي؟ را فكرش هيچ اصالً

 .نيست خبري كه هم حرفا اين و لرز و تب و عطسه از. سالمم كه بينيد مي. نشده طوري حاال ـ

 .نيست مادر كه است خوب هم باز ـ

 .هستيد نفر دو شما عوضش ـ

 تناول از پس شدن خيره آتش به و نشستن شومينه كنار در اينك. گرفت وزيدن تندي نسبتاً باد و پوشاند ابر را آسمان
 سرماي شوند، مي جا به جا شما گداخته زغالهاي چوب و گرما آتش ي ميله با كه حالي در صميمي جمعي در و لذيذ شامي

 وجود عشق از آكنده قلبي جمع اين در اگر باالخص كند، مي گوارا و دلچسب نيز را قطب سرماي هيچ كه كوهستان
 از تر خاموش ياشار وليكن. بازد مي رنگ وي برابر در آتش، هاي گداخته بگشايد سخن به لب اگر كه باشد داشته
 شناختن جريان از و بود داده آب را دلش آتش بخش لذت گرماي وجود با كه سلما حرفهاي به و بود نشسته هميشه
 و معرض در كه كسي مثل درست. بود سپرده گوش كرد، مي تعريف مو به مو را همه ياشار سر ماليدن شير تا صحرا
 .واداشت تحير و تفكر به را صحرا اينگو و گشود سخن به لب اراده بي باشد، گرفته قرار افيون و دود تاثير تخت

 :داشت اظهار خنده با سلما

 از من كه حالي در شناسم، نمي و ام نديده را تو من كه كرد خيال او است دختري چطور صحرا پرسيدم ياشار از كه وقتي ـ
 .شناختم مي را تو حدودي تا بودم ديده را تو تفريح و گردش حين پيش سالها

 :پرسيد و كرد بزرگش پدر له رو صحرا

 باشند؟ ديده مرا تصادف برحسب و آمده دشت اطراف گردش منظور به افرادي دارد امكان پس ـ

 :داد جواب فوراً ياشار ـ

 .بود استثنائي مورد يك فقط اين نه؛ ـ

 سلما. شد جويا را موقعش بي افشاگري دليل آميز سرزنش لحني با و فراخواند خود پيش را خواهرش ياشار خواب از قبل
 :گفت جانب ب حق اي قيافه با كار بر نهادن سرپوش براي نيز
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 نبايد و توانيم نمي كه رسد مي روز يك باالخره نگوئيم؟ او به را حقيقت كه بدهيم اجازه خودمان به توانيم مي كي تا ـ
 همين. دهيم مي نجات بدبختي و تنهائي از زودتر را صحرا كنيم روشن را واقعيت زودتر چه هر بنابراين بمانيم، ساكت
 .كند شماري ساعت مرگ انتظار به و بنشيند گوشه يك تنها بايد كه را بيچاره عمواوغلي طور

 بهار مثل درست عمل بدون حرف اما زني مي هم قشنگي حرفهاي اوات گاهي حتي زني مي حرف زياد تو سلما، ببين ـ
 .شود نمي حل مشكلي هيچ طوري اين و كردي اشتباه كه باشي داشته قبول بايد. است گل و سبزه بدون

 .بست خود پشت محكم را اتاق در و رفت باال ي طبقه به خودش دست از دلخوري با سلما

 

 پانزدهم فصل

 .كرد دنبال اتاق ي پنجره كنار تا بود داده تكيه طناب يك به كه را الدوله امين ياس خود نگاه

 به را صحرا ، ساز ي كننده منقلب و سوز پر صداي.  لرزاند مي را طبيعت قلب او عشق شيون. زد تار بر خيمه پنجره زير
 تندر و گرفت اوج تار صداي ناگهان. فهميد مي كالمي هر در را عشق زبان. داشت وا شنيدن به را او و كشاند پنجره پشت
 سرگشته و تر ديوانه خود از ورزيدن عشق در را ياشار و شد مستولي صحرا روح بر ترس لحظه اين در. غريد وار ديوانه

 .يافت تر

 بپذيرد را عشقي چنين و كند باورش بود قادر نه. . بود شده خفه گلويش در صدا.  بزند صدا را او كرد نمي جرأت صحرا
 .پنداشت مي خويش صداقت و محبت به خيانت را اين و بجويد استمداد آنها از و بگويد سخن ديگران توانستبا مي نه و

 پنجره پشت ياشار ي افتاده توان از و خورده باران ي چهره كوتاه بسيار مدتي از پس آن متعاقب و شد قطع صدا ناگهان
 .شد نمايان

 وي تا برد دست و كرد باز را پنجره فورا. ديد مي چشمانش جلوي سخت بيماري يك در را وي جنون پيامد حاال همين از
 و دستپاچه صحرا.  خاست مي بر بخار و چكيد مي آب بدنش از. شد داخل و زد كنار را او دست ياشار اما ، كند كمك را

 بود اين مثل. ترسيد بدنش اندازه از بيش حرارت از. انداخت او ي شانه روي و برداشت را تخت روي ي ملحفه هراسناك
 .دويد مي رگها به قلبش از آتش خون جاي به كه

 .سوزد مي كوره مثل دارد تنت -
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 : گفت و زد زانو زمين بر مقابلش در صحرا و نشست تخت روي ياشار

 كنم؟ كار چه بايد من حاال آوردي؟ خودت سر بالئي چه داني مي -

 : گفت و بود شده خون پر درون آتش از ياشار نافذ چشمان

 كردم پا به كه آتشي در را تو انجماد من اما ، است يخبندان چون ، تو عشق. ندارد مرزي من ديوانگي كه ميبيني حاال -
 .كنم مي ذوب

 بيهوش و رفت حال از. دارد نگاه باز را چشمانش نتوانست ديگر سپس و كرد ادا گسيخته لجام خشمي با را كلمات اين
 وقتي ولي شدند مبهوت حال آن در وي ديدن از دو هر.  رفت سلما و پدربزرگ سراغ به ناگزير صحرا. افتاد تخت روي
 كه وقتي. افتادند پس نگراني و تعجب از ، كردند مشاهده حالت آن در بيهوش و خيس را ياشار و شدند همراه او با كه

 عوض را او خيس هاي لباس تا گرفت كمك سلما از ابتدا. شد كار به دست خود بالفاصله ديد را آنها دستپاچگي صحرا
 دستمال و پاشويه با مرتب. داد قرار او كنار پتو زير نايلون يك در سپس و ريخت پارچه در را يخ ريز هاي قالب. كنند
 هم بر چشم او بالين بر شب تمام. داشت او تب آوردن پايين در سعي گذاشت مي اش پيشاني روي كه يخ آب در خيس

 عمو و سلما. آمد نمي بر كسي دست از كاري ياشار بيماري با زيرا ، بود نيز پدربزرگش نگران حال عين در. نگذاشت
 .رفتند فرو خواب به و شد سنگين هايشان پلك عاقبت اما كشيدند بيداري وقت دير تا اوغلي

 اش پيشاني بر خيس دستمال و نشست مي او كنار خستگي از لحظه چند گاهي. برنداشت او از چشم هم لحظه يك صحرا
 مردمك ديگر بار يك تا كرد مي دعا او ي بسته و حركت بي هاي پلك ديدن با. داشت آروز يك فقط اكنون. كشيد مي

 .ببيند خود تماشاي حال در را چشمانش

 خود با كه تندي باد با همراه و گذشتند مي سرعت به پايين ارتفاع در مانندي مه و پراكنده ابرهاي و بود شده روشن هوا
 خود در. داد قرار حمله مورد را صحرا دل فوالدي اي مته مانند نگراني. افزودند مي هوا وضع وخامت به آوردند مي

 .تر دلچسب و عميق اما ، آشنا دردي:  كرد مي درد احساس

 نظر در. شدند ظاهر اش پيشاني بر عرق قطرات و كرد حركت ياشار دست كه زد مي پا و دست التهاب در او بالين بر
 كمك ياشار كردن عرق به تا انداخت شومينه در ديگر هيزم چند. شد تر آسوده كمي. بود بهبود نشان اولين اين صحرا
 .كند

 .آمد بر داغ و مقوي سوپي تهيه تدارك در و گذاشت را كتري و رفت آشپزخانه به
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. بود نكرده فراموش نيز را پدربزرگش و سلما ي صبحانه البته. گشت مي باز و زد مي اتاق به سري بار يك دقيقه چند هر
 ديگ يك داخل بود كرده تهيه بود كرده شيرين كمي صبحانه براي كه را نان خمير. بود گرفته ياد سلما از را فر كار طرز

 انباري پستوي و فريزر يخچال در را ماه يك ي آذوقه قبل از ياشار. شود پخته ماليم حرارت با تا گذاشت فر در چرپ
 .نبودند مضيقه در لحاظ هيچ از و بود كرده انبار آشپزخانه پشت

 به رفتن با. خاست مي بر آن از اميد و زندگي طراوت و بود مرتب و خوب چيز همه ، شدند بيدار سلما و اوغلي عمو وقتي
 بسيار خوشحالي با و دميد چشمانش در شادي ي رقه با كرد مي نگاه را آنها و بود آمده هوش به كه او ديدن و ياشار اتاق

 .گفتند سپاس را خداوند

 ، داغ سوپ بشقاب يك از شد مي تشكيل كه نيز را ياشار صبحانه و خواند آشپزخانه به صبحانه صرف براي را آنها صحرا
 قاشق هر دقت و حوصله با صحرا.  كرد مي عرق مدام و نداشت رمق. بنشيند تخت روي توانست ياشار. برد وي اتاق به

 از نيز قطراتي عرق همراه. كشيد دراز دوباره ياشار ، شد خالي ظرف از مقداري اينكه از پس. خوراند مي او به را سوپ
 .داشت وا گريه به را صحرا كه شد سرازير چشمانش ي گوشه

 : گفت ، ريخت مي اشك كه حالي در صحرا

 .بود سردت اما داشتي شديدي خيلي تب ، لرزيدي مي ديشب داري؟ تشنج هنوز اينكه يا شدي بهتر -

 : داد جواب حالي بي با ياشار

 بود افتاده پنجره پايين ؟ برداشتي را تار ، شوم مي خوب زود خيلي نباش نگران ، بهترم -

 .كن استراحت كامال و بخوابي بايد تو. برداشتم صبح بله -

 .بود ريخته سوپ در را اش كرده دم صحرا كه بود گياهي داروئي از اين. رفت خواب به و شد بسته چشمانش آرام خيلي

 بخش فرح و صاف آسمان و شدند پراكنده ابرها روز آن عصر. فهميد نمي چيزي و بود خوابيده بستر در كامل روز يك
 .كنند پيدا ويال اطراف در اوكاليپتوس درخت شد اگر تا رفت بيرون خودش و سپرد سلما دست به را بيمارش صحرا. شد

 : گفت و گرفت آغوش در را او شادي با سلما شد خانه وارد صحرا كه وقتي

 .است خوب كامال هم حالش.  شده بيدار ياشار -

 .است بهتر هم اول روز از حتي
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 : گفت سلما. شد خوشحال واقعا سلما بخش مسرت خبر از ولي بازگشت خانه به نوميد و بود نكرده پيدا را درخت صحرا

 .ببين بيا خودت كني نمي باور اگر -

 شد؟ بيدار وقت چه -

 .گيرد مي را تو سراغ فقط برادرم ، اما. بودم او پيش حاال هم من. اوست نزد اوغلي عمو. پيش ساعت نيم -

 و كرد صدايش سلما. رفت باال طبقه به بياورد خود روي به آنكه بي اما ، شد مي ديده وضوح به صحرا ي چهره در خستگي
 : گفت

 خيلي را تو او شناسم مي را برادرم من اما ، دهد نمي نشان كسي هر به را خودش محبت و است داري تو آدم ياشار -
 .دنيا در كسي هر از بيشتر...شايد دارد دوست

 نگاه صحرا ديدن با. بود نشسته تخت ي لبه روي كامل سالمت با ياشار. شد داخل و رفت اتاق طرف به صحرا
 : گفت و دوخت او به را ستايشگرش

 پرستار؟ خانم چطوري. سالم -

 سرعت؟ اين به هم آن شدي؟ خوب واقعا ، سالم -

 .شود نمي باورم

 : گفت خوشحالي با اوغلي عمو

 افتاد مي رختخواب در نبايد اصال نيرومند هيكل اين با -

 : گفت مي كه رسيد مي گوش به ها پله پايين از سلما صداي

 بيارم؟ باال را شطرنج اوغلي عمو -

 كنيد تماشا را ما بازي بياييد داريد دوست اگر.  است خوبي سرگرمي. آيم مي پايين االن خودم نه -

 ببري؟ سلما از آمده پيش -
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 به را خودت پيرمردها مثل نيست الزم ديگر هم تو. كند بازي من با دارد دوست كه است همين براي شايد ، اصال نه -
 .ما پيش بيا و بگير حمام يك. بزني مريضي

 الساعه ، چشم -

 .شد اتاق كردن جور و جمع مشغول صحرا و رفت بيرون اوغلي عمو

 : گفت و گرفت خود به مظلوم اي قيافه ياشار

 دلخوري؟ من از صحرا -

 .نه -

 .نداشتم خوبي حال اما نيست يادم دقيقا. گفتم مزخرف هم خيلي. دادم زحمت بهت خيلي ولي -

 .گفتي مي هذيان كه بود معلوم. داشتي تب فقط. نزدي بدي حرف -

 .شود نمي خوب وقت هيچ تب اين. دارم تب هم االن همين -

 .كنم مي درك را احساست. دارم را تب اين هم من. گويي مي راست -

 واقعا؟ -

 .بله خوب -

 بدهم نشان تو به را چيزي چه خواستم مي كه داني مي پس -

 .داري دوست را من كه -

 نه؟ مگر دادم نشان...هم خيلي ، بودم گفته هم قبال را اين -

 .بياوري فشار خودت به ندارد لزومي ديگر -

 باور كه بينم مي تو در را رفتارها بعضي. شوم مي سردرگم بيشتر گذرد مي كه روز هر. شده سخت من براي گفتنش -
 .ندارم قبول اما ، كنم مي

 كني قبول كم كم تواني مي كه گفتي موقع آن تو و زديم حرف قبال هم مساله اين مورد در -
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 قبولش اما متنفرم سرما از من و كند مي دلسردم گرچه گذارد نمي باقي حرفي تو عشق. نيست مساله آن ي درباره نه -
 .بيايم كنار قضيه اين با توانم مي تو يعني استثنائي مورد اين در كم دست. دارم

 : گفت كنايه با صحرا

 گوئي؟ مي چه كه هست معلوم اصال. آورم نمي در سر. داري تب واقعا اينكه مثل -

 : گفت بود شده خيره بيرون به هدف بي حالي در و رفت پنجره كنار ياشار

 .باشد بهتر بكشم دراز اگر شايد. آيد نمي جا حالم چرا دانم نمي -

 .شوي بلند زودي اين به نبايد گفتم كه هم من -

 : گفت ناله كمي با و زد چنگ را بدنش خود دستان با ياشار

 .رود مي گيج هم سرم...سرم. دارند درد هايم استخواان ي همه. كند مي درد تنم -

 : داد ادامه و كرد بود شده او مات كه صحرا به نگاهي. انداخت خود ي شانه روي و برداشت تخت روي از را ملحفه

 شدم؟ دار خنده خيلي -

 .گيرد مي را ام خنده جلوي كه دارد وجود صورتت در چيزي ولي ، شايد -

 : گفت و رفت لحاف زير دوباره ياشار اعتراف اين شنيدن با

 .نيست خوب هيچ حالم. دارم لرز و سرگيجه -

 .شود مي بهتر حالت بخوري سوپ اين از ديگر كمي كني سعي اگر. كرد فروكش تب خدا اميد به -

 .كند مي درد تنم. ندارم ميل -

 .دهم مي نجاتت گر معجزه پماد يك با االن خوب خيلي -

 گرفت را پماد سراغ كرد مي بازي شطرنج كه پدربزرگش از و رفت پايين طبقه به

 : پرسيد نگراني با سلما -
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 صحرا؟ شده چه -

 .كند مي درد بدنش كمي ياشار فقط نيفتاده اتفاقي. هيچي -

 : گفت ناراحتي با سلما

 سر درد و تعجب به را همه و زند مي سر آنها از اتفاقا و رسد مي نظر به بعيد كه ها آدم بعضي از كارها يعضي! كه واقعا -
 .اندازد مي

 : گفت خونسردي با اغلي عمو

 خير به كه شكر رو خدا ولي بدهد رخ بدتري پيشامد بود ممكن. دهيم قرار استنطاق مورد را او نيست صالح دخترم نه -
 .گذشت

 بزند؟ تا شديد باران آن در كه زند مي سرش به ياشار مثل عاقلي آدم چطور فهمم نمي -

 موارد اينطور در مخصوصا.  جوونيد خيلي هنوز شما -

 مي چه را پدر جواب تازه كرد؟ مي دق ام بيچاره مادر افتاد مي بدي اتفاق اگر كه نكرد را فكر اين يعني ياشار چرا -
 داديم؟

 : گفت و كرد سلما به رو متانت و صبوري با اوغلي عمو

 مي آنها واقع در. آورد منطقي دليل برايش شود نمي كه زنند مي كارهايي به دست عاقل هاي آدم از خيلي دخترم ببين -
 و گيرند مي قرار اي خواسته تاثير تحت اي لحظه احساسات بند در متاسفانه اما كنند اتخاذ درستي و عاقالنه تصميم توانند
 او به بايد كه گرفته قرار وضعيتي در ولي ، نه باشد آدمي چنين ياشار اينكه نه البته. زنند مي آميز جنون كارهاي به دست
 .داد فرصت

 : گفت سلما به خطاب مجددا و فرستاد پماد دنبال به را صحرا آنگاه

 .بيايد بيرون اتاق آن از خواهد نمي فقط نيست بد هم ها قدر آن حالش -

 ...كه زند مي بيماري به را خودش بيشتر يعني.  متقلبي عجب -

 كند گرم را خودش طوري يك بايد باالخره ندارد بخاري خودش اتاق چون بله -
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 شده رفع كامال سلما نگراني.  خنده زير زدند بودند خوانده را ياشار دست اينكه از سپس و كردند نگاه هم به لحظه چند -
 : گفت بود كرده پر شيرين خيالي را جايش و

 دهيم مي ادامه را بازيمان ما است اينطور كه حال -

 : گفت و زد صدايش اوغلي عمو كه رفت باال ها پله از و كرد پيدا را پماد صحرا

 .است كرده تحريك را اعصابش درد چونكه ، بماليم بدنش روي آرام شود مي كه آنجايي تا بايد. بيايم تا واستا -

 .پدربزرگ چشم -

 : گفت و نشست تخت ي لبه روي كنارش و برگشت بيمارش نزد اوغلي عمو همراه صحرا

 بمالد پماد را پشتت پدربزرگ تا بكش دراز سينه به -

 خوابيد سينه به رو و كرد پشت شنوي حرف با ياشار

 در ، كمرش ي مهره پشت تا كرد ماليدن به شروع گردن ي مازه از ماليمت با و كرد آغشته پماد به را دست اوغلي عمو
. داد مي مال و مشت بودند شده شل كمي اكنون كه را اش عضالني بازوهاي و پهن هاي شانه زيرش دستان با حال عين

 بمالد را تنش گونه همين او تا داد مي اجازه اوغلي عمو مفرط خستگي به توجه بي او و گذشت منوال همين به چند دقايقي
 .باشد خاطرش آرامش و تسكين موجب و

 ، داشت خبر داد مي انجام را كار اين رغبت و ميل با كه اوغلي عمو باطن صفاي از گرچه و رفت سر صحرا حوصله كم كم
 : گفت و كند مي خستگي احساس عمو كه دانست مي ولي

 ياشار؟ كافيه -

 .ها سينه مخصوصا كند مي درد هم تنم جلوي -

 .داد ماساژ پماد با را او سينه و كرد پماد به آغشته را دست ماليد را پشت كه ترتيبي ناچار به نيز اوغلي عمو

 : گفت صحرا و رفت ظطرنج سراغ و كرد تمام را كارش اوغلي عمو

 .بخوري چيزي يك كه رسيده وقتي -
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 .شود بلند او تا داشت نگاه ياشار جلوي و برداشت ميز روي از را سوپ ظرف

 بخورم توانم نمي نه -

 است الزم تقويتت براي چرا -

 .خورد مي هم به حالم ديدنش از -

 بخوري قاشق چند بايد شده كه هم من خاطر به ولي -

 ورزيد امتناع و گرداند را سرش ياشار

 : گفت دلخوري بدون پدربزرگش هاي حرف يادآوري با صحرا

 .مادر خاطر به پس -

 شكل به راحتي خود عشق و شور بازتاب اگر. كرد خوردن به شروع و گرفت او دست از را ظرف حرف اين شنيدن با
 كه ميديد اين در را كار ي چاره اينك. افتاد نمي حال اين به هرگز ، كرد مي مشاهده صحرا در ناچيزي بسيار

 دارد نگه خود نگران را صحرا بيشتري ساعات و دهد طول بيشتر كمي را اش سرماخوردگي

 كند ايجاد او در چنيني اين وابستگي و بكشاند عادت از فراتر را او خواست مي

 : گفت و كرد پتو زير را سرش و كشيد دراز تخت روي كسالت با و خورد آخر قاشق تا را سوپ

 .آيد مي خوابم -

 با مصاف حال در شطرنج ي عرصه در هنوز سلما و اوغلي عمو. شد خارج اتاق از و برداشت را خالي ظرف نيز صحرا
 سكوت در صحرا. بود بازي به معطوف حواسشان دانگ شش و نداشتند توجه ديگري چيز هيچ به و بودند يكديگر
 : گفت نگراني با و افتاد صحرا به چشمش و آورد باال را سرش سلما. بود اوغلي عمو حركت نوبت. نشست كنارشان

 .اي نگذاشته هم بر چشم آن يك حتي حاال تا ديشب از. كني استراحت بايد. شدي خسته خيلي. پريده رنگت چقدر -

 نيست مهم نباش نگران -

 .زنم مي صدا شام براي را تو و كنم مي مواظبت ياشار از خودم. بخواب بگير من اتاق برو. ياشار دست از امان -
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 بعد ، ببرم باال هيزم تا چند اول ولي حتما باشد -

 برداشتن از پس صحرا. بود نياورده دست به را اش هميشگي طراوت و سرخي و بود سفيد هنوز صحرا ي چهره رنگ
 نفس آرام و بود بسته را چشمانش ياشار. شدند اتاق داخل. شد روانه اش پي در نيز سلما و رفت باال طبقه به هيزم چند
 : گفت و گرفت صميمانه را صحرا دست سلما. كشيد مي

 .باشد داشته ديگري دليل ات پريدگي رنگ شايد -

 .كنم نمي فكر نه -

 .باشد همين براي شايد. ندارد ضروري اطمينان براي -

 را راديو اوغلي عمو. انداخت نظر پذيرائي به ها پله باالي از. شد خارج دنبالش به نيز سلما و رفت بيرون اتاق از صحرا
 .كرد مي سير خود عالم در كردن گوش حين در و بود كرده روشن

 اوغلي عمو اما ، بزنند قدم اطراف در كمي هواخوري براي كه كرد پيشنهاد سلما و آمدند اوغلي عمو پيش بعد مدتي
 كشيد پيش را ياشار بيماري و كرد مخالفت

 پشت از صحرا. رفت اشپزخانه به شام طبخ براي بسيار رغبت با و شد شادمان بسيار اوغلي عمو كاري مالحظه از سلما
 : گفت و بوسيد را صورتش ، زد بغل را پدربزرگش گردن

 .نرسيدم شما به خوب روز دو اين -

 هايش لجبازي به توجه بدون خواهم مي تو از. داشت احتياج تو مراقبت به من از بيشتر ياشار عوضش. ندارد عيبي هيچ -
 كني محبت او به تواني مي تا

 است؟ لجباز او كه فهميديد كجا از شما -

 تو با بعد شدم مي ناسازگار خودم با اول. شدم مي طور همين بودم او جاي هم من اگر چون -

 .نيستيد هاي حرف اين اهل شما -

 ام؟ نبرده لذت تو توجه جبل از يا ام نشده عصباني تو دست از حال به تا من يعني -
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 ديگران جاي خودم گذاشتن از اصل در. كنم درك توانم نمي را رفتارها از بعضي من پدربزرگ؟ چيست دانيد مي -
 .بينم مي خودم نگاه از را كسي هر و عاجزم

 من مثال. شود روشن برايت چيز همه زمان مرور به و كم كم تا باشي داشته صبر بايد ولي بگوئي چه خواهي مي دانم مي
 غير اگر. ام نخواسته تو از خودم براي را كاري هيچ و پرورانم مي سر در برايت آرزوهايي چه كه ام نگفته تو به امروز تا
 .بگو هست و بوده اين از

 : گفت و زد زانو برابرش در التماس با صحرا

 نشكنيد را دلم پدربزرگ كنم مي تمنا ، بگوئيد -

 زنم مي حرف آرزويم تنها از اول. گويم مي را چيز همه رسيد كه وقتي -

 : گفت و نشست مبل روي و آمد بيرون آشپزخانه از شيريني و چاي با سلما

 .كرديد خلوت خوب -

 .رفت فرو فكر به و گرفت قرار مبل روي ، شد بلند و بوسيد را پدربزرگش دست صحرا

 : گفت حسرت با سلما

 شده او نصيب شانسي و نعمت عجب. صحرا حال به خوش ، داشتم شما مثل پدربزرگي هم من كاش -

 باشم داشته صحرا مثل ديگري خوب ي نوه خواهم مي خدا از ، بخواهي اگر -

 : گفت خوشحالي با گنجيد نمي خود پوست در كه سلما

 باشيد من پدربزرگ بايد هم شما باشد صحرا مادر ، من مادر كه وقتي -

 اي نقطه به خود ديار دلتنگ بلكه نبود آنها ملتفت صحرا.  گرفت را دهانش جلوي و خورد جا خود ي گفته از ناگهان
 .آورد مي بر آه سينه عمق از و بود شده خيره

 : گفت و باشد بود گذاشته بار كه باشد غذايي مراقب تا رفت اشپزخانه به سلما

 گيرد مي ته االن كه بروم غذا سراغ دهيد اجازه اگر پدربزرگ بخشيد مي -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  212 

 باش راحت عزيزم برو -

 شد اگر و بزند سري ياشار به تا خواست او از سپس ، كرد تعارف نيز صحرا به و برداشت را خود چاي فنجان اوغلي عمو
 .ببرد چاي برايش

 شد ياشار اتاق وارد چاي فنجان با و كرد اطاعت چرا و چون بي صحرا

 : گفت آهسته و شد نزديك او به پاورچين پاورچين

 بيداري؟ ياشار -

 : گفت و كرد صحرا به را رويش سپس ، زد پهلو به غلتي ياشار

 بيدارم بله -

 خوري؟ مي چاي -

 كردم سرفه هم بار چند.  ام تشنه بله -

 نه يا داري تب ببينم بگذار -

 : گفت و گذاشت اش پيشاني روي دست

 نيست گرم زياد -

 .بگيرم سرد اب دوش خواهد مي دلم. گرفته آتش دلم انگاري. شدم خيس عرق از ولي -

 : گفت و داد دستش به را چاي صحرا

 ردي عرق اينقدر كه است پماد خاطر به -

 : گفت و نوشيد ولع با را چاي ياشار

 برسد دادم به نبود كس هيچ ولي ، كردم مي سرفه كه بود ساعت نيم -

 باشم پيشت اينجا نبايد من كه دادي نشان رفتارت با كه بودي تو خود اين تازه اي؟ بچه مگر -
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 رفتي؟ پيشم از زود چرا تو نيست كه باشد اينطور هم اگر -

 كني استراحت كه رفتم -

 ماني؟ مي پيشم پس -

 : گفت نشستن از پس و كشيد تخت جلوي را صندلي صحرا -

 بخواهي تو كه وقت هر تا بله -

 .نبود كمك كسالت و حالي بي اين به خويش ي اراده نيز خود ولي ، ساخت مي قرارش بي زكام واقع در

 

 شانزدهم فصل

 دو آن بين ميشدند حوصله بي كم كم ياشار بيماري شدن طوالني از بقيه حاليكه در.گذشت منوال بهمين ديگر روز دو
 را صورتش ابتدا ياشار سرد اما آفتابي ظهري از بعد.بود آمدنشان چهارم روز.آمد بوجود اي تازه و مجكم الفت و انس

 پوست و داشت نگاه شومينه آتش جلوي را خودش.زد سرش به شوخي يك هوس حمام به رفتن از قبل اما كرد اصالح
 صدايي شنيدن بحمض.داد فرا گوش صحرا پاي صداي شنيدن انتظار به و گذاشت آن حرارت رمعرض د را بدن و صورت
 چركها رخت آوري جمع براي صحرا.شد منتظر و بازگشت رختخواب به ميشناخت ميرفت راه هم پنجه روي اگر كه پايي
 و افتاد دستش از سبد.شد نگران بود كشيده باال سر فرق تا را چتو حاليكه در ياشار ديدن با اما.بود آمده اتاق به

 شده؟ چي ياشار:گفت

 شدي؟خداي قرمز اينقدر آمده؟چرا سرت باليي چه:گفت و گشت مواجه او شده سرخ صورت با ناگهان و زد كنار را پتو
 .كنم خبر را پدربزرگ بروم!بزرگ

 .بود شوخي يك فقط نترس:گفت و گرفت را دستش ياشار

 را لباسهايت شو بلند زودتر حاال.كلك متقلب اي:گفت و زد لبخند ياشار خوشگل و شده اصالح تازه صورت به صحرا-
 .كن عوض

 شبانه صحبتهاي با و بگذارد سر پشت را بحران بود توانسته صحرا بر تكيه با ياشار.شد خارج اتاق از و كرد جمع را رختها
 از كه شيريني گفتنيهاي با ديگر سويي از.سازد آشنا خود اخالق با را صحرا توانست ميافت ادامه صبح تا گاه كه اي
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 حرفهايش.كرد وابسته خود به گذشته از بيش را وي بود كرده تعريف او براي خاطراتش كنار و گوشه و كودكانه رازهاي
 .برد مشترك بهره دنيا از بايد.شد سعادتمند تا كرد اتكا بهم بايد:ميگفت كه حرفهايي.ميكرد صدا صحرا گوش در مرتب

 از گويي طبيعت كه بعدازظهري و نوراني و زيبا روزي.ديد ديگر شكلي را دنيا آمد بيرون داغ حمامي از پس ياشار وقتيكه
 رخت حياط در كه صحرا جلوي برازنده اندامي و شيك لباسي با هميشه از تر قيافه خوش.بود شده سيراب حيات چشمه

 كنم؟ كمكت ميدهي اجازه:گفت و ايستاد ميشست

 .كنم پهن ميخواهم كه وقتي براي باشد نه حاال-

 نداري؟ كاري من با پس-

 .نه-

 ميگذرد؟ چطوري؟خوش:گفت برادرش به رو و آمد كمك براي سلما

 .زياد خيلي بعضيها وجود بركت به-

 باشد؟ واگيردار مرضت وقت يك نكند-

 .شايد بود پسرعمو اگر-

 .شد لباسها آبكشي مشغول و زد لبخند صحرا به و كشيد خجالت سلما

 قدم و گردش به درختان ميان در و آمد بيرون دست در پهن تخته يك و كلفت طناب مقداري با و رفت انباري به ياشار
 سالمت و شفاف رخسارش.ميكرد تماشا را آنها و بود نشسته راحت صندلي يك بر ايوان روي بر اوغلي عمو.پرداخت زدن
 .ميشد تنگي نفس دچار و برميخاست اش سينه از صداهايي گاهي اما.نميكرد سرفه و ميرسيد بنظر

 بسيار كه جذاب و زيبا دختري عكس داشت قرار جيبش در كه شد عكسي متوجه ياشار پيراهن شستن حين در صحرا
 گرفت را عكس فورا سلما.پيچيد وجودش در آن صداي و كرد برخورد قلبش ديواره به چيزي ناگهان.بود ياشار به شبيه

 نيست؟ خوشگل تو بنظر:گفت و

 .زد چنگ خود مهر پر انگشتان در را پيراهن آرام آرام و كرد نگاه مستقيم اي نقطه به سكوت در و نداد جوابي صحرا
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 كه گفت ميشود.دارد دوستش خيلي. نميكند جدا خودش از حالي رهيچ د و دارد همراه خود با را عكس اين هميشه-
 .باشد نداشته ديگري هيچكس به شايد كه دارد او به نسبت عجيبي عشق

 مي غش بي و صادق بسيار نظرش در كه ياشار محبت اظهار به فقط اما نيامد بوجود صحرا در حسادتي حس كوچكترين
 .بيابد بيشتري تعدد آينده در ميتواند و است مند عالقه نفر دو به خودش خوب گفت بخود اي لحظه.كرد ترديد كمي آمد

 كه برد ويال پشت به را شده ابكشي رخت.نميداد رضايت قلبش واقع در.كند مجاب را خود نميتوانست ترتيب هيچ به اما
 لباس سبد با كه صحرا ديدن با ياشار.كند كوتاه را محوطه چمن تا اورد بيرون را زني چمن ماشين انباري از سلما.كند پهن
 ياشار كه بود نگذاشته زمين بر را سبد هنوز صحرا.شد روانه او پي در و كرد رها ناتمام را كارش ميرفت ويال پشت به

 كني؟ صدايم نبود قرار مگر...بيوفا:گفت و رسيد

 با صحرا ولي كند پهن بند روي تا برداشت را ها ملحفه از يكي ياشار.شد كردن پهن مشغول و نگرفت تحويلش صحرا
 .شود چالنده بياد اول:گفت تلخي اوقات

 را دو هر.افتاد صحرا شلوار و بلوز به چشمش رختها ميان از آنگاه كرد پهن را آن چالندن از پس و كرد اطاعت ياشار
 اورد ديگر طنابي و رفت ياشار نداشت جا ديگر بند و بود زياد رخت.كرد پهن بند روي و چالند را آبشان نرمي با برداشت

 .اين از اينهم بفرما:گفت و بست درخت دو به بلند ارتفاعي در و

 هوا به حتي نميرسيد قدش اما كند پهن تا گرفت دست در را ياشار پيراهن و آورد جلوتر را سبد او به توجه بدون صحرا
 .نيست تو كار يكي اين.من به بده:گفت و برد جلو را دستش خنده با ياشار.نداشت اي فايده اما پريد

 .ميكنم پهن خودم نيست الزم-

 حاليكه در و كرد رها را طناب ناگهان كار وسط ولي كند تمام را كارش صحرا تا داشت نگه و كشيد پايين را طناب ياشار
 شدم؟كار مرتكب برميگرداني؟گناهي رو من از چرا:گفت و رفت جلوتر نميدانست او اعتنايي بي اين مستحق را خود

 نميزني؟ حرف كردم؟چرا خبطي

 ميگرفت قرار روبرويش و ميزد كنار را آنها ياشار ولي ميشد پنهان رختها پشت و ميكرد فرار دستش از مرتب صحرا
 .ميروم خوب خيلي.ببيني مرا نميخواهي بگو:گفت و گرفت را اش شانه آخر

 ياشار برافروخته چهره ديدن با سلما.بست او سليقه به تاب يك صحرا براي و شد خود كار مشغول مرتبه دو و رفت ياشار
 اثبات به را صحرا عالقه اين زيرا شد خوشحال.بود ديده صحرا كه است عكسي همان سر زير فهميد و برد بو جريان از
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 خيلي.نزد حرف اي كلمه ياشار ولي كرد پا آن پا اين و ايستاد كمي.رفت برادرش نزد و كرد رها را زني چمن.ميرساند
 .ميزد گره را طنابها خشم و غيظ با و بود عصباني

 ويالست؟ پشت صحرا-

 .بله-

 .بگويم بتو چيزي يك ميخواستم نميكني دعوايم اگر:گفت و زد دريا به را دلش سلما

 .ندارم حوصله چون بگو زودتر لطفا پس-

 نميكرد؟ اعتنايي بي بتو و نبود عصباني صحرا-

 .گذاشتم كجا را چكش و ميخ نميدانم گفت خود با و رفت طفره دادن جواب از و نزد حرفي ياشار

 .بود عكس اين از اش دلخوري:گفت و گرفت ياشار چشم جلوي را عكس سلما

 دختر؟ كردي چكار تو:گفت و كشيد خواهرش دست از را عكس خشونت با ياشار

 نگاهم اينجوري چرا.آورد در پيراهنت جيب از را عكس اتفاقي بطور شستن رخت حين خودش صحرا من؟هيچي-
 .نگذاري ميخواستي ميكني؟خوب

 است؟ مادر عكس كه بگويي او به كالم يك نميتوانستي-

 را تو نميفهميدم حاال و نميزدم را ترفند اين منهم كنم كمكت كه نميخواستي من از تو اگر.كنم امتحانش ميخواستم-
 .نه يا دارد دوست

 .كني اذيتش نگفتم ولي-

 .شدم تحريكش باعث فقط نكردم اذيتش كن باور-

 ميكند؟ فرقي چه-

 دارد؟ دوست پدربزرگ مثل را تو صحرا كه بودي نگفته تو مگر-

 ميپرسي؟ من از حاال ديدي پيش روز چند كه خودت-
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 .دارد دوستت صحرا كه شد معلوم كردم من كه اينكاري با.شده عوض وضع ديگر حاال... حال هر به چرا-

 .نبوده اينطور ولي ام شده اميدوار بارها هم خودم-

 كه ها نشانه بعضي از تو.نداند هم خودش شايد شده عوض صحرا در چيزي يك ياشار كن باور:كرد اضافه تاكيد با سلما
 .كن قبول خبري بي آنهاست بردن پي به قادر زن يك فقط

 زياد ميرسانيد وي به خودش احتماال كه آزاري از چند هر ميبرد رنج ميدادند صحرا به ديگران كه اي غصه از ياشار
 بدون كن سعي پس اين از:گفت و كرد تشكر سلما از اين وجود با.ميدانست خود عشق حق را آن زيرا نميشد ناراحت
 ميگويم؟ چه ميفهمي.باشي كمكم كني ناراحتش اينكه

 ديگر؟ چيز يك ولي ميفهمم برادر بله-

 چي؟-

 من براي مسائل بعضي كردن تفسير كه است خودش وجود به ناآشنا حتي و پاك آنقدر بگويم؟صحرا چطوري-
 .كارهاست دشوارترين

 .نكني درست او براي بغرنجي مشكل كه طوري كن باز را مسائل صحرا آمادگي و خودت توان حد به فقط تو-

 بگويم؟ او به را واقعيت بروم ميخواهي-

 .بكنم را اينكار خودم بايد نيست تو كار-

 .كشيد آب بود مانده باقي تشت در كه را جورابي چند و گذاشت اب شير جلوي را سبد صحرا اثنا همين در

 ابكشي مشغول و نشست تشت پاي بلندش پيراهن آن با و كشيد ازدستش را جورابها بزور و رفت او نزد سريع سلما
 .زد لبخند پدربزرگ به و ايستاد ويال به رو و كرد پشت صحرا.شد

 رويش بلكه نكرد فرار تنها نه صحرا.پاشيد آب صحرا به فشار با بود شده بسته شير به كه كوتاهي شيلنگ با سلما ناگهان
 فشار با نيز را او شلوار عمدا سلما.ميخنديدند و بودند آمده نشاط به دو هر.بخورد صورتش و بدن به اب تا كرد سلما به را
 .كرد را اينكار ندارد خود با ديگري شلوار همين جز و ميبرد بسر وضعي چه در او ميدانست اينكه با.كرد خيس اب

 .ميخورد سرما سلما كن بس:زد داد ياشار
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 اين ديدن با.كرد خيسش و پاشيد اب او به و قاپيد سلما دست از را شيلنگ آور نشاط تفريح اين تالفي براي هم صحرا
 دل در و داشت لب بر لبخند اما بود شده خود كار سرگرم ياشار.خنديد و آمد وجد به نيز اوغلي عمو منظره

 رفتن از قبل.شدند خانه داخل و زدند بغل را يكديگر بخش فرح بازي اين از خيس و خسته دختر دو هر عاقبت.ميخنديد
 هان؟ كرديد كيف خيلي:گفت بود افتاده جواني نشاط بايد كه او ميگذشتند اوغلي عمو كنار از زمانيكه

 كار نميشود كه اش همه.بود رفته سر مان پدربزرگ؟حوصله كنيم چكار:گفت و داشت صحرا گردن در دست سلما
 شد؟ عصباني چقدر ياشار ديديد.كرد

 .ايد نخورده سرما تا كنيد عوض را لباسهايتان زودتر حاال:گفت و داد تكان را سرش اوغلي عمو

 .ميكنيد پرستاري ما از شما و ميكشيم دراز نرم رختخواب در روز چند هم ما دارد؟الاقل عيبي چه-

 .برويد داخل زودتر ام نشده عصباني تا حاال.نكند خدا-

 .نياوردي ديگري شلوار خودت با كه ميرفتي؟تو داشتي كجا:گفت و برد خود اتاق به و كشيد را صحرا دست سلما

 .شود خشك تا مينشينم شومينه جلوي ميروم-

 .هست هم تو اندازه همه كه ام آورده خودم با لباس كلي داريم؟من رودربايستي هم با تو و من ميزني؟مگر حرفي عجب-

 .ميپوشم داري شلوار اگر باشد-

 .ميپوشم پيراهن و دامن هميشه نيستم شلواري من-

 .نيستم راحت آنطوري ندارم عادت من ولي-

 فقط تازه.است طبيعي هم خيلي.ميپوشند دامن دنيا دخترهاي نيستي؟همه دختر تو مگر نزن غريب و عجيب حرفهاي-
 .راحتند دامن توي

 .ام نپوشيده تاحاال من آخر-

 .ديگر است دامن نيست كه زره بابا اي.بپوش را امشب يك فقط شده منهم بخاطر ولي ميدانم-

 كردي؟ خيسم چرا ميدانستي اگر-
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 .كردي اخم اينقدر نشده طوري كه حاال بود رفته يادم كن باور-

 .بپوشم بده خوب خيلي:گفت نكند ناراحت را سلما اينكه براي صحرا

 .ببينم پوشيدي دامن وقتي را تو داشتم دوست اينقدر بروم قربانت الهي:گفت و بوسيد را او صورت خوشحالي از سلما

 لباس دقت با صحرا.شد منتظر و رفت بيرون اتاق از خودش.بپوشد تا داد صحرا به را خود دامن و بلوز قشنگترين آنگاه
 بلوز.ميكرد جلوه اينه چشم در زيبا گلي چون و بود كرده تغيير كمي اش قيافه.گرفت قرار آينه مقابل در و پوشيد را

 بسيار كمر كه بود دامن به پهن كمربندي.ميرسيد زانويش زير تا كه فون مشكي دامن و تند ليمويي رنگ به كوتاه كمري
 تو.شده خوشگل چقدر كن نگاه!بزرگ خداي:گفت تعجب با و شد داخل و خواست اجازه سلما.ميداد نشان را باريكش

 .ببخشي مرا بايد صحرا راستي.نداري زيور به احتياجي هيچ كه آنقدر.قشنگي خيلي

 كردي؟ چكار چرا؟مگر-

 .عكس آن به راجع-

 ميگويي؟ را مادرت بود؟عكس ياشار شبيه خيلي كه هماني-

 بودي؟ فهميده تو-

 .نداشت كاري فهميدنش بله-

 شدي؟ ناراحت اينقدر چرا پس اما بيجاست دخالت البته-

 خوشحال خيلي من.گفتي پيش ساعت چند خودت كه همانطوري دارد دوست بيشتر دنيا همه از را مادرش ياشار چونكه-
 .شدم ناراحت همين بخاطر نگفت را راست حرف بمن ياشار فقط.گفتي را حقيقت تو كه ميدانم و شدم

 از حتي دارد دوست بيشتر كسي هر از را تو ياشار وگرنه كنم امتحان را تو ميخواستم حرفم اين با من ميكني اشتباه تو-
 .خودش

 باشد؟ داشته دوست بيشتر مادرش از مرا بايد چرا باشد گفته راست اگر حتي-
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 اين دلباخته مرد يك تازه.است مربوط ياشار بخود ميگويي تو كه چيزهايي اين.ميگيري سخت خيلي داري ديگر تو-
 پي راحت خيلي ببيند را او كسي توست؟هر دلباخته و عاش ياشار كني قبول نميخواهي چرا.نميرود اش كله توي حرفها
 .كند عمل نميتواند خودش اراده به باشد عاشق نفر يك كه وقتي ميبرد

 .ندارد معني اصال آدمها ميان عشق:گفت و زد نيشخند صحرا

 روز در.هستند دروغي اش همه بگويي ميخواهي ايم شنيده را وصفش و آمده داستانها و شعرها در كه عشاق اينهمه پس-
 ندارد؟ معني ما عشق پس هستم آنها از يكي هم من خود مثال.ميشوند مند عالقه هم به آدم هزاران

 .نميكند تغيير ماهيتش يا نميشود نفرت به تبديل ناماليمات و ناراحتيها بزرگترين با حتي خالص و عميق محبت يك-

 هم بعضيها ولي ميشوند خطا مرتكب انتخاب در گاهي و ندارند بهم نسبت واقعي عشق همه البته ميگويي درست تو-
 نميشود.است متفاوت هم با آدمها فطرت و رفتار.ميگذرند هم خودشان از حتي دارند دوست كه كسي بخاطر كه هستند

 كاري هر به دست اش خواسته براي كه است مردهايي جز هم ياشار.داد تغيير يا گرفت نظر در همه براي را اصل يك
 .هيچوقت ابدا نميگويد دروغ ولي ميزند

 .دارم قبول پدربزرگ اندازه به را او صداقت و بزرگي چون كردم تعجب دليل بهمين منهم-

 بهيچ و شده حساس و گير خرده كمي كرده محسوسي تغيير او خوي و خلق شده مند عالقه بتو و ديده را تو وقتي از-
 را خودش و كرد علني عمويم دختر به نسبت مثال را خودش نفرت كه اي اندازه تا ندارد را بد آدمهاي ديدن تحمل عنوان
 تلنگر يك با كه ميشوند حساس و زودرنج آنقدر دارند دوستشان كه كسي برابر در نميشناسي را مردها تو.كرد راحت

 آنها مسلم حق را آن و ميدهند انجام هايشان بچه رمقابل د را فداكاريشان و گذشتها همه زنان حاليكه در ميشكنند
 حاال و بعد براي بگذاريم را صحبتها اين نيست بهتر.دارند توقع فقط دلخواهشان مرد يا شوهر مقابل در ولي ميدانند
 كنيم؟ درست را شام برويم

 .نبود گير پا و دست انقدر دامن اين كاش فقط موافقم بله-

 .ميكني عادت آن به كه نميگذرد چيزي نيست مهم-

 .شدند شام تهيه مشغول آشپزخانه در و رفتند پايين هم اتفاق به

 هايي ستاره با ميكرد تداعي را سبز آسماني شده كوتاه چمنهاي ميان در رنگين هاي مهتابي و بود شده تاريك هوا
 ساكن هوا.ميبرد لذت هوا از و ميزد قدم چمنها ميان در اوغلي عمو.رويايي و سپيد هاي بوته گل از گلستاني و رنگارنگ
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 به و گرفت پي را كار ياشار زني چمن گذاشتن كار نيمه و سلما رفتن از پس.نميخورد تكان ماليم نسيمي از برگي و بود
 هيزم مقداري با را ياشار بعد لحظاتي اما نديد را كسي اوغلي عمو جز انداخت نظر محوطه به سلما كه وقتي.رسانيد اتمام
 ميز روي بگذار لطفا:گفت و داد صحرا بدست را ميوه ظرف فورا.كرد مشاهده خانه داخل به آمدن حال به دست در

 .پذيرايي

 د آنها و شد خانه وارد هم ياشار لحظه همان.بود خواسته سلما كه كند را كاري همان تا امد بيرون و برداشت نيز صحرا
 و دوري و آشنايي سالها از پس يا بود ديده را او تازه انگار.كرد نگاهش و ايستاد مبهوت ياشار.گرفتند قرار هم رمقال
 با صحرا.كند پرهيز خود عاشق چشمان تمناي از عصر برخورد رغم به نتوانست حال هر به.بود شده ميسر ديدارش انتظار
 لبخند سلما.شد كار مشغول و بازگشت آشپزخانه به مجددا ميوه سبد گذاشتن از پس و گذشت جلويش از خجالت كمي
 آماده چاي اگر.ام خسته:گفت و شد وارد آشپزخانه به ياشار خالل اين در.انداخت مي نظر پذيرايي به ازدرگاه و ميزد
 .بريزيد اوغلي عمو و من براي فنجان تا دو است

 كه طوري آهسته و برد صحرا گوش نزديك را دهانش ياشار.ميكرد خرد پياز ميز روي و بود ايستاده او به پشت صحرا
 برگرداند را سرش صحرا كه وقتي بعد لحظه چند.ميشكند هميشه براي دلم نكني را اينكار خودت اگر:گفت نشنود سلما

 به يواشكي و دويد در بطرف پشيمان و مضطرب.ميشد ديده اثري سلما از نه و بود ياشار نه ديد را آشپزخانه داخل و
 اين در.بريزد چاي فنجانها در تا برگشت خوشحالي با صحرا.نه يا هست فنجاني ميز روي ببيند تا كشيد سرك پذيرايي
 .كردم پهن بند روي بيرون بردم و كشيدم آب حمام در را خيسمان لباسهاي:گفت و رسيد سلما لحظه

 كشيدي؟ زحمت چرا:گفت محجوبانه و شد ناراحت صحرا

 .ندارند حرفها اين از هم با كه خواهر تا دو تازه.نميكشي زحمت اصال تو اينكه چه؟نه ديگه-

 .بريزم ميخوري هم تو اگر ميبرم چاي دارم-

 .شام از بعد باشد.ميگيرد را اشتهايم جلوي االن ممنون نه-

 .چاي اينهم بفرماييد:گفت و نهاد ميز روي ياشار جلوي را سيني صحرا

 بنشيني؟ چه؟نميخواهي خودت پس-

 كجاست؟ پدربزرگ نميداني:گفت و نشست صحرا
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 يك امشب باشي موافق اگر.كرده پيدا قشنگي منظره محوطه شده كوتاه علفها چون.است زدن قدم مشغول بيرون چرا-
 .بزنيم اطراف اين هم با دوري

 من بنظر:گفت و كرد خشك بود بسته كه بندي پيش با را دستانش آمد هال بداخل آشپزخانه از سلما موقع همين در
 فردا پس براي.درياست كنار به رفتن بهتر چيز همه از.باشيم داشته درست ريزي برنامه يك قبل از بايد فردا براي
 .ميدهيم ترتيب ورزشي گردش يك و ميرويم خودمان كوه جنگل به...هم

 چطوري؟:پرسيد اشتياق با صحرا

 باال آن از داشت اي منظره چه.رفتم ياشار همراه سماجت و بزور آنهم يكبار براي فقط بحال تا م.ميكنيم پيمايي كوه-
 .ميدهد آدم به ديگري حال يك كردن تماشا را پايين

 از چون بود ات زندگي روز بدترين روز آن ميكردم فكر من:گفت و كرد نگاه خواهرش به آميزي تمسخر خنده با ياشار
 .گرفتي بهانه و كشيدي جيغ كوه باالي تا راه اول

 .ميشود وحشت دچار ارتفاعي چنين از بار اولين براي كسي هر. بودم ترسيده خوب-

 بروي؟ باال آنجا از كردي هوس چرا بودي ترسيده اينقدر كه تو-

 .ببري كوه باالي بخودت را صحرا ميخواستم.ميدهم ترجيح را پايين همان پدربزرگ با چون نگفتم خودم براي-

 .رفت آشپزخانه به و زد صحرا به پنهاني چشمكي آنگاه

 پيشاني و رفت جلو خرسندي با و شد صحرا ظاهر متحير نشستن از قبل اما آمد آنها نزد و شد خانه وارد نيز اوغلي عمو
 بود يافته كاهش كمي صحرا در اوليه انزواجويي و سركشي آن زيرا بود افتاده مقبول او نظر در سفر اين.بوسيد را اش نوه
 .بود شده تر سبك و آمده بيرون دشوار و سنگين حالت آن از اش اخالقي وضع و

 لباس دست يك بدهكاري گذاشتن بجاي ميتوانستند اما نميداد را ولخرجيها اينطور اجازه شان مالي وسع هيچگاه البته
 ريالي كه نداشتند دوست آنها اما ميخريد خاتون ملكه را صحرا شلوارها بلوز بيشتر.بخرند معمول احتياج بر مازاد و گران

 .باشند بدهكار احدي به

 شديدتر مراتب به اما داشت را احساس همين نيز ياشار.ميكرد حظ وجاهتش تماشاي از و ميكرد نگاه را صحرا ذوق با
 تر وابسته را خود اما بتاباند او قلب در را خود عشق گرماي و دهد عادت بخود را صحرا ميخواست تر حساس و تر عميق
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 چيده ميز روي شام بساط باالخره.مينمود ممكن غير تحلمش كه ميشد برنده التهابي دچار او بدون لحظه هر تر نيازمند و
 به حواسشان همگي.داشتند قرار اوغلي عمو مقابل و بودند نشسته هم كنار سلما و صحرا.شدند خوردن مشغول همه و شد

 خيره روبرو به نگاهش اما ميگذاشت دهان در را غذا خودكار بطور كه بود برادرش مراقب چشمي زير سلما.بود خوردن
 عاقبت بود ياشار معطوف حواسش همه ولي ميخورد غذا دارد كه ميكرد وانمود مدت اين تمام در كه سلما.بود مانده

 شد او متوجه ياشار.كرد خنديدن به شروع صدا بي و گرفت را دهانش جلوي دست با.بگيرد را اش خنده جلوي نتوانست
 نميخوري؟ را غذايت چرا:گفت شوخي بدون و

 .ميلرزيدند و ميخوردند تكان هايش شانه و بود شده قرمز بود گرفته را دهانش جلوي كه بس سلما

 ميدهد؟ قلقلك را تو پاي زير گربه اينكه يا افتاده داري خنده شده؟اتفاق چه-

 .نه گربه-

 پس؟:گفت و شد نمايان ياشار چشمان كنار لبخند چين

 .آمد يادم زليخا و يوسف ضيافت-

 در و دادند ادامه خوردن به سكوت در آنها.رفت و شد بلند ميز سر از كوتاه خواهي معذرت يك با و خنده زير زد دوباره
 .نكشيدند پيش صحبتي سلما منتظره غير خنده مورد

 از چاي و شيريني و ميوه با آتش بخش لذت گرماي مقابل در و نشستند هم دور ساعتي سلما پيوستن از وپس شام از بعد
 و ميكرد تعريف اش دانشجويي دوران از ياشار كه خاطراتي مخصوصا خنديدند و گفتند خاطرات از كردند پذيرايي خود

 و مردم با را صحرا تا داشت سعي جذاب و شيرين تفاصيل اين با.داشت كشور مختلف نقاط به كه سفرهايي همچنين
 .بياورد بوجود او در را دوستي مردم اشتياق و كند آشنا شان بومي رسوم و آداب

 رختخواب به و گفت بخير شب خستگي اظهار با و شد بلند اوغلي عمو آن از پس و شد برقرار سكوت كمي آنگاه
 صحبت كنان نجوا صحرا با و بود نشسته ميكشيد كه بلندي هاي خميازه وجود با ولي آورد تاب بيشتر كمي سلما.رفت

 ميله با اثناييكه در و رفت شومينه كنار به رو اين از نميرسيد بنظر راضي چندان خواهرش حركت اين از ياشار.ميكرد
 .نمايد سرگرم را خود آنها جابجايي با ميكرد تالش انديشيدن ضمن ميداد حركت را شده سرخ زغالهاي

 كه داد را احتمال اين خود پيش.نكرد مشاهده آنجا در را كسي برگرداند را رويش كه وقتي چند دقايقي گذشت از پس
 .بزنند گپ هم با تا است كرده دعوت اتاقش به را صحرا زياد اصرار با سلما
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 بطور چشمانش.دهد وفق اوضاع اين با را خود طريقي به و باشد داشته ديگر خلوتي اش شبانه تنهايي با بود ناگزير
 و رفت پنجره كنار و شد بلند لذا نميشد ديده وجه هيچ به بيرون ها پرده شدن كشيده علت به اما افتاد پنجره به تصادفي

 بود كرده سد را ديدش جلوي و پوشانده را جا همه غليظي مه.شد بيرون تماشاي مشغول و كشيد عقب را ها پرده
 خانه از و كرد خاموش را پذيرايي لوستر.بود شبانگاهي مه عاشق ياشار.نبود رويت قابل پنجره متري يك حتي بطوريكه
 همان مه بوي.ميشود گذاشته رقيق ابرهاي بر او گامهاي و دارد ادامه بينهايت تا سكوت گستره ميرسيد بنظر.زد بيرون
 در ديگري شخص كه كرد حس ناگهان حين همين در...تنها عاشقي و طبيعت عود بوي.داشت خود با را هميشگي رايحه
 كه كرد مشاهده آن بر نشسته را كسي رسيد بود بسته درخت به عصر آنروز كه تابي نزديك به وقتي.است حوالي اين
 شانه روي سرش صحرا.گرفت قرار آن پشت و زد دور را تاب محل صدايي هيچ ايجاد بدون.ميخورد تاب ماليم و آرام
 همان داراي اينجا گرچه.ميشد محسوب ميعادگاهش و او قلب خانه كه دشتي و كوه.ميكرد مجسم را خود خانه و بود خم

 اين از.نميشد محو نظرگاهش از لحظه يك براي حتي و نميكرد پر نزدش در را آنجا شكوه و انس اما داشت را زيباييها
 .ميداد سوق خلوت اي گوشه به را او ديدار تجديد براي قراري بي و دلتنگي جهت

 و گرفت باال را سرش صحرا زد تاب به آرام اي ضربه كرد مشاهده آسمان و زمين ميان حال آن در را او ياشار كه وقتي
 .بودم منتظرت:گفت پيشين آرامش حفظ ضمن

 .پريدي قفس از خبر بي ميبينم-

 .بود گرفته كمي دلم-

 بروم؟ من ميخواهي-

 بگرداني؟ اطراف اين مرا نبود قرار بروي؟مگر كجا-

 سنگيني؟ مه چنين وجود با-

 .شود پراكنده مه تا ميكنيم صبر بنابراين

 .تو مايلي كه طور هر خوب خيلي-

 بود؟ چه براي محلي بي بودي؟آنهمه عصباني اينقدر امروز چرا-

 .ماند خاموش و نگفت هيچ صحرا
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 آيد مي خوشم خيلي مادر عكس اين از چون بود مادرم به متعلق بودي كرده پيدا پيراهنم جيب در كه عكسي آن-
 .دارم همراه خودم با هميشه

 .ميدانم-

 جوري؟ چه ولي ميدانستي را اين تو-

 .داري دوستش اندازه بي و اويي شبيه خيلي چون-

 تو از بيشتر نه ولي نشناسي حق يا باشد وفايي بي شايد-

 تو عالقه از كردم تصور خودم جلوي را داشتني دوست و مهربان صورت آن كه وقتي.بد دليل بهمين من امروز ناراحتي-
 .آمد بدم

 ميگويم؟ دروغ بتو دارم كه كردي خيال يا و آمد بدت-

 و نداده انجام هيچكاري تو براي كه كسي برابر در را مادرت دريغ بي محبت و زحمت آنهمه تو كه است ممكن چطور-
 شناخته را او است هفته چند تازه كه بكني كسي نثار را خود محبت مادرت عوض و بگيري ناديده ندارد عالقه بتو او نصف
 اي؟

 .نميكشم خجالت خودم از من چون است فايده بي حرفها اين كشيدن رخ به-

 .ميكنم گناه احساس و آيد مي بدم خودم از.ميكشم من ولي-

 منم؟ فقط هميشه مثل اصلي مقصر البد و-

 همه از تو بخاطر كه مادري چنين آنهم نميكردم عوض دنيا در چيز هيچ با را مادرم عشق و محبت بودم تو جاي اگر من-
 .باشم اينطور نيستم قادر وقت هيچ...من اما ميگذرد چيز

 .نيست كار در عشقي...ميدانستم ميكني؟من تهديدم-

 مقصري هم باز اين وجود با-

 لياقت من ميكنم ثابت كه ديگر چيزهاي خيلي شايد ميدانم چه و مالحظه بي گناهكار وجدان بي تو نظر در مقصر تنها نه-
 .هستم ندارم را مادرم
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 زدم؟ حرفي چنين كي من-

 كسي از يا بزني حرف مادرم از داري حق تو البته نگو چيزي ميكنم خواهش:گفت و گرفت را زدنش حرف جلوي ياشار
 بخوبي و است محترم خيلي من پيش نظرت چون بگويي ناسزا هم خودم به كه داري را اجازه اين حتي.ميخواهد دلت كه
 عشقي با بوده الزم اول از زندگي مثل وجودش كه عشقي و محبت بين كه كن درك را اين ولي دارم ايمان نظرت پاكي و
 .دارد تفاوت بسيار بماند پايدار ميخواهد و جوشيده خود كه

 حيله از عشق حاليكه شوي؟در قائل فرق راحتي اين به بايد چرا.مقصري بيشتر داري كه منطقي و صداقت همين بخاطر-
 .است خارج منطق

 .مقصري هم تو تازه دادي را جوابت خودت-

 من؟-

 و زنده زيبا كه تويي تو بله:داد ادامه ژرف و عميق احساس با و شد خارج هميشگي انسجام حالت از ياشار افكار ناگهان
 .ميكني قضاوت اينطور ام درباره اينهمه با و ميداني بخود هم مرا عالقه شدت و ودلباختگي هستي داشتني دوست

 نميدهم؟ ترجيح پدربزرگ به را تو من چرا پس-

 عاشق تو...ميترسي.ميكني فرار عشق گرماي از و كرده سرد را نگاهت تنهايي سالها:گفت و كرد دردناكي خنده ياشار
 .نيستي

 هستي؟ تو-

 .هستم كه كنم ثابت ميتوانم-

 ميداني؟ چه عشق از تو-

 .ميدانم تو از كه همانقدر-

 و ميگذارم آفتاب روي قدم من.ميبيني مه پشت از را مهتاب كه اي ديده را من درون همانقدر تو.است كم خيلي اين ولي-
 .ميداني سرد مرا تو

 .ميگويم را كني؟عشقت لمسش ميتواني.گناه بي و پاك و شاعرانه و زيبا راستي؟چقدر اوه-
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 .است فايده بي تو با مورد اين در زدن حرف-

 سالها اين دارد؟تمام وجود خودت در فقط خدا اين نكرد؟پس نداد؟كمكت را جوابت شده كه هم يكبار براي چرا-
 شود؟ بزرگتر و تر قوي تو در تااو ميداني شكنجه را خودت

 نميبيني را هيچي تو:گفت بود گريستن آماده و ميدرخشيد شده انباشته اشكهاي در مرمرين گويي چون صحرا چشمان
 .را خواهرت و مادر محبت حتي

 نميخوام؟ بدون را چيز هيچ را؟اينكه من را؟آرزوهاي من ميبيند؟دنياي را من تو چه؟چشمهاي تو-

 در را چيز همه و كني نگاه من به ميزنم حرف تو با كه وقتي دارم دوست:گفت ياشار ولي انداخت پايين را سرش صحرا
 .ببيني آن

 نيشدار حرفهاي با چطور ببين:داد ادامه داشت كه سخاوتي پر و بزرگ قلب كه ياشار آنگاه شدند خيره بهم چند اي لحظه
 برايت نميداني تو كه واقعياتي تمام و بردارم ات زندگي راز از پرده ميخواستم امشب من مثال.ميدهيم آزار را همديگر
 .كنم تعريف

 ميزني؟ حرف رازي چه من؟از زندگي راز:كرد تكرار مبهوت و حيران صحرا

 آني از تر عاقل تو عالوه به.نيستم خوبي نگهدار سر تو برابر در من متاسفانه ولي بفهمي تو زوديها اين به نبود قرار البته-
 .بماند پنهان تو از چيزي كه

 .شد خيره او به و كرد كج كمي را سرش صحرا

 .رفتي فكر تو خيلي-

 .كردم پيدا عجيبي احساس اما شدم كنجكاو خيلي بله-

 .ميشود باز ات زندگي در ديگري دفتر ان از بعد اما است اينطوري اولش-

 نبوده؟ ساده ميكردم فكر كه هم آنقدرها من زندگي يعني-

 .كنم تعريف برايت را چيز همه تا بزنيم قدم بيا بوده كوچك و بزرگ هاي حادثه از پر برعكس كامال-

 .باشم چيز همه شنيدن آماده نيستم مطمئن:گفت صحرا
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 .شوي روبرو حقيقت با بايد زود يا دير-

 .بترساني مرا حرفها اين با ميخواهي ميكردم فكر نميشناختم را تو اگر-

 .ميگويم جدي دارم حاال اما شايد وقتهايي يك-

 بهتر نكني تعريف ندارد بدنبال چيزي اندوه و حسرت جز يادش و رفته دست از هميشه براي كه است اي گذشته اگر-
 .است

 باشي؟ داشته خودت والدين از تصوري كه كردي سعي هيچوقت تو.است زنده خودت مثل اما است گذشته مورد در بله-

 .نزدم حرفي پدربزرگ با اش درباره هيچوقت اما شيريني تصورات چه آنهم هميشه بله-

 .بود تو سوال منتظر پدربزرگ شايد-

 پيش پدربزرگ آنكه جز دارد اي فايده چه ندارند وجود كه كساني درباره زدن حرف ولي باشد اينطور است ممكن بله-
 براي سالها كه بزند كارهايي به دست من بخاطر اينكه يا و بوده اندك و ناچيز بمن نسبت محبتش كه كند فكر خودش

 و آوردم مي در سر چيز همه از كه وقتي بود سزاوار تو بنظر.بود كرده محروم چيزها خيلي از را خودش انها از ماندن دور
 ميدادم؟ رنجش بودم آشنا او دردهاي با

 .كرد چنين شما با تقدير ولي شود متحمل شما به چنين كه نبوديد سزوار شما از هيچكدام نه-

 داشته پنهان و عجيب اي دنباله من حقيقي و ساده زندگي كه باشم داشته باور ميتوانم سخت فقط ندارم شكايتي من-
 بود؟ چه من تصورات از گفتي؟منظورت والدينم از چرا راستي.باشد

 .باشي داشته را آن قبول و شنيدن شجاعت بايد تو فقط ام هميشه از تر آماده من سوال اين جواب براي-

 .باشد كافي من زياد اشتياق ميكنم فكر بلكه نيست كردن باور و شجاعت به لزومي است مادرم و پدر به مربوط راز اگر-

 .كرد شروع بايد كجا از و كلماتي چه با و گفت بايد چطور را مهمي اين به خبري نميدانم فقط راستش-

 .حقيقي و ساده ديگري چيز هر مثل-

 تو.توست پدر...كه بگويد و شود پيدا تو چادر جلوي زده سر مردي روزها همين از روزي يك كنيم فرض حاال خوب-
 ميدهد؟ بتودست حالي ميكني؟چه چكار
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 براي چيز مهمترين بشكند نبايد كه اوست مهربان قلب.است مهم پدربزرگ احساس فقط نيست مهم من احساس و حال-
 .است همين من

 روزي چنين اميد به سالها اين تمام در و بدهم بتو را خبر اين كه باشد خواسته من از پدربزرگ خود كه گيرم حاال-
 .باشد كرده زندگي

 با و ايستاد ناگهان صحرا.ميكردند عبور شده پهن رختهاي وسط از و بودند رسيده ويال ساختمان پشت به هنگام اين در
 لحظه همان يا و كنم گريه خوشحالي از شايد نميدانم دقيقا:گفت ميكرد احساس خود در پدر داشتن تصور از كه هيجاني

 خوشحالي از اي گله و حرفي هيچ بدون شايد يا و دهم سر را گله و كنم باز را گذاشت تنهايم و رفت چرا اينكه عقده اول
 .نيست رويا كه كنم باور تا بمانم باقي حال همان به آنقدر و بيندازم بغلش در را خودم

 پدري فراق در اشك قطره چند فشاندن از پس و كرد پنهان بود بند روي كه ياشار پيراهن در را صورتش موقع اين در
 وجود كند زندگي فرزندش بدون بتواند كه پدري ندارد امكان نه:گفت بغض با و آورد بيرون را سرش مانوس اما ناديده
 .باشد داشته

 افتاد تو از دوري رمخمصه د و كرد گير پيشامدها همين از يكي در هم تو پدر باش باشد؟مطمئن داشته امكان نبايد چرا-
 .دارد ارزش بيشتر چيزي هر و كس هر از تو براي فعال كه بخشيد بتو اوغلي عمو مثل پدربزرگي خودش عوض در ولي

 عاطفه و محبت جاي اما ميسازي موجه دليل كمبودي و اشكال هر براي تو.نيستند كافي اما هستند منطقي تو توجيهات-
 مثل جدايي اين دليل اگر حتي شود ناماليمات تسليم نبايد باشد آورده بد هم چقدر هر پدر يك.ميگذاري خالي را خالص
 حتي ميكند پر را اي فاصله هر عاطفه و محبت باشد انكار قابل غير و سخت ميزني حرف آن از مدام تو كه اصولي و منطق
 قلبهاست نزديكي زيباست و مهم حقيقت در كه آنچه ولي شود تلقي خورده شكست فردي و بيفتد ديگران چشم از اگر

 ...محبت و عشق پيروزي

 اميدواري اين به نياز اوغلي عمو.نگير ناديده را مهم چيز يك فقط ميكنم درك را تو احساس درست حرفها اين همه-
 .نميگذاشت ميان در من با را حقيقت و نميكرد من با را صحبتها واال دارد

 دارم؟مثل پدر من واقعا:گفت است بازگشته او به اش هشياري غفلتا و است بوده خواب در تاكنون صحرا گويي ناگهان
 .ميماند خواب يك
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 سال عيد پدرت كه بگويم بايد اما باشد ناگهاني كمي بدهم بتو ميخواهم االن كه خبري شايد گرچه.صد در صد بله-
 .دارد را تو پيش برگشتن قصد كه داده خبر گذشته

 .شد صحرا العمل عكس منتظر ياشار آنگاه

 است؟ كرده را اينجا قصد خودش دعوتي و درخواست هيچ بدون تو بنظر يعني-

 .خودش براي فقط باشد داشته را تو ميخواهد چون خواسته خودش بله-

 ميكنم اعتراف اما نيستم خوشحال تو براي بگويم نميتوانم:گفت و گرفت پي را سخنش ناراحتي و خنده ميان حالتي در و
 هم باز.ساخت بايد اينكه مثل اما ميكند سياه چشمم جلوي را دنيا نديدنت تصور و نميگذارند راحتم خياالت بعضي كه

 اوغلي عمو از بعد كه مردي تنها.باشد گاهت تكيه ميتواند كه ميشوي پدري صاحب تو كه است خوشبختي و شكر جاي
 .ميكند حفظ را تو بال و گزند از و دارد دوست را تو چشمداشتي و انتظار هيچ بدون

 .بروم پيشتان از من است قرار فردا همين انگار كه ميزني حرف اطمينان با يكطوري-

 .افتد مي اتفاق فردا مثل روزي يك باالخره نباشد فردا اگر-

 .شوم جدا ام خانه از نميشوم حاضر قيمتي هيچ يه من ولي-

 .كني فراموش را بعضيها بتواني كه باشد توفيقي شايد.نيست بد باشد موقتي جدايي يك اگر-

 كنم؟ فراموش بايد چرا-

 حفظش ميخواهي و داري االن كه چيزي آن هر براي بودن آزاد براي ماندن تنها براي بهتر و تازه زندگي يك براي-
 .كني

 ...ميخواهم كه پدربزرگ و تو مثل-

 .كرد گير نميشد ديده شب سياهي ميان در و بود روييده درختان ميان در كه سرخي گل خار به صحرا دامن ناگهان

 .كرد گير خار به سلما دامن بزرگ خداي واي-

 .ميكنم جدايش االن همين نخوري تكان اگر:گفت و شد آن كردن جدا مشغول دقت با ياشار
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 را آن چيدن هوس و كرد جلب سختي به را نظرش سرخ گل غنچه برخاستن از قبل ولي كرد رها را دامن زود خيلي
 گل شاخه گرفته مه مهتاب نور زير سپس چيد را آن و احساس را خار چند گزش شاخه از گل كردن جدا ضمن در.كرد
 ...نكردي تمام را ات جمله هنوز:گفت و كرد دراز صحرا طرف به را

 

 .هميشه براي باشم داشته را شما ميخواهم...من:گفت و گرفت را گل صحرا

 باشيم؟ داشته دوستت ميخواهي تو كه همانطور و باشيم تو مال فقط ما كه داري دوست يعني-

 .ميترسم نگاهت از وقتها بعضي:گفت و نهاد ياشار پيراهن جيب در و بوييد را سرخ گل صحرا

 حاال؟ همين مثل-

 .است مسخره احساس يك فقط كه ميدانم اما بله-

 .حرفهاست اسن از تر جدي تو ترس نه-

 چيست؟ منظورت:گفت و خنديد صحرا

 .ميشود طالبش بيشتر ندارد را چيزي آدم كه اينست منظورم-

 ميگويي؟ چه نميفهمم-

 .اماني در...خطر از اينطوري الاقل درنياوري سر كه بهتر همان-

 ميزني؟ دار خنده و غريب و عجيب حرفهاي چرا خطر-

 راستش.ميترسي من از و ميزني ام سينه به گل ميگيري را حرفم جلوي مثال.ميخواهي من از مشكل جوابهاي هم تو آخر-
 وحشت ميشدي باخبر حالم از و ميدانستي اگر البد.ترسيدي نگاهم از كه نيست بيخود.ميكني تحريكم بيشتر اينطوري
 من از وقتها بعضي.ميدانستم الزم را گفتنش ولي نشده دستگيرت چيزي هنوز ميدانم اينكه با.ميشدي فراري و ميكردي
 .ميترسي نگاهم از كه وقتهايي همان.كن دوري

 .نشدي مرتكب گناهي كه كنم؟تو دوري تو از بايد چرا ولي:نميكرد باور و بود شده خيره او به تعجب با صحرا

 .نبخشم را خودم عمر آخر تا و نشوم شرمنده خودم و تو از من كه نيايد پيش اتفاقي اينكه براي-
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 باشد؟ شرمندگي مستوجب كه بكني كاري است ممكن چطور داري خودت در را صفات نيكوترين تو-

 .نيست كه خودم دست-

 ميشود؟ مگر-

 .برگرديم خانه به است بهتر حاال بله-

 كه حرفهايي همه:گفت و كرد پشت صحرا.ميرفت راه تر عقب مشخص اي فاصله حفظ با ياشار و بازگشتند خانه سمت به
 بود؟ همين بگويي ميخواستي

 .نرسيده گفتنش شرايط هنوز اما اينهاست از بيشتر نه-

 پدرم؟ آمدن از مهمتر-

 .نه نيست مهم اندازه اين به هيچي-

 آيد؟ مي وقت چه ميداني تو-

 كرد؟ قرار بي را تو اشتياق نشده هيچي هنوز چطور ديدي.نداشتي را مطلب همه شنيدن آمادگي كه تو-

 توست حرفهاي تاثير از اين و خوشحالم خيلي كه ميكنم اقرار و ندارم ابايي تو جلوي ام واقعي احساس دادن نشان از-
 آيد؟ مي كي نگفتي آخر

 .كشيد انتظار بايد نميدانم-

 چه؟ نيايد اصال اگر-

 .برميگردد حتما پس برميگردد كه نوشته اوغلي عمو براي خودش كه ميگيري؟وقتي را قضيه منفي طرف چرا-

 كني؟ ضمانت حاضري تو-

 بگذاري؟ سربسرم ميخواهي گرفته ات شوخي اينكه مثل-

 .بدهي اطمينان بمن شده بيني پيش و دقيق را چيز همه بايد.ميداني را چيز همه تو چون گفتم جدي كن باور-
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 شرمنده كه نكن كاري فقط:داد ادامه ميخنديد مستانه بود داده دست او به كه اي نه ناخودآگاها شادي از حاليكه در
 .بشوي

 .نكن شيطوني:گفت و گرفت صحرا صورت جلوي تاكيد عالمت به را اش اشاره انگشت ياشار

 شدي؟ ناراحت اينقدر چرا يكدفعه-

 .ببري بكار درست را عبارتي هر كن سعي.نكن بازي نميكني درك را آنها مفهوم كه كلماتي با-

 ميخواهم:گفت اش هميشگي شيدايي با و كرد آسمان به رو را سرش زد چرخي خود دور بلند اي خنده از پس صحرا
 .نميبيند مرا ماه چشم كه جايي ابرها پشت باالها آن كوه باالي جنگل بروم

 .آيد مي اش نغمه صداي:كرد زمزمه لب زير.شود خارج خود عادي حالت از كامال تا ميرفت و بود شده زده هيجان سخت

 .ديد را تو ميشود هم بسته چشمهاي با!بزرگ خداي.هست جا همه:بست را چشمانش

 االن خوب بترساني؟خيلي مرا ميخواهي:گفت و كشيد خانه بسمت خود با را او و گرفت را صحرا دست عصبانيت با ياشار
 دختر يك براي شبانه گريزهاي اين.نزند سرت به شبانه هوس ديگر تا ميكنم قفل پشت از را در و اتاقت توي ميگذارمت

 ماليخوليايي ببيند تو از را حركت اين يكبار فقط يكبار اگر ات بيچاره باشد؟پدر داشته ميتواند معني چه تنها و قشنگ
 .ميشود

 .ياشار كن ول را دستم-

 .نميكنم ول ندهي قول تا-

 و رسيد او به بلند و سريع گام چند با ياشار اما گذاشت فرار به پا و كشيد بيرون ياشار چنگ از ناگهان را دستش صحرا
 كوه چشمه يا بود شقايق دشت اگر كن باور.شوي گم ميترسم.نميشناسي را جنگل و كوه اين تو:گفت و گرفت را دستش
 تو بدون اگر حاال.هستم تو مسئول من اينجا اما نميگرفتم را جلويت آمد مي بر دستم از اگر حتي نداشتم حرفي من سنگي

 .بردار ات گانه بچه كاراي از دست كردي؟پس را فكرش بدهم؟هيچ چه را پدربزرگت جواب خانه به برگردم

 .رفتند خود اتاق به كدام هر و برگشتند بخانه سكوت در آنگاه

 .شد چه نفهميد ديگر و رفت خواب به صبح نزديك باالخره.نگريزد خانه از صحرا تا بود مراقب و بيدار ساعتها ياشار
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 هفدهم فصل

 برادرش سراغ آن يادآوري براي سلما. انداخت مي دريا ياد را همه ديشب از باقيمانده رقيق مه با شفاف و آفتابي صبحي
 كمي را برنامه تا گرفت تصميم سلما رو اين از.نداشت شدن بلند حال و خورد نمي تكان ياشار اما كند، بيدار را او تا رفت
 .بروند كوه و جنگل در گردش به امروز و دهد تغيير

 و صحرا از تا بود برداشته را خود عكاسي دوربين سلما. افتادند راه و كردند تهيه ناهاري سرعت به صبحانه از پس
 هيجان گويي و رسيد مي نظر به شادمان و خرسند بسيار. كند تهيه عكس كوه و آبشار و جنگل زيباي طبيعت و عمواغلي
 مي استراحت اي دقيقه چند براي بار يك ساعت نيم هر عمواغلي خاطر به. ساخت مي نزديكتر صحرا به را او خاصي
 ديدني قسمنهاي و آبشار سلما گفته به. رسيدند كوه جنگلي دامنة به راهپيمائي نيم و ساعت يك از پس عاقبت. كردند

 .داشت قرار ارتفاع سوي آن در كوهستان

 جانب فقط.نباشند او فكر به و بپردازند گردش به تا خواست آنها از و نشست و داد تكيه درخت يك به دامنه در عمواغلي
 .سرنكشند پرت و خطرناك جاهاي به و كنند رعايت را

 :گفت خاصي نشاط با شدند دور پدربزرگ از كه كمي مسافت از پس

 مانديد؟ بيدار خيلي ديشب شما -

 .برگشتيم خانه به و زديم قدم بيرون ساعت دو يكي. زياد نه-

 است؟ خوبي پسر برادرم آيا ، خوب -

 .است خوب كه البته -

 :گفت داري معني خندة با و زد صحرا پهلوي به خود آرنج با

 نشد؟ احساساتي اصالً يعني ناقال، اي -

 :گفت و كشيد كوهسار شفابخش عطر از عميق نفسي صحرا

 .عظمتي با كوه چه ، هوائي عجب-

 .بده مرا جواب اول -
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 پرسيدي؟ چه ، نبودم متوجه -

 نكردي؟ ناراحتت گفتم -

 .اوست با حق كه فهميدم بعدش چون ، نه -

 داني؟ مي چه تو پس گوئي؟ مي داري چه اوست؟ با حق -

 بدانم؟ بايد را چه مثالً -

 .كني شروع الفبا از بايد داني، مي چه اصالً تو -

 ايم؟ نيامده گردش براي مگر ، سلما كن بس خدا به را تو -

 :گفت و افكند صحرا به عجيب نگاهي سلما

 .ام ديده عمرم در حال به تا كه هستي موجودي ترين عجيب تو -

 ام؟ آمده كوه باالي از كه چون ، چرا -

 :گفت سلما و خنديدند دو هر

 .نيستي حاك اين از تو كنم فكر من كه كني مي كاري تو ولي ، پشتش از هم من آمدي بااليش از تو بله -

 چرا؟ -

 نشده دور ويال از چون ديدم مي دور از را شما. بود شده تنگ بقيه و پرويز براي دلم و زدم مي قدم هم من ديشب -
 .بودم

 نشده؟ تنگ مادرت و پدر براي دلت -

 .زياد نه اما ، شده -

 چرا؟ -

 معني چه وضع اين با ياشار و تو دوستي ببينم بگو اصالً. نفهمم را واقعيت من كه كني پرت مرحله از مرا خواهي مي تو -
 دارد؟
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 .دخترش با پدر يك يا پسرش با مادر يك دوستي مثل من نظر به -

 :گفت سلما

 نگه دلت در را نظرات اين است بهتر عاشقانه؟ رفتار و نگاه اين با هم آن دختر و پدر. بگو ديگر بار يك گفتي؟ چه -
 .بداري

 كنند؟ مي مخالفت من با همه چرا -

 ، است خوب خيلي البته. بفروشي يخ جهنم در كه است اين مثل درست. نيست اصولي اصالً نيست، منطقي حرفت چون -
 اي؟ گفته هم ياشار به را حرفها اين راستي. ندارد امكان اما

 .را چيز همه بله -

 مي دوست مرا ياشار نصف پرويز اگر. كند تحملت كردم نمي باور نداشت دوست را تو انقدر ياشار اگر. من خداي آه-
 كند؟ مي تحمل چطور را سردي اينقدر عالقه و عشق همه آن با ياشار وقت آن ، شده ام ديوانه كردم مي فكر داشت

 .برگرديم پدربزرگ پيش كه است بهتر رويم نمي باالتر اگر -

 است؟ شناخته را تو تازه ياشار كه كني مي فكر تو. باال رويم مي نه -

 نيست؟ طور اين مگر -

 . ابداً نه -

 :پرسيد تعجب با و ايستاد حركت از صحرا ناگهان

 چه؟ يعني ، نه گفتي -

 .بزني حرفي ياشار به نبايد بداني خواهي مي اگر -

 .بشنوم باورنكردني و عجيب خبرهاي مدام بايد انگار. شوم مي گيج كم كم دارم ديگر بدانم؟ را چيز چه -

 گفته؟ چيزي تو به كسي قبالً مگر -

 خير؟ يا دانم مي بفهمم كه بگوئي خواهي مي چه ببينم تا بگو اول تو -
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 زن آن. بودي زده حرف مادرت تصوير از ياشار براي باشد يادت اگر ، كردي زندگي ما با سال دو اما نيست يادت تو -
 شد، مي حسوديم تو به وقتها بعضي. بود تو مراقب مادر سالها اين تمام. بودند كرده جدا او از بزور را تو كه بود من مادر
 عالقمند تو به شديداً هم من و رفت بين از حسادتم بود كرده خودش راز محرم مرا چون اما ، بود تو نگران هميشه چون
 .بودم شده

 :گفت تعجب با و بود گرائيده ابهام به صحرا چهرة خطوط

 .نيست آسان كردنش باور -

 .داشت ريشه بلكه ، نبود ناگهاني داشت تو به اول روز همان از كه خاصي احساس و ياشار نزديكي و صميمت ، چرا اتفاقاً -

 نيست؟ يادم چطور پس -

 .شود واقع موثر تو آوردن خاطر به در شايد كه دارم خودم با موثقي مدرك من اما ، من مثل بودي بچه خيلي تو چون -

 .داد صحرا دست به و آورد بيرون عكس يك دوربين جعبة داخل از

 بمحض. زدند مي لبخند و بودند نشسته ساله دوازده پسر يك طرفين در ساله چهار و ساله پنج دختر دو عكس اين در
 ، آمد اينطور صحرا چشم به شايد يا ، بود كرده تغيير اندازه از بيش سلما اما ، شناخت فوراً را ياشار و خود ، عكس ديدن
 ديد، مي ياشار و خود بين كه عميقي پيوند بر عالوه و شد خوشحال بسيار حال هر به. بود نديده عقد از قبل را سلما زيرا

 .آورد هجوم او مغز به فراواني و متعدد چراهاي و افتاد دوران به ذهنش در زيادي سواالت

 قلبش به را آن بار يك حتي. زد مي لبخند آن تماشاي از مدام و داشت خود دست در را عكس كوه از رفتن باال حين در
 :گفت و فشرد

 .كردم مي تعريف برايش را تصوراتم كه زماني حتي نگفت، من به هيچي اما و دانست مي. گذشت با و مغرور چقدر -

 اين دانستم مي و شناسمش مي.  بخشد نمي خودش به را ترحمي كوچكترين ياشار چون ، ترسيدم مي همين از هم من -
 من. بود خودش كيف در عكس مدت اين تمام كه حالي در آورد، نمي زبان بر باشد الزم گفتنش هم هرچقدر را واقعيت

 .گرفتم امانت به او كيف از االن هم

 چه؟ فهميد و رفت كيفش سراغ اگر خوب -

 .كنم تماشايش هم ديگر بار يك تا برداشتم من گويم مي فوقش ، هيچي -
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 .شود مي بهتر خيلي نفهمد ياشار كه كنيم كاري بتوانيم اگر. شوي گفتن دروغ به مجبور نبايد -

 .نيست شمارش قابل كه ام گفته مصلحتي دروغ آنقدر چون ، نخور را من گفتن دروغ غصه تو

 را او تازه اينكه مثل. دهد انجام ياشار غرور به نشدن وارد لطمه براي هركاري بود حاضر كه بود خوشحال آنقدر صحرا
 احترام و ارزش نيز او باوقار و دار ريشه عشق براي اكنون و بود شده چندان صد او به نسبت احترامش باشد شناخته
 چيزي سلما كه گفت پدربزرگش به و آمد پايين كوه از تر سريع هرچه بسيار شعف و شور با رو اين از بود، قائل خاصي

 از قبل.  بود خالي دوربين و بود نياورده خود با را عكاسي فيلم زيرا ، بود طور اين نيز واقعاً و است گذاشته جا خانه در را
 صدا ايجاد بدون.  بازگشت آمده زمان نصف در را مسافت بادپا آهوئي مانند و كرد حركت او بزند، حرفي عمواغلي اينكه

 دقيقاً. بازگرداند اولش جاي به ، كرد نگاه بار آخرين براي اي لحظه اينكه از پس را عكس و رفت ياشار كيف سراغ به
 از پس و گذارد عكس مخصوص خالي جاي در را آن شانسي اما ، بود برداشته را آن قسمت كدام از سلما دانست نمي

 .دويد كوه سوي به سرعت همان به سلما كيف داخل از خام فيلم برداشتن

 و ياشار به راه طول در. داد ترجيح زيبا العاده فوق و بكر طبيعت آن در را راهپيمائي و ايستاد باز دويدن از راه وسط
 به فقط. بياورد اي كننده قانع دليل او كار اين براي توانست نمي. كرد مي فكر عجيبش شكيبايي و تحمل و خويشتنداري

 برايم اول از را چيز همه اگر كه حالي ترحم؟در چرا اما ، ترحم: انديشيد كمي بود كرده اشاره سلما كه اي نكته اين
 سلما از تا كرد دويدن به شروع دوباره موجه پاسخي گرفتن و يافتن براي. شد مي تر عميق او به ام عالقه كرد مي تعريف
 .بپرسد

 دختري. بود بديعي منظرة.  كرد مشاهده شطرنج بازي حال در را سلما و عمواغلي و رسيد كوهستان به اندك مدتي در
 هواي. بودند مشغول شطرنج بازي به درخت از پوشيده و بلند كوهي دامنة در كهنسال مردي همراه به جوان بسيار

 بهار نوشين عطر با را نفس ، بود آبي و سبز رنگ از پوشيده كرد مي كار چشم تا كه دنيائي و ارديبهشت اواخر دلچشب
 .فرستاد مي فرو ريه به

 :گفت سپس و ايستاد سرشان باالي كمي

 داريد؟ ميل چاي -

 :گفت و كشيد خود ريش به دستي عمواغلي

 .طلبد مي كهنه چاي برد اين كه بريز ، دخترم بله -
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 :گفت و خنديد سلما

 .نبرديد كه هنوز -

 .شوي مي مات اسب و فيل حركت دو با االن همين برم مي -

 :گفت و كرد نگاه صفحه به دقت به ديگر بار يك سلما

 .ايد برده را بازي حاال همين از.  شماست با حق -

 .بده چاي صحرا. خوردي شكست امروز پس -

 داخل از را فالسك. خنديدند و شدند مسرور بسيار بود شده پرحوصله و سرحال پدرپزرگ اينكه از دو هر صحرا و سلما
 .ريختند چاي خود براي و آوردند بيرون سبد

 :گفت و كرد صحرا به رو سلما

 بود؟ خواب هنوز ياشار. برگشتي و رفتي سريع چقدر -

 .دانم نمي -

 برويم؟ باال كوه از آبشار تماشاي براي توانيم مي ما چگونه صورت اين در نكردي؟ بيدارش اما ، رفتي خانه به يعني -

 برويم؟ توانيم نمي ياشار بدون يعني -

 .شد رد كوه كمركش از بايد آخر ، نيستم بلد را راه من چون نه،-

 و شده بيدار االن حتماً چون ، كند نمي حاال با زيادي تفاوت گرچه. كردم مي بيدارش گفتي مي من به رفتن از قبل اگر -
 .آيد مي ما پيش دارد

 داني؟ مي كجا از تو -

 را زدن غلت رختخواب در و خوابيدن حوصلة ، نباشد خسته زياد اگر فهميدم كردم مي مراقبت ياشار از كه روزي چند -
 .باشد آفتابي هوا اگر مخصوصاً ، ندارد

 نرفته؟ يادت كه را فيلم راستي. بگيرم شما از يادگاري عكس چند ياشار آمدن تا پس -
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 .بگير بيا ، نه -

 :گفت و داد جاي دوربين داخل و گرفت صحرا دست از را فيلم

 .بزن لبخند و بنشين پدربزرگ كنار عادي طور همين ، صحرا -

 :گفت سلما و كرد را كار همين نيز صحرا

 مرا شود معلوم تا بزنيد خوشگل لبخند يك پس ، برديد من از كه كه بازي. بزنيد لبخند هم شما.  پدربزرگ شما حاال -
 .ايد داده شكست

 متبسم اما ، نگران و اندوهناك حالتي با و بود زده بغل را او صحرا كه حالي در و گرفت اش خنده لبخند جاي به عمواغلي
 و زد بغل را عمواغلي نيز سلما. گرفتند هم ديگر عكس چند منوال همين به. انداخت را عكس سلما كرد، مي نگاهش
 فوراً سلما. شد نمايان دور از زرشكي يكدست لباسي در ياشار بلند قامت اثنا همين در.انداخت عكس آنها از صحرا

 :گفت و گرفت صحرا دست از را دوربين

 . بيندازم يادگاري عكس يك نفر سه شما از خواهم مي حاال آمد، هم ياشار -

 .خواهم نمي فعالً ديگر من ، نه -

 .دهم مي ياد تو به را ها فن و فوت همة فرصت سر بعداً ، كن گوش گويم مي تو به هرچه فعالً -

 را؟ چه فن و فوت -

 .بكشد را نازت هميشه كه بكني كاري بايد. عزيزم را زندگي فن و فوت -

 خنده چنان به ، داد مي هشدار او به شده گرد چشماني با و هيجان با و يواشكي كه حالي در سلما حرفهاي شنيدن از صحرا
 زدن قهقهه و خنديدن بلند حال در را او گاه هيچ عمواغلي زيرا ، داشت وا تعجب به را پدربزرگش حتي كه افتاد اي

 .بود نديده

 .رود مي آبرويمان وقت آن ، خندي مي داري چه براي پرسند مي االن. نخند بلند انقدر. يواش -

 .خنديد مي و كرد مي باز هم از را خوشگلش و قرمز لبان لبخند گل افتاد مي سلمل به چشمش تا صحرا ولي
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 تازه. كردي نمي ام مسخره و خنديدي نمي طور اين ، بدهم ياد تو به توانم مي مهمي چيزهاي چه من دانستي مي اگر -
 وقت آن فهمد، مي ياشار ، كن بس ديگر خدا به را تو حاال. دهد نمي ياد آدم به را چيزها اينطور مجاني و مفت كس هيچ
 .ميرم مي خجالت از من

 :گفت و نشست چمنها روي عمواغلي كنار. پيوست جمعشان به ياشار لحظه همان و داد پايان اش خنده به صحرا

 گذرد؟ مي خوش چطوريد؟ -

 چرا. نداريم تفريح و گردش جز ديگري كار اصل در يعني كنيم مي تفريح فقط كه هم ما خوبي، اين به هوا. پسرم بله -
 ما به اال و نداشت ارتباطي مردها به حتماً خنديد، قدر اين موضوعي چه از صحرا دانم نمي فقط بگذرد؟ خوش ما به نبايد
 .گفتند مي هم

 .برويم حتماً فرا دهم مي قول ولي ، داديم دست از را دريا من بدقولي با مروز -

 .هستند قشنگ اندازه يك به دو هر دريا و كوه ، ندارد فرقي ما براي -

 كنيم؟ حركت آبشار سمت به هستيد موافق همه -

 در را مسير شيب كم و هموار جاهاي از كرد مي سعي ياشار. شود بلند تا كرد كمك پدربزرگ به و برداشت را سبد صحرا
 .كند تماشا را آبشار منظرة بتواند عمواغلي طريق بدين تا بگيرد پيش

 مي سرازير پايين به بلند ارتفاعي از كه را آب ريختن فرو صداي پيش مدتي از كه حالي در و رفتند راه نيم و ساعت يك
 نيز ياشار. رفت پيش ديگران از سريعتر اراده بي و ماند خيره صحرا نگاه. رسيدند آبشار انداز چشم به شنيدند مي شد

 .شد روان اش پي در و كرد عذرخواهي عمواغلي از او بودن ناوارد براي

 :گفت و كرد ياشار به نگاهي صحرا. شدند خيره شگفتي ديدة با منظره به و ايستادند دو هر

 نه؟ است آميز اسرار و زيبا خيلي -

 .شناخت را اسرار بعضي تا كشيد مرارت و كرد زندگي اينجا مدتها بايد ، بله -

 را خودم موقعيت ها بچه مثل هنوز آنكه مثل. كردم مي گوش حرفت به بايد. خواهم مي معذرت تو از ديشب بابت -
 .ام نكرده درك خوب
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 .بدهكارم تو به جانانه تشكر يك هم من -

 يچه؟ برا تشكر -

 .كني مي درك را منظورم بهتر آينده در. ساختي بهتري موجود مرد يك از اينكه براي -

 .ندارد ميل گفت و خورد غذا كم خيلي عمواغلي اما ، شدند خوردن مشغول و كردند پهن كوچكي سفره ناهار براي

 حركت جلوتر كمي ياشار. كردند كوه از رفتن باال به شروع قسمت همان از صحرا و ياشار بعد ساعتي ناهار صرف از پس
 مي برگها البالي در را صورتش. كند مي رازگوئي ها بوته و درختان با صحرا كه ديد مي كرد مي پشت كه زماني و كرد مي
 را او ياشار. شود مي آوازشان هم ني با و چرخد مي پرندگان همراه و كند مي نوازش و بوسد مي را كوهي گلهاي ، برد
 خوگرمي خود لطف به را او بايد يا كرد تيمارش قفس در بايد گاه كه كرد مي تصور بازيگوش آواز خوش اي سهره چون
 از باقيمانده هاي كپه هايي گوشه در هنوز. رسيدند ارتفاعات باالي به. ببيند كوچك را دنيا آغوشش تنگ قفس در تا كرد
 .كشيد دراز ظهر گرم آفتاب برابر در و انداخت كوه دور منظرة به نگاهي ياشار. شد مي ديده زمستاني برف

 تماشا آسمان و زمين اتصال خط تا را منظره بعد هر و زد اطراف در كه كامل چرخي از پس و خورد برفها از كمي صحرا
 .برد لذت و كرد

 بيدار زود اما زد، كوتاهي چرت هم ياشار. برد خوابش و گذاشت زانويش روي را سرش و زد چمباتمه چمنها روي صحرا
 فرها و شدند مي سپري بزودي كه روزهايي. رفت فرو آينده فكر به و شد خيره آسمان نيلگون پهناي به حركت بي و شد
 تلخي روزهاي چنين واقعاً: گفت خود با. كرد مي جدا او از و برد مي هميشه براي خود با را او و رسيد مي راه از صحرا پدر
 چه تكليف بپندارد پيشه خيانت و خطاكار رامين مانند و كند نگاه چشم يك به را مردها همة پدرش اگر ديد؟ خواهم را

 فكر صحرا آيندة براي و بگيرد ناديده مرا وجود اصالً يا شود هم بيشتر حتي من به نسبت او ظن سوء شايد بود؟ خواهد
 .باشد داشته ديگري

 نمي تركم وقت هيچ سحرا ، نه: كرد نجوا دل در و انداخت صحرا خوي فرشته و كودكانه چهرة به نگاهي لحظه همين در
 تا گذارم مي ،آزادش بعد كنم مي خودم مال را او شده كه قيمتي هر به ، بزند كار اين به دست كه گذارم نمي يعني ، كند

 .كند زندگي من با خواهد مي كه همانطوري
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 اين آرامي به هم پايين آن كه كند خدا فقط. بود رفتن موقع و بود گذشته چهار از ساعت. كرد ساعتش به نگاهي آنگاه
 نگاه ياشار به و شدند باز صحرا آلود خواب و درشت چشمهاي.  زد صحرا شانه به آميز نوازش ضربة چند.  باشد باال

 :گفت و ماليد را چشمهايش كمي و شد بلند طبيعي و عادي خيلي. كردند

 .شد غروب نزديك. خوابيدم زياد چقدر -

 .كنم بيدارت نيامد دلم ، بود عميق خيلي خوابت -

 .نشود ما نگران پدربزرگ كند خدا -

 .بمانيم امان در سلما غرغر از طور همين -

 .است فداكار و محبت با خيلي سلما ؟ بزني را حرف اين شوي مي راضي چطور -

 سرما دوباره من بخواهد خدا اگر انشاءاهللا شايد كه برگرديم نشده تاريك و سرد هوا تا بيا حاال. بابا كردم شوخي -
 .بخورم

 به. كند مي عمر نصف را آدم كه هايت دادن دستور و ها نازكردن آن با مخصوصاً بكن را كار اين حتماً ، بخور سرما بله -
 .گذرد نمي بد كه تو به هرحال

 :گفت و كشيد دست خود سبيل به ياشار

 ... ساحلها سبكباالن ،... ما حال دانند كجا -

 .دارم دوست هم من ، است اي پسنديده روش دادن جواب شعر با -

 خنديدي؟ مي اينقدر علّت چه به امروز كه بپرسم تو از خواستم مي ، راستي. كردم عرض مثل عنوان به فقط من ولي -

 بگويم؟ بايد حتماً -

 نه؟ مگر بخندم دارم حق هم من خوب. بدانم دارم دوست ، باشد مربوط من به اگر -

 .كرد مي برحذر مرا شدت به شوي موضوع متوجه تو اينكه از چون بشود ناراحت سلما شايد -

 .دانم مي من كه فهمد نمي وقت هيچ سلما باش مطمئن -
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 :گفت و نشست صحرا برلبان لبخند

 سر آن دانستن براي دختر از خيلي كه حالي در مجاني و مفت هم آن بدهد، ياد من به را زندگي فن و فوت خواست مي -
 .شكنند مي دست و

 گفت؟ چيزهايي چه حاال ،... خوب -

 هيچي كه گفت من به عصبانيت با وقت آن ، بكشي مرا ناز مدام تو كه بكنم كاري عشق فنون گرفتن كار به با بايد گفت -
 .كنم شروع الفبا از بايد و دانم نمي

 .... كه روزي به واي ام كرده اش ديوانه نگرفته ياد را فنون هنوز من كه بگوئي خواستي مي -

 .خنديد و داد تكان را سرش

 برگرديم؟ نيست بهتر.  شده تنگ بقيه براي دلش سلما كنم مي فكر -

 و است بهبود به رو عمواغلي مزاجي حالت كه آنجائي از ولي ، شده تنگ مادر براي هم من دل ، باشد شده تنگ خوب -
 ، ايم نيامده اينجا به خودمان تفريح براي ما كه چون ، بمانيم بيشتر روزي چند بايد ، كرده تقويت را اش روحيه هوا اين
 .است عمواغلي سالمتي دليل مهمترين بلكه

 حواس تمركز و كند مي تقويت را شان حافظه آبشار صداي رسيد مي نظر به و بودند خود پيكار مشغول سلما و عمواغلي
 رفته هم روي. شوند رفتن عازم و كنند بازي بيشتري سرعت با شدند مجبور دو اين آمدن با.  بخشد مي آنها به بيشتري

 از ديدار براي تا رفتند رختخوابهايشان به زود همگي شب آن. بود نفر هرچهار براي بخشي فرح و جوش و جنب پر روز
 . باشند آماده زود صبح دريا

 

 هيجدهم فصل

 در خانه اعضاي و شد مي ساطع زندگي نور ويال اطراف فضاي از. رسيد فرار سپيده پس از بخش اميد و افتابى فردايى
 بيش و بخشيد مي ارامش طبيعت به اورشان شادي صداي سرو. بودند افتاده تكاپو و جوش و جنب به كوتاه سفري تالطم

 و و كردند توقف ساحلي شهر در شاليزار و دشت و كوه از گذشتن از پس. كرد مي برقرار صميميت بينشان پيش از
 بسيار ساحل. ديد مي را دريا بار اولين براي صحرا. رسيدند ساحل كنار بعد ساعتي و خريدند خوراكي و ميوه مقداري
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 نيمروز اگر كه گذاشتند ان بر قرار. شد نمي ديده اي جنبده دريائي مرغان جز تابستان گرم روزهاي رغم بئ و بود خلوت
 و عمواوغلي. كنند سرگرم را خودشان دارند كهدوست هركاري با ظهر رسيدن تا ولي بزنند، اب به باشد ولرم دريا اب

 و نشست دريا لب نيز صحرا. شدند بازي مشغول ارامش كمال در و دادند قرار ماسه روي را شطرنج صفحه فورا سلما
 كرد مي پشت پي در پي دليل همين به كرد، مي احساس خود در عجيب اي دلشوره و نگراني امروز. شد زدن ني مشغول

 تا و امدند بيرون اب از شنا و تني اب كمي از پس.زدند اب به صحرا جز همه هر. انداخت مي پدربزرگش به نگاهي و
 و گشت دگرگون حالش و افتاد سرفه به عمواوغلي ناگهان اينكه تا رفت مي پيش خوب چيز همه. خنديدند و گفتند عصر

 سر. افتاد گريه به حال پريشان و پريد رخسارش از رنگ منتظره غير و دردناك منظره اين ديدن با صحرا. شد بيهوش
 به را خود گوش فورا ياشار.  چسپاند سينه به و كرد بوسه غرق را صورتش و گذاشت خود زانوي روي را پدربزرگش

 امد وارد صحرا به مهيبي و سخت فشار چنان لحظه چند همين در.شنيد را او قلب نامنظم صداي و چسباند اوغلي عمو سينه
 اين در كرد مي سعي كه ياشار.  دويد مي سو هر به زده وحشت و مستاصل نيز سلما.  شد زمين نقش اغما حالت به كه

 ماشين داخل به و گذاشت دستانش روي و كرد بلند را عمواوغلي كند، حفظ را خود خونسردي حساس و بغرنج شرايط
 را او و برگشت صحرا طرف به انگاه. باشد مراقبش بيمارستان به رسيدن تا كه فرستاد ماشين پشت او نزد را سلما. برد
.  گذاشت ماشين در و كرد بلند را او درنگ بي. بست حلقه او عاشق چشمان در اشك. ديد بيهوش زده يخ جسدي چون
 مي گاز اوري سرسام سرعت با.  كرد نمي فكر داشت بستگي او جان به كه صحرا سالمتي جز چيز هيچ به لحظه اين در
 خوبه؟ حالت: گفت خوشحالي با ياشار و بازكرد را چشمانش صحرا اي لحظه. داد

 .بزند حرف توانست نمي و بود شده تشنج دچار. لرزيد مي و بود شده خشك صحرا لبان

 نيامده؟ هوش به عمواوغلي سلما،. رسيم مي بيمارستان به االن همين نباش نگرا:  گفت ياشار

 .برسانيش بيمارستان به زوتر هرچه بايد نشده دير تا. باش زود نه،: كرد اظهار گريان چشمان با سلما

 . بود مانده انجا به زيادي نسبتا راه هنوز و بودند راه در ساعت نيم

 .زد مي موج ابهام عشق و خشم نگاهش در. كرد مي نگاه صحرا ارام نا و رنگ بي چهره به بار يك لحظه چند هر ياشار

 .نمانده راهي بيمارستان تا ديگر: گفت و انداخت صحرا به نگاهي ياشار

 نه؟ مگر ماند مي زنده بزرگ پدر: گفت و شد خبره پدربزرگ به مرگبار بغضي با صحرا

 .شود مي خوب حالش كه البته زني؟ مي كه حرفيه چه اين _
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 .ديدم نمي را لحظه اين و مردم مي كاش _

 از دهد انجام توانست نمي كاري همدردي جز اينكه از زيرا كرد، مي حقارت احساس صحرا كننده ديوانه ضجه از ياشار
 قسمت از. برد داخل به و كرد بغل را عمواوغلي و داشت نگه را ماشين.رسيدند بيمارستان به. امد مي بدش خودش
 سرعت به.داد نشان را چپ سمت راهروي انتهاي بود ايستاده قسمت اين در كه زني و خواست را اوژانس بخش اطالعات

 را او و رساند را خود بالفاصله كشيك دكتر. خواباند تخت روي را او و شد اوژانس بخش داخل و رفت راهرو انتهاي به
 خورده؟ هم به حالش كه است مدت چه: گفت كرد معاينه

 .پيش نيم و ساعت يك تقريباً _

 ؟ دارد را بيماري اين كه است وقت چند

 . بيشتر هم شايد يا سال يك كنم مي فكر _

 و دارو با فعالً توانيم مي داريم ما كه كمي تجهيزات با اما ندارد، امكان قطعي درمان و جنبيديد دير كمي متاسفانه _
 .دهيم نجات وضع اين از را او مطلق استراحت

 .دهيد انجام ايد برمي دستتان از هركاري كنم مي خواهش پس _

 زودتر هرچه و كنيد تهيه بيمارستان جلوي داروخانه از را داروها لطفاً: گفت و داد ياشار دست به و نوشت اي نسخه دكتر
 .نرود يادتان مخصوص فرم ضمن در.  برسانيد ما به

 ويزه بخش به را او اوليه، معالجات از پس انگاه.  بازگشت دكتر نزد دارو تهيه از پس و رفت داروخانه به سرعت به ياشار
 زندگي به را عمواوغلي مصنوعي اكسيژن و قوي داروهاي با و اوردند عمل به را الزم مراقبتهاي و كردند منتقل

 انتقال خانه به را او موقت بهبود هاي نشنه اولين رويت از پس دكتر نظر طبق تا كرد صحبت دكتر با ياشار. بازگرداندند
 باالخره. برگردد صحرا پيش يا بماند عمواوغلي نزند اينجا. بكند بايد كار چه دانست نمي درمانده و مشوش ياشار. دهند
.  نداشت را او سوزان اشكهاي با رويارويي جرات ولي اورد، مي بيرون وحشتناك اضطراب و نگراني اين از را او بايد

 ديدن بمحض. بود ايستاده بيمارستان راهروي در سلما اتفاق به صحرا. رفت صحرا پيش و گرفت را خود تصميم عاقبت
 :پرسيد ترس با و دويد جلو ياشار

 كجاست؟ بزرگ پدر پس ياشار؟ شد چه _
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 مي او نزد را تو هم ديگر دقيقه چند. شده خوب حالش اما است، بيهوش فعالً پدربزرگ.  گويم مي چه ببين كن گوش
 .كني اذيت را خودت اينقدر نيست الزم پس برم،

 اين مقابل در اما داد، مي تسكينش قدري گريستن شايد. كرد گريه به شروع و شروع و شد خم اش سينه روي سرش
 تا خواست ياشار از انگاه. كند ارام را او كرد سعي سلما. گرفت مي قرار درماني بي ياس و نوميدي معرض در ياشار كار،
. ببيند را پدربزرگش بايد كه كرد مي التماس ببرد، خود با را او تا كرد تمنا ياشار از و دويد صحرا. برگردد پدربزرگ نزد

 و زد زانو تخت كنار پدربزرگش ديدن بمحض صحرا. برد عمواوغلي پيش سلما با را او و كرد قبول الجرم نيز ياشار
 كالمي. داشت ديگر صورتي نيز او دعاي و نيايش. پرداخت نيايش به كرد مي نگاهش و ريخت مي اشك كه درحالي
 در كسي با رسيد مي نظر به و چرخيد مي فضا در نگاهش. كرد مي التماس كسي به وجود تمام با اما زد، نمي حرف

 پيدا او در غريب حالتي ناگهان. ريخت مي اشك و بود داشته نگه خود دستان در محكم را پدربزرگش دست. گفتگوست
 به استوار و حركت بي كه درحالي و شد قطع بدنش لرزش. كرد نمي مناجات ملتمس حالت به و گريست نمي ديگر. شد

 . بست را چشمانش بود مانده حال همان

 است؟ خبر چه اينجا. فهم نمي افتد؟ مي دارد اتفاقي چه _

 ....صحرا.... صحرا: زد صدايش و داد تكان كمي را صحرا شانه سپس

 خشم و عشق ناگهان. بود ديگر دنيائي در اصالً.شنيد نمي را كالمي ميت مثل سفيد اي چهره با ساكت، و حركت بي او ولي
 ...صحرا: زد فرياد سراسيمه و همدراميخت به خونش در

 را چشمانش و خورد تكاني او صداي از صحرا. بود ساخته ناتوان را عقلش وحشت و لرزيد مي سرتاپا از بدنش همه
 غرق ديد مي كه انچه از و بازكرد را چشمانش عمواوغلي. شد نمي باورش. شد شادي غرق ديد مي كه انچه از و بازكرد
 .زد مي لبخند و بود بازكرده را چشمانش عمواوغلي. شد نمي باورش. شد شادي

 .خبركنم را دكتر است اضطراري وضع اگر افتاده؟ اتفاقي چه: پرسيد مضطرب و امد اتاق داخل به پرستار لحظه همين در

 .است امده هوش به پدربزرگ خوشبختانه پرستار، خانم نه: گفت و رفت جلو خوشحالي با سلما

 .كشيد فرياد نفر يك اينكه مثل ولي _

 .بود اقا يك صداي: داد ادامه و كرد ياشار به نگاهي

 .كشيد فرياد خوشحالي از كه بود برادرم صداي بله،... بله
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 بلند صدائي... شود مي اگر لطفاً پس اينجاست، ارامش الزم شرط سكوت حفظ كه بدانيد را بيمارستان مقررات بايد شما _
 .بترسند ديگر بيماران كه نشود

 .ببخشيد بايد خيلي. خواهم مي معذرت. باشيد مطمئن _

 .هستم بخش همين بيرون من داشتيد كاري اگر ندارد، عيبي _

 .حتماً متشكرم خيلي _

. ريخت مي اشك خوشحالي از و كرد مي نوازش را اش پيشاني. شتافت عمواوغلي بالين به سلما و رفت بيرون پرستار زن
 .بكنم را شكستم تالفي كه شويد خوب زودتر هرچه بايد: گفت خنده با

 روي ياشار. كرد مي نوازشش و بود زده بغل را پدربزرگش و بود تخت روي سرش فهميد، نمي را خود حال هنوز صحرا
 .رفت بيرون اتاق از و برخاست ناگهان. داد مي فشار را هايش شقيقه عصبانيت از و بود نشسته صندلي

 چرا: پرسيد سلما از كشيد مي نفس سخت كمي كه اين ضمن ياشار شدن خارج ديدن با. شد مي بهتر هرلحظه عمواوغلي
 بود؟ ناراحت رفت؟ بيرون

 .بزنيد حرف نكنيد سعي نشده خوب كامالٌ حالتان تا هم شما. داشت كار بيرون.  پدربزرگ نه _

 صحرا كه وقتي. بيندازد وي به نگاهي او تا داد فشار را اش شانه دست با.برگرداند عادي حال به را صحرا كرد سعي انگاه
. دهد نشان بهتري روحيه و كند كنترل را خودش عمواوغلي جلوي بايد كه فهماند او به اشاره با سلما كرد، بلند را سرش

 بهترين كه كرد توصيه ياشار به دكتر شب همان. داد تكان همدردي عالمت به را سرش و خنديد و زد چشمكي گاه ان
 درخانه بايد و است گذشته مان در و دكتر از وي كار زيرا است، اش خانه به پيرمرد برگرداندن شرايطي چنين در كار
 .باشد دسترسش و نزديك در است وابسته بدان و خواهد مي هرچه تا باشد داشته ارامش و استراحت خود

 ديگر روز يك و بردند ويال به را عمواوغلي شب همان. كرد عملي را دكتر توصيه نكند نگران را صحرا اينكه ياشاربراي
 را وي ابداً و دادند مي نشان او به اي اندازه از بيش توجه نفر سه هر. اوردند عمل به نگهداري و مراقبت وي از انجا در نيز
 را خود گاه كه طوري بود، نديده يكجا را التفات و لطف و محبت همه ان عمرخويش تمام در عمواوغلي. گذاشتند نمي تنها

 بودند خالص محبتها زيرا بود، وگذار اي لحظه احساس اين اما داد، مي دست وي به بودن سربار احساس و ديد مي معذب
 به بود شهر در ياشار كه زماني. شد مي داده پاسخ عمواوغلي بخش رضايت لبخند با كه شايان پذيرفتني خود در و

 تهران در انها اقامت مدت از خواست مي فقط نياورد، ميان به حرفي بود افتاده كه اتفاقناگواري از اما زد، تلفن مادرش
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 قالي سرشناس تاجر يك با كامران برادرش توسط بيك احمد زيرا گشتند، برنمي يكشنبه تا مادرش گفته به.  شود مطلع
 در بازگشتن ميل اينكه تا نكرد رفتن از صحبتي ياشار. داشتند قرار باهم يكشنبه روز صبح مهمي كار براي و بود شده اشنا
 قشنگي بازارچه به راه بين در. كردند حركت خانه سمت به شنبه روز بامداد. كرد ديار هواي و شد بيدار عمواوغلي خود
 :گفت و كرد توقف جا همان ياشار و رسيدند شهر انتهاي در

 . باشيم داشته بازار در هم گردش يك داريد دوست اگر حاال. شود مي پيدا اينجا چيزي همه. ام امده اينجا هم قبالً _

 نگاهي ياشار حركت از قبل. شدند سوار و برگشتند ماشين پركنار دستان يا طوالني گشتي از پس و شدند پياده همه انگاه
 .باشد من مال ها هديه اين نصف كنم مي فكر: گفت شوخي به و انداخت نشده كادو هاي بسته به

 .تو خيالي خوش چقدر بابا، نه راستي؟: گفت سلما

 .بزني بلوف خواهي مي تو نيستم، خيال خوش من _

 خريدي؟ چه ما براي خودت تازه. نكن عجله شدن زده ذوق براي اينقدرر _

 .كرد مي قايم را چيزهايي يك جيبهايت در ديدم

 گرفته و مغموم صحرا راه طول تمام در. دراورد حركت به را ماشين سپس و افكند صحرا به داشتني دوست نگاهي ياشار
 مدل به راجع اهسته بسيار صدايي به سلما با ولي نبخشيد، اثري او واداشتن حرف به براي ياشار تالش و رسيد مي نظر به

 كاغذ ورقه يك روي را همانها عاقبت و كرد مي تشريح ساده زباني به را مردانه مدل چند سلما. زد مي حرف بافتني
 نگراني دنيائي با ياشار سپس رساندند، خانه به را عمواوغلي و صحرا كه اورد كاغذ بر مو موبه را رج هر بافتن طرز. نوشت
 .شدند دور نظر از جلوئي تپه پيچ از صحرا چشم جلوي و كردند خداحافظي سلما اتفاق به نداشت رفتن كشش كه درحالي

 واقع در اينجا از موقت دوري و مسافرت اين. كرد سالم طبيعت به نگاهش با و انداخت خود اطراف به نظري صحرا
 خلوتگاه به زودتر هرچه تا بود امده غليان به وي خالص هيجان كه حالي در. بود خاطرش تعلق و دلبستگي عمق سنجش

 مشغول سپس و كرد هدايت رختخواب به رنجور و خسته كه را پدربزرگ هرچيز از قبل درايد، خويش شورانگيز
 نظر داخل اشياي يكايك به انگاه و كرد اويزان يورت ديرك بر خود جاي را تار. شد مانده عقب كارهاي به رسيدگي
 داشتنش و دارائي همه كه بود عشق فقط كتابها، حتي. نكرد جلوه تعلق قابل و پرارزش نظرش در كدام هيچ. انداخت
 .سرزمين طبيعت، پدربزرگ، به عشق شد، مي محسوب
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 پس صحرا اما كند، شان ميزباني هميشه چون رها و ازاد صحرا تا بود اورده تماشا به را بيشماري ستارگان اسمان شب ان
 . نشست قالي دار پشت خوراند عمواوغلي به را اور خواب داروي اينكه از

 

 نوزدهم فصل

 اشك پدربزرگ بالين بر صحرا.  بود اتفاق يك بر گواه چيز همه.  شد مي بدتر پدربزرگ حال روز هر و گذشت روز چند
 كارش تنها و بود سپرده چوپان دست به را گله صحرا.  بود مستاصل و دستپاچه روزي تيره و بيكسي از و ريخت مي

 اما ، بود راه به چشم ياشار انتظار به جانفرسا لحظات و ساعات اين تمام در.  بود شده پدربزرگش از روزي شبانه مراقبت
 . ديد نمي خود كنار در را او داشت نياز وي به كه زماني درست

 رمق بي و حال بي و آورد باال خون شديدي هاي سرفه از پس و شد دگرگون حالش كلي به اغلي عمو چهارشنبه روز عصر
 شده كه ترتيبي هر به تا كرد جمع را فكرش ي همه.  نداشت جايي به راه و بود زده وحشت صحرا.  بست را چشمانش

 از اما ، كرد مي خبر دكتر بايد.  دادند نمي اي زنتيجه ني داروها پس اين از زيرا ، دهد نجات وضع اين از را پدربزرگش
 خود به ترديدي آنكه بي.  بود ياشار بخواهد كمك او از توانست مي و شناخت مي كه را كسي تنها ؟ ترتيب چه به و كجا
.  بودند بيرون كمي مردم و بود آرام دهكده.  نداشت اين جز اي چاره ، افتاد راه به دهكده سوي به بالدرنگ ، دهد راه

 او مقابل در ها بچه.  گرفت را سلما ي خانه سراغ ها بچه ا.  بودند مي بازي مشغول بچه چند ها خانه ا بعضي جلوي
 حتي و.  شناخت نمي را او كس هيچ.  دادند را خانه نشاني ولي ، داشتند غريبي حالت و كردند جو و جمع را خودشان
.  زد در و ايستاد رنگ طوسي بزرگ در جلوي ها بچه آدرس طبق.  دادند نمي را باشد صحرا دختر همان او اينكه احتمال
 : پرسيد حياط درون از صدايي بعد لحظه چند

 ؟ كيه -

 : گفت و شد نمايان برابرش در سلما و شد باز در.  شد دلگرم و شناخت فوراً را سلما صداي

 ؟ آيي نمي داخل چرا.  شود نمي باورم ؟ صحرا تويي -

 : پرسيد مشوش ديد را صحرا آلود اشك چشمان كه وقتي ولي ، كشاند حياط داخل به و گرفت ا ر دستش

 ؟ كني مي گريه اينقدر چرا ؟ افتاده اتفاقي چه ؟ شده چي -

 . كنيم خبر دكتر بايد.  آيد نمي بر من دست از كاري ديگر ، شده بد خيلي حالش پدربزرگ...  بزرگ پدر سلما -
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 . آمدي مي اينها از زودتر كاش -

 . آيد مي حتماً كردم مي فكر.  بودم ياشار منتظر حاال تا -

 . برگردد فردا تا كنم نمي فكر و رفته تهران به پدرم كار براي يكشنبه ، آمد مي حتماً بود اگر -

 ؟ كنم كار چه پس حاال -

 . است ساخته كاري او دست از فقط.  كنم خبر را مادر بايد -

 : پرسيد خانه داخل از كه آمد خاتون ملكه صداي

 ؟ سلما كيه -

 . ببينيد بياييد خودتون -

.  كرد لرزيدن به شروع بدنش خود ي خانه در صحرا ديدن از ناگهان و آمد ايوان روي خاتون ملكه بعد لحظه چند
 مي شدت به قلبش.  دانست مي خود فرزند و داشت مي دوست بسيار را دختر اين زيرا ، بود شده اشك از پر چشمانش

 : گفت و كرد باز را آغوشش لبخند و اشك با و رفت پايين هاي پله از.  كوبيد مي اش مادرانه ي ديواره بر و تپيد

 . دخترم ، صحرا -

 يكديگر بسختي.  رفت گ جاي اش سينه پناه در و آورد ياد به را مهرش پر آغوش و را اش چهره لحظه همان نيز صحرا
 را او بخش التيام و مهر پر دستان با و بوسيد را صحرا صورت خاتون ملكه.  ريختند مي اشك و بودند گرفته آغوش در را

 : گفت كنان نجوا و كرد نوازش

 گلم دختر....  شيرينم دختر....  آمدي خوش..  خودت ي خونه به.  كردي رنجه قدم ؟ كردي مادرت از يادي شد چطور -
. 

 را سرش صحرا.  سال همه آن از پس دو اين ديدار از هم و كشيد مي صحرا كه دردي از هم ، كرد مي گريه فقط سلما
 : گفت درمانگي با و كرد بلند خاتون ملك ي سينه روي از آرام

 . بدهيم نجاتش بايد.  بگذاريد نبايد شما.  بگذارد تنها مرا خواهد مي پدربزرگ...  مادر -

 ؟ كي از ؟ خورده هم به حالش اغلي عمو مگر -
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 . آورد باال...  خون...  اينكه تا بدتر روز به روز حالش برگشتيم كوه از كه وقتي همان از -

 . كرد مي گريه شدت به صحرا

 ؟ نكرد توفيري هيچ يعني ؟ شد چي پس.  بشود بهتر حالش كه نبردينش آنجا مگر -

 : گفت نارحتي با سلما

 مجبور و بود شده بدتر حالش همانجا از پدربزرگ ولي ، بشويد نگران خواستيم نمي چون نگفتيم شما به ما ، مادر نه -
 من.  آنجا به برگرديد من از جلوتر نفر دو شما.  كنيم معطل نبايد ديگر ما ، خوب خيلي.  ببريم بيمارستان به را او شديم
 . روم مي مان همسايه با االن همين.  بياورم دكتر بروم كه باشم بايد

 وي بالين بر شتابان و رسيدند كلبه به عاقبت و دويدند را راه ي همه.  كردند حركت دشت سمت به شتابان سلما و صحرا
.  خواست مي بر اش سينه از اي خراشيده صداي و كشيد مي نفس سخت و بود بسته را چشمانش اغلي عمو.  شدند حاضر
 و دردناك لحظات اين.  گريست مي همچنان زد مي چنگ لحاف به كه حالي در و كرد خم او تن روي را سرش صرا

 و خاموش كلبه اما ، بود گرم هوا.  شد كلبه وارد دكتر يك با همراه خاتون ملكه اينكه تا داشت ادامه طور همين جانسوز
 . رسيد مي نظر به سرد

 به تزريق از پس و درآورد كيف از آمپولي اجمالي ي معاينه يك با سپس ، كنند خلوت را اطرافش تا كرد خواهش دكتر
 : گفت بسيار اندوه و تاسف اظهار با.  رفت بيرون كلبه از خاتون ملكه اتفاق

 است ديداري و وصيت هر اگر.  ماند نخواهد زنده فردا تا بيمارتان متاسفانه.  نيست ساخته كسي دست از كاري ديگر -
 . بزند حرف تواند مي ، بود دليل همين به زدم كه را آمپولي.  دهيد انجام امشب همين

 . رفت بود آمده كه ماشيني با و كرد خداحافظي آنگاه

 كوچكترين و نداشت فروغ نگاهش.  بازشدند چشمانش اغلي عمو ناگهان.  نشست و بازگشت كلبه به دوباره خاتون ملكه
 . بودند دوخته چشم وي به و بودند نشسته چوبي تخت كنار زانو دو همه.  شد نمي ديده آن در ماندن زنده براي تمايلي

 : بود اين آورد زبان بر كه كالمي اولين و يافت بيشتري آرامش ظاهراً سلما و خاتون ملكه ديدن با عمواغلي

 ؟ نيست...  اينجا...  ياشار -

 : گفت و بوسيد را اش پيشاني صحرا
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 . گردد مي بر فردا ولي ، بزرگ پدر نه -

 براي.  توست قيم پدرت برگشتن تا ياشار.  كردم ياشار پيش را وصيتم من ؛ گويم مي چه ببين كن گوش ، خوب خيلي -
.  كني گوش او هاي حرف به بايد.  توست االختيار تام سرپرست او نگشته بر پدرت تا و دارد رسمي مدرك من از كار اين
 لباس در....  تو ديدن...  من آرزوي تنها...  ديدم مي را تو عروسي كاش...  دارد دوست من از بيشتر را تو او ؟ داني مي

 . شويد مي خوشبخت شما....  بينم مي هرا آيند من.  بود عروسي سفيد

 : گفت و كرد زدن حرف به شروع دوباره اما ، افتاد شماره به كمي نفسش اينجا در

....  نكن تركش وجه هيچ به و باش مهربان او با كردي پيدايش اگر...  كشيده زجر خيلي حتماً...  است زنده مادرت -
 مي را هايش گريه صداي كه آنقدر...  خيلي ، شده نزديك تو به خيل...  گرفت او از سختي تاوان وزگار ر و سرنوشت

 . بشنوي تواني

 كرد مي احساس و است پاشيدن هم از حال در مغزش كه آمد مي نظر به.  داد مي فشار خود دستان در را سرش صحرا
 حركت بي دست ببندد فرو جهان از چشم پدربزرگش از قبل خواهد مي و است شده پيدا او در مردن به شديدي ميل كه
 . كرد مي البه و بوسيد مي را آن خويش سوزنده اشكهاي با و بود چسبانده لبان به را پيرمرد ي كشيده رنج و

 به. .  گويد بدرود را زندگي اش خسته قلب و دهد دست از كه رفت مي تدريج به را آمدن باال پيرمردتاب سينه ي قفسه
 : گفت و گرفت دوباره فروغي چشمانش ناگهان و دد حركتي دستش

 كنم زندگي راحت شده كه هم لحظه يك براي بگذار و بخور قسم...  باش او با هميشه پس ، داري دوستش كه دانم مي -
. 

 : گفت مرگبار بغضي با و زد بوسه پدربزرگش دست بر درد از آكنده قلبي با صحرا

 . خورم مي قسم -

 حالت همان به و درغلتيد بالش روي چشمانش ي گوشه از اشك قطره دو و نشست پيرمرد لبان بر زيبا و شگرف تبسمي
 . رفت صحرا پيش از هميشه براي

 . بود زيبا.....  و سخت وداعي
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 و شود برمال اش شكسته قلب راز مبادا كه بياورد زبان بر اش گرفته گر درون از كلمه يك حتي نتوانست بيچاره پيرمرد
 سرگردان ديگر دنياي در روحش و بلرزد قبر در جسمش كار اين عاقبت از و گردد صحرا ي اندازه از بيش تاثر موجب

 را خطر كه برد گمان اي لحظه ، ديد حركتش بي و ثابت نگاه با را پدربزرگ لبخند كه وقتي صحرا.  بشود ناآرام و
 و كشيد فرياد را پدربزرگ نام چنان آن.  نديد حركتي ديگر اما ، بوسيد را او چشم ي گوشه خوشحالي با.  است گذرانده

 . افتاد پيرمرد سرد جسم روي بيهوش زياد فشار كه كرد ضجه

 و كرد مي گريه صحرا با نيز خود.  برد بيرون كلبه از زور به و فشرد سينه به و گرفت خود آغوش در را او خاتون ملكه
 . نداشت اش خوانده دختر براي را غم اين قبول طاقت

 تا فرستاد خانه به را سلما خاتون ملكه.  كرد ناله و ريخت اشك پدربزرگش جان بي جسد كنار صبح تا را شب آن صحرا
 نمي قرار صحرا آورد عمل به وي كردن آرام براي كه تالشي تمام با.  ماند صحرا نزد را شب خود و كند خبر را بيك احمد
 به.  كرد مي نوازش و بوسه غرق را پدربزرگش بدن و صورت و داد مي سر جانسوز و دردناك اي ناله همواره و گرفت
 و آوردند جا به را تشييع مراسم زود صبح دهكده مردان از چند تني همراه به بيك احمد ، صحرا قراريهاي بي رغم

 در خود ي خانه و مسجد در را عزاداري مراسم بيك احمد.  سپردند خاك به روبرو ي تپه مجنون درخت زير را عمواغلي
 . كرد برگزار دهكده

 مجدداً.  زد سرباز صحرا اما ، كند زندگي آنها پيش پدرش برگشت زمان تا خواستند صحرا از بيك احمد و خاتون ملكه
 خود ي خانه در داد ترجيح تاكيد با اما ، بماند پيششان روز هفت پايان تا عزاداري مراسم براي الاقل كه كردند اصرار
 . نباشند او فكر به كرد خواهش و باشد

 ، كند ترك را اش خانه كرد مي قبول او نه و بگذارد تنها را او توانست مي نه ، بود افتاده اي مخمصه بد در بيك احمد
 : گفت و فرستاد نيز را او زياد اصرار با صحرا اما.  گذاشتند او نزد ياشار آمدن تا را سلما بناچار

 . خودبرآيم ي عهده از توانم مي من و نيست نگراني جاي ابداً -

 تنها دارد كه جانسوزي غم و درد با بايد را او كه كرد تمنا شوهرش از خاتون ملكه اما ، داشت مخالفت جاي گرچه
 . بگريد پدربزرگش مزار بر و كند خلوت خود با تا بگذارند

 راه عظيمي بغض هنوز و بود رسيده آخر به دنيا نظرش در.  ماند تنها پدربزرگ هجران غم با صحرا و رفتند همه عاقبت
 شريك فراقش درد با توانست مي كه كسي.  ببخشد تسكين را دردش كه كشيد مي را كسي انتظار و بود بسته را گلويش
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 گاهش تكيه توانست مي ياشار هاي شانه فقط و فقط.  كند آشكار را درونش سوز آن در توانست مي كه آغوشي.  شود
 . بكشد دوش به را غم اين بار و باشد

 نيز اكنون.  كرد مي سير پدربزرگش روياي در ، كند حس را زمان گذشت آنكه بي و بود داده تكيه مجنون بيد ي تنه به
 دريغش بي محبت و زد مي لبخند او به كه ديد مي روشني به اي نقطه هر در را رنجورش ي چهره و كرد مي زندگي او با
 . كند مي نثارش دل و جان با را

 گذشته به فراق و غم ي پرده پشت شادي و بشاش چهره و نرفت پايين گلويش ا آب اي جرعه مدت اين تمام در
 كه گفت شد نمي.  گذشت ديگر ساعاتي.  كشيد مي انتظار و ريخت مي اشك مزار بر صحرا و شد تاريك هوا.  پيوست

 صدايي.  كرد مي مدد را او داشت نياز كه بدانچه فكر با كه داشت جريان او در نيرويي اما ، بود مانده باقي بدنش در نائي
 و شد بلند زمين از و كرد جمع را خود توان ي همه داشت مي بر بزرگي قدمهاي و دويد كسي.  پيچيد گوشش در آشنا
.  گرفت را او بازوي زير سپس و ايستاد صحرا مقابل اي لحظه مطلق سكوت و تاريكي در ياشار.  برداشت جلو به قدم چند
 دادن دست از غم با تا دارد نياز او به چقدر اكنون صحرا دانست مي و.  بود مطلع هم به نسبت دو آن عشق و محبت از

 : گفت و كرد نگاهش معصومانه صحرا.  كند مدارا خود كس تنها

 با مرا اما ، هستم عاشقش چقدر من كه دانست مي چون.  بود تر وفا بي هم دنيا از پدربزرگ اما.  وفاست بي دنيا ياشار -
 ... خودش

 . بگويد ار آخر ي كلمه نگذاشت و گرفت را صحرا خشكيده دهان جلوي لحظه اين در ياشار

 مي دلت قدر هرچه.  نزن ها حرف اين از دسيگر پس ؟ شدي مي راضي طوري اين ، برد مي هم مرا بايد وقت آن -
 . نزن ها حرف اين از اما.  كن سبك را خودت و كن گريه خواهد

 ؟ است رفته پيشم از هميشه براي پدربزرگ كه كنم تحمل توانم مي چطور آخر -

 ؛ ماست با هميشه يادش و كند مي زندگي قلبمان در ، است زنده هميشه پدربزرگ ، صحرا نه ، كنيم مي فكر طور اين ما -
 ؟ باشد تواند مي هم اين از غير يعني ؟ نه مگر

 . شد آرام كمي داشت واقعيت كامالً كه ياشار ي دهنده تسكين كالم اين با صحرا
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 و تر غمگين خود تاثر با را صحرا شرايط اين در خواست مي.  گريست پنهاني و نشست عمواغلي مزار بر كمي ياشار
 در ياشار.  داد مي كافور بوي و بود كور و سوت كلبه.  برد خانه به را او زنان قدم و گرفت را صحرا دست.  كند تر مايوس

 . گرفتند آتش كبريت يك با و بودند خشك هيزمها ، گذاشت اجاق روي را كتري و كرد باز را ها پنجره و

 اش جسماني خمودي و پريدگي رنگ ، فانوس روشنايي در.  كرد نوازش را آن روي و نشست عمواغلي تخت روي صحرا
 : گفت خود به و شد عصباني بسيار خود دست از ياشار.  گرفت قرار ياشار ديد معرض در آشكار

 ».  گذاشتم مي تنهايش نبايد اغلي عمو بيماري وجود با ؟ نگشتم بر زودتر چرا ؛ بودم كجا حاال تا ؛ منم اصلي مقصر «

 به حوصله با و كرد حل را اوري خواب قرص چاي فنجان در و كرد دم را چاي رفت مي كلنجار خود با مدام حاليكه در
 . گرفت مي فاصله كمي دلخراش بحران اين از تا كرد مي راحتي خواب بايد.  خوراند صحرا

 وقت هيچ ديگر.  بازگرداند من به را او تواند نمي كس هيچ ديگر.  شده معني بي خالي چقدر جا همه او بدون ؟ بيني مي -
 چقدر.  داشت دوستت چقدر.  بود تو فكر به عمرش آخر ي لحظه حتي...  بكن را فكرش.  كنم نمي احساس را خوشبختي

 ... كرد مي جانبداري تو از

 قطره ريزش شاهد تا گرداند ديگر سوئي را سرش ياشار.  گريست و داد تكيه زانوانش بر را سرش و نداد مجالش گريه
.  برد خوابش و بست را چشمانش خسته و گرسنه ، حال همان به صحرا.  نباشد محبوبش اشك سوزان و جانسوز هاي
 ، شود سنگين او چشمان بر خواب كه كرد تامل اندكي رو اين از.  ببرد رختخواب به را او لحظه همان نيامد دلش ياشار
 به پس ، كرد نگاهش و نشست كنارش مدتي.  كرد دراز رختخوابش در و برد چادر به و كرد بلند را او آرام بسيار آنگاه
 او با كمي ، خجالت بدون ، سوگواري با همراه تا شتافت عمواوغلي مزار سمت به و خورد چاي فنجان يك.  بازگشت كلبه
 : گفت و كرد آسمان به رو را سرش و داد تكيه بيد درخت به.  كند دل درد

 ام انده» واقعاً...  كنم تحمل قابل برايش شما بدون را فردا چطور كه ام مانده حاال.  بيايم شما پيش تا خواباندم را صحرا "
 ؟ كنيد تماشا عروسي لباس در را صحرا نداشتيد آرزو مگر ؟ بگذاريد تنهايمان زودي اين به كه شديد راضي چطور... 
 مي خودت...  كه شما ؟...  بود كم خودم درد ؟ نكرديد صبر چرا پس ؟ بوديد نگفته من به را اين بارها خودتان مگر

 كند نگاه نظري بي چشم با ، دارد دوست وار ديوانه كه را كسي تواند مي مرد يك چطور.  كشم مي رنجي چه من دانستي
 ".  كنم مي خفه را احساسم و عشق چقدر.  جنگم مي خودم با چقدر.  گويم مي چه كه بداني بايد.  فهمي مي حتماً شما ؟

 كمي كرد مي شرم نيز عمواغلي روح از حتي دلهايش درد گفتن با حاليكه در و انداخت زير را سرش لحظه اين در
 . بگويد سخني كسي با دردش از كه داد نمي اجازه غرورش زيرا د بو شده باز دلش ي عقده تازه.  گريست
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 ولي ، ايد كرده پوشي چشم و ايد ديده كنم كنترل را خودم نبودم قادر كه وقتي ، حال آن در مرا بارها كه دانم مي «
 » ؟ كرديد تركمان احوال اين با وقت آن...  ايد نديده خودم از را انزجارم

 : گفت خاصي هيجان با سپس و كرد سكوت كمي

.  كند مي پا بر من در آشوبي چه داند نمي كه حيف اما ، است اميدم ي نقطه تنها شما ي نوه ؟ عواغلي چيست دانيد مي «
 ، را احساسم.  كند نمي درك را ها اين از هيچ صحرا كه كنم چه اما ، بكشم خجالت اعترافات اين از بايد كه دانم مي

 نياز كمكتان به.  كني كمكم كه خواهم مي شما از.  پرستمش مي احوال اين ي همه با اما ، بيند نمي را خواستنم ، را عشقم
 مي بزرگ خداي و شما از.  كند مي سالح بي بكلي مرا گاه عشقش و است قدرتمند خداي يك من در صحرا چون دارم

 داتم مي...  روحش و جشم حتي.  باشد من مال فقط قلبش خواهم مي.  بسپاريد من دست به را صحرا كه خواهم
 لباس در را صحرا باش مطمئن ولي...  كند مي اي بازي چنين من با عشق دانستم نمي هم خودم اما ، است خودخواهي

 به كه خورم مي قسم ، شود شاد روحتان و ببريد لذت خودم مثل و كنيد تماشايش خوب تا اورم مي جا همين به عروسي
 همان را شما صورت اين به تا گذارم مي آزادش آنها با و رسانم مي هايش خواسته ي همه به را صحرا.  كنم وفا عهدم
 خودتان ، ببخشي مرا ام گانه بچه دل درد براي اميدوارم...  نيستم آن اليق من گرچه.  ببيند من در داشت دوست كه طور
 ، دانم مي كمتر هم ذره يك از پيشش را جانم كه صحرا پيش جز كنم نمي اعتراف كسي پيش وقت هيچ من كه دانيد مي
 . باشيد راضي ما از و باشد آرامش قرين روحت خواهم مي خدا از...  كن عفوم صحرا خاطر به پس

 سعي طاقباز و گذاشت گردن زير را دستانش بالش و روانداز بدون و كشيد دراز حصير بر زمين روي و برگشت چادر به
 جرقه و ديدار اول ي لحظه.  گذشتند مي چشمش جلوي از گذشته هاي هفته خاطرات ي همه اختيار بي.  بخوابد تا كرد
 را او جهنمي تبي چون كه عشق شور پر تاب و تب آن با اش بيماري روزهاي ، سوزاند مي خود آتش در او اكنون كه اي
 لجبازيهاي و صحرا زيستن ساده.  كرد مي بيدار او در را خواهشها ديو و گرفت مي خود تنگ اجتناب قابل غير اميال در

 ، غوغا و آرامش ، بود چيز همه ي آفريننده او در صحرا.  كرد مي خود ي شيفته هميشه از بيشتر را او اش كودكانه و پاك
 عزت و شرافت مادون يا و ماورا به را مرد يك بود ممكن كه چيزي هر و پلشتي و پاكي ، نرمي و خشونت ، لطافت و شور

 . بكشاند

 هتاريكي اينك براي.  شد خيره كشيد مي نفس صدا بي و آرام كه صحرا به و كشيد دراز پهلو به.  آمد نمي خوابش
 فايده اما.  كرد مشغول آمد مي آينده روزهاي در كه صحرا پدر به را فكرش ، نشود چيره وي بر شب بيرحم و ويرانگر
 بله.  رفت كلبه به صحرا ي خفته سيماي به دوباره نگاهي از پس و برخواست.  نبود خودش دست نهايت در و.  نداشت

 ترس و وحشت او در توانست نمي حد اين تا قبرستان حتي.  كرد پيدا بيشتري آرامش كرد مي را تصورش كه همانطوري
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 كي كه نفهميد اصالً و كشيد دراز زمين روي.  بود نترسيده چيزي هيچ و كس هيچ از ترسيد خود از كه آنقدر.  بيافريند
 .  برد خوابش

 

 بيستم فصل

 نوازش با و كشيدند سرك داخل به چادر روزنه از خورشيد لطيف انوار بركشيد در را صحرا و دشت و دميد صبح روشنايي
 ماليد را چشمانش كمي و شد بلند جا از داشت خاصي آرامش و ماليمت روز چند اين در طبيعت كردند بيدار را صحرا
 به سري كند زندگي خود براي بايد تنها و گويد نمي سالم پدربزرگ به صبحي هيچ ديگر كه كرد فراموش لحظاتي براي
 كرد خوشحال بينهايت را او لحظه آن در ياشار بودن بود خوابيده زمين روي بالش و رختخواب بدون ياشار زد كلبه

 خود با و افتاد پدربزرگ گفته ياد به است بازگشته خود خانه به ديشب او كه بود كرده تصور زيرا بود غيرمنتظره ديدنش
 باشم ترين مهربان خودم قيم با بايد گفت

 و بود كوتاه كمي كشيد تنش روي را روانداز و گذاشت ياشار سر زير آرام را بالش آورد چادر از را خود روانداز و بالش
 مزار به و چيد وحشي گل دسته رفت صحرا به داشت مي محفوظ سرماخوردگي از را او حداقل اما پوشاند نمي را پاهايش

 چيزي بود آمده مزار به كه اي لحظه از نگفت سخن چندان داشت بسيار گاليه گريست و زد ني مدتي شتافت پدربزرگ
 بازگشت خانه به و كرد خداحافظي پدربزرگ از كشيد مي را او انتظار كلبه در اينك كه انداخت مي ياشار فكر به را او

 از دست او خاطر به كه ديد مي اينجا در را كسي اما رفت نمي كار به دلش و دست و نداشت را كاري هيچ حوصله گرچه
 مقداري گذاشت تنور در و كرد آماده را نان خمير فورا بود كرده او وقف را وقتش و زندگي همه و بود كشيده چيز همه
 لذيذ و گرم اي صبحانه كه نپاييد ديري بپزد تا گذاشت هيزمي اجاق آتش در زميني سيب تا چند بود باقي هنوز تازه پنير
 نيفتد دهن از زميني سيب و نان مزه اينكه براي صحرا آخر ميشد بيدار او مگر ولي كشيد مي را ياشار انتظار سفره بر

 گفت و داد تكانش كمي بزند صدايش شد مجبور

 شد ظهر ديگر شوي بيدار خواهي نمي ياشار

 مي دست موهايش به كه حالي در و كرد نگاه صحرا به آلود خواب و قرمز چشمان با و نشست و برخاست خواب از ياشار
 گفت كشيد

 خير به صبح سالم

 كردم بيدارت كه كردم بدكاري سالم
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 آماده سرخ گل مثل كه هم لپهايت شده ماه مثل كه صورتت رنگ بهتري امروز اينكه مثل شكر را خدا خوب نه كه البته
 چيدن

 سفره سر بيا و بشوي را رويت و دست زودتر ام كرده آماده صبحانه برايت بزني حرفها اين از كه نكردم بيدارت

 ام آمده بريزي را چاي تا آيد مي اي تازه نان بوي چه به به

 زد مي حرف صحرا با بلند چاه كنار از

 خورديم مي بيرون را صبحانه كاش خوبي هواي چه

 را حوله صحرا چكيد مي آب صورتش و سر از ايستاد بود نشسته سفره كنار كه صحرا جلوي شسته روي و دست با
 گفت و داد دستش

 بري مي سر را ام حوصله و شوي مي تنبل خيلي وقتها بعضي

 كنند مي لوسم بعضيها نيست خودم تقصير

 گذاري مي انتظار در را آدم همين براي

 گفت و گذاشت پايين را چاي فنجان ياشار

 كردم نكردم دير عمدا كه من

 بود نمانده باقي برايم رمقي ديگر كه حيف اما كنم ات خفه خواستم مي كشيدم را انتظارت كه بس

 گفت و كشانيد او پيش را خود ياشار

 بنده گردن هم اين بيا كني ام خفه تواني مي هستي عصباني دستم از هنوز اگر حاال

 گفت و كرد نزديك صحرا به بيشتر را نافذش چشمان آنگاه

 سوزانيد بايد دل را زده يغما چون بكني تواني نمي غارتم ولي

 كنم غارت را اموالت كه تاتارم قوم من مگر
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 جزو اسمش كه است بيرحم دختر يك 20 قرن در قومشان رهبر شنيدم نيست و هست بگو كنم عرضي چه كه اموال
 است اسرار

 گفت و گرداند او از را صورتش خلقي كج كمي با صحرا

 گرفته ات شوخي صبح امروز

 ببينم را لبخندت شده كه طور هر امروز بايد من

 بكن داري دوست كاري هر بعد بخور نشده سرد ات صبحانه تا اول است خوب نگيرد ام گريه جوري اين

 خوري نمي خودت مگر

 ندارم اشتها نه

 زنم نمي هيچي به لب هم من پس

 نيستي گرسنه تو مگر

 رود نمي پايين گلويم از هيچي بدون باشم خوب

 لقمه يك فقط اما خورم مي چيزي يك هم من كني لجبازي نيست الزم خوب خيلي

 گفت و گرفت صحرا دهان جلوي و گذاشت پنير شده بريده قطعه يك بزرگ نان تكه يك الي فورا ياشار

 كن باز را دهنت حاال لقمه يك گفتي خودت

 دهان در را بزرگي آن به لقمه و نكرد لطفي كم ياشار كرد باز را دهانش و ايستاد خود حرف روي يكدندگي با نيز صحرا
 آلود غم اما شيرين لبخندي ببلعد را آن توانست نمي صحرا و بود مانده بيرون هنوز آن نصف اما داد جاي صحرا تنگ
 شد ياشار حد از بيش خرسندي موجب و نشست صحرا لب روي

 گفت ميكرد مزمزه دهان در را اي لقمه كه حالي در ياشار

 اي كرده آماده كه اي لقمه اين هم تو لبخند هم بود شيرين چقدر به به

 كني كار چه خواهي مي حاال خوب
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 چيه منظورت

 حرف از مادر كه ترسم مي كرد نمي خوبي زياد تعريفهاي دهكده مردم از سلما بماني اينجا تو كه نباشد درست شايد
 حال در من كنم پوشي چشم ام وظيفه از مردم اساس بي شايعات براي بخواهم كه نيست خودم دست شود ناراحت مردم
 نداري اعتراض حق هم تو حتي بگيرم عهده به را تو مسووليت بايد و توام قانوني سرپرست حاضر

 نشيني مي پيشم اينجا بيكار همينطور يعني

 كني تحملم بايد شب و ظهر از بعد فقط دارم موسيقي كالس شهر در كه صبحها

 كنم آشپزي و ببافم قالي بايد فقط نيست خبري چوپاني از بنابراين نيستند كه گوسفندان چيست وسط اين من تكليف
 است آور كسالت واقعا

 اگر كني مي داري دوست اگر نيز را كارها بقيه سپردم خوب چوپان همان به را همه چون گردند نمي بر ديگر گوسفندان
 بسازي بايد كه هم نداري

 خمودي زيرا رسيد مي نظر به مشكل فعال ولي كند دور صحرا ذهن از كم كم را عمواوغلي فقدان فكر داشت سعي ياشار
 داشت پدربزرگش كه بود خاصي عشق همان گواه اش روحي پژمردگي و

 بروي شهر به بايد حاال

 باشم تو ميهمان را روز همه بايد و مرخصم امروز ات اجازه با

 خداحافظي صحرا با خود ميل رغم به صبحانه صرف از پس زود صبح ياشار آمد تازه فردايي و شد سپري خوبي به روز آن
 و سبزي كلي با گرسنه و خسته ظهر هنگام شود حاضر شهر در خود درس كالس در تا رفت دهكده به ماشين با و كرد
 جاي راحتي صندلي روي ياشار رفتند كاري پي در هركدام و خوردند را ناهار برگشت خانه به ديگر مايحتاج و ميوه

 صدا تشخيص با كشيد مي را كليه به چادر از صحرا زدن سر انتظار خواند مي روزنامه كه حالي در و نشست عمواوغلي
 شبها بود ديگري كار مشغول حتما بافت نمي قالي پس آمد نمي صدايي است كاري چه مشغول صحرا كه ميشد متوجه
 تا داشت چادر به گوش نيز شب هاي نيمه ميكرد اذيتش و پيچيد مي صحرا بال و دست به كمك قصد به شام پختن موقع
 نگريزد سابق چون صحرا

 انتظار به روز هر صحرا بودند گرفته انس هم به كامال ديگر اكنون گذشت منوال همين به شيرين اما متمادي روزهاي
 وي چيز همه به گرداند مي بر روي او از عصبانيت با ميگشت بر ديرتر او كه گاهي و ميشمرد را لحظات ياشار ديدار
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 علت به اما كرد مي اعمال نيز ياشار به داشت پدربزرگ بر كه را اي محبانه رياست همان بود شده بسته دل و كرده عادت
 در تغييري روزها اين در بود كرده كشف تازه را حقيقا اين او و بود كرده پيدا ديگر زنگي زندگي خانه مرد بودن جوان
  ميكرد دوري وي با شدن روبرو از معمول برخالف اينكه يا و ميكشيد خجالت ياشار خيره نگاه از گاه ميشد ديده صحرا

 

 يكم و بيست فصل

 نور زير تپه بلندي روي صحرا. برگشت خانه به معمول از ديرتر ياشار ، تابستان فصل اوايل از روز يك ظهر از بعد
 در و بافت مي تندتند نگراني با و بود دستش بافتني يك. كشيد مي را وي انتظار و بود دوخته چشم راه به آفتابه مستقيم

 هميشگي عالمت از. داد دست او به بخشي آرام و خوب احساس و زد تندتر قلبش ناگهان. كرد مي نگاه جلو به حال عين
 برگشتن از قبل صحرا ، طرف اين به پيش مدتي از. داد دست او به بخشي آرام و خوب احساس ياشار، شدن نزديك
 صندوق در را بافتني. رفت چادر داخل و شد راحت خيالش.  ديد را او بعد دقيقه چند.  كرد مي احساس را او وجود

 .شتافت او استقبال به و گذاشت حصيري

 برگشته پر دستي با پيش روزهاي چون نيز امروز. بود برده فرو خود در را او فكري و رسيد مي نظر به گرفته كمي ياشار
 مناسبتي هيچ بدون كه برق و زرق پر كادوئي با همراه بزرگ گل دسته يك.  نداشت هميشگي خريد به شباهتي اما ، بود

 دلخوري كرد مي سعي كه حالي در و داد صحرا دست به را گل نباشيد، خسته و سالم از پس. رسيد مي نظر به غيرمنتظره
 :گفت كند پنهان او از را اش

 .بماند مادر پيش شد مجبور و رسيد ميمهان برايشان كه حيف اما بيايد، تو پيش خواست مي كه ديدم را سلما راه سر -

 فرستاد؟ من براي سلما را اينها.  بويي خوش و قشنگ گلهاي چه -

 .نه -

 بود؟ گلها اين خاطر به تو ديركردن پس -

 :گفت و برد فرو آب سطل درون را سرش و آمد چاه كنار به سپس ، گذاشت كلبه در را كادو و نداد جوابي ياشار

 .كنم تعريف را چيز همه برايت تا بيايد جا كمي حالم بگذار. ام آورده تو براي خوب خبر يك -

 نيست؟ خوب حالت مگر -
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 .نيست بد زياد حالم ولي ، كردم عرق حد از بيش من و بود خفه شهر هواي -

 .باشي شده مريض نكرده خداي نكند ، كردي نگرانم -

 .نيست باكم هيچي از دارم را تو تا ، گل خانم خير نه -

 .شدي طاقت بي گرسنگي از حتماً كه بخور ناهار بيا زودتر پس -

 آمده؟ كجا از كادو و گلها آن و ام آورده برايت خبري چه كه بپرسي من از خواهي نمي -

 .نيست مهم چندان برايم دانستنش اما ، شدم كنجكاو كمي بخواهي را راستش اگر -

 و آمد سفره سر بر بود كرده خيس را خود تنة نيم تا آنكه از پس ياشار و بود پهن تخت روي مجنون زير ناهار سفرة
 :گفت و خورد غذا لقمه چند. بود ناراحت و خشك كمي نگاهش. نشست

 خيلي. كردم برخورد ميانسال مرد يك با شمشاد درختهاي زير مالرو جادة وسط كه آمدم مي خانه به ظهر نزديك -
 پيدا او به نسبت خوبي احساس اول لحظة همان.  جوگندمي موهاي با بلند قد نسبتاً و چاق كمي. بود سيما خوش و باوقار
 دنبال. شوم مي ممنون لطفتان از خيلي ، بله ":گفت بكنم؟ كمكي توانم مي و آمده پيش برايتان مشكلي پرسيدم. كردم
 "شناسيد؟ مي.  گردم مي عمواغلي خانة

 بود؟ كسي چه حاال -

 بزني؟ حدس تواني مي خودت -

 .بود نيامده پدربزرگ پيش مشخصاتي چنين با كسي وقت هيچ بزنم؟ حدس توانم مي كجا از -

 و سپرد بود پدرش دوست بهترين كه عمواغلي دست به را دخترش تنها و آمد اينجا به پيش سال هفده نفر يك ولي -
 .برنگشت امروز تا و رفت

 :گفت تعجب با صحرا

 بود؟ پدرم يعني -

 .بود پدرت ، بله -
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 زدي؟ حرف او با و ديدي را او واقعاض تو...  تو -

 .مطمئنم. بود خودش بله -

 نشد؟ همراه تو با ديدنم براي چرا پس -

 و نبود خوب زياد حالش. بنشيند زمين روي كردم كمكش. شد زده بهت دادم او به را عمواغلي فوت خبر كه وقتي-
 بمحض. كند كنترل را خودش و شود مسلط اعصابش بر كرد سعي. است ريخته هم به كامالً خبر اين از كه بود مشخص

 بايد االن ، كرد مي زندگي او با دختر يك ": پرسيد من از آنجاست چه براي كه فهميد و آمد سرجا حواسش دوباره اينكه
 "دانيد؟ مي چيزي او از شما ،... باشد اينجا

 اما ، شد ناراحت كه گفت شود نمي ، كنم مي زندگي تو با من فهميد كه وقتي. دادم بود الزم كه آنجايي تا را جوابش من و
 و داشت ترديد چيز همه به لحظه آن در كه رسيد مي نظر به. كرد نگاهم خاصي حالت يك با كرد تغيير حالتش دفعه يك
 چيز همه فردا از. بيايد ديدنت به فردا كه گرفت تصميم آخرش و زديم حرف هم با ساعت دو. شناخت نمي را كس هيچ
 .آمد خواهد پيش چه كه نيست معلوم و كند مي پيدا تغيير

 .است پدرم طرف از گل و هديه اين بنابراين -

 ... من زندگي خوب سهم ، من براي اش همه هم آن ، تنهائي و وداع و اشك فردا و سالم و گل و خديه امروز ، بله -

 :گفت و شد خيره او به مدتي و آورد در گردش به صحرا صورت در را خود غمزده نگاه هنگام همين در

 كني؟ نمي فراموشم كه تو...  صحرا

 به داد مي فشار هم به را دندانهايش و بود شده قرمز كه حالي در و رفت ديرتر كمي ، آمد پايين تخت از صحرا ناگهان
 :گفت دلجوئي با نيز ياشار.  كرد پشت ياشار

 كنم؟ كار چه من پس شدي؟ ناراحت -

 .بردار دست -

 شدي؟ عصباني اينقدر چه از آخه ولي -
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 تالم و خشم با كرد مي نگاه ياشار چشمان به و بود گرفته باال را گردنش كه حالي در و برگرداند را رويش ناگهان صحرا
 :گفت

 كني؟ ناراحتم خواهي مي عمداً اينكه يا اي نشناخته مرا هنوز يعني چرا؟ كنم؟ فراموش بايد چرا -

...  بفهمي را احساسم كن سعي...  زنم مي را حرفها اين كه است خودم ترس و دلتنگي از فقط من گوئي؟ مي داري چه -
 مي كنم مي نگاه مساله اين به كه بعدي هر از چون ، دارم هم قبول ، دانم مي را اين من و برگردي پدرت پيش بايد تو

 .است همين درستش بينم

 پدربزرگ. اينجاست عشقم همة. دارم دوست را اينجا چقدر من داني مي كه تو...  ولي...  بروم اينجا از من خواهي مي تو -
 .دارم من كه هستيد كساني تنها دشت اين و تو ،

 پيش كه خواهد مي و دارد بزرگ دنياي اين در را تو فقط و فقط كه مهربان پدر يك و بگوئي كه كردي فراموش -
 .باشي خودش

 .بروم اينجا از خواهم نمي من نيست؟ مهم تو براي -

 :گفت و رفت در كوره از ياشار ناگهان -

 درمانده ، تنهاست. دارد نياز تو به پدرت ولي باشد؟ مهمتر من براي اين از تواند مي چيز چه نيست؟ مهم من براي -
 ، كند زندگي تو پيش جا همين و بيايد پدرت خواهي مي كه دانم مي...  بگذاري تنهايش نبايد كه است شرايطي در ، است
 افتاده دور و تك اي كلبه در اينجا و بيايد وقت هيچ كه ندارد امكان پدرت چون ، كني دور سرت از را فكر اين بايد ولي

 .كند زندگي

 كرد؟ مي زندگي خوب آنقدر ساده كلبة همين در پدربزرگ چطور -

 .كني پيدا مادرت از نشاني بتواني كه باشد خوبي موقعيت شايد تازه. نيستند هم مثل كه همه -

 .بشنوم را هايش گريه صداي توانم مي كه است نزديك من به آنقدر مادرم گفت، آخر لحظات در پدربزرگ -

 نگفتي؟ من به چيزي حاال تا زد؟چرا را حرف اين عمواغلي -

 .بود رفته يادم -
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 .بدهي من به قولي يك بايد حاال -

 .كني زورم اگر حتي دهم نمي -

 اطاعت او از ناراحتي ايجاد بدون برگردي نزدش خواست پدرت اگر كه خودم جان و پدربزرگ روح به دهم مي قسمت -
 .كني

 :گفت و كشيد پردردي آه صحرا

 تا؟ دو چرا بود كافي قسم يك همان

 پدربزرگ؟ روح يا من جان -

 .رفتم مي دادي مي كه را هركدام نداشت فرقي -

 :گفت و زد لبخندي خاطر رضايت با ياشار

 .نيست ارزش بي تو پيش هم آنقدرها جانم پس -

 :گفت و داد دستش به و كرد خالص بيد شاخة از بود شده خشك ديگر كه را ياشار پيراهن صجرا

 شود؟ نمي تنگ روزها اين براي دلت تو -

 به هميشه و است من مال قلبت از اي گوشه يك باشي كه هرجائي دانم مي كه وقتي اما شود، مي تنگ بيشتر تو براي -
 .كنم نمي دلتنگي احساس زياد هستي يادم

 :گفت و كرد پشت او به عصبانيت با و شد دلخور واقعاً صحرا

 .ببيني مرا وقت هيچ نيست الزم ديگر شد اينطور كه حاال ، خوب خيلي -

 .كن باور ، كنم مي را كار اين. برگرداندم اينجا به را تو دوباره شده كه هرطور بودم گرفته تصميم من ولي -

 ظرفهاي گريز و خجالت با بعد و كشيد فرياد آسودگي و فراوان شعف با كند كار چه دانست نمي خوشحالي از كه صحرا
 .گريخت كلبه سمت و كرد جمع را تخت روي
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 ، برگشت مجدداً صحرا. كرد فكر بود شده نمايان او در تازگي به كه صحرا غريب حالت به و نشست تخت روي ياشار
 :گفت و انداخت وي به نگاهي ، گذاشت ياشار جلوي را چاي فنجان

 .اي نكرده عوض را پيراهنت هنوز -

 در و ابهت با. داري نازنيني پدر چه داني نمي ، صحرا راستي. چشم روي به -

 .رود مي يادت زدي كه حرفهايي همة ببيني را او كه خودت.  اخالق خوش حال عين

 بودي؟ كرده كار چه تو مگر كرد؟ نگاه ديگر طور يك تو به چرا پس -

 او با و بود دخترش قيم ماه يك مدت كه بودم غريبه و جوان مرد يك من او نظر در چون ، نشدم ناراحت من ولي -
 دادي؟ مي نشان العملي عكس چه بودي پدرت جاي تو اگر خوب كرد، مي زندگي

 گفت؟ و كرد فكر كمي صحرا -

 .دانم نمي -

 دادم مي نشان نيز شديدي العمل عكس بلكه ، نشستم نمي ساكت موارد طور اين در بودم او جاي اگر. دانم مي من ولي -
 .باشم تو با بيشتر تا داد فرصت من به هم ديگر روز يك و كرد خويشتنداري واقعاًً پدرت اما ،

 .شويم مي دور هم از هميشه براي انگار كه زني مي حرف طوري يك -

 آورده؟ برايت چه ببيني كني باز را پدرت كادوي خواهي نمي راستي. كشيد نمي هم هفته يك به -

 .بزنيم قدم كه دهم مي ترجيح -

 .بهتر اين از چه ، خواهم مي خدا از من -

 .عصر براي بگذاريم كند مي اذيت آفتاب االن اگر -

 اينطور از ظاهرشان لطافت حفظ براي كه هستند زنها اين هميشه. آيم مي كنار باران و باد و تند آفتاب با و مردم يك من
 .كنند مي پرهيز چيزها

 .شد روانه اش پي در نيز ياشار و كرد زدن قدم به شروع صحرا
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 .بوده بخش لذت هميشه من براي آفتاب نور -

 سوزاند؟ مي را پوستت وقتي حتي -

 مگر؟ چطور ، بله -

 .است كننده ناراحت آن سوزش ، خوب -

 .ام گرفته خو زندگي نوع اين با من -

 تند نور معرض در سخت و زياد كار براي نباشي مجبور و كند فرق كني ات زندگي مثالً چه؟ نباشد كار در اجباري اگر -
 .بگيري قرار دشت سوزان باد و خورشيد

 .كنم برقرار اي رابطه زندگي اين با جز نتوانم وقت هيچ شايد ، دانم نمي -

 بدهي؟ چيزها بعضي در تغيير تواني مي باشد مهم تو براي نظرش و باشد نفر يك اگر -

 .دارد نظرش به بستگي اما بله -

 ظريفت و لطيف پوست چون ، بدهي انجام زمخت كارهاي يا بشوي سبزه زياد تو ندارم دوست من كه كنيم فرض خوب -
 .كنيم مي فرض فقط البته كني؟ مي را كار اين تو ، پسندم مي بيشتر را

 .دهم نمي هم اهميتي. است مسخره نظر به چيزها طور اين رعايت ، نه -

 بدهم؟ نبايد نظري هيچ موارد اين در من بنابراين -

 كند؟ مي هم فرقي. ام نداده اهميتي و ام نكرده توجه ظواهر به وقت هيچ شخصاً من ولي ، است خودت ميل -

 .دارد وجود كه كند مي البد-

 آن در ، تو ديد از البته ، بود تحمل غيرقابل صورتم اگر مثالً يا باشم؟ شكلي چه من كه كند مي فرقي چه تو براي -
 آمد؟ نيم وجود به عالقه و لطف اين تمام و نداشتي من به احساسي هيچ صورت

 كني؟ مي سواالتي عجب -

 مگرنه؟ باشد اينطور توانست مي خوب -
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 كه ندارد لزومي پس زدي مي را خودت حرف تو هم باز داشتند نظر يك دنيا مردم همه اگر تازه. نيست اينطور كه فعالً -
 .بگويم چيزي من

 بلند علفهاي رقصندة جنبش و باد حركت از كه حالي در و رفتند باال مشجر و بلند اي تپه از آفتاب تيغ زير هنگام اين در
 :گفت و زد ياشار به لبخندي صحرا بود گرفته قرار رويشان جلوي دلفريبي منظرة

 همين و بينم مي تر واضح را درونت گذرد مي كه روز هر. قائلم ارزش خيلي ات شخصي عقائد و اعتقادات براي من -
 ...را احساست عمق طور

 نظر به كه همين اما ، گذاشت تو روي را اسم اين نشود شايد. هستم تو بودن راي خود عاشق من كه داني مي پس -
 .من حال به واي و بشوي واقعي ديكتاتور يك تواني مي دهي نمي اهميتي ديگران

 .معاني و محتوي دربارة خصوصا ، كنم نمي را فكر اين مسائل همة به نسبت من ولي -

 كند؟ مي ثابت را هويتش همين و دارد وجود هرچيز جوهر و معني در فقط اصالت يعني -

 داده فرار نيكو خودش جاي در هرچيزي و هركس و است آمده وجود به مشخص كاري براي موجودي هر من نظر به -
 بود قرا اگر. بدهيم تغيير را هركس و هرچيز درست جاي خودمان فكر و خواست به بنا كنيم سعي نبايد ما و است دشه
 خيلي اش آفريننده براي كار اين ، بدهد ادامه حياتش به ديگري طور و شود آفريده معني و صورت اين از غير دنيا كه

 .است محدود خودمان اندازة به قدرتمان كه ما براي تا بود آسانتر

 و دارد قرار خودش جاي چيز همه كني مي فكر دهي نمي اهميتي ظواهر به و داري دوست را ات زندگي تو چون -
 جواب ، بپرسي شده ظلم او به عدالتي بي با كه مظلومي يا سرپرست بي اي بچه از را سوال اين اگر كه حالي در ، نيكوست

 عوض درمانده فقيري با را خودش جاي عاقلي ثروتمند هيچ. شرارتها ، عدالتيها بي ، نابرابريهاست دنياي دنيا كه دهند مي
 زير را چيز همه نياز اين براي بايد و دارد احتياج چون ف است ديگران جاي گرفتن آمادة هميشه مستمند اما ، كند نمي
 حيات تكاملي و طبيعي روند تو قول به. نيست اي چاره كند، كلفت ناماليمات تحمل براي را خودش پوست و بگذارد پا

 به ظلم حقيقت در يا است فايده بي كردن دستگيري ، كرد كمك نبايد ، جنبيد نبايد پس باشد، بايد كه است همين
 .است شدگان آفريده

 .دارم خودم ذهن در كه زنم مي حرف اصالتي از من ، دانم نمي چيزي مردم و بيرون از من ، بودم گفته تو به هم قبالً -
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 و باز مي زرنگي به صداقت اينجا از بيرون دنياي در اما ، ندارد وجود تو دنياي در ريائي هيچ چون حالت به خوش -
 را باخت قلب و بود خوب بازندة يك اول بايد بودن صديق و بودن خوب براي. است بيشتر باختن همان بيشتر صداقت
 .ديگر چيزهاي خيلي و عشق و دوستي ، سرنوشت ، زندگي در باخت ، داشت

 است؟ الزم من براي گفتي كه چيزهايي اين ديدن تو نظر به -

 چطور كه ببيني خودت چشمهاي با بايد. بداني را چيزها خيلي بايد كردن فكر بعدي يك اين از شدن خالص براي -
 .كند مي تحميل بعضيها به را بدبختي ، سرنوشت

 شد اين موجب و كرد متاثر را صحرا او زهرخند. گرفت اش خنده ديگران درد از راند زبان بر را آخر كالم كه هنگامي
 .كند حقارت احساس هرچيزي به راجع نظرش وسعت و نوا بي مردم با ياشار همدردي برابر در كه

 بي و اند بريده اميد از سعادتمندان كنار در چاره بي آدمهاي از خيلي كه حالي در چيست؟ در زندگي اين ارزش پس -
 دهند؟ مي ادامه شان زندگي به ثمر

 اين خواهد مي حاال ، است فناناپذير كه است چيزي تنها عشق ، است استوار چيز يك به هستي و دنيا اين همة ارزش -
 .فرداست به ايمان و اميد همان عشق واقع در ، كوچكي يا و بزرگ هرچيز به يا باشد زندگي به عشق

 .كني مي تعريف طور اين را عشق تو دانستم نمي -

 نبود؟ خوبي تعريف -

 .كردي تعريف قشنگ هم خيلي اتفاقاً ، چرا -

 .توانم مي هم اين از تر قشنگ اي؟ ديده را كجايش -

 .بكن پس -

 .فردا به اميدم تنها ، صحرا...  يعني عشق -

 :گفت سرزندگي با صحرا ، آشنا نگاهي از پس لحظه اين در

 همين؟ -

 بگويم؟ هم باز داري دوست -
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 غم و اشك شدن زدوده و صحرا افزون روز قواي تجديد از خرسند ياشار. انداخت بال را هايش شانه و كرد سكوت صحرا
 :گفت و كرد را صحرا از بردن دل هواي ديروز

 .باشي داشته را نكردن فرار و شنيدن طاقت اينكه شرط به ، گويم مي -

 .باشم ديوانه بايد تو؟ دست از هم آن كردن؟ فرار -

 خاكستري و درشت چشم يك به باختن دل گناهش كه... را هنرمند و عاشق جوان يكي هم آن ، كني مي ديوانه فقط تو -
 .آورد مي در جوش و جنب به را استخوانش مغز تا وجودش گرماي و لرزد مي بدنش همة نگاهش از كه

 نهاد عقب قدمي گيرد مي قوت او در گريختن قصد و كند مي حس را صياد حضور گرماي كه آهوئي چون صحرا ناگهان
 :گفت او چشمان در نگاه با و كرد سد را جلويش ياشار اما ، شود دور كني تا

 .نداري را شنيدنش طاقت ، حاال ديدي كني؟ فرار خواهي مي كجا ، نشده تمام تعريفم هنوز -

 .داد دست از را حركت توان و شد سست حرف اين شنيدن از صحرا پاهاي

 تو اينكه براي ، گناهكارم ، بله.  شود مي گناه و لذت غرق قشنگت صورت تماشاي از ، تو ديدن از كه بداني بايد پس -
 .اي شده عوض تو صحرا...  باشم شده مرتكب بزرگي گناه بايد البد. سرآغازي

 .شايد ، دانم نمي -

 سرزده؟ من از خطائي كني، مي دوري من از كه شود مي روزي چند -

 .است بار سومين االن.  ترسم مي حرفهايت از وقتها بعضي گرچه ، اصالً نه -

 آمده؟ وجود به تو در تغييري كه كني نمي احساس -

 .دهد قرار تنگنا در را صحرا كردنها پيچ سوال اين با داشت سعي ياشار

 تغييري؟ چه ، نه -

 .هايت گونه مخصوصاً انداخته؟ گل صورتت چرا پس -

 :گفت صريح صحرا
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 چي؟ نشوم عاشقا وقت هيچ اگر -

 .مانم مي منتظر -

 زندگيم؟ لحظه آخرين تا حتي -

 :گفت دستپاچه و پريد ياشار رنگ

. بود خنده براي فقط حرفهايم همة. كردم مي شوخي فقط من فهميدي؟ ، وقت هيچ. نكن تكرار را حرف اين وقت هيچ -
 ولي كردم، ديوانگي و زد سرم به خوشحالي از هم من. اي شده سرحالتر و تر خوشگل العاده فوق تو كه است روزي چند
 .دهم مي قول شود، نمي تكرار ديگر

 :گفت و كرد باال را سرش صحرا

 هيچ ديگر دانم مي گرچه. بيايم كنار پدربزرگ دادن دست از غم با شد باعث كه توست وجود دليلش من شدن خوب -
 .گردد برنمي گذشته وقت

 :گفت ياشار آنگاه و نشستند درختي زير زدن قدم كمي از پس

 .شوم رفتن آمادة بايد صبح فردا -

 كجا؟ -

 .خانه به ، ديگر است معلوم -

 زودي؟ اين به چرا -

 او سواالت به داشتم وظيفه.  چيزها از خيلي به راجع ، زدم حرف پدرت با من. بكشد طول روزي چند رفتنم شايد -
 واقعيت شدم مجبور پرسيد بودنم اينجا به نسبت مردم العمل عكس و برخورد مورد در من از وقتي. بدهم جواب درست

 .بگويم را

 گويند؟ مي چه ما دربارة مردم مگر -

 :گفت و داشت ترديد رسيد مي گوشش به كه آنچه كردن بازگو براي ياشار
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 .شود مي بدل و رد فضول و بيكار آدم چندتا بين وقتها جور اين معموالض كه حرفهائي -

 .بينند مي و دانند مي را واقعيت كه وفتي بگويند ما سر پشت توانند مي چه حرفهائي؟ چه -

 دارند؟ گفتن براي حرفي چه كردن جزبدگوئي آدمها اينطور داشتي؟ انتظار چه -

 گوئي؟ نمي چيزي چرا اي؟ بدگوئي چه حرفي؟ چه -

 .كنم ترك را اينجا فردا كه خواست من زا هم او و گفتم پدرت به حدودي تا شنيدم كه چه هر حال هر به -

 او مگر بروي؟ اينجا از كه بخواهد تو از بايد چرا. نداشت را چيزي چنين حق. رساند مي را او رحمي بي كمال اين ولي -
 كجا مرد و افتاد روز اين به من خاطر به پدربزرگ وقتي بوده؟ كجا سالها اين همة كرده؟ كار چه من براي است؟ كاره چه
 حتماً. بود كجا سال هفده اين ام؟ شده مهم برايش االن چطور نبود؟ پدرم مگر كرد؟ درمان را ما درد كدام ببيند؟ كه بود

 .بدهد خرج به وسواس اينقدر من زندگي براي نيست الزم هم حاال. نداشتم ارزشي برايش

 .خواست مي را صالحت فقط. نداشت بدي منظور اصالً.  نكن قضاوت زود -

 و چيز هيچ و دنيا از اي گله من كه است درست اين.  لوحي ساده با هم آن كردم قضاوت زود من.  گوئي مي راست -
 واقعيت اين پس. دارد وجود كه شود مي تعريف همانطوري حقيقت. كرد كتمان شود نمي را واقعيت اما ، ندارم كس هيچ
 .پوشيد چشم من وجود از راحت و كرد رها مرا ، من براي حقي هيچ گرفتن نظر در بدون پيش سالها او كه دارد

 .داشت خود كار اين براي موجهي دليل شايد. بودم گفته تو به هم قبالً -

 بي جز او كار شود نمي باورم من ، نه كردي؟ مي بودي او جاي تو اگر كاري؟ چنين يك براي هم آن موجه؟ دليل -
 .باشد داشته دليلي توانست نمي خودخواهي و رحمي

 .شود نمي عايدت چيز هيچ كار اين با چون كني، زنده را گذشته نبايد. شوي مي بدبين داري تو -

 بايد و است گذشته بديهاي مثل هم خوب هاي گذشته بگويم و بگيرم ناديده را تو فداكاريهاي او مثل بايد هم من يعني -
 و را پدرت حرف كه داشتي تعهدي چه من قبال در كردي؟ مي خوبي من به همه اين بايد چرا تو اصالً كرد؟ فراموششان

 نكرد؟ را كار اين بود پدرم كه او چرا نيست؟ فداكاري اين نمانم؟ تنها من تا گذاشتي پا زير را مردم

 با من رفتار و اخالق.  دارد قرار خودش جاي در كسي هر. رسي نيم نتيجه به كه راه اين از. كني مقايسه هم با را ما نبايد -
 .دارد فرق خيلي پدرت
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 .دهي نمي نشان بدطينتي كند مي لطف تو به كه كسي برابر در وقت هيچ تو. است طور همين مسلماً

 داد؟ نشان بدطينتي من به نسبت پدرت كه داني مي كجا از تو -

 حرف حتماً. بودي ناراحت كه بود مشخص كامالً.  خواندم را چيز همه چشمهايت از من اما ، بدهي بروز نخواستي تو -
 .من خاطر به هم آن ، زده تو به اي آزاردهنده

 .داشت ديگري دليل من ناراحتي. نيست طور اين -

 .كردي محبت پدربزرگ و من حق در زياد چقدر كه ندادي توضيح برايش مگر كرد؟ دور من از را تو چرا -

 گفتم؟ مي پدرت به بايد كه كردم تو به محبتي چه من وانگهي ، بوده ما مصلحت من عذر خواستن كن فكر تو -

 .گفت خواهم او به فردا خودم دهد نمي اجازه غرورت تو كه حاال ، خوب خيلي -

 تواني؟ مي ، دهي شرح برايش مرا انگيزة بايد اول كني؟ اثبات خواهي مي چطور مرا؟ محبت ؟ را چيز چه -

 .كند درك بايد خودش. نيست دادن توضيح به احتياجي اصالً -

 خويشاوندي نسبت هيچ او با كه تنها دختر يك و جوان مرد يك سرپرستي بين تواند نمي ات بيچاره پدر چطور؟ آخر -
 بكند؟ كاري چنين به وادار مرا تواند مي اي انگيزه چه واقعاض. كند برقرار منطقي ارتباط ندارد

 .جوانمردي و مروت -

 ديده ترحمي من در گاه هيچ تو. شود مي محسوب دلسوزي و ترحم نوعي عمالً نيكوئي فضائل چنين حتي من نظر به -
 اي؟

 .هرگز ، نديدم وقت هيچ ، نه

 آدم كه نيست درست. باشد كافي برايمان دانيم مي خودمان كه همانقدر و بماند باقي شرح بدون ما داستان بگذار پس -
 ، نيستي من مثل...  چون بياوري دليل پروا بي و بخواهي دليل و بزني حرف داري حق تو گرچه. بزند جار را خودش عشق

 .كنم سكوت بايد من اما

 .كني خاطر رنجيده خودت از مرا خواهي مي عمداً. پدرم خاطر به فقط هم آن اي، شده انصاف بي من به نسبت امروز تو -
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 به و گذشتم ام طبيعي هاي خواسته از كه دارم دوستت آنقدر كه است اين واقعيت ولي ، كن فكر خواهي مي هرطور -
 چه؟ تو اما ، گرفتم فاصله خودم از حتي تو خاطر

 :داد ادامه و زد لبخندي

 ديرآمدم كمي دارم قبول چون ، كنم نمي سرزنشت من. ديگر چيز هر يا فداكار دوست يك مقام در ، داري دوستم فقط -
 .كردي پيدا بهتري همدم مدت اين در تو و

 نه؟ مگر ، گفتي را اين هم خودت ، شدم عوض من شدي اينجا وارد وقتي از اين وجود با -

 .من نفع به نه اما ، شدي عوض بله -

 ندارد؟ ارزشي برايت اين ، دارم ايمان تو به من -

 ، مهرباني و شفاف آسمان مانند كه طور همان و كني مدارا او با كه خواهم مي تو از دليل همين به. زياد هم خيلي ، چرا -
 .كرد بيدار را بعضيها وجدان شود مي صورت اين در فقط.بدهي مهرباني با را هركاري جواب

 تو خاطر به فقط اما كنم، مي اطاعت دستوراتش از و روم مي همراهش. بگيرم نديده تو با را او رفتار كنم مي سعي. باشد -
 .پدربزرگ روح شادي و

 صمانت شايد دهد مي ياشار به كه قولي دانست مي. گريست مي شد مي دور آنجا از كه حالي در و نداد مجالش گريه
 فراهم هميشه براي را او بدبختي يا و سعادت توانست مي بود داده ياشار به كه قولي و پدر مالقات.  باشد شان جدائي
 .بود اش اراده و او پشتيبان ياشار بود مسلم برايش كه آنچه ولي آورد،

 اشك ديگر. ديد متفكر و نشسته صاف سنگي تخته بر دشت و زار بوته سبز وسعت در را او.  رفت دنبالش به فوراً ياشار
 جان او در ياشار گونة اندرز هاي گفته از كردن پيروي قصد و كرده عدول خويش پيش لحظه چند تصميم از. ريخت نمي

 پدرش زندگي احوال شرح به بيشتر ياشار مسير طول در. افتادند راه كلبه سمت به ياشار خواهش به لذا بود، گرفته
 برايش. كرد آگاه كشيد مي نيز را او انتظار نزديك آيندة در كه پدرش تجمالتي زندگي چگونگي از را صحرا و پرداخت
 با خود همگوني براي خانه صاحب بايد كه خواهد مي خاصي آداب كردن زندگي هائي خانه چنين در كه داد توضيح
 .كند رعايت را آنها اجتماع

 موقعيت و خود طبقة گرفتن نظر در به توجه با آن خاص آداب و نشيني پايتخت زندگي پيرامون ديروقت تا نيز را شب
 سمت به كه طوري ، طرفانه بي نظري و بيني روشن با را مسائل تواند مي كه جائي تا كرد مي سعي. زد حرف پدرش شغلي
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 او كن گوش حرف و عزيز صحراي بود واقف گرچه. دهد توضيح و كند باز باشد نداشته گرايش اش شخصي عقائيد
 مهر به را توجهش بيشتر هرچه خواست مي فقط رو اين از شود، مي لبريز كوچك قطره يك با گاه كه دارد صبري كاسة
 نبوده ميسر روزي شبانه تالش بدون مكنت و ثروت همه آن آوردن فراهم كه كند ثابت برايش و سازد معطوف پدر
 نعمتي هر از اشاره يك با بتواند دخترش تنها امروز كه است كرده را سختيها همة تحمل او وجود به اميد با پدرش. است
 .شود برخوردار دنيا در

 حوصله بي حرفها اين به نسبت را خود كشيدن خميازه همچنين و چشمهايش دادن جلوه آلود خواب با صحرا بتدريج
 .كرد خستگي اظهار و داد نشان

 گرفته؟ خوابت كردم؟ ات خسته حرفهايم با شده؟ چه -

 .گرفته خوابت هم خودت -

 .بمانم بيدار صبح تا توانم مي امشب من.  كني خوابم اينطوري تواني نمي -

 توانست مي هم كوچولو نازي حتي.  بزني گولم بخواهي و كني رفتار من با ها بچه مثل اينكه نه ولي ، توانم مي هم من -
 .بخواند را چشمهايت از را كلك

 :گفت و خنديد داد مي تكان را پاهايش و بود نشسته اي گهواره صندلي روي كه ياشار

 .شدم هم انداز كلك ، نچ ، نچ ، نچ -

 .بزني گولم خواهي مي يعني باشي نداشته اعتقاد گوئي مي كه حرفهايي از هيچكدام به كه وقتي ، خوب -

 .كند نمي عوض را چيز هيچ من اعتقادات و دارند حقيقت چيزها اين ، باشم نداشته چه باشم داشته اعتقاد چه -

 مي نگاه را ياشار و بود داده تكيه برآرنجش و داده قرار دستش دو كف در را صورتش و نشسته چهارزانو حالت به صحرا
 :گفت و كرد

 .ياشار -

 .بله -

 بيائي؟ ديدنم به زود به زود تواني مي بپرسم خواستم مي اما ، است سخت تو براي دانم مي -
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 :گفت و شد خيره چشمانش به اندكي ياشار

 و بيايم هرشب پيش ماه يك مثل يا بزنم سري بيايم ميان در ماه چند نباشد مانعي اگر كه معمولي دوست يك مثل -
 .بدهم دستت كار و بزنم تار تو زيرپنجرة

 كني؟ مي ام مسخره داري تو وقت ،آن زنم مي حرف تو با جدي دارم من -

 .گفتم جدي هم من خوب -

 :گفت قهر با صحرا

 نكردي؟ عادت...  من به تو يعني -

 .داني مي را اين خودت.گذشته عادت از من كار -

 .دانم نمي هيچي من -

 .بكشي نشان و خط دهم مي ترجيح. داني نمي يا كني مي تهديدم هميشه يا اينكه خالصه -

 .كشم مي هم من بده نشان من به را راهش تو چطوري؟ -

 و آور لذت تحولي دچار او به نگاهش خوردن گره از هم صحرا كه بود كرده پيدا انكاري غيرقابل جذابيت ياشار نگاه
 .دزديد مي او از را نگاهش و گشت مي گلگون هيش گونه گاه اينكه هم و شد مي غريب

 .دهي نمي نشان من به را خودت تو ، ديدنت به آمدم هروقت كه بكشي نشان و خط تواني مي مثالً. خوب خيلي -

 .كنم عمل آن به كه زنم مي حرف من دارم؟ مرض مگر -

 .كني زندگي تواني نمي ياشار بدون گفتي مي اگر شد مي خوب چه -

 .شود مي طور همين دارد كم كم نظرم به -

 :گفت و پريد صندلي روي از تعجب با ياشار

 گفتي؟ چه -

 .باشد درست حرف اين نظرم به گفتم -
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 مي خودش فقط كه حالي در لب زير و كرد جلوه تر خواستني خنده پشت از اش چهره كه خنديد چنان ياشار ناگهان
 راه در خصوصاً ، باشد تواند مي كارساز چقدر صداقت و پاكي ، شد برداشته i قدم ترين اصلي باالخره ":گفت شنيد
 ".عشق

 زدي؟ حرفي تو -

 بستة خود شلوار جيب داخل از آنگاه. رسيده گفتنش وقت كه هست كوچولو موضوع يك ، چرا راستي اوه ،... نه -
 :گفت و كرد دراز صحرا سوي به و آورد بيرون بود شده پيچيده كادو ظرافت با كه را كوچكي

 .بپسندي اميدوارم. يادآورند اما ، ناقابل يادگاري يك هم اين -

 :كرد نگاهش و گرفت دستش از را بسته صحر

 كني؟ بازش خواهي نمي -

 .ياشار بود نوشته آن روي كه بود كوتاهي و ساده گردنبند.  كرد باز را بسته. بود غيرمنتظره برايش بسيار

 .شده نوشته رويش اسمي چه ببين بيانداز پشتش به هم نگاه يك -

 .كرد مشاهده آن ديگر روي را خود نام و كرد را كار همين صحرا

 نه؟ آمده در آب از قشنگي كار ، كردم را كار اين دارد فروشي جواهر كه دوستانم از يكي كمك با.  است خودم كار -

 .زند مي حرف آدم با انگار. شده طراحي ظريف و قشنگ خيلي -

 :گفت و آمد ياشار سراغ جدائي از قبل دلتنگي دوباره

 زورت يكي آن به سركني به دست مرا خواستي روز يك اگر چون ، است بهتر باشي داشته ياشار تا دو گفتم خودم با -
 .نرسد

 شده؟ ات چه امشب تو -

 گردنت؟ اندازي مي -

 .شوم مي خوشحال هم خيلي ، نه كه چرا -
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 :گفت بسيار تحسين و كرد تماشايش ياشار. بست خود گردن پشت را زنجير قفل دقت با

 .باشد مباركت. ظرافتش مخصوصا آيد، مي صورتت و گردن به چقدر -

 .هنرمندي قدر اين كه حالت به خوش. نكند درد دستت.  ممنونم -

 .رفت بيرون كلبه از بهشتي نسيمي سان به آرام و برخاست سپس

 هم بر چشم اي لحظه آنكه بي و بود بيدار ياشار.شد روشن خورشيد لبخند از آسمان معلق دايرة و رسيد راه از زيبا صبح
 .رسانيد صبح به جانكاه فردائي از فكري با را نشدني فراموش و زيبا شبي گذارد

 حتي. كند خالص وضع اين از را خود بتواند كه بود راهي فكر به و ديد نمي خود توان در را خداحافظي لحظة تحمل ابداً
 درمانده اندازه اين تا را خود گاه هيچ. بود افتاده كار از لحظات اين در و كرد نمي ياري را او مورد اين در نيز فكرش
 .بود نكرده حس

 در ياشار. داشت جدائي از حكايت و بود غم با آميخته يك هر نگاه. خوردند صبحانه اشتهائي بي با سنگين سكوتي در
 خاطرش به فكري عاقبت. كشاند مي خود ساحل به را او عشق سهمگين موج و بود احساساتش امواج در شدن غرق حال
 پدرش از ديدار اولين و استقبال براي كه كرد راضي را صحرا زياد اصرار با آور خفقان ورطة اين از نجات براي و رسيد
 در هم صحرا. كند استحمام شد مي محسوب پدربزرگ تابستاني حمام كه كلبه پشت آالچيق در و كند نظافت را خود

. است دريافته را او پردرد و طاقت بي قاب پيام كه رسيد مي نظر به. كرد قبول اش شكسته هم در حال و او با مواجهه
 مشغول صحرا وقتي. رفت مي پدربزرگ حمام به و شست نمي را خود چشمه آب در ياشار خواستة به كه بود ها هفته

 سرعت به نظرش در زمان چنان. كرد مي سپري رفتن براي را ها لحظه و نشست كلبه ديوار كنار ياشار بود خود شستن
 :گفت و زد صدا را صحرا وداع لحظة براي. است كرده سفر زمان عصر ماوراي به گوئي كه گذشت مي

 بياورم؟ برايت نداري الزم چيزي لباسي، خواهي؟ نمي چيزي -

 دارد؟ عيبي لباسهايم همين تو نظر به -

 .است بهتر بپوشي تميز لباس ولي ، نه

 .بياور و بردار را ام زرشكي شلوار و بلوز است پهن آن روي قاليچه كه حصيري صندوقچة از بكش زحمت پس -

 خواهي؟ نمي ديگري چيز خوب بسيار-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  280 

 .نكند درد دستت نه -

 ، كند تماشا لباس اين در را صحرا خواست مي دلش خيلي. داد تكيه كلبه چوبي تنة به رمقي بي با آمد و برداشت را لباسها
 و برد فرو لباس در را صورتش. آمد مي او به و كرد مي دلربا را صحرا ديگري رنگ هر از بيش رنگ اين نظرش به زيرا

 آنجا از بايد زودتر هرچه بود نشده دير تا. داد مي دست از را ايستادن رمق كم كم. بوسيد و بوئيد را آنها چند لحظاتي
 :گفت صحرا به لرزان صدايي با عاقبت. برد مي پناه خود اتاق خلوت به و گريخت مي

 بگذارم؟ كجا ، آوردم را لباسها -

 را لباس ، گريز براي بسيار هيجان و گيجي با ياشار. دارم مي بر خودم.  آالچيق نردة روي بگذار لطفاً ، كشيدي رحمت -
 :گفت و گذاشت همانجا

 .برگردم... من ، نداري كاري ديگر اگر -

 برگردي؟ كجا-

 .باش خودت مواظب صحرا كنم نمي سفارش اين از بيشتر -

 :زد فرياد صحرا

 .وقت هيچ بخشمت، نمي ولي ، برو ، بروي خداحافظي بدون كه اينجا فرستادي مرا عمداً ، زدي گولم تو -

 من نداري دوست كه تو. كنم عمل دادم پدرت به كه قولي به توانم نمي نروم اينجا از حاال اگر. بفهمي را حالم كن سعي -
 خواهي؟ مي. بشوم تحقير ديگران پيش

 .ببينمت آخر نگذاشتي كه باشد يادت ولي ، برو...  خوب بسيار -

 .لرزيد مي آلودي غم بغض در صدايش. بود پرشده اشك از صحرا چشمان

 .صحرا خداحافظ -

 اينجائي؟ هنوز. كنم مي خواهش خداحافظ نگو نه -

 .دارم دوستت ديدار، اميد به...  بله -
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 رفتي؟ ياشار...ياشار... ديدار اميد به -

. شد نمي ديده ياشار از اثري. كرد نگاه بيرون به آالچيق نردة روي از و پيچيد خود دور اي حوله صحرا و نيامد صدايي
 .برد فرو آن در را سرش و شد پرآب چوبي حوض داخل دوباره

 

 دوم و بيست فصل

 صبح روز هر. رفت فرو فكر به.  بود نشسته مجنون درخت زير و شده فارغ تازه قالي بافتن از صحرا.  بود ظهر نزديك
 زندگي و ياشار ي روزه هر ديدن به و بود كرده خو ديدارها اين به او.  شتافت مي پدربزرگ مزار بر آفتاب طلوع از قبل
 سر از را مشكلي هر كه دستانش به.  بود دردهايش ي دهنده تسكين و مامن بهترين كه او مهربان و گرم وجود كنار در
 . شد مي اطرافش دنياي بهتر شناخت و دل قرار موجب كه مصاحبتش و داشت مي بر راه

 مثل درست آراسته و شيك بسيار مردي.  انداخت خود كنار به نگاهي.  كرد احساس را كسي وجود ناگهان اثنا همين در
 نگاه.  شد بلند جايش از سراسيمگي با.  كرد مي نگاه او به و بود ايستاده كنارش بود داده پدرش از ياشار كه مشخصاتي

 به را قدم اولين توانست نمي ديدار اشتياق و محبت و فراق درد انباشتگي از و بود تحسين و عطوفت و مهر از پر فرهاد
 . بردارد دخترش طرف

 : گفت بود هويدا نيز صدايش مرتعش آهنگ در كه وافر اي عالقه و مهر با و شد سرازير چشمانش از اشك اي قطره

 .دخترم سالم -

 : داد جواب ترديد با صحرا.  شدند خيره يكديگر به

 ... سالم -

 فراخواند خود آغوش به را صحرا و كرد باز را دستانش كرد مي گريه شدت به كه حالي در و تركيد فرهاد بغض ناگاه به
 محبت به نياز در لحظه چند ظرف كه داد جاي قلبش در چنان را پدر عشق و كشاند پدر سوي به را صحرا دروني ندائي. 
 با صحرا رو اين از ، نداشتند گفتن به نيازي كه گوئي.  بودند نزديك هم به بسيار روح و خون.  ديد پرواز در را خود او

 كردن گريه براي كه زيادي احتياج با و كرد فراموش را ها گاليه و ناماليمات ، ها رنج تمام پدر اشكبار چشمان ديدن
 كودكي چون هميشه براي خواست مي انگار.  چسباند او گرم سينه به را سرش و ساخت رها پدر آغوش در را خود داشت

 بوسه غرق را صحرا صورت و موها ناشدني وصف شعف و شور با چنان نيز پدر.  كند پنهان را خود آغوشش امنيت در
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 ارزش به را او كه داد مي حق ياشار به اينك.  كرد نوراني را پيرامون و احاطه را دختر وجود ي همه بدنش عطر كه كرد
 او اي لحظه فرهاد.  شناخت نمي محدوديتي آن در آسائيدن كه ، مطبوعي و امن آشيان چه.  ساخت مي واقف پدر حقيقي

 : گفت اي شادمانه لبخند با و كرد جدا خود از را

 . نيستي من شبيه "اصال.  باوقار و خوشگل چقدر.  نشناختمت اول.  شدي بزرگ چقدر ماشااهللا

 : گفت بغض با و فشرد اش سينه به را صحرا دوباره فرهاد

 توانم مي دارم كه قشنگي گل با ديگر حاال.  شد تمام هميشه براي پدرت هاي بدبختي ي افسانه.  شد تمام چيز همه ديگر
 مي توضيح برايت.  كنم مي جبران را چيز همه اما ، گذاشتم تنهايت و بودم تو براي بدي پدر.  كنم پشت دنيا ي همه به

 . شدم گرفتار بال اين به چگونه كه دهم

 از و كرد زندگي آينده براي بايد ، ياشار قول به.  بدهيد عذاب خودتان به گذشته يادآوري با نيست الزم ، جان پدر نه -
 . گرفت پند گذشته

 ؟ كردم مالقات او با ظهر ديروز كه نيست تيپي خوش جوان همان ، تو ياشار آقا -

 . كرد لطف پدربزرگ و من به چقدر دانيد نمي.  بود خودش چرا -

 . باشد اي پخته جوان كه آيد برمي هايش گفته از -

 . فداكار هم خيلي و گذشت با و عاقل ، بله -

 . كشيد رنج خيلي البد.  بزن حرف برايم اوغلي عمو از كمي حاال.  بكنم را او هاي محبت جبران آينده در كنم مي سعي -

 كاخي و زيبا ساختمان هيچ با ساخت خودش دست با كه را اي كلبه اين پدربزرگ.  بوديم خوشبخت هميشه ما ، نه -
 . زد مي لبخند هميشه اما ، كرد مي كار سخت.  داشت دوست بيشتر دنيا جاي همه از را جا اين.  كرد نمي عوض

 ؟ زد نمي حرفي تو با من ي درباره وقت هيچ -

 هيچ ترتيب اين به و كردم نمي احساس مادر يا پدر جانب از كمبودي كه كرد مي سرشار خود محبت از مرا آنقدر ، نه -
 . نيامد ميان به صحبتي وقت

 . اي كرده زندگي او با ها سال كه بودي سعادتمند "واقعا تو دخترم.  بود نظيري بي انسان اوغلي عمو -
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 همراه خوشي با عمرم ساعات ي همه كنارش در.  داشتم دوست بيشتر جانم از را پدربزرگ من ، شماست با حق بله -
 اين كنم نمي فكر.  زد من به را ضربه ترين بزرگ او نابهنگام مرگ فقط.  نداشتم هيچي از كسري و كم وقت هيچ.  بود
 . كند پيدا التيام وقت هيچ زخم

 : گفت مهرباني با و بوسيد را صحرا پيشاني ديگر بار يك فرهاد

 تو از چيز هر از قبل اما.  بگوئيم هم براي بايد كه داريم ها حرف خيلي تو و من.  كني تعريف من براي بايد را چيز همه
 . گرديم مي بر خانه به.  برداري خودت با خواهي مي و داري كه را چه هر.  كني جمع را ات شخصي وسايل كه خواهم مي

 ؟ بمانيم جا اين ، ديگر روز چند شود نمي يعني -

 بزرگي توقع كه دانم مي.  آنجاست ام زندگي و كار ي همه ، تازه.  گرفتارم خيلي.  نيست مقدور من براي ، عزيزم نه -
 . بدهي حق من به خواهم مي اما ، است

 به نسبت لحظه هر كه شدند مي موجب و زدند مي زنگ صحرا گوش در "دائما اش غرضانه بي نصايح و ياشار هاي حرف
 : گفت دلسوزي و فرمانبرداري با رو اين از.  بردارد دست اش يكدندگي از و شود تر نرم پدرش ي خواسته

 . بيايد پيش چه "بعدا كنم نمي ضمانت اما ، كنم مي را كار همان هم من باشيد تر راحت شما كه طور هر "فعال -

 ؟ هان ، كني تهديد را بابا كه داده ياد تو به كسي چه -

 ؟ كند تحميل من به ميلم خالف را چيزي تواند مي كسي شما نظر به ببينيد و كنيد نگاه من به خوب -

 : گفت و شد خيره صحرا به دقت با

 . بشكني را قلبم هايم بدي ي همه با كه ندارم انتظار و هستي من فرزند تنها تو ولي ، نه

 . دارم شما از...  انتظارات خيلي هم من ، هستيد دنيا در من باباي تنها هم شما

 . خرد مي جان به را هايت خواسته و انتظارات ي همه فرهاد بابا

 ؟ بزنيد من چادر به سري يك نداريد دوست ، برويم جا اين از امروز همين گرفتيد تصميم كه حاال

 اوغلي عمو دسترنج بايد ، دارد قشنگي ي منظره كه زاويه اين از.  كنم تماشا را چادرت دارم دوست خيلي "اتفاقا چرا
 : باشد
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 . است طور همين بله

 . هستي تو رئيس امروز تمام.  توام اختيار در من حاال

 . بشناسيد بهتر را دخترتان زندگي محل اينكه هم و كنيد گردش هم تا دهم مي نشان شما به را جا همه اول پس

 .نيلوفر

 : كرد تكرار تعجب با صحرا

 . زد مي صدا اسم اين به مرا پدربزرگ يعني ، صحراست من اسم ولي ؟ نيلوفر

 خواهر يك تو.  زدم مي صدا نيلو را تو من ولي ، ات شناسنامه اسم همان واقع در ، عزيزم است نيلوفر تو واقعي اسم
 . بود قشنگ و شيرين تو مثل هم او.  زدم مي صدايش پري من كه بود پروانه اسمش كه داشتي هم دوقلو

 : گفت خوشحالي با صحرا

 ؟ شماست پيش االن

 . كردم مي ناراحتت نبايد.  نبود ها حرف اين وقت حاال.  خداست پيش و شده فارغ پست دنياي اين از عزيزم پري ، نه

 : گفت داشت ريشه جانش در كه غمي قيد از او رهائي براي صحرا

 اسم وانگهي.  بزنيد صدا شناسم مي آن با را خودم و ام كرده عادت آن به كه اسمي به مرا دهم مي ترجيح من حال هر به
 . آيد مي در جور روحياتم با بيشتر خودم

 . اينطورند همه

 : گفت پدرش به خطاب صحرا و رفتند چادر سوي به

 ؟ نيامد خوشتان جا اين از

 بيشتر رنگ دو اين كه جا هر.  شود مي ديده جا اين در وفور به كه سبز و آبي رنگ دو از بخصوص ، آمد خوشم كه البته
 . يابد مي تري حقيقي معناي هم زندگي باشد
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 اين و اوغلي عمو.  بود نفر يك تنها صحبت موضوع.  كردند مي صحبت و زدند مي قدم هنوز ها آن و شد مي عصر كم كم
 سرشت به و بودند آشنا او اجتماعي و فردي خصوصيات با دو هر زيرا ، شد مي يكديگر به ها آن بيشتر نزديكي موجب
 . دانست مي مديون او به بسيار را خود كه فرهاد "خصوصا ، بودند واقف او نيك خصائل و پاك

 از اي گوشه هر در كه سبدي و ني ، اوغلي عمو پيپ و تار سه.  شدند عزيمت ي آماده و برداشتند را مهم چيز چند فقط
 شروع اوغلي عمو فوت از پس كه زيبائي بافتني و رفت مي شمار به خاطراتش ي همه يادآور و بود بوسيده را زمين دشت

 . آمد مي مردانه پوشاكي نظر به و بود كرده بافتنش به

 : گفت و كرد تعجب بود برداشته كه اندكي وسايل از پدرش

 ؟ كني كار چه خواهي مي را چيزها بقيه و ها قاليچه و ها كتاب پس ؟ همين فقط

 . ببينم هميشه مثل را جا اين گردم برمي كه روزي تا گذارم مي جا همين را ها آن

 . بيائيم جا اين به كه نيايد پيش فرصتي مدتي تا شايد

 ؟ نه مگه.  آئيم مي باالخره...  ولي

 . بيفتد اتفاق اين زود خيلي كه بدهم قول توانم نمي اما ، بخواهي تو كه وقت هر ، آئيم مي "حتما عزيزم چرا

 برود سنگي كوه سمت به خواست مي دلش گرچه.  بود كرده نظاره دور از را خود خلوتگاه امروز گردش حين در صحرا
 كنوني جايگاه به گاه هيچ ديگر شايد رفت مي اگر اما ، بگريزد پدرش از و خواند مي خود به را او آن راس از ندائي كه
 نگاه تا برگرداند خانه طرف به را اش شده سست پاهاي و كرد اكتفا دورادور وداع همين به رو اين از گشت نمي باز اش

 . بكشاند زير به اوج ي نقطه از را تسليمش

 از قلبش و انديشيد مي ياشار و طبيعت عشق با خويش وداع روز به پدرش راحت و شيك اتومبيل در راه مسير تمام
 مي فرهاد بيشتر ي غصه موجب پدر به عتابش پر نگاه.  شد مي كنده جا از داشت لحظات نخستين همين از ها آن دوري
 سرنوشت ؛ وانگهي.  كرد مي تحمل را وضع اين بايد و نبود اي چاره وليكن ، كشيد مي سينه از بلندي آه بار هر و شد

 . دارد مجوز به نياز اينكه نه و كند مي پرسشي نه گرفتن بازي به براي

 پرترافيك هاي خيابان و اتوبان از.  شدند تهران پرهياهوي شهر وارد و گذاشتند سر پشت را شمال ، چند ساعاتي از پس
 پر تونلي كابوس از صحرا و نبود خبري ها ماشين نور و بوق از ديگر.  گرفتند قرار سرباال اي كوچه خم در و گذشتند

 فرهاد.  شدند متوقف بزرگي در مقابل در عاقبت و گذشتند پيچ چند از.  آمد بيرون بود كرده اش كالفه كه طوالني و صدا
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 با كه را مردي ي چهره توانست صحرا و كرد روشن كسي را محوطه در سر چراغ.  شد باز داخل از در و زد بوق بار چند
 . ببيند بود آمده جلو تكريم و تعظيم

 . آمديد خوش خانه به ، آقا سالم

 : گفت داد مي تكان سالم جواب عالمت به را سرش كه حالي در اربابانه لحني با نيز فرهاد

 ؟ است آماده چيز همه ، متشكرم

 . بفرماييد آقا ، بله

 ؟ آمدند ها مهمان

 . كردم دعوت پذيرايي به را ها آن فرموديد دستور شما كه طور همان هم من ، آوردند تشريف پيش ساعت يك بله

 ؟ كجاست پدرت

 . كند مي نظارت آشپزها كار به و كند مي پذيرايي ها مهمان از مادرم با

 . برگرد بستي را در كه وقتي ، خوب خيلي

 . آقا چشم

 چند.  شد پارك گاراژ يك به شبيه جائي ، بزرگ "نسبتا ساختمان يك زير و گذشت پرگلي آالچيق از ماشين گاه آن
 . داشتند قرار جا آن در نيز ديگر اتومبيل

 . شويم پياده بايد ديگر حاال

 : گفت و كرد دخترش به آميزي محبت نگاه

 . عزيزم آمدي خوش خودت منزل به

 ؟ جاست همين

 . بود پسرش هم جوان مرد آن.  است سرايدار ي خانه جا اين ، نه

 ؟ كجاست ما ي خانه پس
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 . برسيم مان خانه به تا برويم جلو كمي يك بعد ، شويم پياده اول بايد

 را صحرا وسايل خود فرهاد و شدند پياده اتومبيل از.  زند مي حرف كودكش با كه بود پدري مانند صحرا با فرهاد رفتار
 و نورافكن جا همه.  بود روشن "كامال حياط داخل.  گذشتند سرو و كاج درخت چند ميان از.  رفت جلو و گرفت دست در

 به بزرگ استخري.  داشت قرار بلند تيرهاي بر بود شده طراحي قديمي هاي فانوس سبك به كه قوي نور با هايي چراغ
 در كه هايي چراغ رنگين نور با كه بخشيد مي حياط به خاصي ي جلوه خانه جلوي ساختمان به مشرف ماهي يك شكل
 . كرد مي تشريح شب در زيبائي به را ماهي يك حالت بود شده تعبيه آن دور

 تاللو پر و زيبا ، عظيم بسيار عمارتي.  شد خيره آن به و ايستاد اي لحظه صحرا ، گرفتند قرار خانه ساختمان جلوي وقتي
 در سفرشان طول در ياشار كه هائي همان مانند نيز بنا اين كرد مي تصور اما بود ديده را آن هم اول همان از صحرا.  بود
 در تنها انسان يك كه كند تصور توانست نمي گاه هيچ.  است عمومي يا دولتي مكاني بود داده نشانش شهرها جاي جاي
 گوناگوني.  يافت تشديد اش شگفتي ورود بدو در.  شد خانه وارد تعجب و بهت با.  كند زندگي عظيمي ي خانه چنين
 كه افتاد خود زندگي ياد به صحرا ناگهان.  لوكس و قيمت گران هاي پرده و مبلمان ، برق و زرق پر اسباب ، زينتي اشياي
 جلوه مضحك چيز همه نظرش به و گرفت اش خنده.  كرد مي زندگي دغدغه بي و راحت چقدر ها اين از يك هيچ بدون
 . كرد

 : گفت و گرفت فرهاد دست از را وسايل و آمد جلو خميده پيرمردي

 . هستند شما منتظر باال تاالر در ها مهمان.  آقا سالم

 ؟ است آماده دخترم اتاق.  گفت من به ماكان.  دانم مي

 . است داده را چيز همه ترتيب زنم ، بله

 . كن راهنمائي اتاقشان به را خانم ، خوب خيلي

 .آقا چشم

 : پرسيد و آمد بيرون خود خشك و جدي حالت از كمي صحرا ي خنده ديدن از فرهاد

 . بخندم هم من بگو ؟ بابا خندي مي چرا

 . گرفت ام خنده جا اين شلوغي از
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 . است شلوغ هم خيلي "حتما ، هستند باال طبقه ها آن ؟ ببيني جا اين را ها مهمان كه بودي منتظر

 . اند كرده اشغال را جا همه اين خود بي كه است غريب و عجيب ميزهاي و سياه و سفيد هاي مجسمه اين به منظورم ، نه

 . كرد پر طوري يك بايد را خالي جاهاي باالخره

 دارد؟ جا راحت نفر صد براي كه حالي در كنيد مي زندگي جا اين تنهايي چطور ؟ بزرگ همه اين چرا

 : گفت و گرفت را سرش فرهاد

 پيش هم با تا بپوشي تميز و خوشگل لباس يك و كني حمام زود خيلي بايد بعد ، كند مي راهنمائي اتاقت به را تو سيد آقا
.  كنند مي شماري لحظه ديدنت براي همه االن دانم مي كه ام كرده تعريف برايشان تو از قدر آن.  برويم ها مهمان
 . هستي البته كه باشي سرتر همه از بايد.  كني خيره را ها آن چشم و شوي وارد شاهزاده يك مثل دارم دوست

 : گفت صحرا به آميزي تحسين نگاه از بود سيد نامش كه خميده پيرمرد

 . هستند سرتر اند شده جمع باال كه دخترهايي ي همه از هم جوري همين خانم ماشاءاهللا هزار ماشاءاهللا

 خانم دخترم ديگر حاال.  كند رحمتش خدا.  كرد مي زندگي پدربزرگش پيش حاال تا صحرا دخترم.  سيد ممنون خيلي
 . كند جلوه ديگران جلوي واقعي خانم يك مثل بايد و است خانه

 : گفت احترام با ، بگيرد را عصبانيتش جلوي كرد مي سعي كه صحرا

 . بدهيد نشانم را اتاقم "لطفا ، سيد آقا

 . خانم چشم

 . صحرا ، نه خانم

 . شد روانه پيرمرد پي در و كرد پدرش به نگاهي

 قرار بود روشن نوري كم ديواري لوسترهايي با كه بلند راهروئي انتهاي در بود شده گرفته نظر در او براي كه اتاقي
 : گفت و نهاد اي گوشه در را صحرا لوازم و شد اتاق وارد سيد آقا ابتدا.  داشت

 . شماست اتاق جا اين ، بفرمائيد
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 : گفت و انداخت پنجره به نگاهي گاه آن

 . خانم اجازه با.  نكرده روشن را پنجره بيرون چراغ هنوز ؟ كند مي كار چه پسر اين پس ، بابا اي

 : زد صدا و كرد باز را پنجره

 . ماكان ، ماكان

 : رسيد گوش به بود كرده باز را خانه در كه جواني مرد همان صداي

 ؟ شده خبر چه ؟ بابا چيه

 . كن روشن را خانم اتاق چراغ بيا

 : گفت و آمد كنار پنجره جلوي از

 . كند روشن كند مي فراموش پسرم همين براي ، است پنجره زير كليدش چراغ يك همين فقط

 : گفت صحرا كه بست مي را پنجره داشت

 . باشد باز بگذاريد "لطفا ؟ بنديد مي را پنجره چه براي

 . گرفتند نظر در شما براي را اتاق اين دليل همين به آقا "اتفاقا.  كنيد تماشا را بيرون خواهيد مي "حتما

 . بخورم هوا خواهم مي فقط من ولي ؟ راستي

 . رود مي بيرون هوا سردي بگذاريم باز زياد را پنجره اگر آخر

 ؟ گرم بيرون و است خنك خانه داخل يعني نشدم متوجه

 . اند داده دستور خودشان آقا.  ام كرده روشن را كويل فن آخر.  دانيد مي بهتر كه خودتان ، خانم بله

 ؟ چيست ديگر كويل فن

 : گفت بود شنيده را دخترش آخر ي جمله كه جائي آن از و شد داخل فرهاد هنگام اين در

 .سركارهايتان برگرديد توانيد مي.  ندارم كاري شما با ديگر سيد آقا
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 : گفت مالطفت با و زد بغل را صحرا فرهاد و بست خود پشت را در و رفت بيرون سيد

 .پرسي مي خودم از داري كه سوالي هر هم بعد به اين از.  كولر مثل است كننده سرد برقي دستگاه نوع يك كويل فن

 ؟ نرفتيد مهمانانتان پيش هنوز شما

 . من نه هستند تو منتظر همه واقع در.  عزيزم شود نمي كه تنهائي.  برويم هم با بايد

 ؟ هستند دوستانتان از همه

 مي حساب ها آن ي همه روي من و اند شخصيت با هم خيلي كه ها همسايه از تا دو يكي و ، دور اقوام ، همكار ، دوست
 . كنم

 ؟ اند آمده خانواده با همه

 زن است طور اين اگر ؟ شوي مي ناراحت مردها حضور از تو نكند ببينم.  اند آمده پسرهايشان و دخترها و همسر با بله
 . باشي راحت تو كه كنيم مي دعوت پائين پذيرائي به را دخترها و ها

 . است همين حضورم راه تنها و ترم راحت طور اين بله

 . دارد خصوصيتي و حالت چنين ناآشنا مردان به نسبت دخترش كه بود راضي و خوشحال قلب صميم از.  زد لبخند فرهاد

 : گفت سرخوشي با

 ؟ پسندي مي را پدرت سليقه ؟ چطور ؟ آمد خوشت اتاقت از

 ؟ نباشم راضي توانم مي

 . كنند عوض را آن دكور خودت سليقه به بنا تا بگو آيد نمي خوشت جا اين چيز هر از ، البته

 اين كه بود رنگ صورتي اي سبزه و درخت كدام.  كنيد نگاه ، تابلوها حتي ؟ است صورتي رنگ به جا اين چيز همه چرا
 ؟ است شده نقاشي جا

 صورتي هم تابلوها كه بود الزم اتاق بودن لوكس و هماهنگي براي "ثانيا ، است باطراوتي و شاد رنگ ، صورتي رنگ "اوال
 . لنگد مي هميشه كار جاي يك نباشد هماهنگي اگر.  باشند
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 . داريم زيادي هاي سليقه اختالف شما و من ؟ جان پدر چيست دانيد مي

 : گفت و كرد نگاهش كمي فرهاد

 . بعد براي باشد بحثمان پس

 . رئيسم من و نشده تمام امروز هنوز ولي

 . كنم اجرا من تا بده دستور پس ، خوب خيلي

 : گفت و كشيد خجالت خود از كمي پدرش ساختگي اطاعت از صحرا

 ؟ كجاست حمام بپرسم خواستم مي

 : گفت و كرد باز را آن فرهاد كه داشت وجود اتاق در ديگري در

 .اينجاست حمام

 : گفت و كرد باز را لباس كمد گاه آن

 مي فكر و خواهي مي كه را كدام هر.  است خودت ي اندازه همه.  شده خريده تو براي ها كفش و ها لباس اين ي همه
 بايد امشب.  گذارم مي خودت عهده به را انتخاب حال هر به.  بپوشي تواني مي آيد مي قشنگت صورت به بيشتر كني

 . بهترين و باوقارترين ، باشي مجلس اين دختر ترين خوشگل

 براي و شد منصرف كردن حمام از صحرا.  شد خارج اتاق از و بوسيد بسيار مهر و خوشحالي با را صحرا پيشاني سپس
 هر ها پيراهن رنگ و طرح فراواني.  رفت لباس كمد سراغ پدربزرگ وصيت به كردن عمل و پدرش خاطر رضايت جلب
 براي را اي تيره لباس داد ترجيح و بود عزادار هنوز صحرا اما ، بياندازد اشتباه به مناسب انتخاب براي بود ممكن را كسي

 را پيراهن.  كرد انتخاب كرد مي تامين نيز را خودش ي سليقه كه سنگين و ؛ ساده پيراهني.  كند انتخاب شب آن مهماني
 انداختن سر با كه سياه حرير شال و شيك و مشكي كفشي.  كشيد باال به بود پشت از كه را آن زيپ زحمت به و پوشيد

 بود خودش زيبائي از بود چه هر لباس اين در. كرد بر در آورد مي ذوق سر بر را ذوقي بي هر وقار با زيباروئي چون آن
 . بود پوشانده "كامال را اش حقيقي و فريبنده هاي زيبائي سياه لباس اين و

 در گوئي كه نفس به اتكاي با آزاد و راحت قدر آن.  رفت پيش زنان نازك ي همهمه صداي سمت به.  شد خارج اتاق از
 . رود مي ها آينه ضيافت به او و نايستاده انتظار به كسي سالن
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 : و آمد جلو سيد

 ؟ بزنم صدا را آقا خواهيد مي

 . روم مي دارم خودم ، سيد آقا نه

 . كنم مي خبرشان پس

 .نينداز زحمت به را خودت

 زحمت و ها محبت مديون را خودمان ما اما ندانيد شما شايد.  هستند ما سرور آقا ؟ است فرمايشي چه اين ، داريد اختيار
 . دانيم مي ايشان هاي

 ؟ من پدر

 پسري هم من براي.  دانشگاه فرستادنش و كردند پدري پسرم براي.  ندادن انجام ما حق در كه كارها چه آقا ، خانم بله
 انشاءاهللا.  شدم مزاحمتان.  درآوردند گل و آب از را ما.  كند حفظشان خدا.  فرستادند خدا ي خانه زيارت به مرا و كردند
 . ماست ي وظيفه.  كنيم مي ادب عرض و رسيم مي خدمتتان زنم با روزها همين

 . نيستم غريبه كه من.  نزنيد حرف طوري اين من با ، سيد آقا

 . هستيد ما سرور شما ، خانم البته

 . بود شده خسته تمجيد و تكريم و تعظيم همه اين از.  شد مي كالفه داشت كم كم صحرا

 شد خاموش و صدا بي سالن ناگهان او ورود با.  گرفت مي قرار زمين بر اطمينان با هايش قدم.  رفت پيش سالن سمت به
. 

 : گفت و آمد بيرون جمع ميان از لباس خوش زن يك.  كرد نظر حاضرين يكايك به گناهش بي چشمان با

 ؟ نيست اينطور.  باشيد خان فرهاد دختر ، صحرا بايد شما

 . زديد حدس درست ، بله

 . داشتيم را ديدنش انتظار همه كه چيزي همان درست ، سادگي عين در.  زيبا و باوقار ؟ ها خانم بينيد مي
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 : گفت او پاي تا سر به اي خريدارانه نگاه از پس و بوسيد را صحرا صورت سپس

 . باشند داشته دختري چنين بايد دانستم مي.  پدرتان وكيل همسر ، هستم سپهري خانم من

 : گفت و كرد بود ايستاده كنارش در كه دختري به رو سپس

 و باالست ي طبقه االن كه سيامك پسرم طور همين.  شود آشنا شما با تا بود عالقمند پيش ها مدت از كه سارا دخترم
 نظر به.  باشد داشته پيشرفت دارد دوست فقط ، نه باشد طلب جاه كه اين نه.  بگيرد را پدرش جاي كه دارد دوست خيلي
 ؟ گيرند مي ايراد او از همه كه است عيب هم اين شما

 . خانم دانم نمي

 . ايد نديده را پسرم هنوز كه شما چون.  شماست با حق بله ، اوه

 كردند معرفي را خودشان مختصر و متداول تعارفات و روبوسي از پس و آمدند جلو خود ي نوبه به دخترها و ها زن همه
 : گفت هيجان با و زد بغل را دخترش افتخار با و شد زنانه مجلس وارد فرهاد اثنا اين در. 

 . باشد پذيرفته انجام محترم هاي خانم از وجه خوبترين به نوازي مهمان رسم ، صحرا دخترم جانب از اميدوارم

 : گفت و كشاند جلو را خودش تصنعي اي خنده با سپهري خانم

 . دارد گفتن تبريك جاي "واقعا.  داريد نظيري بي دختر چه

 . داريد لطف.  خانم متشكرم

 اين از ديگر دختران و ها زن.  آمد مي آور تهوع اي اندازه تا و مسخره ، تعارفات و تمجيد اين ي همه صحرا نظر در
 كردن پچ پچ به شروع ، كردند مي پذيرائي ميوه و شربت با خود از كه حالي در و كردند استفاده كوتاه چندان نه فرصت
 . شد مي افشا دور چندان نه روزهايي در كسي زبان از و جايي در باالخره بد يا خوب كه كردن خودشان جنس خاص هاي

 و آورد مي در خود كيف از اي آينه "دائما كه مغزش سبك دختر با همراه خود كشدار لحن و زباني چرب با سپهري خانم
 لحظه يك حتي ، باشد شده خورده آرايشش ، شربت يا ها ميوه از يكي با همراه مبادا كه پرداخت مي خود تماشاي به

 . گذاشتند نمي تنها را صحرا
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 طلوع خانه بام از خورشيد گوئي كه حالتي در و كرد تغيير ها پله باالي سوي به فرهاد ي چهره از زن نگاه مسير ناگهان
 : گفت و شد خيره جا آن به باشد كرده

 . هستند جا اين هم خان فرهاد ؟ شوي ملحق ما به خواهي نمي ، پسرم ، سيامك

 جمع به بود انداخته دستش روي را خود كت كه لباس خوش و بلند قد و الغر ، شرقي و مشكي تيپي با ، جوان پسري
 وقيحانه بسيار او حالت.  كرد مي سنگين و سبك خود براي را كدام هر خود شرم بي نگاه با و بود دوخته چشم دختران

 . شدند مي سرخ خجالت از كردند مي اگر و كردند نمي نگاه او به دختران كه طوري بود

 مالقات اين از را خود خوشوقتي اي مجذوبانه اشتياق با ، كرد معرفي را او فرهاد و گرفت قرار صحرا مقابل در كه وقتي
 پدرش نزد صحرا.  برگرداند روي و كرد نگاهش اي لحظه احساس بي و تفاوت بي "كامال و سرد صحرا ولي ، كرد ابراز
 : گفت و كرد كسالت و خستگي اظهار

 . كنم پيدا عادت وقت هيچ كنم نمي فكر و ندارم عادت شلوغي و صدا و سر به

 . شده هم وقت دير چون بخواب برو "اصال.  كني استراحت بروي تواني مي شدي خسته اگر

 ؟ دهيد مي اجازه پس

 . باشي راحت تو دارم دوست فقط من.  البته

 سرسراي كه كوچكي هال جلوي از كه وقتي حال همين در.  كرد همراهيش راهرو جلوي تا و بوسيد را دخترش ي گونه
 رد شد مي آماده بزرگي ميز روي جا اين در اصلي ميز روي شدن چيده از قبل چيز همه و شد مي محسوب آشپزخانه

 . زد صدا را ماكان ، فرهاد ، شدند

 : گفت و آمد جلو نزاكت با جوان

 ؟ داشتيد فرمايشي ، آقا بله

 ؟ كني مي قايم را خودت چرا ؟ كجائي

 ناخوشايندي ظاهر.  كرد روشن "كامال را او صورت تابيد مي پذيرائي داخل به روبرو از كه قوي بسيار چراغ يك نور
 العمل عكس منتظر معمول طبق اينك و بود كرده خارج آن مطلوب حالت از خوره را صورتش از قسمتي اما ، نداشت
 . بود ايستاده كرد مي برخورد منظره اين با بار اولين براي كه كسي
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 : گفت و پدرش به رو سپس كرد نگاه بود شده خيره وي به كه را ماكان عادي خيلي صحرا

 ؟ شوند نمي ناراحت ها مهمان نباشم من اگر

 . بدهم توضيح برايشان توانم مي نيست مهم

 : گفت و كرد ماكان به رو بعد

 ؟ برگردي باال به رفتنم محض به كه بودم نخواسته تو از من مگر ؟ نيامدي باال چرا

 . دانم مي آقايان آن از كمتر را خودم من راستش اما چرا

 : گفت و زد او ي شانه به دستي فرهاد

 شود نمي درست كاري گرفتن گوشه با.  بزند جا و بترسد نارنجي نازك آدم تا چند نگاه از نبايد كه آدم.  مرد باش شجاع
 . كني كار مردم همين با بايد ناخواه خواه و شوي مي مهندس ديگر سال يك.  نگير كم دست را خودت خودي بي. 

 . بگوئيد خواهيد مي چه شما فهمم مي ، آقا بله

 . باش منتظرم و باال برو برگردم من تا پس ، خوب خيلي

 : گفت وظيفه سر از و ميلي بي با ماكان

 . آقا چشم

 : گفت و شد همراه اتاقش تا صحرا با و شد عوض فرهاد ي عقيده.  رفت باال طبقه به و

 . ماند خواهد گير گوشه عمر آخر تا صورت اين غير در ، گفت زور او به بايد.  برد پيش از كاري شود نمي زدن حرف با

 ؟ شود مي درست گفتن زور با كنيد مي فكر چرا

 بدتر بلكه نشده بهتر تنها نه و است نداشته اثري ام گرفته پيش كه را راهي هر و ام زده كاري هر به دست حاال تا چون
 . است رفته دانشگاه به كه وقتي از "مخصوصا ، است شده هم

 . بيايد كنار خودش با اول بايد باشد داشته كه مشكلي هر.  بگذاريد راحتش بايد شما

 . شود غرق خودش در بدتر و بربيايد خودش پس از نتواند ترسم مي
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 ؟ نگرانيد او براي شما

 حاال.  ترسيدم مي برخوردشان و نگاه از و كردم مي فرار مردم از ، داشتم او مشابه وضعي خودم من زماني يك چون بله
 او به ضرري من كردن اجبار تازه.  بمانم آرام و تفاوت بي توانم نمي و افتم مي خودم ياد به بينم مي را او وضعيت وقتي
 تنگنا در را او طريقي به خواهم مي فقط من كه داند مي خودش چون ، شود نمي دار جريحه هم غرورش حتي.  رساند نمي
 . است او به كمك "صرفا قصدم و بيايد بيرون است ساخته خودش براي كه قفسي از تا بدهم قرار

 ؟ دانيد مي را او مشكل "دقيقا شما

 : گفت تعجب با فرهاد

 ؟ نشدي متوجه خودت مگر ؟ چطور

 ؟ را چيز چه

 ؟ نديدي چطور ، خورده خوره را صورتش چپ سمت بيشتر ، صورتش وضع

 . همين ، دارد فرق بقيه با كمي يك صورتش ظاهر فقط ، ديدم

 : گفت و ديد ديگري تصوير در را اوغلي عمو واقع در روحش بزرگي و صحرا احساس شنيدن با فرهاد

 حق از كه دارد اساسي عيب يك فقط.  فداكار و وفادار ، ديدي هست كه طور همان را ماكان كه باشي كسي تنها تو شايد
 . است قانع دارد كه چيزي آن به هميشه.  نيست قائل حقي خودش براي "اصال.  كند نمي دفاع خودش

 . بود سرتر و بهتر ديدم جا اين در امشب كه كساني ي همه از او هم من نظر به

 اهل هم زياد پدرت كه اين گو كردم پرحرفي خيلي ديگر.  خودم مهربون و قشنگ فرشته از نه ولي ، شايد سايرين از
 پرحرفي و پيري بايد ؟ كرد شود مي چه ، رسيدي پدرت به موقعي بد كه بود تو از شانسي كم اما ، نيست زدن حرف
 مستخدم ، بده فشار زنگ به كردي پيدا احتياج چيزي به وقت هر ، راستي.  نازنيم بخواب برو حاال.  كني تحمل را هايش
 . رساند مي را خودش

 : گفت و بوسيد گفتن بخير شب براي را پدرش صورت صحرا

 . كنم پيدا احتياج زنگ اين به وقت هيچ كنم نمي فكر
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 . بودم فكر همين در هم من خود "اتفاقا

 . رفت بيرون اتاق از و افكند دخترش به آميز محبت نگاهي و خنديد فرهاد

 چادر آن در چقدر ديروز تا:  گفت خود با.  رفت فرو فكر به و دوخت چشم سقف به و كشيد دراز تخت روي صحرا
 نمي من از او اگر.  است ياشار تقصير اش همه ؟ سردرآوردم جا اين از كه شد طور چه "اصال.  بودم راحت قشنگم
 آرامش احساس است خوشحال االن كه اين از و دارم دوست را پدرم گرچه.  آمدم نمي قيمتي هيچ به بيايم كه خواست

 . آيد نمي خوشم دوستانش از اما ، كنم مي

 تا خانه اين اگر شايد.  داد مي دست از را قرارش او داشت وجود شقايق دشت و جا اين بين كه فاحشي تفاوت علت به
 بر محكم و درآورد غيظ با را هايش كفش.  شد نمي نامانوس بدينجا نسبت چنين اين نبود پرتجمل و بزرگ حد اين

 برد خوابش مدتي از پس و پوشيد را خود لباس ، آورد بيرون تن از خشم و دشمني با را پيراهنش همچنين.  كوبيد زمين
. 

 

 سوم و بيست فصل

 بر سر هنوز خورشيد طاليي انوار و بود نمدار صحبگاهي مه از بيرون سبز فضاي.رفت حياط به و شد بيدار زود خيلي صبح
 ي باغچه به شيلنگ كه بود ماكان.رفت صدا سمت به رسيد گوشش به خانه پشت از آبي شر شر صداي.بودند نكشيده
 .داد مي آب بود صحرا اتاق انداز چشم واقع در كه ساختمان پشت ها پنجره جلوي

 :گفت و داد جواب خجالت با ماكان و كرد سالم خودماني كمي صحرا

 .نشدم شما آمدن متوجه كه بخشيد مي.بخير صبحتان.خانم سالم-

 .باشيد است؟راحت حرفي چه اين-

 ؟ كنيد تماشا را خورشيد طلوع خواهيد مي-

 .ديد را طلوع بشود مشكل بلند هاي ساختمان و ها ديوار اين با بله،ولي-

 تاالر اتاق بايستيد،از ساختمان پشت به رو اگر زند،ولي مي سر كوه از كه وقتي نه ديد،البته شود مي.ام كرده امتحان من-
 .كنيد تماشا توانيد مي
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 .ممنون خيلي-

 شاعريد؟...شما خانم راستي.نكردم كنم،كاري مي خواهش-

 ؟نه شاعر-

 .باشيد هنرمند شايد شما كه كردم فكر. كردم اشتباه پس-

 .بلدم هم چوباني و است بافي قالي شغلم من.گوييد مي هنرمند كساني چه به شما دانم نمي-

 :وگفت وخنديد داد تكان را سرش ماكان

 .كردم را سوال اين كه بود حماقتم از.بيندازيد دست مرا كه داريد حق-

 .كنم مي شوخي كسي با يخود ب نه و دارم را كسي انداختن دست قصد نه.گفتم راست من ولي-

 باور هيچكس يعني.باشد داشته شغلي چنين...آقا دختر كه.شود نمي باورم نداشتم،فقط خاصي نظر من.ميخواهم معذرت-
 .نگوييد را حرف اين كس هيچ به نباشد جسارت اگر كه بهتر همان پس.كند نمي

 شود؟ مي محسوب گناه يا دارد عيبي چرا؟مگر-

 .آيد نمي شما به ها شغل اين فقط.اصال نه،نه-

 .خداحافظ فعال.شود پرسيده آدم از كه وقت هر گفت،البته هميشه بايد را واقعيت عالوه به بيايد پادم به نبايد كه شغل-

 مي فكري چه صحرا ي درباره اكنون كه فهميد شد مي نگاهش از.بود زده خشكش بود شنيده كه جوابي از ماكان
 نكرده برخورد كسي چنين با بحال تا.زد مي حرف شغلش از پافشاري و افتخار با جسارتي،چقدر با دختر عجب.كند
 .آورد مي خود روي به نبايد.شد مي بد خيلي فهميد مي آقا اگر.بود
 

 .خواند را او سر پشت از زني صداي اينكه است،تا دوخته نظر درختان و آفتاب به مدت چه براي نفهميد صحرا

 .دارند تشريف ميز سر هم آقا.است آماده صبحانه.بفرماييد جون خانم-

 لحن و دلنشين سيماي.شد موجه رسيد مي شصت به سنش كه چاق و قد كوتاه زني با برگرداندو را سرش صحرا
 .كرد جذب خود به را او مهربانش
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 .دارند قشنگي و خوبي اين به دختر آقا كه دانستم نمي-

 .قشنگيد و خوب هم خودتان شما-

 .ام شده پير خيلي ديگر من.جوانيد ماشاهللا خانم،شما اي -

 كنيد؟ مي كار اينجا هم شما-

 .كرد تعريف برايم شما از چقدر دانيد مي.شناسيد مي كه را او.سيدم آقا زن من-

 .شماست پسر هم ماكان پس-

 .شماست كوچك بله-

 .باشيد خودماني من با شما الاقل.بزنند حرف هم با رسمي و تعارف با دارند عادت همه اينكه مثل-

 .شود نمي آقا جلوي فقط.تريد راحت شما طور هر چشم-

 جا به را ادب حق بايد كه هستم ايمن.بزنيد حرف ها بزرگتر مثل من با نيست درست بزرگتريد من از خيلي شما اخر-
 .شما نه بياورم

 :گفت و گذاشت صحرا پشت بر مهرباني با را دستش سيد آقا زن

 .اند نشسته منتظر ميز سر آقا كه برويم بفرماييد-

 گرفته ها آن از رزقشان روزن تنها و نيايد پيش تفاهمي سوء آينده در آنكه براي و فهميد خوب را صحرا منظور سيد زن
 .برد پدرش نزد را او و كرد عوض را نشود،صحبت

 .بابا سالم-

 خوابيدي؟سرحالي؟ جون،خوب بابا سالم-

 .باشم تر سرحال شما از كنم نمي فكر-

 .كنم تعريف برايت تا شو مشغول بنشين حاال. گوئي مي راست-

 .بياوريد رفته يادتان خانم،خاويار فخري-
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 .آورم مي آقا،الساعه بخشيد مي-

 آينده هاي روز غصه و شد رفت،گيج مي شمار به اعياني اي صبحانه كه جور وا جور هاي نان و غذا همه آن ديدن با صحرا
 .نگيرد خرده او از پدرش تا داد نشان مشغول را خود چاي فنجان ديدن با و شد انبار تل قلبش در ها برنامه اين تحمل و

 :گفت كرد مي شروع را اش صبحانه خاوبار با و بود كرده تمتم را اش قهواه شير كه فرهاد

 و نياورد طاقت سپهري كه گذاشتي تمام سنگ آنقدر خالصه.كردند مي پچ پچ تو ي درباره همه رفتنت از بعد ديشب-
 .كرد دعوت اش خانه به را ما امشب براي بودند كرده هايش بچه و زن كه تعريفهايي از ديشب همان

 .ندارم او از شناختي ابدا كه بروم كسي خانه به ندارم دوست-

 .برود آشپزخانه به صبحانه خوردن براي تا شد وارد نيز ماكان لحظه اين در

 به ضرري آنها با معاشرت دانم مي دارمو كار و سر اينجا از بيرون در ها آن همه با بشناسي؟من تو حتما كه ندارد لزومي-
 .رساند نمي ما

 دارم؟ حالي چه من االن دانيد نمي اصال شما-

 .كني فكر اش درباره تواني مي و داري زيادي فرصت امشب تا-

 .ندارد كردن فكر به نيازي-

 .ندارم خوبي احساس چرا دانم نمي-.نيست كننده قانع تو مخالفت-

 االمكان حتي و داشت برخورد ديگران با بايد خوب دوست يك كردن پيدا و افراد شناخت براي كه ام عقيده اين بر من-
 كردي برداشت طور اين تو نيستند،يعني يخوبي ها آدم ها آن اگر. شود معلو طرفين قوت و ضعف نقاط تا كرد معاشرت

 بي است ممكن چيزي هر براي حال هر به.باشي برايشان خوبي الگوي بايد كه طور خودت،آن درست رفتار با تواني مي
 من خوشبختانه يا متاسفانه.بسازيم ايالينحل كوچك،مسئله ميهماني يك از نبايد ما باشد،ولي داشته وجود اگر نهايت
 .شوم جويا هم را تو نظر بايد كه كردم فراموش اگاه خود نا و پذيرفتم را آنها دعوت ديشب

 نكنيد؟ قبول كه خواست شما از دخترتان و كرده تغيير نظرتان كه بگوييد آنها به توانيد نمي االن يعني-

 :گفت و خنديد فرهاد
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 من كه گيرد نمي پاداش راست حرف گفتن از هيچكس كجاست؟بهشت؟نه،اينجا اينجا كردي فكر جالب،دخترم چقدر-
 .باشم اش دومي

 كرد؟ كار چه بايد پس-

 .رفت بايد ناچار هيچي،به-

 به روز اولين كه اي پرنده مانند.دريافت را واقعيت اين صحرا و بود فايده بي شده تمام مسئله يك به راجع كردن بحث
 و شد بلند ميز پشت از قرار بي.كوبد مي قفس ي ها ميله به را او يار كوي و آزاد هواي و كند مي تجربه را افتادنش قفس

 و شنيد را اتومبيل صداي بعد مدتي.يافت فزوني غمش و آورد خاطر به را اش آزادي خوشي لحظلت.برد پناه حياط به
 :گفت و بنشيند آن روي صحرا تا آورد خود با صندلي يك ماكان آن متاقب

 بگويم شما به كه فرمودند آقا-

 .برگردند زود ميكنند سعي ،ولي بگذارند تنها را شما شدند مجبور واجبي كار براي

 :گفت دوستانه و ريا بي خيلي صحرا

 ايد؟ ديده را پهري آقايس ماكان،شما آقا-

 و هستند اينجا دائمي هاي ميهمان از ها آن واقع در.شناسم مي را اش خانواده و او خوب خيلي اتفاقا.ام ديده كه البته بله-
 .ماند نمي پنهان ها آن چشم از خانه اين چيز هيچ

 .آيد نمي خوشم شلوغ جاهاي از-

 سيامك خانواده آن پسر.شماست با حق بخواهيد را راستش اگر.كردم مي گوش آقا و شما حرفهاي به من جسارتا-
 .ندارد را شما با دوستي صالحيت

 اين اهل اصال.ندارم را ديگران اصالح قصد كه من. نيست متوجه پدرم.گذاشتم اينجا به پا اصال كه هستم خودم مقصر نه-
 .برگردم ام خانه به خواهم مي فقط.نيستم كار

 صحرا و گذراند خانه بيرون را روز تمام بود داده كه قولي رغن به فرهاد.رفت خودش اتاق به و شد بلند نيز آنجا از سپس
 را خود زدن ني كمي با كه آن از پس نگذشت،زيرا بد ها آنقدر هم صحرا به گذاشت،اما تنها بزرگ امارت آن در را
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 پيرايه بي گفتگوي و ها آن ساده زندگي.برد خودشان بهخانه اصرار با را او و پامد سراغش به خانم ،فخري كرد سرگرم
 :پرسيد نگراني با صحرا و رفت مي تاريكي به رو هوا كم كم.داد را خانه آن در ماندن اميد و نويد صحرا به شان

 كرد؟ دير قدر اين پدرم كه افتاده اتفاقي شما نظر به-

 :گفت مهرباني با خانم فخري

 دست و باشيد پوشيده لباس شما كه دارند انتظار برگشتند وقتي هم االن.كنند مي دير هميشه جون؟آقا خانم اتفاقي چه-
 .ببرند مهماني به و بگيرند را شما

 :گفت مادرش به رو و كرد بلند را سرش ماكان

 نكنيد؟ دخالت خانم كار در شما كنم توانمخواهش مي-

 .است بهتر كاري چه وقتها اين كه بدهي تشخيص تواني جواني،خامي،نمي خيلي هنوز تو-

 .بود گفتن من از حال هر به-

 :گفت و شد تحريك صحرا كنجكاوي حس

 شما منظور درست اگر زديد،البته مي حرف نرفتنم از االن مثل اينكه مثل نبود،ولي شما هاي حرف به حواسم صبح امروز-
 .باشم فهميده را

 كنم نمي فكر بيايد،اما وجود به كدورتي آقا و شما بين خواهم نمي وجه هيچ به و ندارم فضولي يا دخالت قصد كنيد باور-
 .بگذاريد خانه آن در را پايتان شما شد نمي راضي وقت هيچ اال و بشناسد خوب را سپهري آقاي ،پسر آقا كه

 قول نفر دو به ،چون كنم سرپيچي پدرم ي خواسته از توانم نمي ندارم،اما خوبي احساس آنجا به رفتن از خودم گرچه-
 . نكنم فراهم را او ناراحتي موجبات كه خوردم سوگند و ام داده

 .كنم ثابت را حرفم توانم مي كنم،چون صحبت آقا با حاضرم من باشيد راضي شما اگر-

 :زد فرياد پسرش سر بر تشر با خانم فخري

 خودش كه آدم. بگذار راحتش و پايين بيا شيطان خطر معصوم؟از طفل اين جلد توي روي مي و شوي مي شيطان چرا پسر
 .دارد بدطينت آدمهاي از باك چه باشد پاك نيتش باشد خوب
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 .بگويم كه شود نمي رويم دانم،ولي مي چيزي يك البد. زنم مي جوش همين براي هم من خوب-

 :گفت و د بلندش جايش از صحرا

 .مهربانيد خيلي شما. گذشت خوش من به امروز.بخشم نمي را خودم اين خاطر ،به كنيد مشاجره هم با من خاطر به نبايد-

 فرصت اولين در بايد.گردد باز پدرش تا بود نشسته انتظار به. رفت خود اتاق به و شد جدا آنها از صميمي لبخندي با آنگاه
 حكمفرما اش كنوني زندگي بر كهئĤرامش كرد مي روشن طوري را ابهامات همه و زد مي حرف چيز همه ي درباره او با

 .شود

 پدرش جاي به ،اما رفت هال به فورا صحرا. بود وي با نير وكيل پسر. نبود تنها ،اما بازگشت خانه به فرهاد بعد ساعت يك
 :گفت و سپرد سيامك به را ةنها كه داشت دست در اوراقي.آمد پدرش كه برگردد خواست.شد روبرو سيامك با

 ،فقط دشه صحرا نام به آنها همه.دارم خودم را اصليها و گذاشتم منوچهر پيش را ها فتوكپي.است نسخه دو در اسناد همه-
 مي و دفترش به آيم مي خودم فردا بگو منوچهر به بده. كردم ثبتش صحرا نام به امروز كه بود مانده باقي يكي اين

 .بينمش

 نيست؟ طبقه پنج ساختمان همان سند اين-

 .است خودش چرا-

 .برويم هم با شويد آماده شما كه بمانم منتظر جا همين من دهيد اجازه اگر-

 .گفتم و كردم تلفن منوچهر به صبح.بياييم توانيم نمي امشب جان،ما سيامك داري لطف-

 .سارا هم طور ،همين شود مي ناراحت خيلي بفهمد مادر اگر-

 .برسان همه به مرا ،سالم ديگر وقت يك انشاهللا-

 خود و دويد سيامك،صحرا رفتن بيرون بمحض.شد راحت و كرد باز خود سر از را شب آن ميهماني صورت اين به فرهاد
 :گفت خوشحالي با و انداخت پدرش آغوش به را

 .شدم راحت شد،ديگر نمي اين از بهتر-

 :گفت و خنديد فرهاد
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 بيايد؟ بدش ميهماني از دختر يك كه كند مي باور كسي چه-

 .ميكنم باور من-

 .بگذاري سرم به سر خواهي مي هم حاال. ترساندي را بابا اخمت با صبح. اخم بد خوشگل اي-

 است؟ ترسناك اخمم-

 . شود نمي اين از بدتر هيچي من براي-

 .ميزنيد حرف ياشار مثل وقتها بعضي شما-

 .بخوريم شام بيرون را امشب ،موافقي ؟خوب راستي-

 . نيست بدي فكر-

 

 چهارم و بيست فصل

 كرده تمامش پيش هفته كه بافتني پوليور به و بود نشسته اتاق پنجره جلوي صحرا و بود شهريور آغاز روزهاي از يكي
 قرار ديدگانش جلوب مجددا اول از منظره آن و افتاد پدرش با خود ديروز بحث ياد به.كرد مي نگاه خيره بود

 :گفت و باشد مسلط خود بر كرد سعي و شد پدرش كار اتاق وارد آهسته.گرفت

 شد؟ چه پس گردانيد برمي مرا كه بوديد داده قول شما-

 .ندارد امكان اصال-

 چه؟ براي-

 .مشغولم را روز ساعات همه كه بيني مي خود كاره نيمه ساختمان مانده عقب كار كلي گرفتارم دارم كار اينكه براي-

 دارم؟ گناهي چه من وسط اين-

 .دهم مي انجام تو رفاه براي را كارها اين همه من هستي من دختر تو-

 .ندارم ثروت و رفاه اين به احتياجي هيچ من چون است فايده بي تالشتان بگويم بايد پس-
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 بود؟ كشيدنم دربدري و بدبختي سالها جواب اين-

 .باشيد دخترتان تنها پيش اينكه تا برويد ثروت دنبال داديد ترجيح خواستيد طور اين خودتان شما-

 نياز بي چيز همه از را تو روز كه كندم مي جان تو ياد به روز و شب.من سياه و تلخ گذشته داني؟از مي چه من از تو-
 .،قدرت،مقام ثروت باشد چيز همه از پر كه دستهايي.برگردم پيشت پر دستان با خواستم كنم؛مي

 كرديد؟ دريغ من از سال هفده كه را چه؟چيزهايي محبت و عشق پس-

 .كند مي نيازت بي لحاظ اين از عموتوغلي كه بودم مطمئن-

 .كند پر برايم را ومادر پدر چاي تنهايي توانست نمي پدربزرگ ولي-

 .بود تو سعادت آن و كنم فكر توانستم مي چيز يك به قثط شرايط آن در من-

 سوزنده تب كه گذاشتيد راهي در قدم من سعادت بهانه به شما كه حالي در بود شما وسخاوت گذشت در من سعادت-
 .كرد اسيرتان اش

 كني؟ ي متهم طلبي جاه و اندوزي مال به مرا داري تو-

 گردن وبال عمري بايد چرا شما مثل پدري داشتن با. بدانم را گذاشتنم كنار دليل خواهم مي فقط من. جان پدر نه-
 شدم؟ مي پدربزرگ

 عليه چيز همه.ببينم گرفتار خودم گرداب در را تو قيمتي هيچ به خواستم نمي.بود حيثيتم و غرور دادن دست از دليلش-
 زده تو و من پيشاني بر ننگي لكه مادرت.بخورد رقم من نابودي تا بودند داده هم دست به دست دنيا انگارهمه.بود من
 .كردم مي فرار هم خودم از حتي من كه بود

 بود؟ كرده كار چه ماردم مگر ماردم؟-

 شرافتم و ابرو بودم ريخته پايش به عشقي.زد چيزم همه به پا پشت. دارد روا من حق در توانست مي كه كاري بدترين-
 دق پدرم.شدم ذليل و خوار چقدر.كرد فرار خانه از...اش پسرخاله با و كرد تركم بچه دو داشتن با.كرد مال لگد را

 تحملش من و كنند فراموش را اتفاق اين نتوانستند وقت هيچ مردم.مرد غصه از بعد سال چند و شد گير زمين مادرم.كرد
 .ام خورده شكست كه گفت مي من به رفتارشان و حرفها نداشتمونگاهشان را
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 بدنش ناگهان نيز صحرا.شد سرازير چشمانش از اشك و رفت فرو گريبان در را سرش كم كم.دهد ادامه نتوانست ديگر
 :گفت دلجويي با بعد لحظه چند.افتاد صندلي روي و شد لمس

 .يد مش پشيمان خود كار از گذشتيد مي گناهش از اگر شايد-

 صالحيت اصال او. شد مرگش وباعث برد خودش با را دخترم چرا؟چون داني مي دارم دل به را اش كينه چطوري؟هنوز-
 به را تو شدم مجبور كه بود همين براي.گذاشتم پا زير را جا همه كردنش پيدا براي حال اين با اما نداشت شدن مادر

 مي ديگران بار حقارت و آميز سرزنش نگاه از دور به آلودگيها و گناه از دور به تو كه جائي تنها.بسپارم عمواوغلي
 .كني زندگي امان و امن در تواستي

 نيامديد؟ دنبالم اينها از زودتر چرا-

 من رفتار يا و بگذارد اثر تو در ام توزي كينه و جوئي انتقام حس ترسيدم مي.نداشتم را اش آمادگي روحي لحاظ از-
 نه.كنم فراهم تو براي داده تو به عمواوغلي كه را صروتي توانستم نمي وقت هيچ كنم مي اقرار.كند سلب تو از را آسايش

 و ناراحتيها آن هنوز دانستم مي اينكه با و كنم تحمل را تو دوري نتوانستم ديگر اما بودي تر خوشبخت طوري اين
 .دادم ريسك اين به تن ليكن و دهند مي ام شكنجه سرخوردگيها

 :گفت و گسست هم از را او پريشان افكار رشته ااق در صداي لحظه همين در

 .بفرمائيد-

 گفتك و شد داخل گشاده روي با ختنم فخري-

 پذيرائي به را ايشان هم من.دارند كار شما با قيافه خوش و بلند قد آقاي يك.جون خانم شدم مزاحمتان بخشيد مي-
 .كردم راهنمايي

 انتظار كه بسياري هيجان با و خورد تكان قلبش ناگهان بود آمده ستوه به آنها خشك و رسمي لخاظ از كه حالي در صحرا
 پذيرايي جلوي اي لحظه.شتافت پذيرايي سوي به دوان دوان و زد كنار را خانم فخري بود كرده تشديد را آن افزون روز

 تابلوها و بود ايستاده او به پشت بود شلوارش جيب در دستانش كه حالي در برازنده. چوش خوش بلند قد جواني.ايستاد
 :زد صدا سابقه بي آهنگي با.زد فرياد خوشحالي از روحش و قلب كرد مي تماشا را ها مجسمه و

 ......ياشار-
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 بر گذشته از بيشتر عشقي با را صحرا نام داشت مي بر جلو به قدمي همزمان كه خالي در و برگرداند را رويش نيز او و
 :گفت و كرد جاري زبان

 ولي بود ام رندگي لحظات ببدترين ماه دو اين. بياورم طاقت اين از بيشتر نتوانستم ديگر. كنم تماشايت خوب بگذار-
 .شدي هميشه از تر خوشگل ساخته تو به نبودنم بينم مي نگذشته بد هم زياد تو به اينكه مثل

 آمدي؟ دير قدر اين چرا-

 كشيدي؟ انتظار خيلي البد-

 :گفت و انداخت پايين را سرش صحرا

 .بودم آنجا ياد به حال همه در هميشه وقت بي و وقت روز و بگويم؟شب چه كه داري دوست-

 نيست؟ خانه پدرت-

 .است بيدار حاال ولي خوابد مي بعداظهرها اغلب.باالست طبقه چرا-

 .است قشنگي و شكوه با خانه-

 كني؟ مي فكر طور اين واقعا-

 .ندارد حرف گچبريهايش و معماري. بله خوب-

 .بياورم چاي قنجان يك برايت بروم. اي خسته حتما-

 توانستم ببيند را پرويز خواهد مي كه سلما بهانه به.بود شده تنگ دلم خيلي.ببينم را تو فقط ام آمده.بشين بيا خوام نمي-
 .بيايم

 چطورند؟ مادر و سلما-

 .رساندند سالم و خوبند دوشان هر-

 :گفت ياشار چهره به دقت كمي از پس صحرا

 شدي؟ مريض نكرده خداي نكند.افتاده گود هم چشمانت پاي. هاي شده الغر كمي نظرم به-
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 :گفت شد مي تفريحش و لذت موجب كه اي اندازه از بيش خوشحالي ياشاربا

 .كند نمي ول وقت هيچ ديگر بگيرد اگر كه دارم مسري بيماري يم بله-

 .بترساني مرا تواني مي حرفها اين با نكن خيال-

 .شود معلوم تا بده من به را دستت ترسي نمي و گوئي مي راست اگر-

 .نكن اذيتم خدا به تورا ياشار خوشحالم خيلي االن من-

 بود شده خيره ما به پيش لحظه چند كه خانمي راستي. ديگر وقتي براي باشد اما است الزم كردن ديوانگي اوقات گاهي-
 بود؟ كي

 .اينجا كاره همه سيد آقا زن خانم فخري-

 نه؟ مگر اينجاست سرايدار منظورت-

 .هست خانه اين مادر مثل-

 بود؟ كي كرد باز روي به را در كه جوان آن-

 .پسرش ماكان-

 دارد آمد و رفت ها خيلي با پدرت حتما-

 حرفهاست؟ اين وقت چه االن-

 .است مهم خيلي من براي اما داني نمي تو.نيست سوال اين با ارتباط بي كه دارد وجود اي مسأله يك-

 ديدن از حرفها اين كه انگار.كني مي پيچم سوال مقدمه بي و اي آمده پيشم رسيده سال چند نظرم به كه ماه دو از بعد-
 .است مهمتر تو براي من

 .دارم حالي چه االن كردي مي درك بود افتاده جانم به درنده حيوان يك مثل مدت اين در افكاري چه دانستي مي اگر-

 بودي؟ دلواپسم-

 باشم؟ نبايد-
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 نگاه با ياششار كه داشت وجود شر و خير مضامين با عميق و عاشقانه مفاهيم از دنياوي پرسش و كوتاه عبارت اين در
 .كند بيان داشت سعي خويش نگران

 .شناسم نمي پا از سر خانه از كوچك خبر يك شنيدن براي و ام نشسته رويت جلوي سالم و صحيح بيني مي كه خودت-

 .داريم وقت خيلي صحبتها براي نكند بيرونم خانه صاحب اگر-

 :گفت و شد پديدار مفروش هاي پله روي فرهاد لحظه اين در

 نكرديد؟ خبرم چرا رسيده برايمان عزيزي ميهان اينكه مثل به به-ك

 :گفت و شد بلند احترام براي داشت سنخيت كامال شخصيتش و شكيبائي با كه خود خاص وقار با ياشار

 .سالم-

 .آمديد خوش سعادت آقاي سالم-

 :گفت و داد دست او با و رسيد ياشار جلوي آمد پايين ها پله از-

 .باشيد نشده خاصي مشكل دچار آدرس كردن پيدا براي اميدوارم.بنشينيد بفرمائيد كنم مي خواهش-

 بود راست سر اينجا شهرهاست طور اين خاص كه اي كننده گيج و هم به شبيه هاي كوچه پس كوچه برخالف اتفاقا نه-
 . كردم پيدايش راحت

 .گفتم ناقص را آدرس كه بود من از كوتاهي كردم مي فكر اال و شنيدم را اين شدم خوشحال-

 .مرد تعارف و گرفت ياشار جلوي را سيگار جعبه

 .بفرمائيد-

 .كشم نمي سيگار من متشكرم نه-

 تفنن؟ براي حتي اصال-

 .باشد جالبي چيز تفنن براي ندارم اعتقاد-

 . نه كه جالب-
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 : ادامه و كرد فخري به رو سپس

 كنيد؟ پذيرايي ما از رفته يادتان كنيد؟ مي كار چه... خانم فخري-

 :وگفت صحرا به رو سپس

 نداري؟ نظري صحرا؟ چطور تو-

 ماند؟ مي باقي حري چه ديگر باشد شده تعيين قبل از چيز همه وقتي باشم؟ داشته بايد نظري چه-

 نگذشت دقيقه چند.رفت و كرد پذيرايي ازآنان قهوه و شيريني و ميوه آوردن با برگشتن و رفتن بار چند با خانم فخري
 :گفت و شد حاصر دوباره كه

 .دارند شما با فوري كار يك كه گويند مي و آوردند تشريف خان سيامك آقا بخشيد مي-

 كجاست؟ االن-

 .اند ايستاده شما منتظر در دم-

 .دارم ميهمان بگو.كن دعوتش داخل به-

 .آقا چشم-

 تجربه با ديد از ياشار منقلب حالت و واضح تغيير.دهد فرو را قهوه جرعه توانست سخت و كرد تغيير ياشار رنگ ناگهان
 .كرد سالم و داد دست فرهاد با خودماني و راحت خيلي و شد داخل سيامك.شد سيامك ورود منتظر و نماند دور فرهاد

 :گفت و داد قرار مخاطب را سيامك ياشار به اشاره با فرهاد

 .شدي آشنا قبال كه دخترم با. من وكيل پسر عزيز ،سيامك سپهري آقاي و ما نزديك دوستان از سعادت آقاي-

 سو اين از كرد مي نگاهشان مشكوكي لبخند با ولي بود خونسرد ياشار.كردند خوشوقتي اظهار و دادند دست هم با دو هر
 انگيزي نفرت حسادت حس با نشست مي كه طور همين و بگيرد آرام نتوانست ياشار ظاهري برتريهاي ديدن با سيامك

 :گفت جهيد مي سياهش چشمان از كه

 .باشيد آمده شمال از بايد شما زنم مي حدس-
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 :گفت نفس به اعتماد وبا كرد نگاه كند مي پوست خيار برايش و بود نشسته كنارش در كه صحرا به اي لحظه ياشار

 .است طور همين بله-

 و غيور مردان و حاصلخيز زمينهاي مخصوصا مرديم مي گرسنگي از ما نبود شمال اگر كنم مي فكر وقتها گاهي-
 .زحمتكشش

 .خواست مي شكن دندان جوابي او از گوئي كرد ياشار به نگاهي فرهاد

 .كنيم مي زندگي سالم هم شما شهر هاي بند و زد بدون ما بله-

 .بود نخواهد پيشرفت و سازندگي باشند نداشته وجود بندها زدو اين اگر-

 !اش ابتدائي شكل به هم آن! تقليد يا پيشرفت-

 .دارد طرفدار كتابها توي فقط چناني آن حرفهاي كند؟ مي فرقي چه-

 دارد؟ طرفدار كجاها ؟آنها چه ماهرانه گذاريهاي سياست جداً؟پس-

 .ديگر جاي هر چه باشد خارجي چه نداريم سياست به كاري.كنيم مي بفروشي و بساز فقط ما-

 .باشد منفعت پر كار يك واسطه كه آيد نمي بدش كس هيچ-

 طاليي فرصتهاي از و هستند هميشه زرنگ آدمهاي خوشبختانه و كند مي هم را كار همين اقتصادي سياست اتفاقا-
 كنيد؟ درو طال برنج جاي به و اينجا بيائيد بكشيد زمينها آن از دست هم شما نيست بهتر.برند مي را استفاده حداكثر

 .بپردازم توانم نمي كه است گزاف آنقدر قيمتش خير-

 .بپذيريد مرا تأسف لطفا-

 :گفت و كرد سيامك به رو آميزي تمسخر لبخند با فرهاد

 .داشتي من با كه كاري سر برويم حال هر در.خوردي نمي تأسف فهميدي مي اگر.بود ديگري چيز ياشار منظور-

 : گفت و انداخت ياشار به غصبناكي نگاه سيامك

 .كنم صحبت شما با تنها بايد-
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 اينكه يا شد.بفر من به را آنجا شده حاضر صاحبش كه است چاپخانه آن جريان يا.است چيز چه به راجع دانم مي-
 .است وراثت انحصار... موضوع

 .است وراثت انحصار مورد در.زديد حدس درست-

 :گفت و برخاست جايش از ياشار موقع اين در

 .بشوم مزاحمتان ديگر وقت يك بدهيد اجازه اگر-

 :گفت احترام با و كرد تگاهش تحسين ديده با فرهاد

 كنيد؟ ترك حساس لحظه در درست را مشتاقانتان داريد عادت شما-

 .بپرسم شما از احوالي خواستم مي فقط من.كنم مي خواهش-

 يه براي دلم بخواهيد را راستش تنهاييم شب هر صحرا و من. بمانيد پيشمان بيشتر ساعت چند دهيد مي افتخار اگر پس-
 .است شده تنگ مردانه نبرد

 شطرنج؟-

 .كند نمي فرقي نرد تخته يا شطرنج-

 نيز ياشار.كشيد مي را دعوت اين پذيرفتن انتظار و بود شده دوخته ياشار لب به صحرا خواهش پر و معصوم چشمان
 :گفت و نشست خود جاي در و كرد قبول ديد را صحرا نگاه و فررهاد دوستانه دعوت وقتي

 .نپذيرفت شود نمي وجه هيچ به را مردانه نبرد يك دعوت-

 :گفت خوشحالي با فرهاد

 .شئ عالي-

 صحرا تماشاي از و نداشت حضور كسي خواست مي دلش خيلي.كرد شل را كراواتش جا آن آور خفقان فضاي از سيامك
 يك حتي بود پيدا وجناتشان از وحميت غرور كه متعصب هوادار دو وجود با ولي كرد مي نگاهش وقفه بي و برد مي لذت
 نظير كم و ناپذيري تسخيز از بلكه ديد نمي را صحرا پاك روح عظمت گاه هيچ او.بود شده دريغ او از نيز گذرا نچاه
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 مجدداً فرهاد. بود مغرور و سخت اما ظريف و زيبا موجود اين آوردن دست به مشتاق و شد مي تحريك بشدت بودنش
 :داد جواب او و پرسيد سيامك از را كار فوريت دليل همه حضور در

 باور كسي البته.بوده شما قانوني غير همسر مادرش كه گويد مي....شماستو پسر كه كند مي ادعا سروپا بي جوان يك-
 اين بهتر كه خودتان.يشود رسيدگي جوي بايد كرده مراجعه مربوطه شهرباني به چون اما ندارد مدركي چون كند نمي
 .آيد مي بر كاري هر آدمها طور اين از. شناسيد مي را افراد

 .نگيرد جدي را موضوع زياد بگو منوچهر به.شوند مي پيدا صفتي زالو و كثيف آدمهاي عجب بينيد؟ مي بخدا را تو-

 .شد خالص شرش از بشود تر راحت پول مقدار يك با شايد-

 :گفت آميزي تحكم لحن با باريد مي چشمانش از خشم كه فرهاد

 پس نم اي حرفه باجگيريهاي به.داشت نخواهد و نداشته سابقه وقت هيچ.بگيرند من از زور پول كه نيستم كسي من-
 .ندارد وجود اصال كه پيزي براي هم آن ببيازم؟ را حودم رانده جا همه از در به در آدم يك مقابل در حاال ندادم

 بدانيد؟ اش درباره بيشتري چيز خواهيد نمي-

 بدانم؟ بايد كرده هم سر كه را ؟دروغهائي چه مثال-

 :گفت دلسوزي با صحرا

 كنيد؟ كمكش كمي و شويد قائل تخفيفي يك شود نمي كرده كار اين به وادار را او احتياج شايد-

 و دلسوزي با نبايد ابداً.كنند مي پا به بلوايي چه گرفتن شل كمي با داني نمي. شناسي نمي را آدمها اينطور تو عزيزم نه-
 بي شناسند مي مرا كه آنهايي همه پيش.رود مي باد بر چيزم همه نه.كرد انگاري سهل مسائل اين به نسبت دوستي انسان
 .دهم مي دست از را رسمم و اسم و آبرو و شوم مي اعتبار

 داشته تواند مي ارزشي چه نيك كار اين مقابل در ديگران حرف وقت آن ندارد واقعيت كه دانيد مي خودتان وقتي-
 باشد؟

 داند مي بحق و درست در را خودش فكر كسي هر حال عين در و كنند نمي فكر هم مثل همه كه است اين بزرگ مشكل-
 كه جوري بدهد فيصله را جريان قانونا داند مي صالح خودش هرطور بگو منوچهر به.رفت خطا به نبايد دانسته بنابراين
 .باشد نداشته ضرورتي ديگر من دخالت



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  314 

 :گفت شد بلند سيامك

 .بيايد بر دستم از كه خدمتي ؟ فرمايشي! امري خوب-

 .سالمت به پسرم داري لطف-

 :گفت و كر ياشار به رو سيامك آنگاه

 ببينمو را شما هم باز اميدوارم

 بدون فرهاد و شد خاررج سيامك. افكند او به داري معني و سخت نگاه نافذش چشمان با و داد تكان را سرش فقط ياشار
 :گفت ساز اي روحيه با و داد قرار ميز روي را شطرنج صفحه معطلي

 كنيد؟ مي بازي هميشه شما.كند مي كمك ذهن حضور و حافظه تقويت به. است خوبي فكري بازي-

 .گداري گاه فقط-

 .دارم سرسخت و دائمي همرزم يك من ولي-

 .است محرز حاال همين ا شما برد حساب اين با-

 لحاظ؟ چه از-

 .خبره و كشته كار رقيب يك با هم آن كنيد مي بازي هميشه شما خوب-

 .قوي من و باشد فكر خوش طرف معلوم كجا از-

 .نيستم اي قوي حريف هم من-

 با باشيد مايل اگر. است آماده آنجا هميشه شطرنج ميز.  كنيم مي بازي كتابخانه در هميشه وكيلم منوچهر و من مثل-
 .است نخورده دست كه است دوماه و دارد جالبي و بزرگ هاي مهره.كنيم بازي همان

 :گفت و برداشت داخل از را تاس.  گذاشت ميز روي را نرد تخته

 آنجا؟ يا اينجا خوب-

 .بود خواهد كارزار ميدان جا همان باشد ايستاده گود به مياندار كه هرجا-
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 پيدا بيشتري حواس تمركز ها مهره اين با كه فهميدي و مني طرف كه شود مي معلوم.آمد خوشم خيلي حرفت اين از-
 .كنم مي

 .است تر باهوش كي نيست معلوم اما بله-

 :گفت و خنديد فرهاد

 .نرد تخته بازي براي بگذاريم بايد را خواندن كركري-

 نشسته هنوز كه صحرا به و كرد پشت اي لحظه.رفت كتابخانه طرف به و شد بلند دنبالش به نيز ياشار.  برخاست فرهاد
 گفت و گرفت قرار اش شانه روي دستي ولي شود همراه نيز او تا زد اشاره بود گرفته خود به ناراحتي قيافه صدا بي و بود

: 

 . ياشار آقا بفرمائي-

 :گفت فرهاد.كردند مي نگاه ها مهره به نشستند هم مقابل دو هر

 .گيرد مي را سفيد آورد شش كدام هر و گيرد مي را سياه مهره آورد خال كدام هر اندازيم مي تاس-

 چهارخانه برروي و چرخاندي دست كف در را تاس مهارت با. شد فرهاد نوبت او از پس. آورد چهار و انداخت ياشار ابتدا
 و انجاميد طول به ساعتي و شد شروع بازي ترتيب اين به. ايستاد خال روي و غلتيد كمي تاس.كرد رها سفيد و سياه هاي
 بازي رو اين از. گذاشت شايار جانب از امتيازي حساب به را آن و نداد رضا برد اين به فرهاد اما يافت خاتمه فرهاد برد با

 خانم فخري و شد چيده ميز روي شام باالخره. بودند آن درگير شام وقت تا كه ديگر هاي بازي و كردند شروع ديگري
 .كرد خبرشان شام براي

 صحرا غيبت متوجه اطراف به ياشار نگاه از.گرفت قرار شام ميز پشت ياشار اتفاق به كه بود بازي عالم در هنوز فرهاد
 :پرسيد فخري از و شد

 دادي؟ خبر ايشان به خورند نمي شام خانم مگر-

 .ندارند ميل گفتند آقا بله-

 .بروي تواني مي خوب خيلي-
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 شد؟ دلگير چه از دانم نمي.نيست سازگار من با خوشي انگار.ببين را ما وضع-

 :گفت مشوش دروني با اما بود آرام ظاهرا ياشار

 دهيد؟ مي اجازه-

 :گفت و كشيد بلندي نفس كرد نگاهش كمي فرهاد

 از را شما رحمي بي با بودم شما دين زير كه حالي در گذشته سرم فرق شما از شرمندگي هم جا همين تا. توانم نمي نه-
 .بود نادرست و عجوالنه شما مورد در استنباطم كه كنم اعتراف بايد. رنجاندم خودم

 .ابداً نداريد من به ديني هيچ شما-

 تعريف من براي را چيز همه صحرا.دارد حدي هم گذشت و فروتني.بگذاريد كنار را تواضع كنم مي خواهش اوه-
 .كشم مي خجالت آروز يادآوري از واقعا.كرده

 ...يك خاطر به فقط باشم كرده كاري هم اگر من ولي گفته چه شما به صحرا دانم نمي-

 :گفت و پريد حرفش ميان به فرهاد ناگهان

 .بفرمائيد لطفا شود مي سرد شام.بگوئيد خواهيد مي جه دانم مي-

 :گفت فرهاد عاقبت.نخورد غذا درست هم بزندفرهاد غذا به دست نتوانست ياشار

 زده خجالت بيشتر را من و كند ناراحتتان دخترم مايليد اگر حاال. است يكدنده چقدر صحرا كه دانيد مي من از بهتر شما-
 .بفرمائيد

 .نيست دلگير شما از صحرا كه باشيد مطمئن و كنيم مي صرف هم با را شام-

 .چپ سمت راهرو ته است پله راه كنار صحرا سپاسگزارمواتاق واقعا شما خاص توجه از-

 و او رفتار زندگي چنين قيود آنكه بي و اجازه بدون. نيامد جوابي.زد در و رساند او اتاق در پشت به را خود برق مثل ياشار
 آن لوكس اشياي با صحرا زيباي اتاق اي لحظه براي. شد اتاق وارد باشد كرده عوض صحرا نسبت را العملهايش عكس
 نيز ياشار. كرد مي نگاه بيرون گل پر باغچه به و بود نشسته تخت روي پنجره جلوي صحرا.ساخت منحرف را او نگاه
 :گفت و نشست تخت روي او كنار آرام
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 .شد مي ناراحت پدرت كردم نمي بازي اگر بكنم؟ توانستم مي كار چه ولي...هستي عصباني دستم از دانم مي-

 .نگفتي من براي آنجا از كلمه يك حتي-

 بداني؟ خواهي مي چه بگو حاال بزن حرف كن نگاه من به-

 زدي؟ مي سر چدربزرگ به-

 :وگفت كشيد عميقي نفس آنگاه. عصر و صبح روز هر-

 .باشد شده كوچك گلهايشان بايد االن دهند؟ مي گل هنوز شقايقها-

 كه مانده چيي هم باز.توبودند دلتنگ سخت قرار بي دل يك و آسمانش ، ها پرنده با صفا با.  قشنگ دشت آن همه-
 بگويم؟

 .دانم نمي-

 نه؟ يا راحتي اينجا از پدرت از كن تعريف برايم تو حاال-

 خودت.كنم گم را خودم تپه يك روي شايد برگردم كه وقتي. بسته را بالم پرو اينجا اما زياد خيلي دارم دوست را پدرم-
 .كشد مي نفس كه مرده يك مثل ام شده جوري چه ببين

 .كني تحمل هم ديگر مدت يك بايد-

 برگرداني؟ مرا كه نيامدي مگر-

 :داد جواب حاطر اطمينان با ياشار

 .گرديم برمي خانه به زودي به چرا-

 :گفت درخشيد مي چشمانش در اشك كه صحرا

 از كه زند مي سرم به و شود مي تنگ دلم اندازه از بيش. كنم مي خفگي احساس و بكشم نفس توانم نمي وقتها بعضي-
 تنهايم روز آن چرا بگو.ترسم مي خودم از خودم حتي كه شوم مي انه.دي آدم يك به شبيه وقت آن. كنم فرار اينجا

 رفتي؟ و گذاشتي
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 :گفت و زد داري معني لبخند ياشار

 نكردي؟ فراموش هنوز رحم بي اي-

 .كنم مي اش تالفي همانطور روزي كنم؟يك فراموش شود مي مگر-

 بيپاره من مثل هم را ات بيچاره پدر.داري من به كه اي عالقه حساب به گذارم مي چون كني مي خوشحالم هم خيلي-
 .برويم بيا نشده سردتر غذا تا. ماست منتظر شام سرميز االن.كردي خودت

 .ندارم اشتها من ولي-

 .نشوم كنف پدرت جلوي اينكه براي... من خاطر به.هستيم راضي هم تو نشستن به تنها ما-

 پرستوي شانه هم و كرد بز برايش را در ياشار.داد نشان را خود موافقت لبخند با و شد خيره وي به لحظاتي صحرا
 و بود نشسته صحرا.گرفتند قرار خود جاي در فرهاد متعجب قيافه مقابل در و شد فذاخوري سالن وارد خود گريزپاي
 :گفت ياشار به و برداشت را ساالد فرهاد.كرد مي تماشا را دو آن خوردن

 .داريد موسيقي كالس كه شنيدم صحرا از-

 .است طور همين بله-

 است؟ چطور درآمدش-

 .كند مي ترغيب كار اين به مرا كه است موسيقي به عشق فقط. دهم نمي آمد در به اهميتي چندان واقع د. نيست بد-

 داريد؟ سال چند فعال زنيد؟ مي را حرف اين كه نيستيد آن آينده فكر به مگر-

 .سال هفت و بيست-

 مجرديد؟ هنوز داريد كه پولداري پدر آن و سن اين با-

 باشم؟ ازدواج فكر به بايد شما عقيده به-

 .شد فرهاد جواب منتظر صحرا به كوتاهي نظر با و داد جرات خود به بيشتر كمي آنگاه-

 .كردم نمي ترديد بودم شما جاي-
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 .شود مي امر اين انداختن جلو از مانع ام شكيبائي و هستم صبوري آدم موراد اكثر در من ولي بله-

 نظرتان مورد دختر و باشيد پسندي مشكل جوان بايد شما فهميدم من كه آنجايي تا.ايد گرفته نظر در را دختري پس-
 .است العاده فوق و جالب خيلي البد هم

 .حرفهاست اين از باالتر خيلي كه بگويم بايد يقين بطور نباشد جسارت اگر-

 زيرا نداشت را آن جرأت واقع در. نكرد نگاه صحرا به ياشار بار يك بجز بود گرفته صورت سرشام كه صحبتهايي طي
 خواهيم را شما مابندرت و شود مي گرم خانواده با سرتان ازدواج از بعد- .شد مي اشكار پيش از بيش اش قلبي مكنومات

 .نكنيد فراموش را ما تان عروسي جشن در اميدوارم.ديد

 .ندارد امكان شما حضور بدون اصال-

 .كرده پيدا اينجا خوب دوست يك صحرا بدهم شما به را خبر اين رفت يادم راستي-

 يك به آن هر.آورد نمي در سر فرهاد نقيض و ضد حرفهاي از.دوخت صحرا به را نگاهش بود خورده جا واقعا كه ياشار
 فكر.بود نشسته صورتش بر سردي عرق و پريده رنگش باششد عذاب در روحش از كه كسي مانند صحرا.پريد مي شاخه
 از آساني به داشت مي دوستش بسيار عمواوغلي از بعد كه درا خو معتمد و دوست تنها روزي كه كرد نمي هم را اين

 حقيقي و راستين وجود محبت و شق از سرشار بگيرد را خود احساسات جلوي آنكه بي خلوت در كه دوستي.بدهد دست
 تصور حتي توانست مي چگونه.نبود غافل فداكاري و مالزمت از اي لحظه وفادار ياري عنوان به و ساخت مي نمايان را خود
 صاحب و بندد رخت هميشه براي او ساحل از خروشان درياي اين ديگر شخصي توسط روزي كه باشد داشته را اين

 دردي و شد غالب هميشه از تر عميق و تر قوي او بر خشم. توانست نمي نه باشد؟ داشته وجود او قلب براي ديگري
 بي هجوم مورد را روحش و جسم تمام كه برنده و گداخته هاي دشنه از باراني چون و كرد عبور ازقلبش آور سوزش
 و راند عقب به پا با را صندلي.شد بلند جا از ناگهان. سوزاند آن در و كند را وجودش از قسمتي باشند داده قرار اي رحمانه

 .گريخت آنجا از بار مالمت نگاهي از پس

 گفتك و پريد جا از خودكار و ارادي غير طور به نيز ياشار

 رفت؟ صحرا چرا شد؟ چه-

 :گفت آرامش حفظ به وي دعوت با آنگاه و بنشيند جايش در خواستتا او از محترمانه فرهاد كه رفت مي او پي داشت

 .زدم مي حرف صحرا كوچولوي دوست به راجع آود يادم حاال آهان گفتم؟ مي چه كنم تمام را حرفم نگذاشتيد-
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 :داد ادامه و كرد نگاه كشد مي بسيار رنج كه بود آشكار كامال و بود شده خيره صحرا گريز مسير به كه ياشار حال اين در

 نيست اينجا حواستان اينكه مثل.... و نشيند مي صحرا اتاق پنجره درگاه روي آواز خوش و خوشگل بلبل يك اخيرا-
 .ياشار

 گفتك و برگشت جايش سر حواسش فرهاد زبان از خود نام شنيدن از ياشار

 .خواهم مي عذر واقعا.ام شده توجه بي است مدتي.بود شده پرت جواسم.بخشيد مي بله-

 !نيست آدم خود دست مه است نادر موارد آن از اين.بخواهيد معذرت نبايد نه-

 .شد رو زيرو كال چيز همه لحظه چند ظرف انگار.شد چطور نفهميدم اصال-

 يك فقط اينجا البته است دلچسب واقعا موسيقي بخش آرامش صداي با همراه سيگار يك لذيذ شام يك از بعد خوب-
 .باشيد وارد آن نواختن به شما اميدوارم كه دارد وجود پيانو

 نشست آن پشت و رفت داشت قرار پيانو كه اي نقطه سمت به متانت و خودداري با.بود ديده را آن ورود بدو از ياشار
 مي گويي كه نواخت مي خود نيروند انگشتان با چنان را طالئي خوابهاي آهنگ.كرد نواختن به شروع و گشود را درش
 .مطلق عشق و شيفتگي برق و بودن ناپذير شكست برق.دارد وا زدن حرف به را ساز خواهد

 :گفت و زد دست ياشار براي تشويق عنان به فرهاد

 .بردم لذت واقعا هنرمندانه چقدر.بود العاده فوق-

 .نيستم بيش هنرجوئي ساز اين در من واقع در. متشكرم تشويقتان از-

 .كنيد مي مبالغه داريد شما-

 .ام نرسيده هم راه ابتداي به هنوز من و شناسد نمي مرزي هنر واقع در.كردم عرض جدي نخير-

 .كند مي ثابت را امر اين پيانو نواختن در كنيدوهنرتان انكار توانيد نمي را بودنتان هنرمند حال هر به-

 .است كشانده بيرون حقيقي هنرمندان جرگه از مرا ابداع در الهام و خالقيت از ماندن دور اما باشد همينطور شايد-

 ايت؟ كسي چه واقعي هنرمند كنيد مي فكر-
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 .دارند زمينه اين در تأمل خور در و ژرف نگاهي كه كساني پرسيد صاحبنظران از بايد را غامضي پرسش چنين-

 مستثني شما و باشد داشته تواند مي اي عقيده چيزي هر به نسبت خود فكري توان حد در كسي هر من نظر به ولي-
 .نيستيد

 .باشد طبيعت و خداوند عشق جلوگاه كه است كسي واقعي هنرمند من عقيده به بخواهيد ديدگاه اين از اگر-

 .است الهامات اين منشأ خداوند نهايت در و گيرند مي الهام طبيعت از كه كنند مي اقرار خودشان هنرمندان همه اتفاقا-

 عالقمنديد؟ هنر به شما گويا-

 .شناختم دير را هنر منجمله ارزشها از خيلي بله-

 .داشت خواهد همراه به نوين عمري زندگي از اي لحظه هر در واقعي ارزشهاي يافتن-

 آن در كه عصري در چون بدهيد حق من به بايد.نكنيد تعجب نه.است پيچيده و عجيب كمي من براي شما شخصيت-
 مثل اندو گذاشته ميانسالي به پا بيايند خودشان به تا و ندارند را تفكراتي چنين داشتن مجال جوانان كينم مي زندگي
 گناهم سرتاپا كه من وبه زنيد مي اي پخته حرفهاي بودنتان جوان رغم به شما ولي.فهمند مي را زندگي دير خيلي خودم
 .بخشيد مي قلب قوت

 .ام مانده خودم كار در من واي شما؟ به قلب قوت-

 :گفت و شد نزديك ياشار به بيشتر و كرد روشن ديگري سيگار فرهاد

 .رشد مي نظر به بعيد شما مثل فكري خوش و نيرومند جوان از كنم نمي باور-

 .نزد حرفي اما كرد من ومن شد سرخ كمي ياشار

 .بگوئيد من به چيزي خواهيد مي شما نكنم اشتباه اگر-

 ...اما بله-

 نداريد؟ اعتماد من به يا نيستيد راحت ؟ چه اما-
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 عمل شتابزده كمي ترسم مي فقط. قائلم بسياري و خاص ارزش شما براي همچنين و راحتم كه البته كنم مي خواهش-
 .باشم كرده

 شنيدن ،آماده باشيم،خب تر خودماني هم با داريد دوست.داريد مشكل يك فقط شما باشد درست من حدس اگر-
 .هستم حرفهايتان

 :گفت شجاعت و جسارت با ياشار. كردند نگاه هم چشمان در دومرد هر

 چيست؟ من مشكل دانيد مي شما-

 .كنم كمكتان خواهم مي و دانم مي بله-

 كرديد؟ مي كار چه بوديد من جاي اگر شما-

 كردم نمي ترديد گفتم كه هم قبال بودم اگر ،ثانيا نيستم شما جاي كه اوال.كنيد مي سوالي چنين كه است بار دومين اين-
 .گرفتم نمي ناديده را فرصتي هيچ آوردنش دست به براي

 داريد؟ اعتماد من به شما-

 :گفت و زد لبخندي پدرانه نگاهي با فرهاد

 كردم؟ مي پيشنهادي چنين نداشتم اگر-

 .نداشت را فرهاد چشمان به كردن نگاه ياراي انداختو زير به را سرش خجالت از ياشار

 صحرا نافرمانيهاي راستش.دارد حالي چه بودن زن يك عاشق كه دانيم مي و مرديم هردويمان ندارد خجالت كه اين-
 .باشد داشته ادامه بايد كي تا كنم مي فكر و كرده ام خسته

 :پرسيد و كرد نگاهش نگراني با ياشار

 بدهيد؟ دلداري من به داريد قصد حرف اين با اينكه يا كرده؟ توليد اشكالي مگر چطور-

 ناديه را ونظم يخته هم به را چيز همه باش متوجه خودش اينكه بدون.بدهد تطبيق جا اين با را خودش تواند نمي ولي نه-
 احتياج نفر يك به من.گيرد نمي نظر در مرا موقعيت ابداً. تر پايي حتي يا داند مي مساوي همه با را خودش مثال.گيرد مي

 .ببيند را كركر دندانهاي كوچك غفلت يك با و بماند كهتنها ترسم مي روزي از. باشد او مراقب هميشه تا دارم
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 مي درك را نيازس و احساس اما بدهم قرار او جاي را خودم نيستم قادر گرچه.ماند نمي تنها وقت هيچ صحرا نترسيد-
 نيست؟ اوغلي عمو نگراني به شباهت بي آن ار هراستان و صحرا آينده از تصورتان دانيد مي راستي.كنم

 :گفت و زد لبخند ياشار مردانه و راي بي اقرا از فرهاد

 .نزدي را حرفت هنوز...خوب پسسرم كردي راحت را خيالم-

 تحمل طرفي از و نشد جور كار اين موقعيت اما رسيديم مي خدمت مقدس امر اين براي ومادرم پدر با بود حقش البته-
 .كنم خواستگاري شما از....را صحرا... خواهم مي شما اجازه با.ندارم را وضع اين

 اتفاقي چنين خواهم نمي و ام شده مرتكب را ام زندگي ناپذير جبران اشتباه دومين بدهم منفي جواب و نه بگويم اگر-
 .نيست تنها من زندگي ديگر اين چن بيفتد

 اين به اقدام بوده ديدارمان جلسه دومين كه حالي در و موعد از زودتر و پرده بي كه خاوهم مي معذرت شما از بازهم-
 .نزنيد چرفي صحرا به فعال موضوع اين درباره كنم مي خواهش فقط.كردم كار

 بزنم؟ حرفي نبايد چرا شود مي خوشحال چه؟وقتي براي-

 .باشد نداشته را پذيرفتنش آمادگي و باشد منتظره غير برايش كمي شايد-

 .نيست مشكلي اينكه. دارد خواستگاراني دختري هر جال هر به. كند درك بايد ولي-

 .شود جلبمي همه رصايت بگيرد صورت بتريج اگر اما شماست با حق بله-

 .دارد تعجب جاي واقعت باشد هم عاشق كه مردي جانب از هم آن كار اين در شكيبائي-

 .بود خوشحاي نهايت در اما بود دهنده آزار برايش صحرا پدر عنوان به فرهاد لجه صراحت

 وزياد كم بدون و كرد ها مهره چيدن به شروع و كرد باز را نرد تخته عريضه نبودن خالي براي ديد را ياشار وقتي رهاد
 :گفت گرفتو را در شش و افشار ترديد با.آورد خال خال و ريخت تاس ودش برايخ

 .بود بس عمرم تمامي براي كردن بازي بد بار يك همان-

 كرد؟ بازي بد شود مي هم خال خال با مگر-
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 .كرد شود مي هم شوخي خال خال با باشي انگاري سهل و ريسك اهل اگر-

 :گفت و گرفت را خود خان سه و افشار و آورد سه جفت و ريخت تاس ياشار

 شناسيد؟ مي را دخترتان اندازه چه تا كنيد مي فكر-

 : وگفت برداشت را تاس فرهاد

 را بازي. ندارد امكان اين از بهتر ديگر. دو و چهار به به. است پذير وآسيب سخت كه دانم مي فقط.تو اندازه به نه-
 .گرفتن

 داريد؟ نظري چه افكارش درباره-

 ومسجد صومعه درد به فقط او مطلوب زندگي هستند خود بقاي تكاپوي در همه كه ثروت و فقر از پر دنياي اين در هوم-
 .كند مي تيز را چنهايش ميشي كمين در گرگي اش نقطه هر كه اجتماعي در نه خورد مي

 :گفت و كشيد جلو را خود و نشست فرهاد خان سه در و آورد دو جفت ياشار

 ...نكند گوش من حرف به صحرا اگر. شديم مساوي تقريبا اينكه مثل-

 .كني آشنا دارد تو قبال در آينده در كه تعهداتي با را صحرا بايد چون است خودت مشكل ديگر اين-

 دارد؟ توجه خودش دنياي به فقط صحرا كه نشديد متوجه شما يعني-

 .كنه مي روي زياده دارد ديگر صحرا.يكتاپرستند مردم همه-

 .شمارند انگشت حقيقي طالبان واقع در.نيستند عاشق اما بله-

 جاي به داري او بر كه نفوذي از استفاده با بگويم بايد بگذيري مرا نصيحت اگر آنهاست؟ ار يكي جزو هم من دختر و-
 .كني برحذرش و منصرف بايد كردنش تاييد

 .ام شده كشيده او باور به هم من مه اينجاست بدبختب-

 كنيد؟ ازدواج دخترم با خواهيد نمي مگر. كنم مي تعجب شما از-

 .خواهم مي كه البته چرا-
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 بيشتر دخترم نظرمن به ساختن؟ و سوختن يا هدور را از عشق باشد؟ داشته تواند مي معنايي چه شما حرف اين پس-
 مي سيگار وقفه بي فرهاد.است داشته نگه دور مسائل خيلي از را او اندازه از بيش آزادي و دارد شما تحكم به احتياج
 .داد مي قهوه و چاي سفارش و كشيد

 .روم مي در و زنم مي بياورم سه و شش يك اگر-

 .ندارم كشتته من اما-

 .نشسته تنها ات مهره يه چرا-

 شده؟ تاب بي رفتن براي صحرا ه دانيد شماستومي با حق به-

 .شده تنگ دلش چون دارد حق دانم مي-

 . شده تر رنج زود و تر حساس.بود چاره فكر بايد-

 .باشد بايد راهي باالخره-

 .باشد بايد راهي يك فقط-

 .بكند قوائي تجديد تا موقتا البته برگردد دشت دامن به مدتي براي بايد دارد راه يك فقط-

 .شويد محرم هم به شما و كرد رعايت را شرع قانون بايد اول اما ندارم حرفي من-

 :گفت لرزش با و شد ول ياشار دست از تاس ناگهان

 .بشود وارد شديدي ضربه صحرا به شايد ايد؟ كرده را كار عاقبت فكر-

 بيفتد اتفاقي من براي شايد ندارد خبر فردا از كسي تازه كند نمي عيب كاري محكم از كار برويم جلو احتياط با اگر-

 :گفت كننده اميدوار لبخندي با ياشار

 شويد؟ مأيوس ازما لحظات بهترين در بايد چرا بزنيد را حرف اين نبايد شما-

 .بريزيد تاس كه شماست نوبت بگذريم-
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 مانع پافشاري با فرهاد.كرد رفتن عزم ياشار نواخت صربه يازده ديواري ساعت كه زماني.  كردند بازي وقت دير تا
 .رود نمي عمويش خانه به و ماند مي جا همان را سب كه دهد اطالع خواهرش به تلفن با تا خواست او از و شد رفتنش

 هر خواست مي و بود طيران حال در خوشحالي از ياشار رفت.  گفت بخير شب و داد نشان بدو را صحرا مجاور اتاق فرهاد
 چگونه؟ اما بدهد صحرا به را خبر اين زودتر چه

 :گفت خوشحالي با ياشار. كرد باز را در صحرا زد صدايش ارام و رفت صحرا اتاق در پشت

 .ام آورده برايت شنيدني. خوب خبر-

 خوش؟ خبر-

 برويم؟ كجا كه است قرار روز چند همين گفتي اگر-

 :گفت خوشحالي و وجد با صحرا-

 .شود نمي باورم پدربزرگ؟ پيش رويم مي يعني-

 گفتك و گذاشت لب روي را اش ااره انگشت ياشار

 اينجام؟ من كه بفهمند همه خواهي مي. باشد اطراف همين يكي يواشتر... هيس-

 .شدم خوشحال خيلي آخر خوب-

 .خوشحالم هم من-

 .نگذارم خانه اين و شهر اين به را پايم وقت هيچ ديگر برگشتيم خانه به وقتي خورم مي قسم-

 . است مند گله دستت از پدرت كه زني مي را حرفها همين-

 .است مهرباني و خوب مرد پدرم-

 بماني؟ او پيش خواهي نمي چه براي بگو پس فهميدم را اين هم من -

 .خبراست چه اينجا داني مي گه تو-

 :گفت ترديد و سوءظن ياشار
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 خبرهايي؟ چه-

 خانم چشم كلمه دائماً.كنند مي تكريم. كنندوتعظيم مي سالم من به اما هستند من پدربزرگ چاي زنش و آقاسيد مثال-
 در كند دعوت هم ميهمان و برود ميهماني به كه دارد عالقه پدرم مثات يا.ام شده خسته ديگر.هست دهانشان در اقا چشم
 اي ميهماني در بناچار شدم مجبور اول شب.ندارم سازگاري دارد معاشرت آنها با پدرم كه افراد جور اين با من كه حالي
 ولي بود مشكي پا سرتا كه بود خوب پوشيدم لباسي چه داني نمي.كنم شركت بود داده ترتيب من خاطر به پدرم كه

 چه و بودند آدمهائي چه بداني اگر بودم باوقار و ساده خيلي گفت من به بعداض خانم فخري تازه. غريب و عجيب
 .زدند مي حرفهائي

 است؟ سيامك همين منظورم بود؟ هم پدرت وكيل پسر-

 .رفت و كرد سالم و آمد پايي وكيل پسر اما بودند باال مردها و كردند جمع پايين طبقه را زنها من خاطر به-

 .دارد گوشمالي به احتياج پسر اين.انگيزند نفرت جقدر بعضيها-

 .ببينم خواب را كوه و شقايقها صبح تا امشب كنم مي فكر-

 راز تو مالحظه بدون من و كرد پيچم سسوال هوشي تيز و زرنگي با پدرت. خواهم مي معذرت امشب بابت از راستي-
 كردم فاش را خودم

 ؟ رازي چه-

 مي راضي بگويم بار چند ، ،دوبار بار يك كنم؟ اعتراف پيشت چندبار دلم حرف گفتن با خواهي مي ديگر است معلوم-
 شوي؟

 .زدي هم ديگري چيز از حرف تو امشب ولي-

 .چيست ام قلبي آرزوي و دارم دوستت چقدر گفتم مي پدرت به بايد كنم پوشي پرده اين از بيشتر توانم نمي-

 منتظره غير برايش اي مسئله چنين باور. بود كرده موضوع اين خاطر به شب آن كه افتاد هايي گريه ياد صحرا ناگهان
 و شد بلند نيز ياشار.كند تماشا را مهتاب انوار تا رفت پنجره سوي به و شد بلند جا از و شد خوشحال.بود ونامأنوس
 :گفا و ايستاد پنجره نزديك

 كردم؟ تو به پيشنهادي چه سلما جلوي من روز آن بوديم ويال كه وقتي آيد مي يادت-
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 .بيايد يادم بگو نيست خاطرم خوب-

 باشد؟ ات خانه اينجا داري دوست گفتم تو به ن و كردي تعريف آنجا ومنظره طبيعت از تو-

 خوب؟-

 كنم؟ استفاده آن معمول لفظ از داري دوست كه حاال. نشدي آن تومتوجه اما بودم كرده پيشنهاد يك تو به من خوب-
 كني؟ مي اج.ازد... من با باشد

 :گفت خود عهد و عشق ياد به و كرد سكوت لحظاتي صحرا

 .كردي غافكگيرم... دانم نمي-

 اين واز تو پيش از هميشه براي ندهي من به جوابي اگر بود؟ مزه بد و تلخ تو دانم نمي اندازه به من محبت و عالقه يعني-
 .زنم مي حرف جدي دارم. روم مي كشور

 .كني نمي من با را كار اين تو ولي-

 .كنم مي را كار اين كه خورم مي سوگند خودت جان به. كنم مي-

 .زني مي حرف من با جدائي از راحت چه؟چقدر من پس-

 .خواهي مي كه اي آزادي و عشق.رسي مي خواهي مي كه چيزي آن به هم تو-

 رفت؟ يادت زودي اين به بودي داده پدربزرگ به كه رفت؟قولي كجا غيرتت پس-

 يا باشد شده برخاسته جان از يا عشق و عالقه.بدهم ادامه وضع اين به نيستم قادر ديگر.كنم تركت بايد همان فشار از-
 .باشد نداشته وجود اصالً اينكه

 بدهي؟ من به فرصتي خواهي نمي-

 .كن نگاه من به خوب روم مي بين از ذزه ذزه دارم من تاكي؟-

 .دارم دوست بيشتر دنيا در چيز همه و كس همه از را تو كنم مي قبول بخواهي تو كه چه هر-

 باشد؟ داشته وجود تري محكم پيوند بايد كردن زندگي هم با براي كه داري قبول پس-
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 است؟ اين از غير االن مگر-

 .است شده حل چيز همه كه وتو من براي اال و كرد قانع را ديگران و كرد رعايت شرع قوانين طبق بر بايد اما نه-

 بكنيم؟ بايد كار چه-

 ما سر پشت و بدانند همه تا شويم مي نامزد چيز هر از قبل. بياوريم جا به بايد كه دارد وجود زسوماتي و رسم سري يك-
 كه آزاديهايي... حفظ با البته كنيم مي عروسي بخواهي تو كه وقت هر... يا بخواهيم كه وقت هر درنياورندوبعد حرف
 .داشت خواهي و داشتي هميشه

 .كنيم مي زندگي هم خودمان دشت در ضمن در-

 شوي؟ نمي پشيمان بعدا كه مطمئني اما حتما-

 ؟ دارد سودي پشيماني تو نظر به-

 .كني اذيتم خواهي مي شود مي پاره دارد پوستم خوشحالي از االن كه داني ومي صحرا بدچنسي خيلي تو-

 چه؟ نكند موافقت اگر اي كرده را پدرم فكر راستي-

 .كنم مي فرار اينجا از و دارم برمي را تو هيچي-

 .نيست بعيد تو از هيچ-

 .زدم حرف پدرت با چيز همه درباره امشب. كردم شوخي-

 خوب؟

 .دارم دوستت... من كه بود فهميده اول همان از.است وافق كامالً ما ازدواج با-

 چه؟ من پس-

 .شد مي خوب خيلي آوردي مي خودت با هم را سلما امروز نيست؟اگر كاغي خودت شدن عصباني تو بردار دست-

 افتادي؟ سلما فكر به شب نيمه هم آن وقت اين چرا حاال.دارد ديگري فعالًمشغوليات سلما-

 .شد چطور مگر حاال-
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 .گيري مي من از را سلما خبر تو وقت آن هستم پيشت من.ديگر شوم مي ناراحت خوب-

 بشوي؟ ناراحت تو كه است غزيبه سلما مگر-

 .باشد خواهرم اگگر حتي حسودم؟ چقدر من نفهميدي هنوز-

 :گفت و زد شيريني لبخند و نشست تخت روي زانو چهار صحرا

 اراده كه لحظه هر. بكن را تصورش.. برويم توانستيم ي داشتيم دوست كه هرجايي و بوديم خودمان تپه روي االن كاش-
 شد مي غليظ قدري به مه و پوشاندند مي را زمين سطح ابرها كه وقتي آسا سيل رگبار زير يا آفتاب تند نور زير كردم مي
 با كردن بازي مخصوصاً....بردم مي لذت چقدر.پختم مي نان آوردم مي آب چشمه از بايد ديد شود نمي را قدمي يك كه

 .كرد مي اذيتم چشمه در كردن تني آب موقع كه بازيگوشي آهوي آن يا خدگوشها و ها پرنده

 .بگويي كه رفته يادت را چيزي يك-

 را؟ چيز چه-

 خيلي كني؟ نمي تعريف من بريا آنجا از چرا رساندن صبح به را شبها تنهائي كوه روي خلوت شب نيمه گريزهاي-
 صوفيها؟ مثل شدن خود بي خود از يا خلسه كني؟عالم مي پيدا حالي چه مثالً. بشنوم تو با آن حاالت از بيشتر دارم دوست

 .نگفت چيزي و كرد سكوت صحرا

 .كنم نمي اصرار بگويي من به كه نيستي ومايل خواهي نمي اگر خوب خيلي-

 ياشار؟ خوبه حالت تو-

 .ام نبوده وخوشي خوبي اين به وقت هيچ واقع در. شود نمي اين از بهتر-

 .بودم نديده حال اين به را تو وقت هيچ من ولي-

 بدتر؟ يا ام شده گويي؟بهتر مي راست-

 .شناسم نمي را تو مردم احساس لحظه چند فقط كدام هيچ-

 :پرسيد خشك خيلي ياشار
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 چرا؟-

 عجيب نظرم به كردنت نگاه و زدن حرف لحن يكدفعه نشدي؟ حالتت متوجه خودت يعني.باوركن دانم نمي كن باور-
 .آمد

 .شوند مي غريبه زنها نظر به گاهي مردها همه نيست اي تازه چيز-

 .كني اختراع خودت از حرف خواهد نمي-

 :گفت و خنديد ياشار

 استقبال به شاعرانه حرفهاي و مستانه چشمان با شود مي ول و شل خسته آدم اينكه نه مگر. كني مي وادارم خودت-
 رود؟ مي خواب

 .نيست تو خواب جاي اينجا-

 باشم؟ داشته را ماندن تو پيش اجازه كه باشم مريض بايد نيست؟حتماً چرا-

 .بخواب خواهي مي كه وقت هر تا اصال نكند خدا-

 .زدي قشنگي آهنگ چه امشب راستي-

 آمد؟ خوشت-

 .كردم مي فكر تو به داشتم موقع همان بود عالي خيلي-

 .زدم مي حرف تو با آهنگ با داشتم كه من مثل-

 كرديد؟ مي بازي شطرنج يا زديد مي حرف.نشستيد خيلي پدر و تو امشب-

 .كند مي بازي اي حرفه پدرت باشد شيريني بازي بايد كه فهميدم پدر تعريفهاي از.كرديم مي بازي نرد تخته-

 باختي؟ تو-

 .ندارد خنده باختن... ضمن در. بنشيني پيشم بازي تاآخر كه بدهي قول بايد اما برم مي شب فردا-

 :گفت كوتاهي خنده از پس صحرا
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 ياشار-

 خانم پري گل.... بله-

 .كني مي لوسم پدربزرگ مثل داري هم تو. نزن حرفها اين از قدر اين-

 اي؟ شده خودخواه و مغرور ايتقدر همين براي-

 بزنم؟ را حرفم گذاري مي حاال باشم شه شايد-

 .شماست با گوشم خانم كردم شوخي-

 يك دائماً. كنم فراموشش نتوانستم ديگر زد حرف مادرم درباره و كرد وصيت من به پدربزرگ كه روزي از راستش-
 اينجا نيست؟چرا پدرم پيش چرا پس است زنده مادرم اگر.است نزديك من به خيلي مادرم كه گويد مي من به ندايي
 كند؟ نمي زندگي

 .برود اينجا از شده مجبور مادرت كه باشد افتاده اتفاقي شايد-

 .كرده فرار مادرم اينكه و زد مي شدنش حيثيت بي از حرف.نگفت واضح اما كرد تعريف من براي روز يك پدرم-

 ديگر؟ مرد يك با-

 كرد؟ را كار اين ما با مادرم چرا-

 .كردند ازدواج اين به مجبور را او بزور والدينش و نبود پدرت با ازدواج به مايل مادرت اينكه مثل-

 سرشكستگي و آزردگي وموجب اش خانواده و فرهاد بار اسف زندگي حال وشرخ جزئيات وارد بيشتر اينكه براي ياشار
 :گفت و بخشيد خاتمه تقريباً را بحث نشود صحرا

 يك حتي كنم مي راصي و خوشحال كار اين با را تو بدانم اگر. كنم مي چيدا باشد كه كجا هر را مادرت بخواهي تو اگر-
 .دهم نمي دست از را فرصت روز

 :گفت ژر تألمي با صحرا

 .بكشد بديختي اين از بيشتر بگذاري نبايد. كشيده بسياري رنج حاال تا حتماً-
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 .بزنيم حرف فردا به راجع بايد حاال. كنيم مي پيدايش.بخوري غصه نبايد-

 .كنم پيدايش زودتر چه هر خواهم مي. نگرانم مادرم براي ولي-

 .اي بخشنده اندازه از بيش تو

 .فداكاري و محبت دنيا يك با همراه دادي قشنگ يادگاري يك من به تو كه حالي در ندادم هيچي تو به اما شايد-

 .دارم تري قشنگ يادگاري تو از من كني مي اشتباه-

 .بگي چيزي فردا دربازه خواستي مي-

 .كني عوض خودت نفع به را موضوع بلدي خوب-

 .بزن حرف فردا درباره-

 .كنيم اعالم رسماً را نامزديمان تا بدهيم ترتيب كوچولو جشن يك فردا كه كنم خواهش پدرت از خواهم مي-

 است؟ چطوري مراسمش-

 مي من انگشت در را خودت حلقه هم تو.  كنم مي تو انگشت در را خودم حلقه من.كنيم مي بدل درو حلقه دوتا هيچي-
 .كنيم جدايشان خودمان از نبايد وقت هيچ و ماست پيوند نشانه ها حلقه اين واقع در.كني

 كرد؟ زندگي هم با شود نمي سنتها و مراسم اين بدون طوري همين-

 غير عصر خصوصاًدر انسانها آن از همه كه باشند داشته وجود اصولي بايد نيستند انسانيت قانون پايبند انسانها همه چون-
 تفهيم را مسائل تو به روشن و خوب توانم نمي فعال.شوند مي كشيده فساد و تباهي وي به ناخودآگاه امروز كنترل قابل

 .فهميد خواهي را چيز همه خودت بمرور كنماما

 بفهمم؟ توانم نمي چرا-

 باش؟ داشته آشنايي شيطان با تواند مي چطور نازنين فرشته يك بگو من به-

 .بود اينجا خوردن آب ليوان يك كاش شده ام تشنه

 . كند مي نگاهت دارد ميز روي كه چيه اين پس-
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 جلب ميز روي گل پر گلدان به نظرش جين اين در و بريزد آب خود براي تا برداشت ميز روي از را ليوان.  پارچ ياشار
 :گفت و شد

 .شدند چيده شاخه از االن همين انگار قشنگي كلهاي چه-

 :گغت آميزي رشك لحن با ياشار.  كند مي عوض را گلها ميان در روز يك كشد مي ماكان را زحمتش بله-

 .ريزد مي دور اند تازه و تر كه طور همين را بيچاره گلهاي البد-

 . شوند ريخته دور كه است حيف اند نشده پژمرده تا گلها كه گفتم او به هم من اتفاقا-

 بله؟ نكرد گوش ولي-

 .بشوند پژمرده كه دهد نمي اهميت كسي و است زياد خيلي حياط توي گل گفت مي-

 كردي؟ باور تو دليلي عجب-

 .شود مي پيدا وفور به گل هم واقعا اينجا.كردم باور كه البته خوب-

 پيشاني و بود گرفته دست با را سرش بود نيز مورد بي حدي تا كه اندازه از بيش حسادت از شايد يا ناراحتي از كه ياشار
 :گفت و كرد بلند را سرش ناگهان داد مي فشار را اش

 كرد؟ باور شود نمي را دليلي هر و كرد قبول نبايد كسي هر از را حرفي هر كه داني نمي تو مگر-

 نمي هيچي انگار كه كني مي رفتار من با طوري يك بزن حرف يواشتر كشي؟ مي داد سرم خود بي چرا ؟ چي يعني-
 .فهمم

 :گفت و رفت اتاق در طرف به و شد بلند تخت لبه وي از ياشار

 .شد مي چه آمدم مي ديرتر دوروز يكي من اگر نيست معلوم-

 .شدي عصباني جهت بي تو-

 داري حق تو شدم عصباني جهت بي تو نظر به كه البته بله-

 گني؟ بيدار را همه خواهي مي گل شاخه چند خاطر به-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  335 

 .كنم مي خراب گلها همين سر روي را خانه باشد الزم اگر-

 .باشد آميز اهاتن نبايد رفتارت اما ندارد عيبي ناراحتي من دست از اگر-

 .بودنت خوب دست از نه تو دست از-

 . كني نارحت را خودت كوچك چيزهاي خاطر به نيست ددرست-

 .بيني مي كه است اين ضعفم هم من دارد ضعف يك كسي هر-

 .بيندازد دور را مه كه رفت پنجره سمت به و آورد بيرون آن از را گلها رفت گلدان طرف به صحرا

 ؟ صحرا كني مي كار جه گلها با-

 .دور ريزيم مي-

 . گلدان داخل بگذرشان ندارند تقصيري كلها

 كه بود ايستاده پنجره كنار حال همان به صخرا.گذاشت گلدان داخل و گرفت صحرا دست از را گلها. رفت جلو خودش
 .رفت در طرف به ياشار

 :گفت صحرا

 ياشار؟ روي مي چرا-

 بروم؟ بيرون اتاق در از پدرت چشم جلوي صبح خواهي مي پس-

 .شود مي روشن دارد آسمان كن نگاه. شده صبح تقريباً هم االن-

 .برد نمي خوابم بزنم زور هم چقدر هر و است فايده بي دانم مي گرچه. بخوابيم چرت يك است الزم پس-

 .برد نمي خوابم تو مثل هم من-

 مي را اندكي ستارگان و داشت كمي پهنه شهر در آسمان. كر نگاه بيرون به و رفت اتاقش به خسته جسمي و روح با ياشار
 .نماياند مي چهره بيشتر آسمان آبي رنگ و شدند مي نورتر كم ستارگان لحظه هر.كرد تماشا شد
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 پنجم و بيست فصل

 صداقت با و كرد خلوت كمي فرهاد با ياشار آن از پس. خوردند خانوادگي و گرم فضاي يك در نفري سه را صبحانه
 پيش نامزدي موضوع پذيرفتن براي را صحرا آمادگي و كرد بازگو برايش ديشب جريان از را گفتني مطالب بعضي
 كه آنقدرها ديشب جريان از بود معلوم زد مي ياشار به ظرافت كمال در صبحانه سرميز كه گوشهايي با فرهاد البته. كشيد
 بعضي رعايت با و سپرد گوش ياشار صحبتهاي به خونسردي و حلم نهايت در حال اين با ، نيست اطالع بي شود مي تصور
. نگيرد صورت او ميل خالف چيز هيچ تا گذاشت ياشار خود عهده بر كمال و تمام را كوچكشان ضيافت برپايي ، جوانب
 كه شد اين بر قرار دوستانه بحث و جر و تعارف كمي با عاقبت. دهد قرار حاشيه در را خود كرد سعي و نكرد قبول ياشار
 .كنند برگزار اش خانواده و ياشار عموي همچنين ، آشنا و دوست چند جمع در را نامزدي مراسم

 به صحبت براي و خواست معذرت ياشار از وكيل صداي شنيدن بمحض فرهاد و زد زنگ همراه تلفن صحبت حين در
 .رفت كتابخانه

 "گفت و كرد پيدا پدرش كار اتاق در را او و زد صدا را صحرا ياشار

 .برد خوابم خواند مي آواز كه سرخي سينه صداي با صبح امروز -

 .همينطور هم من اتفاقاً -

 نبود؟ همين گفت مي ديشب پدرت كه كوچولوئي دوست -

 مي شب محبوب گلهاي روي اول ، خواند مي آواز و بود نشسته اتاق پنجرة روي هم صبح امروز. بود خودش ، چرا -
 .آيد مي من پيش بعد و نشيند

 :گفت فرهاد.  خواست مرخصي اجازه ياشار ، صبحانه خوردن از پس

 .شمائيم منتظر شام خانواده و عموجان اتفاق به امشب پس -

 .شويم مزاحم ساعتي چند و برسيم خدمت سلما با شايد -

 .بدان خودت خانه را اينجا است؟ حرفي چه اين -

 .داريد لطف واقعاً شما -
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 خبرشان امروز كه ام گرفته نظر در فردا براي را نفري چند هم من. كنيم مي مالقات را همديگر حتماً امشب بنابراين -
 .بدهكارم او به هم ساله پانزده معذرت يك چون بدهم او به را خبر اين شخصاً خودم بايد كه احمد ماند مي فقط. كنم مي

 :گفت تعجب با ياشار

 .آشناييد پدرم با شما دانستم نمي -

 نگفته؟ چيزي تو به من دربارة وقت هيچ يعني -

 .نشنيدم او از اي كلمه شما به راجع هرگز خير، -

 .بوده وفادار خودش قسم و قول به بنابراين -

 قسم؟ و قول -

 يك بايد من هرچيز از قبل ، راستي. بعد ببينم را احمد بايد اول ولي فهميد، خواهي را چيز همه باالخره.  نكن عجله -
 مي در حرف آدم ظاهر براي اينجا. بپوشي معمولي و سياه لباس شب آن مثل نبايد ، بكنم قشنگم دختر با حجت اتمام
 بايد و خانمي عروسي باشد هرچه. باشد برازنده ظاهرت بايد هستي خانمي خودت براي. اي شده بزرگ ديگر تو.آورند

 خواهر مثالً كني؟ مي چه را بقيه ولي ، كنيم درك را احساست ياشار و من گيرم بگيري، نظر در هم را ديگران خواستة
 خوب؟ خيلي. شوي من و ياشار خجالت باعث كه كني كاري نبايد تو. ياشار عموي زن و عمو يا سلما شوهرت

 مسائل اين غصة دارد را او تا و نباشد نگران كه زد وي به اي اشاره نيز ياشار. كرد نگاه ياشار چشمان به التماس با صحرا
 :گفت لبخند با رو اين از. نداشت قرار و راحت گفت نمي شوخي با ولو را حرفش تا. نخورد را

 اطلس از لباسي كه مغز تهي آدم يك بين فرق پس بگذارند ارزش برايش و بشناسند لباس با را هركسي بود قرار اگر -
 رچيست؟ د پوشيده معمولي لباس كه متفكري يك با پوشيده

 اين بلكه ظاهرپسند، و ظاهربين مردم عده يك بين نه اما ، بجاست و درست من نظر به تو برداشت اين عزيزم ببينم -
 در به فقط قشنگ افكار اين ديگر امروز. داد انجام فهمند مي و دانند مي را كار اين ارزش كه مردمان بين بياد را عمل
 چيزها طور اين بايد كه ياشار. كرده كور را مردم چشمي هم و چشم. كند نمي عمل اينها به كس هيچ و خورند مي كتابها

 ياشار؟ نه مگر بداند، من از بهتر را

 .گوئيد مي شما كه است طور همين بله -
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 .بود عرضه بي چقدر فراهاني گويند مي فردا مردم نگيري نظر در مرا موقعيت تو اگر.  دخترم كن توجه -

 .كند سكوت كه كرد اشاره صحرا به فرهاد پشت از ياشار

 نادرست احساس او پاك وجود وقت هيچ زيرا ، راند مي زبان بر است درست كرد مي احساس كه را چيزي صحرا
 :گفت بود ساخته پنهان عبوس ماسكي زير را اش چهره كه كودكانه ابرامي با. نداشت

 دارد؟ عيبي چه هست تنم االن كه لباسي همين مگر -

 :داد جواب كالفگي با فرهاد

 پيراهن و دامن كه همانطوري ، نيست دخترها برازندة كه شلوار و بلوز. اي شده ها پسربچه شبيه اما ندارد، عيبي -
 .نيست مردها ما برازندة

 :گفت صحرا. بود گرفته شان خنده حرف اين از فرهاد و ياشار

 .آمد نمي مسخره نظر به ديگر بود مرسوم آنها پوشيدن اگر -

 :گفت و شد بحث وارد ياشار

 .پوشي مي ديگر لباس يك تو وقت آن. است ساعت چند شايد يا روز يك براي اش همه -

 .كرد بحث و جر كلي بايد مسخره لباس يك پوشيدن براي. دنيايي عجب -

 االن همين توانيم مي. نيست مشكلي كه اين تازه رفت؟ يادت ، بودم كرده صحبت تو با چيزها اين همة دربارة كه من -
 .كنيم انتخاب قشنگ و مناسب پيراهن يك و برويم هم با

 .ام خريده قبالً صحرا براي را لباسها و پيراهنها ترين قشنگ خودم من چيست؟ كارها اين پسرم نه -

 .خورد نمي دردم به اصالً يا است گشاد و بزرگ برايم خيلي يا كه -

 .نپوشيدي را آنها همة كه تو گوئي؟ مي زور چرا دخترم آخر -

 .فهميد شود مي هم نگاه يك با. نيست الزم -

 شويم؟ قانع تا بدهي نشان هم ياشار و من به الاقل كنم خواهش شود مي پس -
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 بلند پيراهن يك اول. بدهد نشان را پيراهنها و كند باز را كمد صحرا تا نشستند او تخت روي و رفتند صحرا اتاق به آنگاه
 كه شيري رنگ به دامن و بلوز يك. است گشاد خيلي صحرا براي بود مشخص كامالً كه آورد بيرون براق بنفس رنگ به
 نظر به بود پوشيده شب همان صحرا كه مشكي پيراهن يك فقط. سرجايش بگذارد كه زد اشاره ياشار و بود زانو روي تا

 ياشار. بود آسماني آبي و سير سبز رنگش زمينة كه الوان رنگ به حرير پيراهن يك و آمد مي او حال مناسب كمي
 :گفت فرهاد كه برگرداند كمد داخل را آن خواست مي صحرا. داد تكان نفي عالمت به را سرش آهسته

 ؟...دارد عيبي چه مگر بگذاري؟ سرجايش خواهي مي را اين چرا. دار نگه دست -

 :گفت خجالت با ياشار

 نيست؟ نازك كمي يك -

 .پوشيد چيزي يك زيرآن شود مي خوب -

 :گفت و كرد نگاهشان كمي فرهاد. نزدند حرفي كدام هيچ

 كوتاه يا ولي ، هستند خوب آنها همة رنگ و طرح گرچه دارند، عيبي يك لباسها همة. بود صحرا با حق.  خوب خيلي -
 .شود نمي اين از بهتر پير پدر يك سليقة كرد؟ شود مي چه گشاد، يا هستند

 :گفت و زد اش شده اصالح و صاف صورت به جانانه ماچ چند و كرد بغل را پدرش صحرا

 كنيم؟ كار چه گوئيد مي حاال -

 :گفت و كرد بغل و بوسيد را دخترش نيز فرهاد

 .كنيم كار چه كه بدهي دستور ما به بايد تو. تويي عروس. هستيم تو نظر تابع ما -

 عروس؟ كرد تكرار بار چند گنگ و غريب حالتي با خورد مي بر اي واژه چنين به بار اولين براي كه كسي مانند صحرا
 .زد لبخند و داد چين را ابروهايش

 :گفت و شد بلند جا از فرهاد

 .شد تمام اتاق اين در كارمان ديگر -
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. برد شهر داخل به حلقه و لباس خريد براي را دخترش نيز فرهاد. رفت و كرد خداحافظي آنها از بعد دقيقه چند ياشار
 اندام برازندة بلكه بود پوشيده تنها نه كه مناسب دوختي و طرح با قيمت گران پيراهني زيرا بود، عالي بسيار صحرا سليقة
 رنگ. كرد مي پيروي روز مد از آن دوخت طرح و بود چيني ابريشم از آن جنس. كرد انتخاب بود نيز او زيباي و ظريف

 چشمان و صورت پوست رنگ با بود شده آميخته هم در اي استادانه طرز به و رنگ هفت نظر به كه آن برهم و هم در
 .داشت شگرفي همخواني رنگش خاكستري و شفاف

 مشتركاً و هم با هردوشان بايد كه گفت و كرد دخالت صحرا اما ، كند انتخاب خود سليقة با را حلقه خواست مي فرهاد
 فرهاد و گرفتند نظر در ياشار براي بود نيز گران بسيار كه الماس نگينهاي با طال اي حلقه عاقبت. بيازمايند را خود سليقة

 پدرش انگشت براي بايد انگشتر صحرا اعتقاد به. كند برآورد را اش اندازه تا كرد انگشتش در بسيار اشتياق و شور با
 .برگشتند خانه به و خريدند را همان هرحال به بود اين از غير پدرش عقيدة و باشد نيز ياشار اندازة تا باشد بزرگ كمي

 وقت ولي گذراندند، هم كنار در خوشي و خنده با را ساعتي و آمدند ديدارشان به سلما با همراه ياشار روز همان عصر
 ولي ، سريع خيلي نه نيز آنها. ورزيدند مي اصرار ماندن براي كه شدند مواجه صحرا و فرهاد مخالفت با رسيد كه رفتن
 به را وي كه خواست او از و گرفت را صحرا دست سلما شام از بعد. كردند صرف صفا و آرامش در را شام. شدند تسليم
 :گفت صحرا به آهسته ياشار رفتن هنگام. بگويد برايش را گفتنيها مردان حضور از دور خلوت در تا ببرد خود اتاق

 .نرفته كه يادت ،... بازي -

 :گفت پدرش به رو و خنديد صحرا

 .لطفاً...  بزنيد صدا مرا كنيد بازي نرد تخته خواستيد هروقت -

 :گفت ياشار به خاص نگاهي و لحن با فرهاد دختر دو رفتن از پس

 و بيايد فقط كه شرط اين با بري مي من از كه دادي قول صحرا به البد. شود مي دستگيرم چيزهايي يك دارد كم كمك -
 نيست؟ طور اين ، كند تماشا

 :گفت لبخند با ياشار

 .دقيقاً نه اما ، بله -
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 طور اين وقت هيچ ولي ، برند مي من از راحتي به و واردند من از بهتر را نرد تخته كه كردند مي ادعا خيليها راستش -
 قهرمان. آورد مي تاسهائي چه دانم نمي. باختم شانس خوش اما ، تجربه كم جوان يك به اتفاقاً كه مورد يك جز نشد
 .باختم عادل به اما ، بودم نباخته هايش اي حرفه به. بود جفت

 بود؟ عادل اسمش -

 اش گفته به تاس و آورد مي گفت مي كه هرچه نفس به اتكاي و تيزهوشي با اما ، داشت سال بيست فقط عادل ، بله -
 .نشست مي خوش

 .باختيد شد كه هم با يك براي خالصه -

 بيست تقريباً و بود دوست اش خانواده و عادل پدر با كه مشتركمان دوستان از يكي ، باختم او به كه نبودم من فقط البته -
 اصالًتصور كه خبره و تجربه با بازي اين در ،آنقدر نشست عادل با نرد بازي سر راحت خيال با بود بزرگتر من از سالي
 اي روحيه با و بود شده كالفه آورد مي و كرد مي امر تاس با عادل كه جفتهائي از كه حالي در اما كرد، نمي هم را باخت
 گور به خود با را عادل از برد آرزوي هم آخرش اينكه تا كرد بازي او با بارها و ننشست پا از ولي ، باخت را بازي خراب
 .برد

 :گفت تعجب با ياشار

 كرد؟ فوت يعني -

 .شد جوانمرگ و مرد بيچاره بله -

 .شنيدند نزديك چندان نه فاصلة آن با هم آن ، را او خندة صداي سلما و صحرا كه داد سر اي قهقه چنان ياشار

 :گفت و خنديد نيز فرهاد

 .بزني صدا را صحرا تواني مي كرد بازي بهتر براي است محكمي دليل برد كني مي فكر هم باز حاال -

 .باشد تواند مي خوب شانس آن تر محكم دليل واقع در -

 ، داد مي جواب پرسيد مي او از شقايق دشت دربارة صحرا كه سواالتي به سلما. بودند گفتگو گرم دخترها صحرا اتاق در
 :گفت و نبود آماده پاسخگوئي براي و رفت نمي كوه و دشت به گردش براي زياد كه آنجايي از ولي
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 .بود آنجا هرروز كه او پرسي؟ نمي ياشار از چرا -

 .بوده آنجا روز هر نگفت من به -

 .نپرسيدي او از حتماً -

 .باشد مرتب بايد چيز همه پس بوده آنجا روز هر ياشار اگر -

 .كرده فرق خيلي پيش ماه دو با شده؟ الغر چقدر ياشار ديدي -

 .شده الغر كم خيلي من نظر به ، زياد چندان نه -

 :گفت و افكند صحرا به سختي نگاه ناگهان سلما

 فقط تو پاك عشق اين اما تر، عميق و پاكتر شايد حتي. نازي مثل درست است؟ بچگانه ياشار به تو عالقة داني مي هيچ -
 .دهد مي رنج را برادرم

 .بشوم اش رنج باعث خواهم نمي من -

 ، هردختري االن نشوي؟ احساسات دچار تو كه است ممكن چطور اصالً. كن تر پخته را ات عالقه ، بساز را خودت پس -
 فكر با روز و شب بيني مي خودت فردا كه من عموي دختر همين مثالً. شود مي آب دلش توي قند ياشار به اول نگاه با

 به رسد چه تا بيندازد اون پاي زير را خودش قلب است حاضر ياشار سادة نگاه يك براي حتي و كند مي زندگي ياشار
 .بدهد نشانش خوش روي اينكه

 :گفت طينتي پاك با صحرا

 بودي؟ گفته برايم او از قبالً كه همان دارد؟ دوست را ياشار هم تو عموي دختر -

 مي چه فردا براي راستي. بكند كاري هر بود حاضر احساساتش تحريك براي كه دارد دوستش وار ديوانه ،آنقدر بله -
 بپوشي؟ خواهي

 :گفت و گرفت خود به مغمومي چهرة بود، رفته فرو فكر به كه صحرا

 .خريديم امروز كه پيراهن يك -
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 شدي؟ ناراحت زدم كه حرفهايي از ، هي -

 .نداشتم غمي هيچ ديگر من بود عزيزم پدربزرگ اگر ، نه-

. بكند تو فداي را خودش چيز همه است حاضر كه دارد دوستت آنقدر هم ياشار.كردي فراموش را ياشار اينكه مثل -
 .هستي داداشم زن تو ، كنم چه اما ، شود مي حسوديم تو به من وقتها بعضي

 داداش؟ زن -

 .ياشار زن ، بله -

 ياشار؟ زن -

 .ببينم را پيراهن خواهم مي.  ديگر پاشو كني، مي تكرار را حرفهايم چرا -

 .بپوشد را آن تا خواست صحرا از و كشيد فرياد سلما داد نشان او به را پيراهن صحرا وقتي

 :گفت تماشا حال در و گرفت فاصله صحرا از قدم چند سلما

 .ندارد حرف هيكلت. نيستي الغر هم زياد ، خودمانيم. آيد مي تو به چقدر ، شدي قشنگ خيلي -

 از اي لحظه كه ياشار و كشيدند اي خفه و كوتاه جيغ ياشار ديدن از دختر دو هر و شد باز اتاق در ناگهان اثنا همين در
 در و بست را اش خيره چشمان زود خيلي اما شد، خيره صحرا به و ايستاد ببيند را در آنكه جاي به بود شده خود بي خود
 صحرا. رفت سپس و ايستاد پشت همان حركت بدون دقايقي و بست خود روي به را در ميخواست معذرت بلند كه حالي
 :گفت بود، خورده جا خيلي

 .زد مي در يا خواست مي اجازه هميشه ياشار -

 .كرد نگاهت لحظه يك فقط ندارد عيبي حاال. شد وارد زدن در بدون بودم پيشت من چون شياد -

 :گفت و خنده زير زد سلما آنگاه

 كيف و بردم مي لذت لباسهايت و تو تماشاي از داشتم تازه. گرفت را ما حال آمد ياشار ، بوديم عالمي چه در بگو را ما -
 .كردم مي
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 :گفت و شد بلند جا از آنها ديدن محض به باشار. رفتند پذيرائي به شد تمام اتاق در دخترها كار كه وقتي

 .شويم مرخص خدمتتان از بايد ديگر ما شما اجازه با -

 .انداخته گل صحبتشان تازه دخترها جان؟ ياشار كجا -

 :گفت و افكند صحرا به ثابتي و عجيب نگاه ياشار

 .داشت نخواهد لطفي هيچ ما جشن نباشيد سرحال شب فردا شما اگر. كنيم تان خسته امشب نبايد -

 .پسرم ممنونم لطفت از -

 ماشين كنار تا بار اين كرد مي مشايعت منزل در جلوي تا را ميهمانانش هميشه برخالف فرهاد و كردند خداحافظي سپس
 ماشين شدن دور از پس و فشرد را ياشار دست. بودند گذاشته سر پشت صميميت با را خوبي شب. كرد همراهي را آنها

 .بازگشتند عمارت به صحرا همراه

 ماشينهاي ،آنقدر رسيدند عمارت دروازة دم به اش خانواده و عمو و خود خواهر همراه به ياشار كه وقتي فردا عصر
 و شد ناراحت وضع آن ديدن با كامران. نبود ياشار جيپ پارك براي جا كه بود شده پارك مدل آخرين و گرانقيمت

 :گفت

 .آمدم مي خودم ماشين با كاش. رفت آبرويمان -

 سالم ياشار به احترام با و آمد ماشين جلوي.شد باز ماكان توسط دروازه ، آن متعاقب و زد بوق چندبار در جلوي ياشار
 :گفت و كرد

 .بياوريد تشريف داخل ماشين با كه فرمودند آقا -

 با پري. بگذارند گاراژ در را ماشين تا كنند تامل كمي كه كرد خواهش آنها از ماكان. شدند پياده همه و شد داخل ياشار
 ماكان باالخره. كرد مي تابي بي خودنمائي و ميهماني به شدن وارد براي بود ساختگي آن بيشتر كه وجاهتي و زيبائي
 ياشار به و ايستاد در جلوي بود آمده خود مخصوص ميهمانان استقبال به كه فرهاد اتفاق به و شد عمارت داخل زودتر
 تحسين و لذت با فرهاد. بود يافته اي تازه جلوة شيكش شلوار و كت در ، جذابيت و قامت و قد آن با ياشار. شد خيره

 در و داشت مي بر قدم ياشار كنار.  آورد عمل به گرمي استقبال آنها از صميمي بسيار خوشامدي ضمن و كرد نگاهش
 :گفت خوشوقتي اظهار از پس فرهاد و كرد معرفي را خود عموي ياشار ابتدا. شد مي ديده پدرانه مباهاتي حالتش
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 .هستيد ما سرور فرمائيد، مي بزرگواري داريد، لطف شما.  كنم مي خواهش -

 .نداشت توجه ديگري كس به او كنندة خيره جمال تاثير تحت و بود ياشار مبهوت فقط لحظات تمام در فرهاد

 :گفت و كرد معرفي نيز را دخترش و همسر كامران

 .دخترم پري و همسرم شادان -

 .بفرمائيد. دخترم همينطور هم شما.است خودتان به متعلق مجلس. كنم مي خواهش بفرمائيد. ها خانم آمديد خوش خيلي

 :گفت و كرد ايشان به رو ياشار كه رفتند مي داشتند آنها

 كجاست؟ سلما دانيد مي شما. بخشيد مي عمو زن -

 .است منتظرشان خانم صحرا كه گفت سلما به پيري خانم يك ، جانم بله -

 .عمو زن ممنون خيلي -

 :گفت و داد قرار پدرش و پرويز پشت بر و كرد باز طرفين از را دستانش و گرفت قرار وسط در فرهاد

 .نداريم اي ميانه ها خانم با ساعت چند براي فعالً. باالست آقايان جمع -

 :گفت و خنديد كامران

 .دانست را لحظات قدر بايد پس... بهتر چه -

 :گفت و شد همراه آنها با ها پله جلوي تا فرهاد

 .رسم مي شما خدمت من برسيد ها پله باالي به شما تا -

 :گفت و برگشت داشت قرار او پشت در كه ياشار جانب به آنگاه

 ياشار؟ هستي چه فكر در -

 .ماند شما دست روي ما زحمتهاي همة اينكه -

 .باشم منّت اين بار زير عمر آخر تا دارم آرزو باشد باري اگر كه افتاد گردنم به بگو نترس -
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 .هستم تان بزرگواري شرمندة اندازه از بيش هم جا همين تا. ندهيد خجالتم خدا به را شما -

 مي حيرت در وجاهتت از مردها ماشاءاهللا هزار ماشاءاهللا. كني خيره را همه چشم صحرا جاي به تو امشب ترسم مي -
 .شوي ظاهر زنها ميان تيپ اين با گذاشت نمي داشتي مادرزن اگر. زندها به برسد چه مانند

 .نداد جوابي و انداخت زير را سرش زد مي برق چشمانش كه ياشار

 .شود راحت ما خيال كه بزني صحرا اتاق به سري يك هرچيز از قبل بگويم خواستم مي -

 .باشد وارد ما از بهتر كنم مي فكر. هست پيشش سلما -

 ديروز كه پيراهني جاي به و بدهد آب به گل دسته وقت يك ترسم مي. كند مي گوش تو حرف به فقط صحرا ولي -
 .بشود اينجا وارد پسرانه لباس همان با خريديم

 .روم مي پيشش الساعه همين چشم -

 .بشويد وارد هم با دوتائي خواهم مي -

 .كنيم مي را كار همين -

 از بايد سلما فقط هم كنم،آن اكتفا عكس به كه كرد كاري هم آخرش. بياورم بردار فيلم نشد راضي كردم اصرار هرچه -
 .بگيرد شما

 :گفت ناراضي خاطري با فرهاد و خنديد شادمانه ياشار

 هان؟ زند مي را دلت حرف. آيد نمي بدت او كارهاي اين از هم خيلي اينكه مثل -

 :گفت ادامه در داد مي تكان را سرش كه حالي در فرهاد

 كنيد؟ مي شورش من عليه بر كرديد؟ يكي به دست. شماها هستيد ناقالهائي عجب...  يه يه يه اي -

 آن از كمتر حال اين با ، بود خوشحال العاده فوق فرهاد. رفت باال ها پله از و زد ياشار ستبر بازوي به محكم را دستش
 .بود ياشار ارزندة وجود خاطر به همه و داد مي نشان بود خرسند و خوشحال كه اندازه

 :گفت و كرد باز داخل از را در سلما. شود داخل كه خواست اجازه و زد در و رفت صحرا اتاق طرف به فوراً ياشار
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 .داداش تو بيا -

 است؟ آماده صحرا -

 .كن تماشا تو بيا بيني؟ نمي خودت چرا -

 :گفت و زد لبخند ياشار به زيبائي و شكوه اوج در باوقار، قويي مانند صحرا

 .بودم منتظرت -

 به صحرا غيرمنتظرة تماشاي از كه هيجاني. ماند خيره زد خشكش جا در زيبايي و جالل آن در صحرا ديدن بمحض ياشار
 گوي حال رهمه د و هميشه كه اساطيري اي چهره و ابريشمين لباس آن در. ربود ياشار از را مقاومت ، داد دست او

 :گفت كه كرد دگرگون را ياشار چنان ربود، مي ديگران از را سبقت

 بيائي؟ بيرون من با طوري همين خواهي مي -

 :گفت اعتراض با سلكا

 ندارد؟ امكان ديگر كه اين از تر ساده بيايد؟ بايد جوري چه پس -

 نيست؟ بهتر بيندازي ات شانه روي نازك شال يك اگر -

 .هست كمد در شال يك اتفاقاً -

 :گفت آميزي اعتراض لحن با مجدداً سلما

 بهانه خدا به را تو. است پوشيده و بلند كامالً كه پيراهن است؟ برنامه چه ديگر اين چيست؟ شال گوئي؟ مي داري چه -
 .ياشار نگير

 .بود گشادتر كمي كاش اما ، گيرم نمي بهانه -

 خودش كه تواند نمي. شود مي خوشگل بپوشيد كه هرلباسي صحرا تازه. نيست اينطور كه فعالً كاش، گوئي مي خودت -
 .برود تنگ چشم و حسود مردم اين جلوي و كند زشت را

 .شدم راضي ، ندارد شدند عصباني ، بابا خوب خيلي -
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 :گفت و كشيد راحتي نفس سلما

 .واقعي ديكتاتور يك ، شوي مي زورگو وقتها بعضي هم تو ، خودمانيم ولي ، شد راحت خيالم -

 :گفت و بود عاطفه و احساس از لبريز ياشار

 .ديد مي را صحرا امشب ، مادر كاش. است خالي خيلي اينجا مادر جاي -

 تاب و آب با را چيز همه خودم. نباش ناراحت ولي ببيند، را روزي چنين يك داشت آرزو خيلي مادر.  گوئي مي راست -
 .بكشم صحرا صورت به دستي دهي مي اجازه ياشار، راستي آهان. كنم مي تعريف برايش

 چيست؟ منظورت چه، يعني -

 .ماليم خيلي كنم، آرايشش -

 .نزن هم را حرفش اصالً. دهم نمي اجازه هرگز.  ابداً -

 .شويد نمي نامزد هم با بار يك از بيش كه شما آخر. كنم مي خواهش. امشب همين فقط -

 شده؟ ات چه امشب تو هست معلوم اصالً. ام شده گرفتاري عجب -

 .بدرخشد او امشب خواهم مي. باشد تر قشنگ همه از صحرا دارم دوست -

 .دهد مي تو به جوابي چه ببين بپرس را خودش نظر الاقل. كردي روي زياده هم جا همين تا. نيست الزم -

 .بكنم ماليم آرايش كمي خودم مثل را تو صورت حاضري ، صحراجان ، پرسم مي خوب خيلي -

 .نزن حرفي من با چيزها اين به راجع كنم مي خواهش ، اصالً -

 .اوف... تري بداخالق و تر خشك هم من برادر از كه تو بابا اي -

 .باشد داشته را خودش رنگ صورتم دارم دوست اما ، باشم كرده بداخالقي خواهم نمي ببخش مرا لطفاً -

 .زدي نمي را حرف اين نبودي قشنگ قدر اين اگر -
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 در چيز هيچ كه شدي مي متوجه ، گرفتي مي ياد طبيعت از را كردن زندگي من مثل هم تو اگر نيست، اينطور هرگز -
 خود خواهر به ياشار. هست كه باشد ام حقيقي نقاشي طبيعت و باشم خودم خواهم مي فقط من. نشده آفريده كامل دنيا

 :گفت

 .بگذاري منتظرشان زياد نيست درست.  باشد منتظرت عمو زن كنم مي فكر -

 :گفت و بوسيد ا صحرار افكند، برادرش به گويا نگاهي سلما

 .نيست اينجا تو جاي من نظر به. اي فرشته يك تو -

 :گفت و رفت كمد طرف به ياشار. رفت بيرون اتاق از و زد لبخندي

 اينجاست؟ شال گفتي -

 :گفت و گرفت اش خنده كشيد مي را انتظارش كه زد را حرفي همان ياشار اينكه از صحرا

 .همانجاست بله -

 .ماند نمي باقي مشكلي حساب اين با كه هست شال اينجا رنگي همه اتفاقاً -

 :گفت و گذاشت صحرا روي و برداشت را آبي حرير شال

 عمواغلي كلبة كنار راحت و كوچك كلبة يك.  خانه به گرديم برمي. كند نمي پيدا ادامه وضع اين بيشتر روزي چند -
 برويم؟ حاضري. كنيم مي زندگي و سازيم مي خودمان براي

 پذيرائي؟ سالن يا خانه كجا؟ -

 .است تر مقدم فعالً كه هرجا -

 .كن صبر لحظه يك ، نه. ام آماده من-

 ياشار ولي ، گذاشت ياشار كت بغل جيب در دقت با و كرد كوتاه ، برداشت آن از را سرخي غنچة و رفت گلدان سوي به
 :گفت و كرد ممانعت

 .نه گلها اين از خواهد، نمي ، نه -
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 .چيدم خودم صبح را اينها -

 .ندارد اشكالي پس است اينطور اگر -

 ؟ هيكل و قد اين با هم آن كني؟ مي قهر يكدفه ها بچه مثل -

 .بسازي بايد كرد، كاري شود نمي -

 .آيد مي تو به خيلي هم لباس اين ، شده كوتاه موهايت. رسيدي خودت به خيلي راستي -

 .كرده جلب هم را تو نظر حتي كه باشم شده برو دل تو خيلي نكند. كردي نمي توجه ظاهرم به حاال تا -

 ندارم؟ را حق اين يعني كنم؟ توجه ظاهرت به بعد به اين از كه دارد عيبي اما ، شايد -

 .دارم شلوار و كت ، تو پيراهن رنگ چرا كه بپرسي بودم منتظر.خواهم مي خدا از من تازه. داري كه البته -

 نيست؟ تصادفي يعني -

 و كت دست يك تا ام افتاده دوره شهر توي صبح از امروز و پرسيدم را لباست رنگ سلما از ديشب ، نيست كه البته -
 اما كشيد، طول كارم بعدازظهر دو ساعت تا گرچه. كنم پيدا باشد جشن اين و من هيكل مناسب كه رنگ اين به شلوار

 .نماند نتيجه بي جستجويم

 :گفت و انداخت اش شانه دور را شال صحرا

 .بخورم آب ليوان يك بروم. شد ام تشنه -

 .شود مي رفع ات تشنگي نوشيدني يا چاي شربت، يك يا سالن توي همانجا. رويم مي هم با ، نه -

 و حسرت با دخترها. بود شده خيره چشمها همة. ايستادند پذيرائي ورودي و فوقاني پلة روي و گذشتند راهرو از هم با
 هيجان نيز فرهاد. خبرداد فرهاد به و فرت تاالر به آنها ديدن بمحض ماكان. كردند مي نگاه تحسين ديدة با زنان و رشك
. داد جاي خودشان بين را فرهاد و كشيد كنار را خود ياشار. گرفت قرار آنها كنار در و آمد پايين ها پله از شتابان و زده
 .نطق به كرد شروع و انداخت غبغب به بادي ديد خودشان خيرة را چشمها فرهاد كه وقتي

 خودتان حضور با را ما كوچك محيط و پذيرفتيد را ما دعوت اينكه از گرامي، مادرهاي و دخترخانمها محترم، خانمهاي -
 تنها ، را دخترم كه شبي بود، خواهم ام زندگي شب بهترين امشب. سپاسگذارم و دارم را تشكر كمال ، بخشيديد رونق
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 ، دارم افتخار. است بوده مهربانتر برادر از و متعهدتر پدر از او براي كه سپارم مي كسي دست به را غمخوارم و فرزند
 از شان نامزدي جشن در شركت براي دخترم و ايشان جانب از و كنم معرفي شما به را سعادت ياشار آقاي عزيزم داماد
 .باشم سپاسگذار همه

 :گفت و كرد باز صحرا براي و آورد در جيب داخل از را انگشتري جعبة فرهاد لحظه اين در

 .كن ياشار انگشت به و بردار -

 :گفت خوشحالي با و كرد بود دراز سمتش به كه ياشار انگشت در و برداشت را انگشتر صحرا

 .بود اندازه -

 انگشتري جعبة و گرفت قرار آنها كنار در نيز كامران. زدند كف افتخارشان به زنان و انداخت عكس سلما موقع همين در
 :گفت و كرد دراز ياشار طرف به را

 .شويد پير هم پاي به انشاءاهللا ، باشد مبارك -

 صحرا به كه بود گردنبندي همان شبيه بيشتر و نداشت حلقه به زيادي شباهت كه را ظريفي و كوچك انگشتر نيز ياشار
 ديد و كرد چنين نيز صحرا. كند نگاهش نزديك از دوباره تا گفت او به نگاه اشارة با و كرد او انگشت به ، بود كرده هديه
 صداي و زدند كف زنان با صداي هم و آمدند بيرون باال تاالر از مردان. است شده نوشته خودش و ياشار نام آن روي كه

 .رساندند ميزبان گوش به را شان خنده شادي

 هيجاني و خوشي با و بود كرده بغل را فرزندانش لبخند و اشك با و بود نشسته ديدگانش در اشك خوشحالي از فرهاد
 و آمدند صحرا طرف به شادان عمويش زن و سلما.  گرفت مي عكس آنها از دائماً سلما. كرد مي نگاهشان ناپذير وصف

 بسياري تبريك از پس مردها. رفت باال طبقة به عمويش و فرهاد همراه ديد چنين وقتي ياشار. بردند زنان جمع به را او
 .كشيد سياست و بازار اوضاع به صحبتشان گفتند فرهاد و ياشار به كه

 بحث مشغول كه را ديگر زنان و بودند نشسته كنارش. شدند نيم جدا صحرا از لحظه يك شادان و سلما پايين طبقة در
 پيدا دوستاني خود براي پري مدت اين ظرف. كردند مي نگاه ، نداشت تمامي وقت هيچ كه بودند شان هميشگي هاي
. خنديدند مي و كردند مي صحرا جانب به نگاهي گاهگاهي. بود گرفته گرم ديگران از بيشتر صحرا با خصوصاً. بود كرده

 بگذارد جواب بدون را آنها عمل اين و بياورد طاقت نتوانست كه سلما عاقبت و شد تكرار دو آن توسط كار اين چندبار
 :گفت ناراحت و آميز عتاب نگاهي با مقدمه بدون. رفت نزدشان و شد بلند
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 اي؟ داده دست از را خودت كنترل كه داشته وا خنده به را تو حد اين تا چيزي چه بپرسم توانم مي -

 .بود بندي خالي اش همه كه تو غاز يك صدمن هاي تعريف اط -

 نيست؟ بندي خالي نعريفي چه بفرمائيد شود مي ؟ راستي -

 .ماماني تيش تي و بچگانه دماغ و لب آن با ، نداشت كردن تعريف قدر اين كه ميزه ريزه دختر يك -

 :گفت بود حالت بي و ريز خودش چشمان چون خاص رشكي و عقده با سارا

 .خوشرنگ و درشت. گيراست و جذاب خيلي چشمهايش ولي -

 :گفت پري

 .است پخمخ و حالت بي يخي بلور مثل كه چشمهايش -

 :گفت ناراحتي با سلما

 .فرشته يك مثل معصوم و شكوه با بگو پخمه و حالت بي نگو. خانم حسود نخير -

 سرخ ميرگهاي و بود شده خيره صحرا به غضب با. زدند مي برق حسادت و خشم از پري سبز چشمان عصبانيت از
 حال در كه جواني پيشخدمت به عصبانيت با. كردند وحشت او نگاه از سارا و سلما اي لحظه. بود گشته متورم مردمكش
 .داد داغ قهوه دستور بود پذيرائي

 كه زده كراوات و كوتاه آستين و سفيد پيراهني با الغر و بلند جواني. شد دوخته ها پله باالي به چشمانش هنگام اين در
 بار اولين براي. دوخت نظر چشمانش به و كرد برانداز را سرتاپايش اي خريدارانه نگاه با داشت قرار دستش روي كتش

 :گفت و برگرداند را سرش و كشيد خجالت مرد يك نگاه سنگيني از

 .بدهد قورت مرا چشمهايش با خواهد مي انگار. دارد هيزي چشمهاي چه -

 :گفت و انداخت ها پله باالي به نگاهي سارا

 .باشد آمده خوشش فقط تو از شايد. است سيامك من برادر او. باش زدند حرف مواظب ميكنم خواهش -

 .دانستم نمي...  اينطور كه ، اوه -
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 .كرد نمي نگاه اينطور را كسي وقت هيچ. آمده خوشش تو از خيلي حتماً. كند مي نگاهت دارد هنوز -

 و برداشت را فنجان پري و رفت جلو قهوه سيني با پيشخدمت. نشست و رفت صحرا پيش و شد جدا آنها از نفرت با سلما
 :گفت

 .متشكرم ، ريزم نمي شكر -

 :گفت و كرد جمع و داد چروك اي كننده مشمئز حالت به را صورتش سارا

 زند؟ نيم هم به را حالت تلخيش -

 .خورم مي شكر و شير با صبحانه براي ولي ، دارم دوست را تلخيش فقط من اتفاقاً -

 هم وقت هيچ كنم نمي گمان و آيد مي بدم قهوه بوي از حتي. كنم تحمل توانم نمي را كدامش هيچ يمن ول ؟ واقعاً -
 .بيايد خوشم

 با ديد ديگر جوان يك با زدن حرف مشغول باال همان هم باز را سامك كه وقتي و كرد ها پله باالي به ديگر نگاهي پري
 :گفت كيف

 .كند كالفه را آدم اش مالحظه بي نگاه با كه است بلد خوب اما ، نيست قيافه خوش خيلي برادرت -

 به و گرفت قرار كنارش نيز سارا. رفت مادرش طرف به و افتاد راه قهوه فنجان با و كرد اي كرشمه پر خندة آنگاه
 صحرا طرف به را قهوه فنجان و خورده هم به تعادلش كرد وانمود پري رسيدند كه آنها قدمي يك. رفت دنبالش

 بپوشيد نيست حاضر را ديگري لباس پيراهن يك همين جز صحرا كه بود گفته او به صداقت و سادگي با سلما. برگرداند
 .زد كاري چنين به دست واقعيت اين به علم با خويش حسادت مغلوب نيز او و

 ندامتي با ، بود مانده معلق دستش در خالي فنجان كه پري. شد پاشيده لباس قسمتهاي بيشتر بر ناهنجاري شكل به قهوه
 :گفت آور چندش و تصنعي

 كردم؟ كار چه... شد خراب قشنگتان پيراهن...  واي -

 :گفت و زد وي به لبخندي ، شد بلند مهرباني با صحرا

 .نيست مهمي چيز.  نكنيد ناراحت را خودتان -
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 :گفت كه رسيد گوش به زنان از يكي صداي لحظه اين در

 .كرد را كار اين عمداً ديدم من...  وقيحانه چقدر -

 همچنان پري ولي ، افكندند او به باري مالمت نگاه اكثراً و يافت ناخوشايندي انعكاس حاضرين گوش در جمله اين
 مذرت همه از صحرا. داد مي نشان صحرا به نسبت مسخره و دلسوزانه حالتي ، باشد كرده خالي جا آنكه بي و بود ايستاده
 .رفت خود اتاق طرف به خندان و خواست

 :گفت و كرد نگاه پري چشمان به خشمگين شود روانه صحرا پي در اينكه از قبل سلما

 .كنم كار چه بايد دانستم مي وقت ،آن زد مي سر غريبه يك از كار اين كاش -

 :گفت مادرانه خشونتي با ديگران آميز شماتت رفتار و نگاه از بسيار خجالت با شادان ، رفت نيز سلما كه وقتي

 از تو كني؟ خجل ديگران جلوي را ما خواهي مي كي تا بكشيم؟ خجالت تو گستاخيهاي خاطر به پدرت و من بايد چقدر -
 اين كه فروخته نفر يك تو به تري هيزم چه معصوم طفل اين فهمم نمي نكردي؟ شرم نكشيدي؟ خجالت خودت كار اين
 .كردي سياه رو ديگران جلوي را ما شرمانه بي طور

. گذاشت و كرد انتخاب را ماليمي آهنگ و رفت ضبط طرف به. كند گوش مادرش حرفهاي به تا نايستاد آنجا ديگر پري
 . بشنود خودش به راجع را ديگران بدگويي همهمة صداي خواست نمي

 و گفت چيزي گوشش دم كند خويش متوجه را كسي آنكه بدون و رفت ياشار نزد بالفاصله و بود ديده را چيز همه ماكان
 توضيح را كار اين دليل تا خواست ماكان از و شد خارج تاالر از طبيعي رفتاري با نيز ياشار. رفت بيرون آرامش حفظ با

 .داد شرح او براي را چيز همه سپس و بروند تر خلوت جائي به تا كرد خواهش او از ابتدا ماكان.دهد

 نيز سلما. بود نشسته تخت روي و بود پيچيده خود دور اي پراچه صحرا. شد صحرا اتاق وارد و رفت پائين ها پله از ياشار
 :گفت ورود بمحض ياشار. بود اتوكردنش مشغول و شسته را پيراهن

 بود؟ راست گفت مي ماكان كه حرفهائي شده؟ خبر چه -

 :گفت بود نكرده فروكش هنوز كه خشمي با سلما

 .راست از بدتر هم شايد بود راست ، بله -
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 ماند؟ باقي يا رفت لكّش -

 .شد پاك كامالً قهوه لك و شديم كار به دست زود خوشبختانه ، نه -

 .خواهر ممنونم تو او از واقعاً -

 .ام زده خجالت صحرا روي از تازه. بود ام وظيفه. نكردم كاري اصالً -

 :گفت گاليه با صحرا

 سرزنش را خودش مدام حاال تا لحظه آن از. بگو او به چيزي يك الاقل تو ياشار. نكن شروع هم باز خدا به را تو...  سلما -
 چون ندارد عيبي باشد كرده را كار اين عمداً هم اگر. رود نمي خرجش به افتاد كه بود اتفاقي گويم مي هم هرچه كند، مي
 .نشدم ناراحت ابداً من كه

 .نرود يادش وقت هيچ تا خواباندم مي گوشش توي آبدار سيلي يك بودم تو جاي من اگر ولي -

 .گرفت پيش را تري عاقالنه راه و بود خونسرد بايد نيست چاره راه گوئي مي تو كه اين. صحراست با حق -

 كرديم؟ اين از غير ما مگر -

 گرفتن نظر در بدون بيفتد پايش اگر و است مالحظه بي دختر پري كه داني مي بهتر خودت. بود همين هم درستش -
 .كند مي پا به بلوا ديگران حيثيت و آبرو

 از. بود كرده كور را چشمهايش حسادت احمق.  بود مرگش چه نيست معلوم. ام كرده پيدا نفرت دختر اين از كه من -
 .ريخت را زهرش مرگش خبر و ننشست پا از هم آخرش.تركيد مي داشت صحرا قشنگي و خوبي

 از دست كنم مي خواهش حاال نشنود؟ را حرفها اين تا گرفته را گوشهايش صحرا كه بيني نمي مگر.  سلما كن بس -
 .باش آرام و بردار گوئي مهمل

 .كنم اش خفه خودم دستهاي با توانم مي راحت خيلي كه آنقدر...  عصباني ، ام عصباني ، باشم آرام توانم نمي -

 .كرد مي كار چه بود اينجا مادر اگر كن فكر.  باش مسلط اعصابت بر -
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 حق بايد كسي چه وسط اين پس. است بخشنده حد از بيش كه هم صحرا. خونسرديد اندازه از بيش ديگر شماها -
 ميدان دختر اين به بيشتر خودتان رفتار اين با شما بگذارد؟ دستشان كف را مالحظه بي و نشناس نمك آدمهاي اينجور

 .دهم نمي اجازه من اما ، دهيد مي

 .بري مي سر را ام حوصله و كني مي روي زياده داري ديگر -

 .كند نمي لبريز را تو صبر كاسة ديگران زشت كار چطور راستي؟ -

 نشده؟ خشك هنوز. كنيم خطا پا از دست ديگران خانة در نداريم حق و ميهمانيم اينجا همه ما كه باشد يادت -

 .شد تمام كارم ديگر ، چرا -

 .دارم كارت بيرون بيا من با دقيقه يك پس -

 تواند مي كه آنجا تا خواست او از و كرد تشريح برايش را فرهاد قلبي ناراحتي قضيه ياشار و رفتند بيرون هم با
 .كند حفظ را خود آرامش و خونسردي

 .بگذرم گناهش از ترتيبي هيچ به نداشت امكان امشب نبود صحرا پدر خاطر به اگر قسم بخدا -

 .بودم نديده عصباني طور اين را تو وقت هيچ -

 من. باشد پوشيده را لباسش كنم مي فكر. كرد اذيت را صحرا كه داد خرج به سنگدلي و بود عصبانيت از دور خيلي -
 .ببين برو تو مانم مي منتظر جا همين

 .رويم مي هم با اينجا؟ چرا -

 .شود راحت اعصابم تا باشم اينجا دقيقه چند بده احازه ياشار نه -

 .تري راحت كه طور هر ، خوب خيلي -

 :گفت و شد بلند ياشار ديدن با. بود نشسته و پوشيده را پيراهن صحرا. شد اتاق داخل

 شد؟ آرام ؟ چطوره سلما -

 بگيرم؟ سخت نبايد گفتي مي من به تو و هستم اش آينده نگران گفتم مي تو به كه هست يادت ، سلما طفلي ، بله -
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 به يا شود نمي مجازات او ناراحتي با كسي. دهد مي عذاب را خودش روش اين با فقط سلما.  گويم مي را همين هم االن -
 .برد نمي پي خودش اشتباه

 .دهد مي نشان العمل عكس و شود مي عصباني زود. مزاج تند و خونگرم. است همينطور طبعش -

 .شوي مي عصباني بفهمي هم تو اگر كردم ني فكر من -

 جبران عمل به دست نسنجيده يا باشم كرده شوخي پدرت موقعيت با خواهم نمي اما ، زياد هم خيلي ، شدم عصباني -
 بزنم نسنجيده و عجوالنه كارهاي به دست دارد امكان آن نتيجة در كه دارم ضعف يك فقط من ضمن در. بزنم ناپذيري

 .نيايد پيش هرگز اميدوارم و نيامد پيش مساله امشب خوشبختانه كه

 بود؟ خوشحال چقدر پدر شدي متوجه -

 هيچ دنيا از و ندارد آرزوئي هيچ ديگر كه كسي مثل ، اين از باالتر هم شايد يا بودند داده او به را دنيا همة انگار ، بله -
 .خواهد نمي چيز

 بود؟ مهم برايش اينقدر موضوع اين يعني -

 :گفت و رفت فرو فكر به و شد خيره صحرا به ياشار

 سرنوشتي به تن شود مي مجبور آدمي كه دهد مي قرار هم دست در را شايدها و بايدها طوري شرايط وقتها بعضي -
 .است اش باطني ميل خالف كه بدهد

 حاال؟ تا پيش لحظة چند از دقيقاً كني؟ نمي پنهان من از را چيزي يك تو ياشر -

 كردي؟ را فكر اين شد چطور ، نه -

 .شود مي ديده نگراني چشمهايت در -

 .نگفتي تبريك من به كه است اين من نگراني -

 مناسبتي؟ چه به بگويم؟ تبريك تو به من -

 .است شده ام زندگي شريك دنيا دختر ترين قشنگ و ترين خوب كه دليل اين به تبريك -
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 حلقه براي كه زحمتي با خصوصاً. نيست لطف از خالي گفتن تبريك اما ، ندارم قبول را ترين قشنگ و خوبترين -
 .شد مي مجسم چشمم جلوي تو صورت مدام چرا دانم نمي و كردم مي نگاهش داشتم مدت تمام. كشيدي

 :گفت و كرد نگاه حلقه به كمي و گرفت را صحرا چپ دست ياشار

 شده؟ سرد دستت چرا -

 .است هميشه از تر داغ تو دست عوضش -

 .ندارد تعجبي جاي زياد دست شدن داغ ، باشد برپا قيامتي آدم دل در وقتي -

 :گفت و شد وارد سلما آن متعاقب و خورد در به ضربه چند لحظه اين در

 آييد؟ نمي بيرون ، شده شام وقت -

 .نكشند را شام فعالً بودم گفته من ولي -

 داشت؟ ايرادي. دادم اجازه تو جاي من ، بگيرد اجازه تو از تا بود آمده خانم فخري. دانم مي -

 سعي هم من ، برگرديد زودتر نفر دو شما حاال. بمانند گرسنه مهمانها اين از بيشتر نبود صالح.  كردي خوبي كار اتفاقاً -
 .برگردم باال به فوراً شما سر پشت كنم مي

 آئي؟ نمي ما همراه چرا -

 .نيست خوش حالم -

 :گفت آهسته و برد در طرف به و كشيد را صحرا دست سلما -

 .است خسته شايد. باشد راحت بگذار ؟ داري كارش چه -

 :گفت و كرد برادرش به رو آنگاه

 .باش راحت تو داداش رفتيم ما -

 رضايت لبخندهاي به را جايش پچها پچ و برگشت خود عادي حالت به اوضاع شدند زنان جمع وارد دخترها كه وقتي -
 كه شد مي ديده وارد تازه و آشنا نا دختر ناشايست حركت به نسبت دوستان نگاه در تكدر كمي هنوز اما ، داد بخش
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 فراموشي دست به بود آن لذيذ طعم نشانه هركدام دلچسب بودي كه عطر خوش و رنگارنگ غذاهاي ديدن با بتدريج
 :گفت و ايستاد صحرا كنار و آمد سيامك. شد مي سپرده

 .باشم داشته آرزو برايتان خوبي زندگي و كنم تقديمتان را خود خالصانة تبريك خواهم مي اجازه -

 :داد ادامه ترتيب همان به. نگريست مي آلود گناه نگاهي بدون را دختري كه بود بار اولين شايد

 .باشد فردتان به منحصر زيبايي شايستة كه زندگي هستيد وار ملكه زندگي يك خور در شما -

 :گفت و افكند او به تندي نگاه صحرا ناگهان

 كه باشد بهتر كنم مي فكر و متاسفم شما براي واقعاً من. بيند مي كوچك را زمين باشد آسمان همنشين كسي كه وقتي -
 .بخوريد را خودتان غصة

 :گفت و كشيد خود طرف به را او عذرخواهي با و چسبيد را برادرش آرنج و آمد جلو سارا لحظه اين در

 دلم بود نزديك كردي؟ تحمل چطور ، كه كني؟واقعاً گوشي را دهاتي دختر اين اهانت و بايستي طور همين خواستي مي -
 آسمان به. گفت چه نامزدش دربارة شنيدي. كرد او با پري كه بود همان حقش بينم مي حاال ولي ، بسوزد برايش

 .كرد حقير و پست برابرش در زمين اندازة را تو و كرد تشبيهش

 .زني مي حرف چقدر ، ديگر كن بس -

 .بود گرفته بدجوري را چشمت پيش دقيقه چند كه خوشگلي دختر همان كنم؟ آشنا پري با را تو خواهي مي -

 .است تر قشنگ همه از دختره آن صحرا بجز بله، -

 .اي نشده عصباني دستش از كه هستي جانوري چطور تو ، است قشنگتر او از پري كه من نظر به گوئي؟ مي چه -

 .نه يا هست پولدار دختره نگفتي خوب ، راست حرف... شود نمي پيدا كه گوهري تنها گفت، را راستش چون -

 .دارد دست هم ديگر كارهاي در و است پارچه تاجر پدرش بخواهد دلت تا پولدار -

 .باشد ياشار دخترعموي كنم مي فكر -

 :گفت كجي دهن با سارا
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 .ندارد وجود بينشان شباهتي هيچگونه اما ، بله -

 مزاجي خرابي وضع اين با فرهاد. نيستم بردار دست سادگيها اين به من ولي ، دارند شاخصي چهرة كدام هر اتفاقاً چرا -
 را ثروت همه اين مسلّم و مفت من وقت آن نمانده خواندنش غزل به زيادي چيز. است بند تلنگر يك به دارد كه اوراقي

 دل و دست اندازه از بيش. نيست من كار اين نه ديگر؟ يكي به ببخشم دستي دو خريد را شهر يك آن با شود مي كه
 .نيستم اهلش يكي من كه دارد الزم بخشندگي و بازي

 هست؟ ات كلّه توي اي نقشه چه بكني؟ خواهي مي كار چه -

 هر من كه بگو ات ماماني دوست آن به ضمن در. نكن دخالت من كارهاي در كنم مي خواهش. نيست مربوط تو به -
 آرنجش و خنديد سپس. نيستند سياستمدار خيلي كه نخورد را چشمهايم گول بگو. روم مي يكي طرف بكشد عشقم وقت

 .نزند حرفي ياشار به جريان اين دربارة تا خواست صحرا از التماس با سلما. رفت و كشيد بيرون خواهرش دست از را

 كنم؟ كار چه كرد سوال من از و رسيد گوشش به اگر ولي -

 پسره اين ياشار واال ، بگردد دردسرها طور اين دنبال كه شود نمي پيدا كسي. رسد نمي گوشش به چيزي باش مطمئن -
 .نداشتيم دلواپسي همه اين وقت آن گرفتيم، مي خودمان دهكده را نامزدي كاش كشد، مي را

 :گفت آنها به آهسته و آمد جلو شادان

 .هستند شما دعوت منتظر همه است آماده شام ميز ، ها بچه -

 از كيك و بستني و دسر با شام از بعد. كردند دعوت نشستن به شام صرف براي را همه و رفتند ميز كنار صحرا و سلما
 جواهرات و پيراهن دوخت دادن نشان بيشتر براي بود متظاهري و مغز سبك زن كه سپهري خانم. شد پذيرائي مدعوين

 .كرد مي هركاري خود

 دختران. كردند نمي پرهيز بدگوئيها و شايعات آورترين شرم بيان از گاه و زدند مي حرفي كنار و گوشه اتفاقات از زنان
 شركت بزرگترها گفتگوهاي در خانوادگي و فردي موقعيتهاي و تحصيل كشيدن رخ به با و اوليه گرماي از دور به نيز

 صحرا و خود عروس كنار در ديگران و دخترش از دور شادان. گشت برقرار بينشان موقتي صميميتي راه اين از و جستند
 كرد مي عنوان آشكارا دخترش دست از را خود نارضايتي كه حالي در و كرد مي صحرا به مادرانه نصيحتهاي و بود نشسته
 مهم و سنگين وظائف به را صحرا ، لفافه در كرد مي سعي و شمرد مي ترين پسنديده را صحرا شايسته و بخشنده رفتار
 به آگاهي از شايد و بوده محروم مادر داشتن از طفوليت و كودكي دوران از صحرا دانست مي زيرا ، ساد آشنا اش آينده
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 ياري امر اين در را صحرا كه دانست مي خاتون ملكه و خود وظيفة را اين و باشد مانده دور نيز داري خانه سادة مسائل
 رسانند

 زن هم من مادر راستش. دانستم نمي چيزي داري شوهر و داري خانه از زياد كردم ازدواج كامران با من كه وقتي -
 از عوضش در. رفتم مي دنبالش خودم جوابي و سوال بدون بايد و كد نمي مطرح من با را هرچيزي و بود توداري و خشن

 را هرچه همين خاطر به نكنم تكرار دخترم به نسبت را اشتباهات همان كردم سعي داشتم سن آن در خودم كه كمبودي
 مثل هم من كه شاهديد خودتان ولي ، شدم قائل برايش حدي بي آزادي حتي. دادم يادش و گفتم او به ديدم الزم كه

 .نشدم موفق مادرم

 :گفت دلجوئي روي از سلما

 .بود كرده انتخاب تري درست روش مادرتان كنم مي فكر من -

 نظر روي دنباله هميشه ندارد لزومي گرفت، ياد ديگران از نبايد را چيز همه. بگويم را همين خواستم مي االن عزيزم؛ نه -
 خصوصيتي مهمترين يعني ، هستي نجيبي و پاك دختر تو. داشت شوهر به متقابل اعتماد و فكري استقالل بايد. بود مادر
 انجام به نحو بهترين به هايش بچه و جفت براي هم پرنده يك را داري خانه و آشپزي واال باشد، داشته بايد دختر يك كه
 .رساند مي

 :گفت سلما

 .زديدها مثال هم شما...  حيوان يك گفتيد مي عموجان زن -

 كه ديگر هروقت يا امشب و بدان خودت از را ما خانة داني مي قابل را ما اگر بگويم خواهم مي جان صحرا هرحال به -
 :گفت سلما به خطاب در سپس. بده افتخارمان بودي مايل

 .زند مي آدم ذوق توي كه پري مثل نشو هم تو -

 آن از يكي حتي گاه هيچ كه كشيدند پيش را داغي حثهاي و شدند شان شغلي گفتگوهاي وارد مجدداً مردها باال طبقة در
 اظهار ناگهان سيامك شب انتهائي ساعات در. ماند مي باقي حرف حد در هميشه و شد نمي نشانده عمل بركرسي ادعاها

 تخت روي و دادند انتقال باال طبقة اتاقهاي از يكي به را او كه بود ميهمانان رفتن حوش و حول در و كرد شديد درد دل
 و بيك كامران خانوادة تنها و رفتند مجدد تبريك و تشكر اظهار با و گفتند خير به شب ترتيب به ها خانواده. كردند دراز

 :گفت و كرد منوچهر به رو نگراني با فرهاد. ماندند جاي به سپهري
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 كنم؟ خبر دكتر خواهي مي-

 مي كه گفتم خودم پيش كرد سيامك كه اي پرخوري با ، اشد سالدهب درد دل يك كنم مي فكر ، نيست الزم ، نه -
 .تركد

 :گفت و كشيد داد سرش دار كش و پركرشمه فريادي با همسرش

 ! گرفته ات شوخي تو وقت آن كشد مي درد دارد ام بچه. منوچهر بگير گاز را زبانت -

 اما ، كردند مي فرو حلقش تو اضافي غذاي لقمه يك سرنيزه زور به بايد امشب تا عالي جناب بچة ، جان خانم آخر -
 .شد دراز قبله به رو آخرش كه بيني مي خودت و خورد و خورد هي. بود ديگري حكايت امشب

 .بزنيد او به حرفي يك شما فرهادخان خدا را تو... شود نمي سرت هيچي هستي؟ پدري چه ديگر تو -

 شكمش از ايراد. دارد ناخالصي جنسش تو پسر ، خانم برداشته؟ سنگ پاره تو و من پسر مخ كه كند كار چه فرهاد -
 هم خيلي كه را او دردكشيدن و بودند ايستاده تخت دور همه سلما و صحرا بجز. است اش كله توي اصلي عيب ، نيست
 مخالفت با ولي ، برسانند بيمارستان به زودتر هرچه را او كرد پيشنهاد فرهاد. مردند مي نظاره رسيد نمي نظر به طبيعي

 نشان دكتر به را او رفت بهبود به رو حالش كه فردا تا بگذراند عمارت در را امشب كرد مي اصرار كه شد روبرو وكيل زن
 اين از بيش نتوانست ديگر منوچهر. است ندادنش حركت در او دواي و آشناست پسرش درد اين به گفت مي. دهند
 .بشنود را نهائي پاسخ تا كرد مي نگاه فرهاد دهان به ديگران مانند و بزند حرفي

 :گفت كردن پا آن پا اين كمي با بود افتاده منوچهر با اش چندساله دوستي رودربايستي به كه فرهاد عاقبت

 يك ام خانه در و دارم داماد من ديگر حاال اما ف بود باز پيشامدها جور اين براي من دست پيش چندماه تا راستش -
 سيامك ماندن ديگر من براي بماند اينجا را امشب و بگذارد من بر منتي و كند زحمت قبول ياشار اگر. كرده نشان دختر

 .بگيرد تصميم بايد ياشار هم باز صورت اين غير در ، داشت نخواهد مشكلي

 :گفت بود پذيرفته ميل كمال با را خود مسووليت كه حالي در مهرباني با نيز ياشار

 .باشيد نداشته پسرتان جانب از نگراني و ببريد منزل به را خانواده راحت خيال با توانيد مي شما سپهري آقاي -

 با حتي شود نمي گيرد مي درد دل وقتي سيامك كنم؟ تشكر بايد زباني چه با دانم نمي. جان ياشار بروم شما قربان -
 .كرد بلندش جرثقيل
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 :گفت و خنديد ياشار

 .شود مي بهتر حالش صبح فردا تا اهللا انشاء ، ندارد عيبي -

 اش خانواده و كامران عمو از فرهاد. گفتند ترك را آنجا و كردند خداحافظي اش خانواده با همراه منوچهر بعد ساعت نيم
 موكول ديگر وقتي به را دعوت اين تشكر با و محترمانه بسيار كامران اما كنند، اقامت عمارت در را شب تا كرد دعوت
 و گفت جواب او جاي به صراحت با پرويز ولي بماند، او الاقل تا كرد خواهش سلما از صحرا. خواست رفتن اجازة و كرد
 .كرد معذور ماندن از را او پوزش ضمن

 ، گذاشت باز را اتاق در ، رفت بغلي اتاق به آنگاه. بست محكم داخل از را پنجره و رفت صحرا اتاق به ابتدا ياشار شب آن
 بي و مورد بي او حساسيت و احتياط. دوخت چشم راهرو به گذارد برهم چشم اي لحظه آنكه بي و كشيد دراز تخت روي
 حالي در پاورچين قدمهاي با كسي رسيد مي نظر به. رسيد گوش به مبهمي صداي شب نيمه از پس ساعاتي زيرا ، نبود جا
 پيراهن. بود كشيده دراز زيرپوش يك با ياشار. كند مي حركت شود مي سائيده ديوار و اشيا به لباسش نيست متوجه كه
 پذيرائي سمن به جلو راهروي از وار سايه ، شبحي اما ، نبود راهرو در كسي. رفت راهرو به و انداخت اش شانه روي را

 به ديواري هاي چراغ نور كم پرتو زير و ماند سرگردان پذيرائي در شبح يافتن دنبال به كوتاه مدتي. شد ناپديد و رفت
 شده خيز نيم تخت در و نكشيده دراز هنوز. بازگشت خود اتاق به بناچار و بود فايده بي ظاهراً اما ، انداخت نظر گوشه هر
 و نزديك سرعت با پا هاي پنجه روي گامهايي. شد شنيده تر واضح صدا بار اين. برخاست بيرون از ديگري صداي كه بود
 ، او به كردن نگاه هربار با. بود رفته فرو عميق خوابي در صحرا. كرد نگاهش.  رفت صحرا اتاق به فوراً ياشار. شدند دور
 ديد آن بهتر. نشست صندلي روي و رفت پنجره كنار. شد مي خود اندازة بي عشف متوجة بيداري در چه و خواب در چه
. باشد داشته آسايش گذاشت نمي و گرفت مي او از قرار قطر كم ديوار و اندك فاصلة همين زيرا بنشيند، جا همان كه

 را روزي خصوصاً. شد مجسم نظرش در صحرا كودكي خاطرات همهة.دوخت نظر بيرون و مهتاب به و كرد باز را پنجره
 به را خود و كشيده دراز داشت سكونت آن در خانم گلي اكنون كه اي كلبه نمناك كف روي صحرا ترساندن براي كه

. رفت هوش از خاتون ملكه بغل در كه دويد و كشيد جيغ آنقدر خانه جلوي تا وحشت از صحرا و بود زده مردن
 لحن با كه افتاد اينجا به عزيمت هنگام مادرش سفارش ياد به.  نشست لبانش بر لبخند خاطره اين يادآوري از ناخودآگاه

 به خستگي از حال همان در و ماند بيدار سپيده تا خاطرات مرور با. بود سپرده او دست به را صحرا اي مادرانه و خاص
 .رفت خواب
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. رفت بيرون و شست صحرا اتاق حمام در واقع دستشوئي در را صورتش. بود گذشته ده از ساعت ، گشود چشم كه وقتي
 ياشار ديدن با فرهاد. خنديدند مي وي زدند مي حرف چيزي دربارة و بودند نشسته غذاخوري ميز پشت صحرا و فرهاد
 :گفت و كرد دعوت نشستن به را او و گفت خير به صبح

 .نبرد چيزي و نيامد دزدي بگوئيم مجبوريم حاال. ياشار آقا رسيدي دير -

 زنيد؟ مي حرف چيز چه به راجع -

 .كشيدي مي سرك جا همه به كه ديدم هم را تو. بودم بيدار صبح تا من ديشب -

 بوديد؟ بيدار شما جداً -

 .پسرم بله -

 بودم؟ شده خياالتي اينكه يا بودند واقعي بودم شنيده من كه صداهايي آن پس -

 .رفت مي راه من گوش بيخ. بود واقعي -

 .نكردم پيدا را كسي اما ، گشتم خيلي من -

 .بود وارد خوب اينجا هاي سمبه سوراخ به طرف چون ، كردي مي هم نبايد -

 دليل؟ چه به ، كي اما

 .نبود كه من جمال عاشق مطمئنا ماند؟ اينجا و آورد در بازي بامبول ديشب سيامك چه براي كني مي فكر -

 : گفت بكشاند پيش را صحرا صحبت فرهاد مبادا اينكه ترس از ياشار

 كند؟ پيدا چه كه گشت مي ساختمان داخل شبگرد ارواح مثل شب هاي نيمه بود؟ برنامه روي اش همه يعني -

 شروع را كاري ندارد امكان. زند مي كاري هر به دست پول براي و. است پرست پول و طماع پدرش برخالف سيامك -
 .شده ساخته بدجور اش خميره اصالً. نرود كج و كند

 خواست؟ مي چه اينجا شد معلوم اما ، درست اين -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  365 

. ايم نكرده روشن را تكليفش هنوز كه ايم خريده شهر از خارج جريبي يك زمين قطعه يك مشتركاً منوچهر و من -
 االن ما زمين قيمت بنابراين ، شود ساخته روبرويش شهرك يك است قرار كه شديم مطلع پيش ماه يك درست

 .شده چندبرابر

 .نداريد وكيل به را آن فروش قصد شما و -

 زمين پول اصل در ولي ، شده برده خريد شريك عنوان به سند در منوچهر اسم واقع در. است ديگري چيز موضوع -
 .است شده پرداخت خودم طرف از كمال و تمام

 :گفت تعجب با ياشار

 فقط. بگذاريد كاركشته وكيل يك جلوي را بزرگي اين به طعمة سادگي اين به شما كنم درك توانم نمي اما ، بخشيد مي -
 .كرد حساب شده تمام را كار بايد ديگر وقت آن بگيرد، را چشمش جلوي طمع ذره يك كه است كافي

 زدم؟ كاري چنين به دست من چه براي كردي فكر -

 كنيد؟ امتحانش خواستيد مي يعني -

 به بايد رسيده ثبت با اسناد با را ثروت كلي و بودم كرده انتخاب خودم كارة همه عنوان به را او من كه چون ، دقيقاً -
 .باشد دخترم براي معتبري ضامن ندارم وجود من كه نامعلومي آيندة در تا سپردم مي دستش

 :گفت نارحتي با صحرا

 .شماست وجود من ثروت تنها. بكنيد فكرها اين از نبايد شما ، بابا -

 درست راه از اش همه كنم نمي ادعا. ام كشيده زحمت خيلي ثروت اين آوردن دست به براي من ولي ، عزيزم دانم مي -
 .شده جمع خوب نيتي براي ولي ، آمده دست به

 :گفت و نوشيد را اش چائي فنجان ياشار

 .ايد كرده پيدا اعتماد سپهري آقاي به شما بنابراين -
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 حق و معتمد دوستي در و درستكار كار در كه كرد ثابت من به خود نظري نيك با منوچهر واقع در. است همينطور بله -
 حسن او به پيش از بيش هربار اما ، زدم محك را او اي زيركانه ترفندهاي با و مختلف طرق به من گرچه. است شناس
 .كردم پيدا نيت

 .شود مي ديده كسي كمتر در كه سپهري آقاي بارز خصوصيت هم و شما كار هم ، بود جالب خيلي كه من براي -

 .بشناسند هست كه طوري همان را او كه گذارد نمي پسرش اما ، دهد مي نشان نيت حسن همه حق در منوچهر -

 نشد؟ معلوم سيامك ديشب كار تكليف آخر راستي -

 .بردارد من صندوق گاو از را زمين سند خواست مي -

 كند؟ نگاه شما چشمهاي به پس اين از توانست مي چطور وقت آن حد؟ اين تا مالحظگي بي. شود نمي باورم -

 در را برنده برگ حاال و بودند آمده در آب از غلط بود كرده كه حسابهائي چون ، گذشته از تر راحت حتي. راحت خيلي -
 .ديد مي رقيب دست

 .نداشتيد حسابي او با كه حسابهائي؟شما چه -

 كمكش تنها نه من ولي ، كند وصل هم به من كمك با خواست مي و بود بريده خودش براي را هائي تكه او اما بله -
 .شدم مانعش سخت بلكه نكردم

 :گفت و انداخت خود روبروي به خشني و پرمعني نگاهي ياشار

 نه؟ يا برداشته نگفتيد باالخره. بگوييد خواهيد مي چه فهمم مي -

 نمي را اين سيامك. گذارم مي ام پاتختي كشوي در را آن هميشه كه شده تعبيه زينتي پيپ يك در صندوق گاو كليد -
 .است گاوصندوق كليد دارم خودم با هميشه كه كليدي كرد مي فكر اشتباه به و دانست

 كجاست؟ گاوصندوق خود -

 .تو روبروي درست. جا همين ، بناپارت ناپلئون تابلوي پشت -

 باشد؟ شده قايم توانست مي كجا. نديدم اينجا را كسي آمدم من كه وقتي ولي بود آمده پذيرائي به او ديشب مطمئنم -
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 درهاي مختلفي راهروهاي از و شود مي باز ساختمان داخل غرب قسمت به در اين ، شومينه كنار. كن نگاه در آن به -
 را تو پاي صداي كه اين بمحض و شناخت مي را راهها اين او كه چون ، است طبيعي خيلي.دارد ساختمان خارج به متعددي

 .است باز هميشه مستخدمين خروج و ورود براي در اين چون شد، خارج در اين از ، شنيد

 .بودم نشده متوجه ابداً من -

 .كند استفاده آن از ندارد حق كسي دارم ميهمان خانه در من كه زماني و شود مي باز لزوم موقع در فقط در اين چون -

 بكند؟ توانست مي كار چه كليد بدون ولي -

 و برداشت را كليد ، رفت من كار اتاق به و كرد استفاده فرصت از ، بوديم ميهمانان بدرقة سرگرم ما كه وقتي ديشب -
 .شد موعود ساعت منتظر

 دانستيد؟ مي قبل از را واقعيات اين همة شما -

 ممكن راه صد شايد. دادم مي هم ديگري احتمال من البته. بودم العملش عكس منتظر اما دقيق، و كامل خيلي نه ابلته -
 اين همة داشتم بزمجه اين از كه شناختي روي از من اما ، كند وارد ما به توانست مي سختي لطمة كه قبلي اين از ديگر
 .بودم كرده آماده را خودم ، هركدام كردن بررسي با و كردم بيني پيش را راهها

 .كرد ترك را اينجا زود خيلي البد -

 .خورديم صبحانه هم با ما ، برعكس اتفاقاً -

 :گفت و خنديد ياشار

 ! روئي عجب -

 خورده را حقش من انگار كه بود گرفته خودش به جانبي به حق قيافة او اما ، بود خوب شد مي تمام گستاخي با فقط اگر -
 .ام

 و ام خوانده را دستش كه كردم مي اذعان و آوردم مي او روي به معذرت عرض با البته بودم شما جاي اگر منً  كه واقعاً -
 .ندارد وجود برايم مبهمي نقطة
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 طرح نقشه دائماً و باشد خودش دنياي در او گذارم مي من دارد؟ اي فايده چه گذاشت، وقعي آدمها اين به نبايد ، نه -
 نتيجه بي هم باز ، نخورد سنگ به محكم سرش تا ولي بشود، برآب نقش هايش نقشه مرتب هم طرف اين از و كند
 .است

 خنديد؟ مي جريان همين از شما من آمدن از قبل -

 .تقريباً -

 :گفت و كرد ياشار به رو شيرين لبخندي با صحرا

 .كنيم حركت فردا پس شد قرار.  گذاشتيم مي را رفتن قرار -

 : گفت و برآورد سينه ته از آهي و كرد دو آن دست هاي حلقه به نگاهي فرهاد

 .ديدند مي و بودند ببينند را روزي چنين داشتند آرزو من مثل كه كساني كاش -

 :گفت مهرباني با ياشار

 .بوديد شما اصل من عقيدة به ، نيست خوب شما براي زياد هيجان -

 بچه شما كه وقتي از آنها كه گفتي صحرا به دانم نمي.  بودند مستحق شما خود و من از بيشتر تو مادر و پدر ، پسرم نه -
 نه؟ يا داشتند شما مورد در را تصميمي چنين بوديد

 اين كه آنجائي از خجالت بدون صحرا. انداخت پايين را سرش و كرد صحرا به نگاهي ، بود شده دستپاچه كه ياشار
 :گفت انگاشت مي ساده و كرد مي نگاه خود ديد از را واقعيت

 .دانستم مي من اما ، نگفت من به ياشار -

 دختر؟ دانستي مي كجا از -

 .بودم ديده را بچگيمان عكس حتي. بود گفته من به سلما -

 :گفت و زد لبخندي. بود شده متعجب پيش از بيش. كرد باال را سرش ياشار

 داري؟ نگه مخفي من از خواستي نداشتم؟ خبر من چطور پس جداً؟ -
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 .شويم مي مطلع مهم خبرهاي از كه هستيم كساني آخرين هميشه مردها ما پسرم؟ چيست داني مي -

 .باشد شما با حق كنم مي فكر -

 :گفت و برخاست جا از فرهاد

 .بگذارم تنها را شما ساعتي چند مجبورم كه دارم كوچك كار يك من امروز -

 :گفت و شد بلند و كشيد كنار را صندلي احترام براي نيز ياشار

 .داد انجام بايد را كار هرحال به. باشيد راحت كنم مي خواهش -

 راحتم لحظه يك كه هست ام كله توي آرزوها خيلي. دارم شما براي ها نقشه خيلي راستش ، كني مي درك كه ممنونم -
 .گذارد نمي

 اجازه اگر. بياوريد فشار خودتان به اندازه از بيش شما كه نداريم توقع ما اما رساند، مي را شما توجه و لطف نهايت اين -
 .بيايم شما همراه هم من بدهيد

 .شدم مي خوشحال ات همراهي از واال ندارم واجبي كار ، نه -

 :گفت و نهاد ياشار شانة روي را دستش

 .بخور را ات صبحانه ، پسرم بنشين -

 كه صحرا چشمان به مستقيم نگاهي شد مطمئن بودنشان تنها از كه وقتي ياشار. رفت و بوسيد را صحرار پيشاني سپش
 :گفت و كرد بود نشسته روبرويش شكفته گلي چون

 .كنيد مي خلوت هم با خوب من چشم از دور سلما و تو اينكه مثل -

 خيلي كوچك ظاهر به مساله همين من براي. كردم پيدا حالي چه شنيدم سلما زبان از را واقعيت وقتي داني نمي -
 .كرد مي روشن من براي شد مي آزارم باعث كه را سواالتي از خيلي جواب. بود ارزشمند

 شد؟ مي آزارت باعث چيز چه -
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 مي. كرد مي گيجم و نگران ، رسيد مي نظر به عميق و دار ريشه پدربزرگ عالقة مثل كه تو ناگهاني عالقة و محبت -
 احساس ديدم، مي من.  بود چشمه آب مثل تو صميميت و دوستي. بود سخت برايم كردنش قبول اما ، كنم باور خواستم

 من به ناخوشايندي احساس بودي، شده نزديك من به سال ساليان اندازة به كوناه مدتي طي كه آن عمق از اما ، كردم مي
 براي باالخره. ام شده دور بودم شده بزرگ آنها با و بودم كرده نجربه كه باورهايي از كردم مي فكر. بود داده دست
 را تو ولي ، نشود باورت شايد. شد مي مجسم برايم تو از كه تصويرهايي براي خصوصاً بودم كرده شك خد به بار اوليت

 و است خودم مال فقط كردم مي فكر كه عشقي ، داشتم باور را تو عشق كه بود بديهي كامالً. ديدم مي هم خودم خلوت در
 .ندارد وجود مان تنهائي در ديگري كس

 است؟ همينطور. آوردي ايمان صداقتم به بود چه واقعيت فهميدي وقتي بنابراين -

 .شد نمي راضي من باور سخت ذهن فقط ، داشتم باور را تو صداقت هم اول از من ، نه -

 داشتي؟ مشكل آخر تا تو شد نمي روشن واقعيت اگر -

 .شد مي تبديل يقين به ترديدم شد مي سپري زمان مقدار همان اگر شايد. شكل اين به نه البته -

 عكس يك و ديگر هركس يا سلما گواهي با تو وقت داد،آن مي نشان تو به هرلحظه و داشت وجود واقعيت كه حالي در -
 گوياترين خودم صميميت و عشق كردم مي فكر من برسي؟ يقين به خواستي مي كند ثابت توانست نمي را چيز هيچ كه

 .ندارد ديگران گواه و دليل به نياز و هاست واقعيت

 آنقدر هفته چند ظرف محبتي كه شد نمي باورم فقط نداشتم، شكي تو عالقة در گفتم كه من ياشار؟ كني مي اذيت چرا -
 .شود عميق

 از من ولي حاال، مثل درست. برنيائي جوابش پس از و كني قبول ترسيدي مي. خواستي نمي بگو ، توانستي نمي اينكه نه -
 .باش نداشته ترديد بخضوي مورد اين در. خواست نخواهم هم وقت هيچ. نخواستم چيزي تو

 برخورد؟ تو به قدر اين چيز چه فهمم نمي -

 شوي؟ نمي ناراحت شنيدنش از بگويم؟ را راستش خواهي مي -

 .كند نمي ناراحتم تو حرفهاي.بگو -

 .شد تر ماليم و كرد تغيير بوديم رفته كوه به كه روزي از درست رفتارت. گويم مي خوب خيلي -
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 .داني مي بهتر تو -

 بدهي مرا محبت جواب گرفتي تصميم فهميدي را گذشته و عكس موضوع كه وقتي از. دانم مي هم خوب. دانم مي..  بله -
 ساله دوازده پسربچة يك توجه و محبت به بلكه دارد، اي چندهفته عمر خودت قول به كه امروز عالقة و عشق به نه البته ،

 .آمد مي وجد به ات زباني شيرين از كه

 دور بلندش دست با ياشار اما بگريزد، شد ناگزير او كه داشت همخواني و تطابق صحرا احساس با چنان ياشار هاي گفته
 :گفت گرفت مي را رفتنش جلوي كه حالي در و گرفت را صحرا كمر

 ياشار ولي بود، ات همبازي پيش سال پانزده ياشار كه باش داشته قبول بله؟ شوي نمي ناراحت من حرفهاي از كه -
 مي آرامش من به قدري كردن فرار جاي به ، كني هضم را حقيقت اين بتواني اگر. بود. خواهد ات آينده شوهر... امروز
 .داشت نخواهد منافات اصولي هيچ با كه دهي

 .نگويم تو به نتوانستم ولي شود، مي دار جريحه حرف اين شنيدن از غرورت دانستم مي هم اول از -

 داري؟ دوستم دانم مي كه حالي در بخورد لطمه غرورم به بايد چرا -

 :گفت و آمد تر نزديك آنگاه سازد خود حضور متوجه را آنها تا كرد سرفه چند ماكان هنگام همين در

 .شدم مزاحم بخشيد مي -

 .بيا جلوتر داري كاري اگر لطفاً ندارد، عيبي -

 .بفرمائيد بدهم، شما خدمت تا دادند من به را خودشان ماشين سوييچ رفتنشان از قبل آقا -

 .آوردي كه كردي لطف ، متشكرم -

 كشيد بيرون ياشار بازوي حلقة از را كمرش و كرد استفاده فرصت از نيز صحرا. رفت و گذارد ميز روي را سوييچ ماكان
 صحرا داشت؟ اي نتيجه چه اما بريزد، او پاي در را عشقش و برود او پي در خواست مي دلش وجود همة با ياشار. رفت و
 در را صحرا و بماند انتظار به باز و بنشيند جا همان داد ترجيح رو اين از. برد مي نصيبي چه يا و فهميد مي چه او عشق از

 . بگذارد تنها خود عشق به پيوست و رفتن شوق و شور

 

 ششم و بيست فصل
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 اتومبيل در صحرا افتادند راه به شمال نخورده دست و سبز فضاي و شقايق دشت سوي به آنها و رسيد فرا موعود فرداي
 راند مي آنان از تر عقب ماشين در سلما همراهي به ياشار و ميكردند كرد حركت جلوتر و بود نشسته پدرش

 سوار آنها با نيز صحرا داشت دوست جهت اين از بود مادرش براي بخشي شادي پيام حامل زيرا بود خوشحال خيلي سلما
 همه هيجان از عاري و خونسرد چگونه كه كرد مي نگاه ياشار به وقتي كند قسمت وي با را اش خوشي تا شد مي جيپ

 در و نياورد خود روي به كرد سعي اما شد مي خطي خط و خرد اعصابش است كرده معطوف راندن ماشين به را حواسش
 بدوزد چشم جاده كنار گذاري مناظر به سكوت

 با ياشار ريختند مي عرق خورشيد گرماي و تابش شدت از همه و شدند مواجه نيمروز آفتاب گرماي با راه اواسط در
 در و افزود خود ماشين سرعت بر باشد خارج فرهاد مصدوم قلب توانايي از هوا اين تحمل شايد كه مساله اين به آگاهي
 را كوتاه مسافتي ترتيب همين به گرفت پيشي و جست سبقت او اتومبيل از آورد مي فشار گاز پدال بر را پاي كه حالي
 درخت چند جاده كنار شيب در كنند توقف نظر مورد جاي در كه كرد اشاره دست با ياشار اينكه تا گذاشتند سر پشت
 و گردو درختان برگهاي سايه زير ماشين دو هر داد مي تكان را آنها برگهاي خنكي نسبتا نسيم و بودند گسترده سايه

 سفيد ريز هاي بوته و زار سبزه و داشت شيب كمي زمين قسمت اين از شدند پياده همه و ايستادند حركت از اكاليپتوس
 رسيد مي نظر به هم تر دلچسب خنك نسيمي وزش با كه بود آفريده زيبايي انداز چشم دشت گلهاي بنفش و

 زدن هم به چشم يك به و كردند پهن و آوردند بيرون بود گذاشته ماشين در خانم فخري كه را زيلويي صحرا و سلما
 ناهار صرف مشغول همه بود رفته وحشي هاي بوته گل ميان به گردش براي كه صحرا بجز و شد مهيا ناهار و چاي بساط
 استراحت و ناهار صرف براي كنارشان در و آمدند درخت سايه زير نيز ديگر خانواده يك كه بود نگذشته دقايقي شدند
 كردند اطراق

 گفت و كرد صحرا به نگاهي خوردن ضمن فرهاد

 ميكند فراموش را چيزي هر آنها ديدن با و است بلبل و گل دنبال جا همه بيني مي خدا به را تو

 گفت و برخاست اش طرفداري به فورا ياشار

 شود طوالني اينقدر خانه به بازگشت براي انتظارش كرد نمي فكر است زده هيجان

 بود فراهم برايش آسايش وسيله جور همه و بود خودش خانه هم آنجا بودم كرده زنجيرش من مگر
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 بلندحرف پدرش به آنها مجاورت كه سالي و سن كم پسر لحظه اين در دويد صحرا سوي به و برداشت لقمه چند سلما
 گفت حسرت با پسرك كرد جلب خود به را دو هر توجه زد مي

 خوش آسمانهاست توي پرواز مثل ماشين اين فرمان پشت نشستن ماند مي عروس مثل بابا بيني مي خوشگلي بنز عجب
 آن از كن نگاه آبجي نداشتم اي غصه هيچ ديگر داشتم را اينها از يكي من اگر دارند ماشينها اين از كه آنهايي حال به

 داري دوست تو كه جديدهاست

 گفت پسر از تر عميق بار هزاران حسرتي با فرهاد

 كنند مي آرزوهايي چه ديگران دارم آرزوهايي چه من

 ندارند تمامي هيچوقت آدمها آرزوهاي

 يك مثل دخترم كه باشم نياز بي دنيا موجودي و مال از آنقدر برم مي خودم پيش را صحرا كه وقتي داشتم دوست
 و صفا محبت و عشق از را او عمواوغلي كه دانستم مي كند زدگي چيزي يا كسي به نيازي كوچكترين بدون شاهزاده
 حتي بزند خواهد مي كه كسي هر سينه به رد دست تا باشد داشته چيز همه كه ماند مي فقط و كند مي نياز بي يكرنگي

 مي طي را خودش مسير اي رونده هر و كردم مي فكر اشتباه عمرم همه كه بينم مي حاال اما اش رحمانه بي تقدير با دنيا
 و را تو دوستي گنج آورد دست به باشد داشته تواند مي انسان يك كه را سهمي بيشترين خودش زندگي در صحرا كند

 مثل ديدنش كه صحرا خصوصا بود خواب مثل ام زندگي همه خودم دور آرزوهاي دست از امان ات بزرگوارانه همراهي
 شدنش جدا هم حاال و داشتن همينطور بود رويا

 ايد آورده دست به را صحرا تازه شما چه براي جدايي

 ميشوند جمع دورت همه فردا تنهايي امروز ندارد كه بازيهايي چه دنيا است جريان در ديگري چيز واقع در اما بله ظاهرا
 يافته دست پيروزي و فتح به شود مي احساس كه جايي درست حقيقت در بالعكس و كني مي نزول فردا اوجي بر امروز
 چشيد را شكست طعم بايد

 آنجايي تا اما نباشد درست استنباطم شايد شويد جدا صحرا از خواهيد مي هميشه براي انگار ترساند مي مرا شما حرفهاي
 دانيد مي خودتان پيروزي را صحرا فقط شما دانم مي من كه

 كنم زندگي صحرا بدون و تنها بايد كه بقبوالنم خودم به كم كم خواهم مي وليكن است همينطور بله

 صحرا يا من از مثال زده سر كسي از خطايي مگر چرا
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 به دارد دوست صحرا ندارند تفسير و شرح به احتياجي واقعيات بعضي بزند حرف كسي نيست الزم خطايي چه پسرم نه
 ذره ذره چمشمش دخترش تنها كه شود مي حاضر پدرسنگدلي كدام كنم موافت مجبورم هم من برگردد خودش انزواي

 بشود آب

 از را مطلق پاكي و عشق كه برگردد جايي به دارد دوشت و شما و من مثل درست است عاشق بلكه نيست منزوي صحرا
 دست از دانم مي البته شدم اشتباهم متوجه بعدا اما كردم مي فكر اينطور اول از هم من گرچه است كرده پيدا آنجا

 شكند مي آدم دل گرفتن قرار درثاني از آيد مي ميان به عشق در اولويت پاي وقتي چون آورد همراه به رنجي چه دادنش
 آنجاست به متعلق صحرا كه كرد قبول بايد پذيرفتم را شكست من حال اين با

 كند زندگي محروم و افتاده دور نقطه آن در هميشه براي بايد يعني

 كه عشقش تجليگاه و خودش خلوت عنوان به را آنجا بلكه ندارد كرديد عنوان شما كه را مفهومي اين آنجا صحرا براي
 شناسد مي است كرده هموار برخود آن با شدن يكي براي بسياري رنجهاي

 داري ايمان گويي مي كه حرفي به خودت

 ام ايستاده قدم ثابت عهد به وفاي مورد در و دارم ايمان صحرا به كلمه و واژه حد در اما خبرم بي آنها حقيقي قدرت از

 گردد نمي بر من پيش وقت هيچ ديگر كه مطمنم را اين اما بشناسم را دخترم نتوانستم من

 كند مي خراب را كارها نااميدي بود نااميد نبايد

 رفتند كجا دخترها نيست معلوم كنم فرار حقيقت از خواهم نمي فقط نيستم نااميد

 روم مي دنبالشان اآلن همين

 افتاد شور كمي دلم پسرم برو

 سلما بود عصباني صحرا دست از كمي او خاطر با و كرد مي احساس خود دل در مرد اين به نسبت عجيبي دلسوزي ياشار
 و رساند آنها به را خودش ياشار زدند مي قدم بودند شده درو تازه كه شاليزاري زمينهاي در هم دست در دست صحرا و
 رفت و كرد اطاعت چرا و چون بي سلما بگذارد تنها را آنها كه فهماند سلما به اشاره با

 گفت و برگرداند را سرش صحرا
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 بيايم هم من كن صبر روي مي كجا

 ايستاد مقابلش ياشار

 بگذارد تنها را ما گفتم من

 چرا

 بزنم حرف تو با خواهم مي چون

 موقعيت اين در هم آن اينجا

 شدي ناراحت اآلن همين كه نيست خودم مورد در

 نشدم ناراحت

 شده عوض رفتارت حاال تا پريروز از چرا پس

 كردي فراموش داري را رفتار همين وقتها بعضي هم خودت تو

 آوري مي در مرا اداي داري پس

 نخير

 نيست تو كار درآوردن را مردها اداي

 بگويي خواستي مي چه نگفتي

 بگذاري تنها وضع اين در را پدرت نيست درست كني نظر تجديد خودت تصميمات در بايد

 آيد نمي خوشش ما كوچك كلبه از كند زندگي من با ندارد دوست خودش

 آورد مي بار به پشيماني نيست راهش اين ولي

 گردم بر آنجا به توانم نمي من ندارد وجود ديگري راه

 است خودخواهي و سنگدلي نهايت زند مي چنگ وجودش همه به نوميدي حاليكه در كردنش رها اما دانم مي
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 خواهي مي را همين تو بميرم بيهودگي و پوچي با و جا همان به برگردم بكنم بايد كار چه پس

 گفت درماندگي با ياشار

 توانم نمي مردم يك من بدهم تو به بايد جوابي چه دانم نمي دانم نمي مستاصلم خيلي كنم مي خفقان احساس تو دست از
 او به عمل در را خودم همدردي و دوستي خواهم مي باشم بسته دخترش به اميد كه ديگر مردي بدبختي و تنهايي شاهد
 زندگي كه سهمي بگذرم خودم سهم از كه بينم نمي خودم در گذشت آنقدر اما كنم كمكش دارم دوست خيلي كنم ثابت

 دارد بستگي وجودش به عمرم و

 ندارد انطباقي هيچ ادعا اين با ام ديده تو در من كه فداكاري و گذشت ولي

 خواسته آدم از چيزي وقتي و دارد را خودش خاص ظرفيتهاي و خصوصيات ما از هركدام چون باشد تواند نمي منطبق بله
 .كرد خوش دل بزرگواري و بخشش و گذشت مثل زيبا كلماتي با شود نمي است خارج او تحمل و قدرت از كه شود

 داري؟ را كاري چنين انتظار من از چگونه بنابراين بگذري حقت از نيستي قادر كه كردي اعتراف خودت االن همين-

 به من را گناهش صحرا ميكنم خواهش.كني نااميد باشد واهي اينكه ولو را اميدش نبايد تو ميسوزد پدرت براي دلم-
 .ميگيرم گردن

 .شد خواهد روبرو بينانه واقع حقيقت اين با پدر كه اميدي؟مطمئنم چه-

 مايوسش صحرا لطفا.بشكني را پدرت قلب حاضري راحت چه.لجبازي خيلي تو كه واقعا:گفت عصبانيت با ياشار ناگهان
 .نكن

 .دوخت وي به را نگاهش همچنان پابرجا و محكم و نداد نشان توجهي صحرا ياشار اصرار همه با

 .ندارد جايي تو مذهب در مروت و رحم انگار:گفت كند فروكش خشمش آنكه بي حركت اين بازتاب در نيز ياشار

 .چيدي خودت را سفر اين برنامه بودي؟حتي همفكر من با حاال تا خودت چرا پس-

 بتوانم بخواهد دلم كه لحظه هر و باشي باشي؟نزديكم خودم پيش تو كه نميخوام من حرفها اين با كردي خيال-
 درك را پدرت احساس كه است دليل بهمين درست دارم احتياج وجودت به اندازه از بيش ميخواهد دلم.ببينمت
 كني نااميدش نميدهم اجازه نه.بشكني را دلش نميگذارم.ميكنم
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 خود نافذ نگاه با گرفت محكم را هايش شانه ياشار اما برود تا كرد كج را راهش و كرد او به جدي نگاهي صحرا
 .كند تحميل صحرا به را اش خواسته باشد نفوذش و قدرت تمام گوياي كه حركتي با ميخواست.كرد سرزنشش

 پردرد و منقلب حالي با را او ولي باشد ياشار ناراحتي شاهد اين از بيش نميتوانست.بود بسته حلقه اشك صحرا چشمان در
 حالت دقت با فرهاد.رفت سلما و او نزد سپس و كرد پاك را اشكش پدرش پيش رسيدن از قبل صحرا.رفت و كرد رها

 كنند جمع را وسايل گفت و شد بلند رو اين از باشد داده رخ آنها بين جدلي بايد كه دريافت و گذراند نظر از را او صورت
 .شوند حركت آماده و

 .بشيند جيپ در سلما كنار و بيايد بيرون تا خواست او از فرهاد بشيند خودشان اتوموبيل داخل ميخواست صحرا كه وقتي

 بابا؟ چرا-

 .بيفتم راه شما از زودتر بايد تازه.باشي همراهم تو نيست صالح كه كنم توقف راه بين در جايي بايد من-

 به كه نبرد خود با را صحرا ضمن در و كند حركت زودتر داد ترجيح و شود مواجه حال آن در ياشار با نميخواست فرهاد
 .باشد داده يكديگر از دلجويي براي فرصتي آنها

 تعجب با و رسيد ماشين جلوي به باالخره. ميكردند تماشا را ياشار شدن نزديك و بودند نشسته ماشين در دختر دو هر
 نيست؟ كه هم ماشين.كجاست پدر پس:گفت

 رل پشت صورت همان به و نشد جدا ياشار از نگراني اما.برهاند نگراني از را او تا گفت برايش را جريان سريع صحرا
 كاش:گفت عاقبت و رفت سر اش حوصله بود نشسته سكوت در بس از سلما.آورد در حركت به را ماشين و گرفت قرار

 .ساكتيد هميشه كه نفر دو شما شود باز دلم ميزنم حرف مامان با اي كلمه چند الاقل برسيم خانه به زودتر

 در هميشه براي توي كه كرده راضي را خودش پدرت ميدانستي:گفت و افكند صحرا چهره به آينه در نگاهي ياشار
 قائلي؟ ارزش چقدر پدرت براي تو.ميكرد صحبت موضوع همين به راجع من با پيش ساعت كني؟نيم زندگي دهكده

 .دارم دوستش اندازه بي كه ميدانم اما نميكنم درك را عقايدش از بعضي چون چقدر نميدانم-

 چطور؟ را من-

 كه قائلم ارزش برايت و دارم دوست را تو آنقدر كه ميگويم راحت خيلي.ندارم ابايي بگيري اعتراف من از ميخواهي اگر-
 .ام داده ترجيح پدرم به را تو دفعات به
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 نشدي؟ زده هيجان ديگري جاي از مطمئني:گفت و نشست ياشار لب بر كالم اين از رضايتي لبخند ناخودآگاه

 .ميكنم قبول را حرفت اي ديده من در قبال را حالتي چنين اگر-

 بكني؟ خودت افكار قرباني را ما دوي هر حاضري وصف اين با-

 .ميكرد تصديق را ياشار گفته كه ميشد ديده پرتواني نيروي صحرا چهره زواياي و خطوط در

 .كن فرض رحم بي و خودخواه مرا هميشه مثل و كن تصور اينطور تو-

 براي بودم حاضر ترديد بدون و كنم فكر ديگران به خودم خواسته بجز نبودم قادر خودخواهي با تاديروز منهم خود-
 و بصيرت با كه ميفهمم امروز اما بكنم نفر يك قرباني را چيز همه و بگذارم زيرپا را اعتقاداتم و غرور هدفم به رسيدن

 از بزرگي درس من امروز واقع در گرفت تصميم اش درباره و داد قرار اش واقعي رجاي د را عشق ميشود شناسي حق
 .رنجيده و ناكام پدر يك و مرد يك واقعي گذشت.آموختم پدرت

 چه؟ از گذشت-

 تنها نيز تاحاال پدرت كه كني انكار نميتواني ميپروراند خودش وجود در روز و شب تو براي كه آرزوهايي تمام از گذشت-
 در نبايد را فداكار و مهربان پدر يك كه نداده ياد بتو پرعظمتت عشق يعني كرد خواهد زندگي و ميكرد زندگي تو بخاطر
 داد؟ قرار نابسامان وضعي

 .شد خواهم مجازات باشم شده مرتكب گناهي اگر-

 .نيستي پايبند ميكني كه ادعاهايي به كه ميكني ثابت خودت اينكار با من بنظر-

 سوز پر شبهاي راز.نسازد برمال را خود راز تا ميزد نهيب بخود و ميخريد جان به را ياشار زبانهاي زخم شكيبايي با صحرا
 كالبد كردن پر و خود از گشتن تهي راز خود روح و جسم به دريغ بي رنجهاي كردن روا معراج و سكوت شبهاي گداز و

 شما چرا:گفت و شكست را سكوت سلما.ميجوشيد عشق غلغله در اش هستي و وجود همه.عشق نور از اش تشنه روح
 را ديگران غصه نيستيد؟مدام خوشحال بايد كه آنطور و نميخنديد نميكنيد؟نميگوييد رفتار هم با نامزدها همه مثل

 .آينده فكر به باشيد تان زندگي فكر به بايد االن نيستيد خودتان فكر به اصال.ميخوريد

 وظيفه چيز هر از قبل بايد و بگذارد تنها موقعيت اين در را پدرش نبايد صحرا كه اينست من حرف همه:گفت ياشار
 حاال صحرا اگر چون ميدهم صحرا به را حق بيشترين من اما داري حق تو-.بدهد قرار نظر مد پدرش قبال در را فرزندي
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 پيش از بخواهي هم تو اينكه مگر برگردد اينجا به بايد دوباره زود يا دير حال هر به كند زندگي پدرش با بگيرد تصميم
 .كني زندگي شهر در و بروي مادر و پدر

 .ميكنم را اينكار باشد الزم اگر-

 مادر و پدر براي دلم اما ببينم را صحرا و تو ميتوانم شد تنگ دلم كه وقت هر چون ندارد امكان اين از بهتر من براي-
 .كنند سر تو بدون مجبورند كه ميسوزد خودمان

 .ماند غافل خود روبروي از لحظه چند و بود شده خيره صحرا حالت به آينه ازداخل ياشار

 ...ياشار كن نگاه را جلو باش مواظب:گفت و كشيد فريادي صحرا ناگهان

 ايستاده خود جاي در جاده از عبور بجاي كه كرد مشاهده خود متري سي در را گوزني و كرد نگاه جلو به دستپاچه ياشار
 كرد ترمز شدت با و گذاشت ترمز پدال روي پا بكاهد ماشين سرعت از ابتدا آنكه بي.بود دوخته نظر آنها سمت به و بود
 آوردند شانس و نيفتاد ناگواري اتفاق خوشبختانه.كرد اصابت ماشين فرمان به سرش و شد پرت جلو سمت به شتاب با و

 روييده تازه شاخهاي با گوزني بچه.كرد بلند فرمان روي از را سرش آرام ياشار.نديد صدمه كسي و نشد طوري جيپ كه
 .ميكرد نگاه آنها به

 .باشد داشته وجود گوزن حوالي اين در نميكردم فكر:گفت سلما

 .بزند حرف ما با ميخواهد انگار شده خيره ما به كنيد نگاه.زيباست و شكوه با هم چقدر هست كه ميبيني حاال-

 است؟ خوب حالتان تا دو شما:گفت ياشار

 .آيد مي خون ات پيشاني از:گفت وحشت با سلما ناگهان

 است سطحي زخمش:گفت و گرفت را خون جريان جلوي و كرد پاك را ياشار پيشاني خود حرير شال گوشه با صحرا-
 .است برداشته جزيي خراش يك فقط

 .آمده پيش اتفاقي پدر براي پدر:گفت باشد گذشته صحرا ذهن از هولناكي فكر انگار ناگهان

 .نيست خوب حالش.باش صحرا مواظب:گفت سلما به و كرد نگاه صحرا پريده رنگ چهره به نگراني با ياشار

 .نبود گوزن از اثري ديگر
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 .بود كرده سلب آنها از را كردن فكر قدرت و غلبه سه هر به آوري مرگ نگراني.ميراند جلو به سرعت با ياشار

 خشكشان بود گرفته قرار چشمشان جلوي در كه وحشتناكي منظره از كه بودند نگرفته فاصله محل از كيلومتر چند هنوز
 ..زد

 كرده تصادف ماشيني.است افتاده اتفاقي چه و شده خبر چه ببينند تا بودند شده پياده ماشينهايشان از مردم از جمعيتي
 .بود كاميون تصادفي ماشينهاي از يكي ظاهرا.بود آمده وجود به ناجوري بندان راه و بود سرپيچ درست بود

 يك انتظار به و داشت قرار رپشت د كه صحرا قراري بي و اضطراب به توجهي ابدا.ميكند چكار نفهميد ياشار ديگر
 .ميداد گوش خود قلب و وجدان نداي و احساس به فقط و نداشت بود او سوي از كننده ارام كلمه يا و حركت

 مردم تجمع پشت از ماشين مدل.پريد بيرون سراسيمگي با و كرد پارك ديگر اتوموبيلهاي كنار سرعت به را جيپ
 از و دويد حادثه محل سمت به.كرد تر زده وحشت و منقلب را ياشار و بود زده بيرون آن سياه رنگ اما نبود مشخص

 كامال جلو شيشه.بود نديده چنداني صدمه و بود فرهاد به متعلق ماشين.شد تصادف محل وارد و كرد باز راه جمعيت ميان
 .بود نريخته فرو اما شكسته

 برده بيمارستان را او كه بود ديده آسيب بزن راننده فقط مردم از يكي گفته به.گرفت را مصدومين سراغ فورا ياشار
 .بودند

 بيمارستان؟ كدام-

 .آمل بيمارستان-

 پشت كه آقايي آن فاميل شما.بايستيد دقيقه يك لطفا آقا:صدازد سر پشت از مردي كه آمد مي جيپ بطرف سريع ياشار
 هستيد؟ بود نشسته بنز

 .هستم ايشان داماد من بله-

 .بردارد را آن و بيندازد ماشين در دست بيخبر خدا از يك شايد.برداريد را ايشان كيف كه است بهتر پس-

 داشت قرار صندلي عقب پشت در كه را صحرا وسايل و فرهاد دستي كيف و دويد حادثه محث بطرف دوباره ياشار
 چنگ صحرا جان به نوميدي فرهاد كيف ديدن از.شد ماشين داخل و گذشت جاده از احتياط بي و تندي با و برداشت
 .ببينمش كجاست؟بايد...پدرم پس:زد فرياد و انداخت
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 را دستش سلما.بپرد بيرون ماشين از خواست صحرا كه بود حركت حال در و كرد روشن را ماشين اعتنايي بي با ياشار
 .كشيد آغوش در و كشيد خود بجانب را او ميريخت اشك صحرا مانند نيز خود حاليكه در و گرفت

 با رويارويي وحشت.نميشد ديده صحرا اعمال در نه و افكار در نه آرامش از نشاني هيچ و بود ريخته بهم چيز همه
 چاك سينه پدر عشق سوز از و ميلرزيد شدت به زده سرما گلي مانند.كرد مچاله را او اش زندگي واقعه جانگدازترين

 سر ساكتي؟بر نميزني؟چرا حرف ميرويم؟چرا كجا داريم بگويي؟ما چيزي نميخوايه:گفت تضرع و عجز با.متكيد و ميكرد
 آمده؟ باليي چه پدرم

 چه كه ميداند ياشار حتما جان صحرا باش آرام:گفت و كشيد خود بسوي را او و گرفت را صحرا هاي شانه مجددا سلما
 .ميكند

 ديده؟ چه ياشار كه بفهمم نباشد من يعني-

 چه من با پيش دقيقه چند همين رفته يادت كني تركش ميخواستي كه تو:گفت و كشيد فرياد سرش بر ياشار ناگهان
 شد؟ پرارزش برايت سرنوشتش ميكردي؟حاال بحثي

 ولي ديدم را فراهاني اقاي ماشين من:گفت برادرش به التجا با.بنشاند خود جاي در را صحرا توانست زحمت به سلما
 را تو ياشار ميكنم خواهش.گرفتم را جلويش بزور اما آمد مي داشت صحرا.بود خبر چه انجا كه بدهم تشخيص نتوانستم

 .ميكنم خواهش.است زنده صحرا پدر كه بگو.بزن حرفي مادر جان به

 .باشد نشده دير خيلي كه كنيم دعا بايد فقط نميدانم منهم حتي-

 بود؟ ناجور خيلي تصادف-

 مقصر است مريض پدرش قلب كه ميگفتم صحرا به او همان از كاش.بيندازد پا از را سالم آدم يك كه حدي آن به نه-
 .هستم خودم

 ميرويم؟ كجا داريم حاال.بگيرد را واقعه پيشامد جلوي نميتواند قدرتي داري؟هيچ تقصيري چه تو؟تو چرا-

 .برسيم كه نمانده چيزي ديگر بيمارستان-

 .بشود طوريش سادگيها اين به نميكنم فكر.ايد مي اي قوي و بنيه خوش مرد فراهاني اقاي من بنظر-

 .كرده آنفاركتوس دوبار كه قلبي با آنهم نيست ساده هم زياد كاميون يك با تصادف-
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 بايد:گفت برادرش به آرام و انداخت بود شده خيره اي نقطه به حيران و مغموم كه صحرا به نگاهي نگراني با سلما
 .نيايد فشار او به اين از بيش كه بزنيم حرف طوري يك.بكنيم را صحرا مالحظه

 .است موثر خيلي پدرش براي او وجود و صحرا حضور.داد دست از را اميد نبايد-

 به دلسوزي با و فشرد را گلويش بغض و كرد بود شده ساكت و آرام باوري قابل غير شكل به كه صحرا به نگاهي سلما
 يك حتي.ميكند سنگيني دلش روي عمواوغلي مرگ هنوز.نياورد را ناراحتي اين تحمل صحرا ميترسم:گفت برادرش

 .باشد قرار بي اينقدر كه دارد هم حق.نيست غافل پدربزرگش فكر از لحظه

 حرفهاست؟ اين وقت چه االن-

 به كه وقتي:گفت ميساخت فاش را درونش اسرار كه گويا لحني با و كرد نزديك خواهرش به كمي را سرش آنگاه
 حياتي و ارزش با برايم چقدر وجودش كه ميداني خودت. باشي مواظبش خوب كن سعي رسيديم بيمارستان

 .شود وارد صحرا به آسيب اي ذره نميخواهم.است

 منصفانه اينهم ولي ندرم اصال را او كشيدن رنج تحمل و دارم دوستش خيلي منهم خود.ميكنم درك را احساست ميفهمم-
 .بكشي دوش به را ناراحتيها همه تنها تو كه نيست

 .باشد زندگي عاشق هنوز فرهاد قلب كه كرد ارزو بايد فقط.گذشته حرفها اين از مساله ديگر-

 آرام و رنجور تشويش از پر و فرسوده صحرا ظاهر.كرد نظر آينه به و آورد بر سينه عمق از آهي ياشار ناگهان
 .بياييد زودتر هم شما رفتم من:گفت و شد پياده عجله با ياشار رسيدند بيمارستان به باالخره.بود

 شو بلند:گفت و گرفت را صحرا بازوي خواهش با سلما.شد داخل و دويد ساختمان ورودي در سمت به بلندش گامهاي با
 .بجنبيم بايد كنيم تلف را وقت نبايد عزيزم

 .داد تكان نوميدي عالمت به را سرش و شد خيره سلما به كرد بلند ارام را سرش او ولي

 !بزرگ خداي ماست؟اوه انتظار در چه االن كه شده الهام بتو يعني!نه-

 و كرد پنهان دستان در را صورتش ميشد جاري اشك چشمانش از حاليكه در و شد فائق نيز او بر غم ناگهان
 .ميرويم هم با:گفت و شد بلند نيز صحرا.بروم بايد منهم.تنهاست ياشار بياورم طاقت نميتوانم من ولي:گريست



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  383 

 را تصادف واقعه شرح و بود ايستاده مامور دو همراه بود پريشان و مشوش بسيار كه بلند قد مردي بيمارستان جلوي
 .ميزد ضجه و ميكوفت سرش و برپيشاني دست كف با.ميداد

 مي من سر بال اين بايد چرا.بپوسم همانجا و بروم زندان به بايد عمر يك.نشستم سياه خاك به.شدم بيچاره شدم بدبخت-
 .بودم مرده او جاي من بدهم؟كاش چه را هام بچه و زن جواب آمد؟حاال

 دير:گفت شكسته درهم حالي با و ايستاد صحرا مقابل در و آمد بيرون بيمارستان ازداخل ياشار اثنا همين در
 .باشيم همينجا قانوني مراحل اجراي تا خواستند و دادند تحويل را وسايلش.رسيديم

 و زد چنگ را اش يقه فت اور سوي گسيخته لجام خشمي با.داد تغيير را نگاهش مسير كاميون راننده صداي ناگهان
 ...كشتي را او تو...تو:زد فرياد غضبناك و توفنده لحني با و چسباند ديوار بيخ به محكم

 باور.نداشتم تقصيري من كه ميخورم قسم:گفت التماس و تضرع با بود كرده احاطه را او بدبختي حاليكه در بيچاره مرد
 .بيايد پيش بود ممكن كسي هر براي كه حادثه يك بود اتفاق يك فقط كنيد

 صحرا.كند ترك را آنجا و بسپارد آنها عهده به را كارها كردند خواهش و گرفتند را ياشار جلوي احترام با مامور دو
 آيي؟ مي من با ببينم را پدرم ميخواهم:گفت ياشار به رو و كرد نگاه را مرد بادلسوزي

 .برويم.آيم مي كه البته:گفت و كرد نگاهش حد به محبتي با ياشار

 

 هفتم و بيست فصل

 .كرد تن بر را عشق زرين ي جامه و كرد عوض رنگ طبيعت بود، آبان ي نيمه. گذشت حادثه آن از ماه دو تقريباً

 خود اين. سپردند خاك به شقايق دشت سبز و بلند ي تپه بروي بيد، درخت تك همان زير عمواوغلي كنار را فرهاد جسد
 روزهاي و كردند مي گفتگو يكديگر با ساز صداي با خاموشي ر صحرا و ياشار. بود دنيا قيد از صحرا رهائي اي بهانه

 .كردند مي سپري چنين اين را پائيزي

 فراق اين مرهم اش مادرگونه بيرحمي با نيز زمان و شكست را سكوت قفل و كرد عصيان ياشار نيرومند عشق بتدريج
 از و نشست مي بودند آرميده خرواري زير عزيزانش كه اي تپه بر گاه بي و گاه صحرا اما زدود، دلش از را رنج و شد
 مردم حرف براي اهميتي هيچ و گذاشت نمي تنها را او لحظه يك حتي ياشار. كرد مي سوگواري عاشقانه نوائي با تار زبان
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 از اوست، پشيمان ثروت ها ميليون اينك و كيست دختر صحرا بودند فهميده كه وقتي از دهكده مردم. شد نمي قائل
 اينها از كدوم هيچ اما كردند، مي همدردي و دلسوزي برايش اوقات اغلب و كشيدند دست خزعبالت و شايعه ساختن
 رمه. خواند مي ني آواز به را را فراقش و تار فقط كرد، نمي مويه و ريخت نمي اشك ابداً. نداشت اي فايده صحرا براي
 به را آنها نوازش و دلبستگي يا. برد مي چرا به را آنها روز هر بماند، دور ياشار از اينكه براي و ستاد چوبدار از را شان
 .كرد مي تيمارشان خود دلخواه به و كشاند مي سبزي سر مراتع

 طبيعت دامن و تنهائي در تا باشد داده صحرا به فرصتي اينكه براي و ننشت پاي از ديد چنين را اوضاع ياشار كه وقتي
 كردن كار. آموخت مي موسيقي مند عالقه هاي بچه به و رفت مي دهكده به روزها بياورد، دست به را رفته دست از قواي
 و توجهي بي و خانه محيط از صحرا گريز خصوصاً. كند سركوب اش باطني ميل رغم به را عشقش غليان او تا بود پناهي
 مي باز خانه به زودتر سلما و مادر خواهش به دهكده در كار از پس. ساخت مي غمگين را ياشار بيشتر اش سري گران
 بگيرد، خشمي آنكه بي او و بود برده سر به بيرون در پگاه تا صحرا شب چند. نكند تنهائي احساس صحرا تا گشت

 .رساند صبح به را شب و رفت كلنجار خود با او بازگشت ي لحظه تا پريشان و مضطرب

 حركتي و بخورد تكاني داشت قصد و بود آمده سر اش صبوري اكنون و بود كرده تحمل شكيبائي با كنون تا را چيز همه
 دنبال بار هر اما بگذارد، ميان در آنرا با تا داد مي هل جلو به را او خوشايند خبري كه بود مدتها. بدهد شان زندگي به

 .خواند باز خانه كانون به بدينوسيله را صحرا و بگشايد راز از تا گشت مي باشد حالشان مناسب كه بهتر فرصتي

 را پاييز شبهاي انگيز دل شور كسي هر و بود دلچسبي و زيبا عصر. بازگشت خانه به بزان و گوسفندان ي گله با صحرا
 .كرد مي احساس

 .نشست كلبه در صحرا انتظار و ريخت چاي دوشان هر براي ياشار

 سالم ـ

 نه؟ اي خسته چطوري؟. سالم ـ

 :گفت گرفته اي چهره با صحرا ـ

 چطوري؟ تو. خوبم ـ

 .بخندم بلدم هم من مطمئنĤً كني باز را اخمهايت تو اگر ـ

 :گفت داشت رفتن آهنگ كه حالي در سپس و نوشيد بسيار تشنگي با را چاي فنجان صحرا
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 .شود تمام تا مانده خيلي هنوز. قالي وقت سر بروم بايد ـ

 كني؟ گوش حرفهايم به و بنشيني دقيقه چند لطفاً شود مي ـ

 .دوخت چشم او به مصمم و نشست زانو دو صحرا

 تو اما است، شرافتمندانه كاري آنها از كدام هر نه،. نيست مناسبي شغل كردن چوپاني يا بافتن قالي بگويم خواهم نمي ـ
 .نداري كارها اين به نيازي ديگر

 چرا؟ ندارم؟ ـ

 گذاشته ارث به تو براي پدرت كه دارائي و زمين و پول همه اين تكليف كني؟ كار چه ثروت همه اين با خواهي مي پس ـ
 شود؟ مي چه

 .كنم زندگي خودم روش به دارم دوست. ندارم كاري ثروت آن با من ـ

 .كني زندگي داري دوست طور هر كه مختاري تو البته ـ

 .جهنم به بروم كه بگوئي تواني مي راحت هم من به حتي. آيد مي در جور كامالً تو ي خواسته با هم شرايط حاضر حال در

 .ياشار نه، نه، ـ

 توانم نمي من كه كني مي رفتار طوري يك. ندارم خارجي وجود تو براي انگار كني؟ مي محلي بي من به چرا پس نه اگر ـ
 .باشم داشته ديگري برداشت اين جر

 ؟ شده جوري چه من رفتار مگر ـ

 ام، سايه از حتي روي مي و شوي مي بلند باشم من كه جا هر.  كنم مي نقل برايت من باشد، داني؟ نمي خودت يعني ـ
 كردم، بخشش طلب تو از بيشتر بار ضد آوردم زبان بر كه الطائالتي از شوم، روز آن بايد كه من كني؟ مي قايم را خودت
 چه براي ديگر پس كردم، ببخشش طلب تو از بيشتر بار صد آئردم زبان بر كه داني مي مستحقم چه براي ديگر پس

 كني؟ خردم سردت نگاه زير كه داني مي مستحقم

 ...ترسم مي دارم، وحشت ـ

 چه؟ از وحشت و ترس ـ
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 .كني درك را احساسم تواني نمي بداني هم اگر ـ

 .بفهمم را احساست نتوانم اگر حتي بايد، حتماً من صحرا؟ چه از ـ

 را ياشار خاص اي عالقه با. داشت عجيب و عمق محبتي از حكايت كه شد مي ديده صحرا ي چهره در بزرگي غم و رنج
 :گفت و كرد برانداز

 .بماني اينجا اين از بيشتر تو نيست صالح ـ

 گفتي؟ چه ـ

 .شنيدي كه همان ـ

 كاري، همين پدرت و پدربزرگ با تو. پرستيدم مي را سنگ تو جاي به لحظه اين تا كردم مي فكر شناختم نمي را تو اگر ـ
 دوري و رنج جز آن از آنها كه عشقي ، عشق گذاري مي را اسمش تو كه اي خواشته شدند، تو هاي خواسته قرباني دو هر

 .شوي راحت دستم از تا كني، واصل درك به هم نرا كار اين با خواهي مي البد نشد، نصيبتان هيچي

 :گفت و سرداد دردناك فريادي صحرا ناگهان

 به. بدهم دست از را تو خواهم نمي. خواهم نمي... بشود ات طوري تو خواهم نمي. بيفتد اتفاق اين خواهم نمي... نه ،...نه ـ
 گذارم نمي. باشد نداشته هم را من ديدن چشم و كني پيدا نفرت من از اگر حتي. كند نمي فرقي باشد كه قيمتي هر

 .نباش من پيش فقط. بماني اينجا دهم نمي اچازه. كني ديوانگي

 مي تصور خود كه فنائي از را او تا كرد مي امر و التماس ضجه، با و كرد مي گريه صحرا كه بود بار اولين ماه دو از بعد
 .دهد نجات كرد

 كه فنائي از را او تا كرد مي امر و التماس ضجه، با و كرد مي گريه صحرا كه اي داده دست از را عقلت تو مگر دختر، ـ
 .دهد نجات كرد مي تصور خودت

 كني؟ مي فكرها اين از كه اي داده دست از را عقلت تو مگر دختر، ـ

 ابد تا توانم مي كه اي لحظه در درست و بزنم احمقانه كارهاي به دست كه ام شده ديوانه آنقدر من كردي خيال
 بشويم؟ چيز همه از دست باشم خوشبخت
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 .ترسم مي فقط كنم نمي اخالقي بد ـ

 ...بمير كه ترسي مي ـ

 :گفت و گذاشت ياشار دهان روي را دستش سريع صحرا، ناگهان ـ

 برويم؟ ما ي خانه به روز چند موافقي ـ

 شوي؟ مي ناراحت نه بگويم اگر ـ

 .بيايند ما پيش اينجا، سلما و مادر چطور پس خوب،. شوم نمي ناراحت عزيزم نه ـ

 .گذاشته اثر تو روي بدجوري تنهايي اينكه مثل. شوم مي خوشحال بيشتر من اينطوري ـ

 :گفت كوتاه مكثي از پس و زد عجيب لبخندي ياشار ـ

 .ايم نشده تنها ما هنوز من نظر به ولي ـ

 هستيم؟ چه االن من ـ

 .نداشني حلوتي من با وقت هيچ كن قبول. نفره چهار جمع يك ـ

 .كني مي تعبير را چيزي هز خوب چقدر ـ

 .كنم معني را تو و بدهم نشانت را نبوغم خواهي مي بشوم نابغه يك بتوانم كار اين در شايد ـ

 .كنم درست شام بايد چون نه، االن ـ

 چه؟ براي شام

 نيست؟ ات گرسنه امشب چطوري بودي اشتها خوش هميشه كه تو ـ

 .ام گرسنه خيلي اتفاقاً ـ

 .آوري مي اينجا به را سلما و رفتي مي حاال همين كاش

 .آوردم مي خودم با را سلما و ميرفتم زود بودم، آورده را ماشين اگر ـ
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 . بروي جايي لعنتي هيوالي آن با ديگر نبايد ـ

 .است الزم زندگي در رفاه و سهولت براي وجودش اما باشد، هيوال واقعاً كه گيرم ـ

 ماند؟ مي لنگ جايي يك و داد انجام عيب بي را كارها شود نمي اين وجود بدون يعني ـ

 در شايد يا شود مي تر سخت خيلي ماشين بدون من براي كارها كه است اين موضوع ولي داري احساسي چه فهمي مي ـ
 .برود بين از درصد ص من براي كار يك انجام موارد بعضي

 يعني توانستم، نمي و بيزاري و نفرت معني وقت هيچ. نوست وجود تر ارزش با چيز همه از نيست، مهم چيزها اين ـ
 مثل متنفرم، ماشين از من. بچشم را نفرت طعم بار اولين براي كه شد باعث... پدر مرگ اما بود، نشده فراهم اش زمينه
 را گناه بي آدمهاي وجود كه را چيزهائي آن ي همه بود من دست اگر. شود مي ظاهر چشمم جلوي خونخوار هيوالي يك
 .بردم مي بين از اندازد مي مخاطره به

 باقي مخاطرات از خيلي هنوز اما ببرد، بين از را هايش ساخته ي همه خودش دست با بيشتر كه برسد روز يك شايد ـ
 بعضي خاطر به صرفاً شود نمي. است خارج انسان پرقدرت دستهاي و عقل ي قوه از كردنشان مهار كه اند مانده

 .افتاد نابودي فكر به و نگرفت نظر در را خوبيها پيشامدها،

 آن كرده؟ محروم سالم و طبيعي زندگي از حتي را آنها كه چيزهايي از مردم؟ بدبختب از كني؟ مي دفاع چه از داري تو ـ
 .آنهاست نيودن از بهتر بودنش كه خوب چيزهايي يا رفاه و راحتي گذاري مي را اسمش تو وقت

 زندگي كه آزادند تو و من ي اندازه به و خواهند مي اينطور خودشان آنها اما باشد، مسلّم حقيقت يك شايد تو حرف ـ
 .كنند انتخاب خودشان را شان

 .شوند مي مرتكب بزرگي اشتباه چه دارند كه دانند نمي شايد ـ

 :گفت و خنديد ياشار

 بر كسي دست از كاري. اند شده غرق آن در همه و شده حادث بزرگ اشتباه واقع در. گذشته ارتكاب از حرف ديگر ـ
 .بدهد رخ اي معجزه اينكه مگر آيد نمي

 .ماست خود دست معجزه ـ

 :گفت و گذاشت ياشار جلوي بود كشيده دو تازه كه را چاي فنجان صحرا
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 .شود مواجه بست بن با بزرگي اين به دنياي اين در آدم كه كرد باور شود مي سخت خيلي ـ

 :گفت و نوشيد چاي اي جرعه خاطر رضايت با ياشار

 نگران سرنوشتشان براي و كني مي فكر هم ديگران به كه دهد مي نشان رسيدي، اي نتيجه چنين به كه شد خوب خيلي ـ
 .كني مي احساس متعهد را خودت و هستي

 .گذاشت كنارشان از ساده شود نمي. اند داشتني دوست و مهربان مردم ـ

 به بيشترشان سرنوشت و زندگي سادگي به كه حالي در ترين گناه بي و پاكترينند و عزيزترين ها بچه وسط اين ولي ـ
 .شود مي گرفته بازي

 نقش لبانش بر لبخند داشت او از كه خاطراتي يادآوري از و افتاد زبان شيرين و زيبا نازي ياد به صحرا لحظه اين در
 :گفت و بست

 . دارند اي نخورده دست و قشنگ دنياي ها بچه ـ

 دنيا اي از تورا... روز يك باالخره. بماند باقي طور اين گذارم نمي من ولي داري، رو ها بچه دنياي هنوز كه خودت مثل ـ
 .بشوم اي بچه به تبديل تو دست به من روز آن تا نيست بعيد گرچه... كشانم مي بيرون

 :پرسيد كنجكاوي و تعجب با صحرا

 آوري؟ نمي ميان به دليل بي و خود بي را حرفي وقت هيچ تو كشيدي؟ جلو را ها بچه حرف چرا ـ

 راخواندم؟ تو فكر بلكه من، تنها نه ـ

 كس همه و چيز همه كفترها، درختها، گلها، فكر شايد حتر يا... خواني مي راحت هم را گوزنها بچه فكر بلكه من، تنها نه ـ
 .را

 :گفت روز آن يادآوري از اندوه با صحرا

 نزنيم؟ حرف اش درباره شود مي ـ

 بچه باورنكردني حركت آن. بود اينطور من براي الاقل بود، انگيز شگف ام، نكرده فراموش را روز آن هنوز من ولي ـ
 بگوئي؟ چيزي خواهي نمي هم من به حتي... تو ي العاده خارق نيروي و گوزن
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 :گفت داد مي حياط و نويدعشق گذشته چون كه لبخندي با صحرا و گذشت سكوت به لحظاتي

 يعني آورد، زبان به توشود نمي و دارد وجود ما بين نزديك خيلي ارتباط يك كه كنم اشاره نكته اين به توانم مي فقط ـ
 .بشود گفته نبايد

 اند؟ كساني چه ما از منظورت ـ

 .جاويد و مطلق عشق و هستي طبيعت ـ

 نه؟ مگر باشي داشته خبر آينده از اينها از بيشتر بايد تو ـ

 .فهمم مي باالخره كنم، مي فرار دانستنش از و بدانم خواهم نمي ها وقت گاهي ـ

 است؟ نهفته وجودت در نيرو يك مثل...  اينكه يا شود مي الهام تو به آيا صورت؟ چه به ـ

 .گذاشت زدن قدم بناي سو آن سو اين به ناراحتي با و افتاد زدن پا و دست به پايان بي رنجي تالطم در صحرا ناگهان

 نهايت در و ديگران بدبختي و رنج ديدن. اشت آور عذاي چقدر كه ديد و بگذارد او جاي را خودش كرد سعي ياشار
 .باشد داشته وجود بدبختي نيستيو از اثري انكه از قبل موجودات عزيزترين مرگ

 .دانستي مي خودت فقط كه اين خصوصاً بيايد، تصور به كه آنچه از بيشتر كشيدي، رنج خيالي حاال تا پس ـ

 .كنم قسمت كسي با را پاياني بي رنج چنين نداشت لزومي ـ

 و تهييج حسابي آينده دانستن از ام كنجكاوي آنكه با نزنم، حرف موضوع اين به راجع وقت هيچ كه كنم مي سعي ـ
 .است شده تحريك

 .گفتي مي ها بچه درباره داشتي ـ

 .بار چندمين براي و هميشه مثل. كني مي عوض خودت نفع به را صحبا موضوع راحت چه ـ

 نكردي؟ را كار اين وقت هيچ تو يعني ـ

 هر حل براي كنم مي فكر من صورت هر به. رسيديم كجا به و كرديك شروع كجا از ببين. ندارم مهارت تو مثل اما چرا ـ
 از هميشه براي را كننده نابود چيزهاي بشود كه نيستند زياد آنقدر ما امثال كه حاال. شد وارد خودش ازراه بايد مشكلي
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 كه ثروتي با داني مي هيچ كنيم اكتفا مان فردي و جرئي امكانات و توانائي به است بهتر ساخت ديگري دنبال و برد بين
 داد؟ انجام شد مي خوبي و بزرگ كارهاي چه نداري قبولش تو و گذاشت ارث به تو براي پدرت

 ؟ كارهايي چه مثالً ـ

 خالصه. گرفت را جانشان عزرائيل مثل يا داد نجات فرشته مثل را آدمها جان شود مي پول با را كاري هر كارهايي؟ چه
 مي لعنت ما بر دهكده مردم پيش ماه چند تا مثالً. شناسد نمي مرزي و حد امروز دنياي در پول ارزش گه بگويم

 مسوول را ما رحمي بي با حتي. آورد مي بار به بدببختي بودنمان. بوده نحس اينجا براي قدممان گفتند مي فرستادندو
 .دانستند مي محصول آفت

 .بود بودنشان خرافاتي و جهل از نبود، رحمي بي از. ياشار نه ـ

 .خوردند مي ناحيه همين از را ضربه بيشترين اتفاقا ـ

 است؟ كرده فرق قضاوتشان حاال يعني

 و خوردند مي غصه پدرت رفتن دنيا از براي كه كردي نمي باور كرده، فرق اندازه چه تا بزني حدس توانستي مي اگر ـ
 كرد؟ تغيير سرعت اين به نظرشان دليل چه به كني ي فكر. ريختند مي اشك تو براي

 :گفت و كرد آماده را سفره. بگيرد را خود لبخند جلوي نتوانست صحرا

 .دهي مي بها اهميت بي چيزهاي به زيادي تو ـ

 گوئي؟ مي چه را بقيه اما نيست، ايرادي جاهل مردم بر البته. باشم داشته ظن حس كسي هر به توانم نمي دهم نمي بها ـ
 شب در پري ناپسند حركت براي توجيهي چه مثالً زنند؟ مي زشت كارهاي يه دست عمالً و فهمند مي كه آنهايي

 داري؟ نامزديمان

 .كنم درك را احساسش من روز يك شايد. كرد را كار اين داشت تو به كه حدي از بيش ي عالقه خاطر به احتماالً ـ

 ي دختره اين ي درباره چرا اصالً دانم مي. بگذريم. نكن مقابسه منفوري موجود چنين با را خودت كنم مي خواهش ـ
 .زدم حرف خودخواه و حسود

 :گفت مهربان اما آميز، قهر حالتي با صحرا ـ
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 .خواست بخشش گناه براي پول با. شود نمي.  كنيم بدگوئي ايم شده پولدار حاال چون ما نيست قرار ـ

 زني؟ مي كنايه ـ

 :گفت و كشيد غذا نفرشان دو براي صحرا

 .شود خورده نان با بايد حتماً گفت مي. گرفتم ياد خانم فخري از را خورشت اين ـ

 نيست؟ خوشمزه برنج با يعني ـ

 :گفت بود غذا بودن مطبوع از حاكي كه حالتي با و چشيد را خورشت

 .شد آماده زود چقدر اما دارد، دلپذيري بوي و طعم ـ

 .ام كرده استفاه سبزيجات از بيشتر چون ـ

 .برد مي لذت آن دلچسب طعم از راحت خيالي با و خورد مي غذا اشتها با ياشار

 من نزد كيفش در االن و بود آورده همراه به را اش دارائي مدرك و اسناد ي همه پدرت كه داني مي صحرا، راستي ـ
 است؟

 بياورد؟ خودش با را همه كه داشت دليلي چه. دانستم نمي نه ـ

 طنين يا مشكوك نفر به كه داشت وجود هم امكان اين ولي رسيد، مي نظر به تر امن صندوق گاو همان در ظاهر در البته ـ
 .باشد بوده

 اش داردائي ي سكه آخرين براي آمد، ميان به تو ي آينده از اهميت حائز زياد پدرم براي مساله اين كنم نمي فكر ـ
 .ايستاد سخت و سفت گرفتاريهايش پاي و شد قائل ارزش

 .ايستاد سخت و سفت گرفتاريهايش پاي يا بردارد، را ها آن نفر يك ترسيد مي البد ـ

 .باشد داشته ثروتش به چشمداشتي يا بردارد، را ها آن ترسيد مي البد ـ

 :گفت مي ها چه وكيل پسر وكيل پسر ي درباره صبحانه سر روز آن پدر رفت يادت ـ

 دارد؟ موضوع اين به ربطي چه اما هست، يادم ـ
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 و بگذارد چشم جلو را اهميتي با آن به اسنادي دارد، اش خانه حريم به راه كه آدمي چنين وجود با ترسد مي پدرت ـ
 .بيايد

 .بود كرده را چيز همه حساب پدر بنابراين ـ

 خوشحال و شاد بدخواهانش صورت اين به و بيايد در آب از غلط پدر حسابهاي كه بزنيم كاري به دست ما مادنده فقط ـ
 .شوند

 بود؟ كرده حسابي چه پدر كني مي فكر چيست؟ تو عقيده ـ

 .باشي مشقت و رنج ذر اگر حتي زني، نمي پولها اين به دست دانست مي بود، شناخته را تو ـ

 بخشيد؟ من به را همه چرا پس ـ

 .كرد مي را كار همين بود او جاي هم ديگري هركس نداشت، را كسي تو جز چون ـ

 :گفت كشيد بلندي نفس صحرا

 هست؟ آن در مداركي چه داني مي كردي؟ باز را كيف تو ـ

 آنها از هم تو است الزم كه شد روشن برايم چيزها خيلي كيف اين كردن باز با. انداختم آنها به اجمالي نگاه يك بله، ـ
 .شوي آگاه

 چه؟ ي درباره ـ

 .شوي آگاه آن در االن كه نقطه همين ي درباره مثالً ـ

 چه؟ ي درباره ـ

 .كنيم مي زندگي آن در زندگي آن در االن كه نقطه همين ي دربازه مثالً ـ

 كلبه؟ يا است تپه به منظورت ـ

 روي كه ها تپه انظمام به اش وحشي گلهاي و وحشي گلهاي و چشمه و درختها ي همه با شقايق دشت، اين ي همه ـ
 .كنيم مي زندگي ما قشنگترينشان
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 بگوئي؟ خواهي مي چه ـ

 .خريد را ها زمين اين همه پدرت پيش سال پانزده ـ

 .است بخشش غيرقابل ديگر اين كنند؟ معامله را چشمه راضي چطور. نيست فروش و خريد قابل كه طبيعت ـ

 زندگي محوطه اين در بخواهند سالها اين در بخواهند سالها اين طي كه شدند مي پيدا كساني شايد صورت اين غير در ـ
 .كنند

 .دانست مي را اين هم بزرگ پدر قوي احتمال به ـ

 تو براي بتواند تا اش دارائي همه از اول همان در شد حاضر كه بود خورده سختي شكست چه پدرت. بكن را فكرش ـ
 .توست شخصي قلمرو پهناور دشت اين ي همه واقع در. كند فراهم نخورده دست و روحاني فضاي يك

 از اوقات گاهي حتي. نيود نزديك من و بزرگ پدر فكر طرز به هم زياد كه فهميدم شناختم را پدرم من ه آنطور ولي ـ
 .كرد مي فرار كردن زندگي ساده از عمالً اما دانست، مي مسخره را گرائي تجدد. كرد مي فرار واقعيات بعضي درك

 دالئل آن از يكي اين، شايد كردي؟ـ را گيري نتيجه اين بيايد اينجا به بايد كردن زندگي براي كه كرد نمي قبول چون ـ
 .باشد

 زنده را خاطراتي پدرت براي اما خدائي، و شكوه با طبيعتش و زيباست شمال گرچه. كنم مي فكر ديگري طور من ولي ـ
 و درختما از انگار. ديدم چشمانش در او با برخوردم روز نخستين از را واقعيت اين من. بود بدتر هم جهنم از كه كرد مي

 نقطه آن در بودن از كه هست يادم كامالً. كشيد مي نفس بزور را لطيف هواي حتي. داشت نفرت پايش زير هاي سبزه
 .بود گرفته غم را وجودش ي همه

 داد؟ مي خرج به عجله آنقدر رفتن باي علت همين به ـ

 باشد، ديده جائي چنين يك در بار اولين را مادرت دارد، امكان. باشد ديگري چيز تواتد نمي اين جز علتش من، نظر به ـ
 دريا كوه جا يك است، همه كه هم شمال هاي منظره. اينجاست مادرت زادگاه چون بوده شمال در ديدارشان اولين يقيقاً

 .دهد مي عشق بوي و زيباست شبيه جا همه. چشمه و تپه جا يك بود، جنگل و

 داشته باورش كه كني مي را خودت سعي و نزيكي خيلي من دنياي به پدرم رغم به تو كه كنم مي شكر را خودم خداي ـ
 .باشي
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 درست. كرد وارانه برايش را چيز همه دنيا اما پرستيد، مي را تو و داشت ايمان خدا به. شناخت مي را عشق هم پدرت ـ
 مدت اين تمام در و كند مي تماشا را فصول مرگ، انتظار با و نشسته پنجره كنار و گرفته العالج بيماري كه كسي شبيه

 باشد مبتال بيماري همان به همدردش بايد چون چرا؟ داني مي. كند باز پيشش را دلش ي عقيده تا شود نمي پيدا همدردي
 .باشد نداشته آميز حقارت و دلسئزانه نگاه و بفهمد را دردش تا

 بود؟ دردمند قدر اين پدر يعني دانم، نمي ـ

 .دارد خودش براي دردي يك كسي هر بله، ـ

 .پرداخت سختي تاوان خودش كه حالي در شد، ام خوشبختي باعت پدرم بنابراين ـ

 .كني مي گلوگيرش چه ببين خورديم، خوشمزه غذاي لقمه يك ـ

 .زنم نمي كننده ناراحت حرفهاي ديگر خوب، خيلي ـ

 .شوي مي تنبيه جا در نيست، خبري هشدار از دفعه اين ولي داني، مي خودت باالخره ـ

 بشنوي؟ مرا دل حرف نداري دوست ولي بگودي، خواهي مي چه هر داري حق تو چطور ـ

 موافقي؟ بگو بكنم، شوخي يك شده كه هم تفنن براي خواهم مي حاال ـ

 .دانم مي بعيد تو از اما نيست، بد ـ

 را؟ چيزي چه ـ

 .را كردن شوخي ـ

 :گفت و خورد چنين شگفتي عالمت به ياشار پيشاني ـ

 دليل؟ چه به بپرسم شود مي ـ

 .باشي داشت نرمي اخالق كه آمده پيش كم خيلي ام ديده خشن و جدي را تو هميشه من است، ساده خيلي ـ

 .ميكردم فكر اين از غير حال به تا خودم چطور؟ ـ

 داري؟ ماليمي اخالق خيلي كردي مي خيال حتماً ـ
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 .فرمانبردارم و مطيع تو جلوي خصوصاً كردم مي فكر اين از بيشتر ـ

 .نبوده اينطور اغلب كه بدان پس ـ

 باشم؟ موفق ام عالقه دادن نشان در نتوانستم يعني ـ

 .نبود اين منظورم نه، ـ

 چه؟ پس ـ

 .دارد وجود تو در خاصي خشونت اما بوده، عميق و خالص هميشه تو محبت ابراز ـ

 كردم؟ هم ناراحتت وقت هيچ ـ

 !شايد...  دانم نمي ـ

 :گفت و ساخت نمايان فرمش خوش سبيل پشت از را سپيدش هاي دندان اي مغرورانه و زيبا لبخند

 رفتارم؟ يا بود آميز خشونت داشتنم دوست نفهميدم، خوب ـ

 .شد مي اش چاشني سختي غروز خاصي جاهاي در البته كه هردو، وقتها بعضي ـ

 داشت؟ اي مزه چه اش چاشني خوب، ـ

 باشد؟ داشته مزه كه غذاست تو غرور مر. كني مي سواالتي عجب هم تو ـ

 .گفتي خودت ـ

 .كرد نمي ام راضي هميشه رفته، هم روي ـ

 .گويم مي را خشونتم عشق؟ غذاي يا چاشني...! اوه ـ

 .دارد مي نگه راضي هميشه را قلب باشد تكلّف بي چيز همه كه جائي ـ

 .دارد سازش تو لطيف جنس با من خشن خوي پس ـ

 .شد بدل و رد نظر يك در بود كه چه هر جواب. ديد نور در را ديگري اعماق كدام هر نگاه و شد سنگين فضا
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 :گفت و كرد بازي گردنبدش با صحرا

 .شدي پشيمان كردن شوخي از انگار ـ

 و ربا دل هميشه از بيش صحرا و خواستن و عشق از آكنده فضا. بكند رفتاري چه يا بدهد جوابي چه دانست نمي ياشار
 نفوذ با چشمان توانست فقط. افروز آتش و ربا دل هميشه از يش صحرا و بود خواستن و عشق از آكنده فضا. افروز آتش

 ي خورده گره هم به انگشتان دادن فشار با را عشق ي چاذبه و شيفتگي و درآورد ردش به وي رخسار بر را قدرتمندش و
 .دهد فرو خويش

 :گفت آلود رخوت لحني با عاقبت

 خير به شب...  قشنگ شوخي يك با خواستي تو اگر آخرش زنبم، مي حرف كنيم، مي تماشا را ها ستاره بيرون رويم مي ـ
 شبنم، عطر شباهنگ، مرغ آواي هستند، تو مال هايش ستاره آسمان اين كران تو اگر آخرش زنيم، مي خوب. گوئيم مي

 قلبي مالك چطور ات دارائي بقيه با مانده فقط. تواند مال همه و همه چشمه، صداي و ها پرنده تخم حتي يا شب، ي ترانه
 .بشوي هست هم خشن و مغرور خودت قول به كه

 .بمانم مستاجر دهم مي ترجيج. باشد اي شده كار شدن شده قلب آن مالك كنم نمي فكر

 .دارد سنگيني بهاي انا است، ساده خيلي اتفاقاً ـ

 .نيستم طالب من كه خواهد م حقيقي طالب سنگين، بهايي پرداخت ـ

 و عشق كه فراستي و سركش روح با ناپذيري تسخير ، وقار زيبايي،: داري را پرداختش نرخ و هستي كه ام مدعي من ـ
 .است پرداخ نرخ اش همه كرده، افراط تو در طبيعت

 .آن شيوه و تمايل و رضايت يا پرداخت مقدار است؟ مهم تو براي بيشتر چيز چه

 .آن شيوه و تمايل فقط هرگز ـ

 بكنم؟ بايد كار چه. باشم تو قلب هميشگي صاحب مايلم و شده عوض ام عقيده من كه كنيم مي فرض خوب

 بداني؟ خواهي مي واقعاً ـ

 .تصور اين فرض با بله ـ
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 .كني ابراز و پيدا ات عالقه و تمايل اثبات براي را راه گوياترين و زيباترين بايد خوب چه ـ

 .باشم ام خانه مالكيت اثبات به ودار و داد تكان را صحرا هاي شانه اي كودكانه ي خنده

 .شود مي هم بامزه بموقعش ولي راستي؟ ـ

 .خير يه شب رفتم كه من ـ

 .بزنم حرف كيف داخل محتويات به راجع خواستم مي تازه من كجا؟ ـ

 :گفت و رفت بيرون كلبه از صحرا ـ

 .شوم بيدار زود صبح بايد نمانده وقتي ـ

 را مدارك و اسناد حاوي صندقي كيف شد، بلند بروي؟ گوسفندچراني به هم باز حرفها اين از بعد گذارم مي كردي خيال ـ
 را اوراق و نشست او تخت روي. زد مي گروه و بود نشسته دار پشت صحرا.  رفت يورت داخل به صحرا پي در و برداشت

 مهم قسمتهاي كار اين انجام حين در گذاشت كناري به و انداخت نظري يك هر به و آورد بيرون كيف داخل از يكي يكي
 و تجاري مجتمع بافي، فرش كارخانه. داد مي توضيح او براي مختصراً را جزئيات و كرد مي قرائت بلند صداي با را

 پوشيده چنين اين اسنادي از تخت روي كه نگذشت چيزي... و صادراتي اجناي فروشگاه ، باغ زراعي، زمينهاي ساختماني،
 :گفت و افتاد دوران به سرش جا يك در ثروت همه آن ديدن از ياشار و شد

 .بكند كار چه اموال همه اين با كه ماند مي آدم ـ

 .بخشيد را همه راحت خيلي شود مي دارد، وجود ساده راه يك ـ

 از حرف راحت فقدر اين و بپوشم اينها از چشم آساني اين به توانستم نمي وجه هيچ به بودم تو جاي من اگر راستش ـ
 .دانند مي محض ديوانگي را چرائي و چون بي سخاوت چنين خيليها. بزنم بخشش

 باشد؟ ديوانگي كارم كني نمي فكر كه تو ـ

 .باشد داشته وجود هم تري پسنديده.  بهتر راه كنم مي فكر اما نه، كه معلومه ـ

 .بهتر چه باشد بسندانه خدا اگر ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  399 

 نهايت در اما دارد، روزي شبانه تالش به احتياج گرچه كنم پيشنهاد خواهم مي من كه راهي تازه. هست كه باش مطمئن ـ
 جاهاي به آن اهداي يا خيريه انجمنهاي به ثروت اين بخشش با تعهد و مسيوليت احساس بدون كه است اين از بهتر

 نمي ر اين كه ما. شوند گذشته از تر بدبخت و پروارتر و شود آلوده گناه به دستشان ها يعضي كه كنيم كاري مشابه
 .شود ميل و حيف مطلوب ي نتيجه دادن بدون آمده دست به زحمت به كه ثروتي نداريم دوست. خواهيم

 .باشد امده بدست كار و زحمت با ثروت همه اين ندارد امكان ـ

 در را كارگرها حق و زحمت توانيم نمي باشد نداشته صاحبش تالش و زحمت از اي بهره آن اعظم كنيم فرض اگر حتي ـ
 و حق به راضي كه كساني بسا چه يا. بگيريم ناديده است شده ضايع حقشان بين اي در كه را افرادي يا. بگيريم نظر

 .آورد در آب از خالص نميشود را معجوني چنين بنابراين نبودند، خودشان حقوق

 .شدنش ميل و حيف و دادن دست نه و آمدنش دست به راه و ثروت اين نه نيست، مهم اينها از كدام هيچ من براي ـ

 .بدهي نجات را پدرت كه توست وظيفه من نظر به ولي كني نمي احساس خود در مسئوليتي و تعهد هيچ تو آ

 داشته مساله اين با اي آگاهانه برخورد نيستم قادر تو مثل چون كنم، واگذار تو به را مسئوليت اين دارم دوست من ـ
 سرنوشت داني مي مصلحت خودت طور هر خواهم مي تو از باشدو تواند مي چقذر هركسي واقعي حق كه بدانم و باشم
 .كني معين را پدرم مايملك و ثروت

 اما بشود، تقسيم نيازمندان و مستحقان بين نسبي و مساوي شكل يك به شايد ثروت ي همه كه كنم كاري توانم مي ـالبته
 محصولي نه و شود مي سبز نه وقت هيچ كه خشكيده درخت يك به زيور كه هست اين مثل نهايت در كار اين دانم مي
 خشكيده درخت هزاران از بهتر و تر زيبا خيلي سبز، اما كوچك؛ نهال يك. كاشت درخت يك بايد. كنند آويزان دهد مي

 از تو خاطر به پدرت كه نرود يادت. است خشكيده درخت هزاران از بهتر و زيباتر خيلي سبز، اما كوچك نهال يك. است
... من بخواهي اگر گذاشت ت هاي شانه روي را خودش عمر تباهي حاصل تو به كمك اميد به و گذشت خودش چيز همه
 .بدهـي قرار خودش جاي در و برساني مقصد به را آن كه كنم كمكت كه توانم مي

 .كنم مي را كار اين...  رسد مي آرامش به پدرم روح صورت اين در اگر ـ

 :گفت و گرفت قرار كنار و شد بلند جا از خوشحالي با ياشار

 حال عين در و ايم نشسته گوشه يك ما كه اينجوري. داد انجام كاري. كرد حركتي بايد. كردي انتخاب را راه ترين مفبد ـ
 .نيست شدني برو، پيش درست و خوب چيز همه كه داريم انتظار
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 :گفت و زد لبخندي بود برده پي ياشار مطلب كنه به كه صحرا ـ

 .باشم خودم عالم در بتوانم كمتر كه كند نمي من با كاري ات بشردوستانه آرزوهاي ـ

 پروانه. هستي هم ديگران مال داري تعلق خودت به كه اندازه همان به.  باشي خودت عالم در تواني نمي هميشه باالخره ـ
 فرا روز آن كه وقتي و كند انتخاب خودش نرم ابريشمي ي پيله درون از آمدن بيرون براي را روزي يك بايد قشنگ
 .نيست ساخته كاري هم خودش از حتي برسد

 :گفت و دوخت مخاطبش به را اش خاكشتري و درشت چشمان صحرا

 .كن شروع فردا بيني مي الزم اگر ـ

 فردا؟ چرا ـ

 بگوئي؟ را پيشنهادت خواهي نمي بزنم؟ زل دهانت به طور همين بايد كي تا ـ

 ؟ كجا از و كنم شروع بايد چطور دانم نمي فقط الساعه همين چرا ـ

 .بگو آرزويت از ـ

 هيچ داشتم آرزو هميشه استو شروع براي خوبي خط گويي مي راست ـ

 بي ي بچه هزاران بدبختانه اما چيست، كه نفهميد را بدبختي و تنهايي طعم و نماند دور مادرش و و پدر از اي بچه
 .داشت خواهند وجود هم هميشه و دارند وجود سرپرست

 كنند؟ مي زندگي چطور سرپرست بي هاي بچه داني مي تو ـ

 كه بيني خودت چشم با اگر. زنند مي كارهايي چه به دست نان لقمه براي بداني اگر. ديدم نمي را آنها وقت هيچ كاش ـ
 كاري دستت از اما كني، پيدا نجاتي راه خواهي مي كه ببيني وقتي. شوي مي زده چيز همه از كنند، مي زندگي چطور و كجا

 .كند مي جلوه ارزش بي برايت زندگي و افتي مي كندن جان به نيست، ساخته

 ي همه. لجنزار گذارند مي را اسمش ها بعضي كه جاهائي يا كنند مي زندگي خرابه و زاغه توي يا بگويم؟ چطوري
 در و است دازتر عمرشان نتيجه در و است درازتر عادي روزهاي از كه شده عجين فالكت و فقر با شان زندگي روزهاي
 .شود مي ديگران از تز كوتاه عمرشان نتيجه
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 كنند؟ نمي كار چرا ـ

 به. دهد نمي كار آنها به شدندكسي هم بزرگتر كه وقتي تازه دهد؟ انجام تواند مي مفيدي كار چه سال ده زير بچه يك ـ
 آيند مي در آب از دزد يا عاقبت و بگردند كاري هر دنبال خودشان شكم كردن سير براي شوند مي مجبور كه دليل اين
 .خالفكار يا

 منحرف گاه هم نياز بي هاي بچه بلكه نيست، سرپرست بي ي ها بچه بقيه به منحصر كارها طور اين فهميدم من كه آنطور
 .شوند مي

 گفت؟ درست.  شنيدي پدزت از را حرف اين حتماً ـ

 .بله ـ

 سرنوشتي آنها از يكي و باشد داشته استثنائي اگر فرض بر كه است باز برايشان برگشتي راه معموالً ها بچه قبيل اين ـ
 و گذشت خورر در را آنها ديگران هم باز باشد، داشته شده كشيده بست بن به و شده رانده جا همه از هاي بچه مشابه
 .دانند مي دوستي اسان

 فكرم و آمد درد به آنها رنج از قلبم اينكه با. شدند ظاهر چشمم جلوي ها بچه آن ي همه ت حرفهاي با چرا دانم نمي ـ
 .ميكند اميدوارم كه روشني ي نقطه. دارم خوبي احساس اما شد، آشفته

 كردن شاد براي اما شدم متاثر فرزند يك ي اندازه به پدرت رگ از كن باور. بودم خوشحال اينقدر همين براي هم من ـ
 و و سراپاشور داد، انجام كاري شود مي واقعاً دفعه اين و ارد وجود راهي اينكه از بچه، همه آن دادن نجات و روحش
 بحران ديگر، طرف از بدهم دست از را فرصت لحظه يك حتي ندارم دوست. است اندازه از بيش اشتياقم شدمو شوق
 زدن حرف ديگر. شد تمام كه حاال. بگذريم.. بيايم،تو طرفت و بگيرم چيزي خواستم وقت هر. داد مي رنجم تو ورحي
 .است فايده بي اش درباره

 از تر روشن را اش چهره كه وافر اشتياق با و كرد ياشار به را رويش و شد جابجا تخته روي و كشيد كار از دست صحرا
 :گفت اسناد به اي اشاره با بود ساخته هميشه

 از تر روشت را اش چهره وافر اشتياقي با و كرد ياشار به را رويش و شد جابجا تخته روي و كشيد كار از دست صحرا ـ
 :گفت اسناد به اي اشاره با بود ساخته هميشه

 داد؟ انجام كاري شود مي چيزها اين با يعني ـ
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 وارد خودش راه از بايد مشكلي هر حل براي كه بودك گفته امشب باد يادت اگر داشتو تخواهد امكان كه اينها بدون ـ
 راهي هر شروع براي كه دانيم مي و داريم اختيار در امكاناتي طور هر نهايت در و پول كافي ي اندازه به ما حاال. شد

 داشته وجود ما در ها بچه به كردن كمك عشق واقعاً اگر. بسنجيم را خودمان و كنيم فكر خوب ولي است، باز جلويمان
 .ايم برداشته را اول قدم نتيجه در و گزيد خواهيم بر باسد آنها ترين سخت اگر حتي را راه بهترين باشد،

 داري؟ خيالي چه بگو زودتر. شود مي تمام صبرم دارد كم كم ـ

 .اي آمده شوق سر حسابي بينم مي

 بمانم؟ تفاوت بي گفتي نو كه حرفهايي با توانستم مي مگر ـ

 ها، بچه جسم و روح پرورش براي سالم محيط. بگيرم نظر در را جوانب ي همه كردم سعي. كردم فكر اش درباره خيلي ـ
 اين گرفتن نظر در و شوند ملحق آنها به شايد آينده در كه هايي بچه و ها بچه اين مخارج تامين ومن تو دائمي حضور
 .رفت نخواهد هدر هم سكه يك حتي مقدس هدف اين يافتن تحقيق و رسيدن ثمر به با كه واقعيت

 .زني مي ها بچه نگهداري از حرف داري تو باشم فهميده درست اگر ـ

 :گفت و افتاد رعشه به بود گفته كه آنچه تجسم از وجودش تمام و كرد باز هم از را ياشار چهره خطوط بخش اميد لبخند

 همرا باشد، داشته جا گذارند مي پا آنجا به كه اي بچه تا چند هر براي كه بزرگ خيلي خانه يك. فهميدي درست كامالً ـ
 .آزمليشگاه و كتابخانه يك و تفريحي پارك مدرسه، با

 .اي كرده را جا همه فكر آيد مي نظر به شود مي عالي خيلي

 يكي من كار شود، روبرو اي نشده بيني پيش مشكل يا نقص كوچكترين با ريزي برنامه و طرح اگر. باشد اينطور هم بايد ـ
 .است ساخته

 .آيي مي بر مارها ترين سخت پس از تو من نظر بهه.  كني مي غلو داري ـ

 .داشت نخواهد امكان كوچك ي فرشته تو بدون اما شايد، ـ

 كمتر من داني مي بهتر خودت كه حالي در زدي حرف دائمي حضور از تو و باشد داشته وجود اشكال يك شايد فقط ـ
 .كني اداره را كارها تنهايي ب مجبوري صور اين در كنم، تحمل درازي مدت براي توانم مي را جايي
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 گرفتم؟ قوت من در تو وجود اميد به عالقه و شور اي همهي من، كردي فكر جداً تو ـ

 .نبود اين منظورم ـ

 سخت قادرم و گيرم مي نيرو اميد به و گرفت قوت من در تو وجود اميد به عالقه و شور اين ي همه ميداني هيچ دانم مي ـ
 جاي تو اگر بگو، خودت حاال بگذارم سر پشت را مشكالت ترين ساده نتوانم شايد واال بردارم، راه سر از را موانع ترين
 .بگيري فاصله خودت نيروي مولد از تواني مي باشي من

 .كجاست كه بدانم را نظزرت مورد محل خواهم مي فقط كيري، مي فاصله من از داري كه نگفتم من ـ

 فقط كه همواري هاي زمان همان چشمه، حوالي و بشنوم را نفست صدايت تا باشم نزديك...  آنقدر بتوانم كه جائي ـ
 .است علفزار

 :گفت و رفت فرو رويا به حرف اين شنيدن با صحرا ـ

 حتي آنها وجود با بزرگي، اين به دشتي در بچه، همه آن بازي و شادي صداي...  شيريني تصور ه بزرگ، خداي...  آه ـ
 .شد خواهد گل از پر اينجا طبيعت هم ها زمستان طبيعت

 .بكند خداكونه تحول يك دستخوش را ها بچه آزرده روح اينجا، پاك و بهشتي محيط اميدوارم ـ

 .باشن آنها با خواستم كه وقت هر توانم مي من ترتيب اين به ـ

 :گفت تاكيد با ياشار

 .دهيم اختصاص ها بچه ي اداره و تعليم صرف به را اوقاتمان بيشتر بايد نه، خواستيم وقت هر ـ

 بربياييم؟ كارها پس از توانيم مي چطور تنهايي ما ـ

 الزم كه تعداد هر به تازه. كرد اينكار قبول به وادار مارا كه عشقي نيروي و وجدان همينطور هست خدا نيستيم، تنها ما ـ
 .كنيم مي استخدام آزموده مار و اخالق خوش معلم باشد

 :گفت نگران نگاهي با صحرا

 .باشد اداره و نظارت فقط نكنم فكر. افتد مي تو گردن به مشكالت بيشتر بار ولي ـ
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 به بيشتر كنم مي فكر كار حاصل به وقت هر. ارزد مي واقعاً باشد فرسا طاقت و سخت هم طاقت و سخت هم چقدر هر ـ
 .برم مي پي واقعي ارزش

 كاش اي كند مي آرزو آدم كه افتد مي شوري چنان به انسان وجود پاي تا س انگيزي، هيجان و زيبا فكر چنين وجود با ـ
 .بود فردا صبح تا ها بچه آمدن انتظار و بود شده ساخته ها بچه ي خانه االن همين

 طراحي ي خبره دوستانم از يكي. بود خواهد انتظارمان صبح فرداها همين از يكي شد خواهد طور همين روز يك ـ
 ي جرگه از اتفاقاً. است فكري خوش و ذوق خوش پسر فرهنگ. بروم شهر به ديدنش براي فردا بايد. است ساختمان

 .ست ها بچه همين

 بشود؟ مهندس و بخواند درس شد موفق چطور پس ـ

 به را فرهنگ شوند بچه صاحب توانستند نمي كه شوهري و زن. شد عجيب تغيير اين باعث بزرگ شانس يك وجود ـ
 .آنهاست عاشق فرهنگ االن. كشدند خودشان ي خانه گرم محيط به پپرورشگاه از را او و كردند قبول فرزندي

 شدي؟ آشنا او با چطور تو ـ

 كه برخوردم اي كاره نيمه ساختمان به روز يك. بودم رفته يزد به سفرهايم آن از يكي براي اتفاقي، خيلي صورت به ـ
 .كرد جلب خودش به را توجهم سخت

 آنكه بي داد را ساختمان اين طرح كسي چه پرسيدم بود ناشناس كامالً برايم لحظه آن در كه فرهنگ از و رفتم جلو
 ساختمان به راجع ضيحاتي تو كند معرفي را خودش آنكه بي. داد را ساختمان به راجع ضيحاتي تو كند معرفي را خودش

 با سنتي معماري تلفيق يعني پروژه موفقيت صورت در كه شده گذاري سرمايه معماري اين طرح روي«: گفت و داد
 ».شد خواهد داده تعميم هم كويري شهرهاي ساير به ساختمانها نوع اين ساخت مدرن،طرز معماري و كويري يادگيرهاي

 .شديم آشنا كه بود اينجوري

 .شد حل فعالً اساسي مساله يك بنابراين ـ

 كه است سرمايه كمبود باشد ساز اي زمينه هر در تواند مي كه موردي تنها. ندارد وجود خاصي مشكل موارد جور اين ـ
 .شود مي پيدا وفور به متخصص كار نيروي واال است، شده حل كامالً ما براي كه است، شده حل كامالً ما براي

 كنيم؟ شروع خواهي مي كي از ـ
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. بشود ها ساختمان ساخت ي هزينه صرف بايد چقدر ببينم و كنم محاسبه سرمايه كل دقت به بايد دقت به بايد اول ـ
 را زراعي زمينهاي. باشيم داشته كافي ي اندازه به نقد پول و برسانم فروش به را مسكوني ساختمانهاي و تجاري زمينهاي

 كنم مي فكر چوبي صنايع كارگاه و ها كارخانه طور همين فروشيم نمي همين. فروشيم نمي آينده در آذوقه تامين براي
 .باشد كافي ها بچه مدرسه و خانه ي ساليانه مخارج تامين براي اينها

 مي آينده به متفكرانه خود تصورات و ذهنيات در ور غوطه و كرد مي صحرگاه و بود داده تكيه تخته به را آرنجش ياشار
 .انديشيد

 :گفت خود خاص شيطنت با دريافت چون صحرا

 كجا اخمم و خشن ديگرت هاي اخالق مثل هم كردنت فكر و خنديدن روز يك ترسم مي كردي؟ اخم اينطور حاالچرا ـ
 بود؟

 خبري خشونت و قهر و اخم از ديگر وقت آن كني مي پيدا زيادي ي مشغله و شود مي شلوغ سرت كم كم خدا، شكر ـ
 .نيست

 .كند ي تشديد را اينها همه زياد كار و فكري مشغله برعكس، اتفاقاً ـ

 .شود مي تر سخت توهم كردن تحمل نسبت، همان به ـ

 كنيد؟ مي كار چه شود تمام تحملتان وقتي بفرماييد شود مي راستي؟ ـ

 .آيد نمي خوشت تو كه زنم مي كارهايي به دست... يا...  كشم مي داد سرت ـ

 .شوم مي تر بداخالق و بدتر كه چون شود مي تمام خودت ضرر به فقط اينطوري ـ

 .نداري كاري من با كه دانم مي اما شوي، مي وحشتناك چقدر بكن را تصورش ،... نچ نچ نچ... اوخ اوخ، اوخ، ـ

 كردم كاري و شدم عصباني شايد چون نرو تند زياد اما بكن، خوب، خيلي. كني اذيتم خواهي مي پس اينطور، كه به، به ـ
 .شوي سير من از كه

 پشيمان و ناراحت خودت دست از كه كنم مي كاري بلكه شوم، نمي سير تنها نه ترسم؟ مي حرفت اين با كردي خيال ـ ـ
 .شوي
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 گرفتي؟ ياد خوب چيز همه اين سرعت اين به چطور پشتكاري، و پيشرفت عجب ـ

 .مهربان و چدي معلّم يك از ـ

 .باشد داشته رحمي بي قلب بايد ذاتي، بد و نظير بي معلّم چه ـ

 .شنيدم خودم باوركن زند، مي تند و است گرم كبوتر دل مثل قلبش ـ

 :گفت كرد مي نگاهش باناباوري كه همچنان ياشار

 كني؟ خطر موقع بي نبايد نداد يادت ـ

 كشم؟ مي را آينده ي نقشه رويائي و قشنگ چادر يك در خوشحال وقتي خصوصاً ـ

 .كند نمي فرقي زمان و جا من براي ـ

 ؟...كني مي عشق كردنم اذيت از موقعي هر و هرجا يعني ـ

 ديدن. ببينم خوششحال و سرحال را تو هميشه دارم دوست دارم، را تو فقط من بزرگ دنياي اين توي هم؛ جور چه ـ
 .است من براي چيز مهمترين تو ي خنده

 با و شد كارش مانع و گرفت را صحرا دست دو هر ياشار. زد شانه محكم را زده گره رديف و برداشت را شانه آنگاه،
 :گفت آمرانه لحن

 كني؟ مي كار وت دير تا هم شبها كه نداري فعاليت كافي ي اندازه به نيست، كردن كار وقت االن ـ

 .نيستم خسته كن باوركن ـ

 .شوي الغر و ضعيف اين از بيشتر ببينم توانم نمي. گذارم نمي من اما باشد، طور همين كند خدا ـ

 .داني مي بهتر هم خودت نيستم، ضعيف من ـ

 يا هنري كار يك عنوان به فقط اما چرا، نباف، گويم نمي. بگذار من عهده به را كردن كار. صحرا كنم مي خواهش ـ
. دهم مي تحول قديمي چوپان همان به را گوسفندان فردا ضمن، در. باشد من عهده به بايد خانه مخارج تامين. سرگرمي

 و پرنده دوست كلي خودت گوسفندهاي از غير كه تو. دهم مي تحول قديمي چوپان همان به را گوسفندان از غير كه تو
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 دنبالت شان همه نرسيده دشت به پايت چطور كه ديدم خودم چشمهاي با خودم چون. نه بگوئي تواني نمي. داري چرنده
 .افتند مي راه

 .دارم دوست را زدن نقش وجودم ي همه با. كشاند مي دار طرف به مرا كه است عشق بيشتر نيست، خودم دست ـ

 .رسند مي نظر به زنده هايت قاليچه دليل همين به دانم، مي ـ

 .ببافم بگذار پس ـ

 و نكني صبر است بهتر بزني بيرون راحت خيال با تو كه ببرد خوابم و ام خستگي باعث ات شانه صداي خواهي مي اگر ـ
 پوشي پرده بدون كه بهتر چه پس مانم، مي بيدار صبح تا صورت هز در كه من. بروي خودم چشم جلوي االن همين
 .بروي داري دوست كه جائي به به آسوده و آزاد حاال همين و نكني خسته را خودت خودت

 :گفت عتاب و دلخوري با صحرا

 .آورد نمي من روي به وقت هيچ بزرگ پدرت ـ

 .نداشت رفتنت به اي عالقه حال عين در اما دارم، قبول ـ

 كني؟ مي فكر پدربزرگ مثل هم تو چه؟ تو ـ

 خودت به منحصر فقط كردنت عاشقي طريق و تو نياز و عشق من نظر به. كنم مي فكر ديگري طور حاال اما چرا، قبالً ـ
 تو اما هستند، معشوق در شدن فنا و وصل دنبال نهايت در آنها. دارم آشنائي صوفيها و عرفا سلوك و عشق با من. است
 نه؟ مگر نداري قيول شكل اين به را وصل

 كنم زندگي تا ام شده آفريده من پس فهميدم. برگرداند زندگي به مرا خودش بارها اما شدم، كشيده راه اين به هم من ـ
 همه ودر هميشه عشق و بمانم عاشق طيعت مثل بودن، پاك براي هميشه اما ببرم، را لذت نهايت شده داده مواهب از و

 .بزند لبخند من به حال

 .است بخشنده و بزرگ خداوند ـ

 .رسيد او وصل به شود نمي دليل همين به ـ

 نه؟ مگر نداري قبول شكل اين به را وصل تو اما هستند، معشوق
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 و كنم زندگي تا ام شده آفريده من پس فهميدم. برگرداند زندگي به مرا خودش بارها اما شدم، كشيده راه اين هم من ـ
 هميشه عشق و بمانم باقي عاشق طبيعت مثل بودن، پاك براي بايد هميشه اما ببرم، را لذت نهايت شده داده مواهب از

 .بزند لبخند من به حال درهمه و هميشه عشق و بمانم باقي عاشق طبيعت مثل بودن پاك براي بايد

 .است بخشنده و بزرگ خداوند ـ

 زندگي در. شويم جاودانه او عشق در بخواهيم كه هستيم آن از كوچكتر ما. رسيد او وصل به شود نمي دليل همين به ـ
 .ببريم لذّت دنيا از بهتر و بيشتر و بسازيم را خودمان تا دهد مي فرصت ما به او كه آيد مي پيش بار هزاران

 .كردم پيدا را راه او هشدار از بارها هم من ـ

 .كنيم پيدا را واقعيت آنها به نگاه از لحظه هر ما تا گذاشت جا به خوبي و زيبايي از ندايي چيز همه در ـ

 .كنم مخالفت توانم نمي رفتنت بيرون با كه است دليل همين به ـ

 بيائي؟ من با نداري دوست ـ

 بزرگي عالم تو مثل هم من دنيا ي همه شايد يا دنياست صورت ترين قشنگ من براي. دارد ديگري صورت من نگار نه، ـ
. بينم مي خودم عشق ليخند در اش هستي و تمام را دنيا ي همه تو مثل هم من. شناسم مي را عشق تو مثل چون دارم
 .ندارد هم صورت ندارد، بيشتر جواب يك باشد كه چه هر راستين عشق

 .كرد مي تماشا را طلوع و بود ايستاده عزيزانش مزار و تپه تارك بر صحرا

 .بتاباند طبيعت به را اش ديده روشن انوار تا سائيد مي را خاور پلك خورشيد هنوز

 طالئي ي اشعه با بودندبودند كرده استحمام بامدادي رقيق مه در كه را رستنيها و گلها نمدار بدون و برآمد آفتاب كم كم
 .كرد صحرا مشتاق هميشه چشمان و گونخ رهسپار را خود ي بوسه نخستين ولي كرد، خشك خود

 صحرا. بود رختخواب در هنوز ياشار رفت، مي انتظار كه همانطور شد، كلبه داخل. رفت خانه سوي به و شد سرازير تپه از
 :گفت كردو نزديك را سرش كندو بيدارش تا رفت جلو

 اگر. داري كار خيلي امروز رفته؟ يادت مگر ،...ياشار شوي؟ بلند خواهي نمي شده، آماده كه است وقت خيلي صبحانه ـ
 .رسي مي خودت امروز كارهاي به نه هست، خبري صبحانه از نه بخوابي طور همين بخواهي
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 و شود بلند نرمش و گرم جاي از كه شود مي حاضر مردي كدام صبح وقت اين خانم آخر بگويد تو به كه نيست يكي ـ
 باشم؟ اش دومي من كه برود كار دنبال

 .شده ظهر بجنبي بيايي تو تا حاال اما بخوابي، اينها از بيشتر توانستي مي شدند نمي تر كوتاه روزها و نبود پاييز فصل اگر

 :گفت زندگي سر و نشاط با و انداخت دورگردنش برداشت، صحرا دست از را حوله باالخره

 .بكنم بجا جا را كوه توانم مي كه خوشحالم اينقدر امروز ـ

 .بعد بشوي را صورتت و دست اول ـ

 آب ليوان در را گل صحرا ي روبرو شد، كلبه داخل ياس گل اي شاخه با بعد ي دقيقه چند رفت بيرون و خنديد ياشار
 :گفت آمرانه و داد قرار

 .بيداز ات شانه روي هم پيراهن يك كن، خشك را سرت حوله با ـ

 .شوم نمي مريض نباش نگرانم ـ

 .بخوري سرما دارد امكان ولي ـ

 .باشي داشته هوا يك را خانه و خودت هميشه بايد خورم، نمي سرما نشوم هوا دو اگر نترس ـ

 :گفت و گذاشت او ي شانه روي را خودش شال شد بلند

 داري؟ اي برنامه چه دقيقاً امروز ـ

 :گفت كرد مي نگاه را صحرا و نوشيد مي را آن آرام كه حالي در و كرد شيرين حيه دو با رت اش چاي فنجان

 يك و بگيرم تماس فرهنگ با حتماً امروز بايد. دارم ضروري تلفن تا چند ولي بگذارم، تنها را تو خواهد نمي دلم ـ
 .باشم داشته سپهري آقاي با هم دوستانه مشورت

 دوست اگر كارها؟ دنبال راحت نيايد تو چرا بربيايم خودم پس از تنهائي توانم مي من وقتي. گيري مي سخت داري تو ـ
 .بفرس پيشم را سلما باشم تنها نداري

 صحرا؟ داني مي. كنم تحمل خودم من واقع در نيست اين مشكل ـ
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 تو بدون بتوانم مشكل كه ام شده دلبسته و ام كرده عادت روزت هر ديدن به طوري. ام شده ات وابسته بدجوري... من
 .بروم جائي

 .كني مي عادت كم كم... كني مي بزرگش داري زياد بتواني، نبايد چرا ـ

 .شود نمي عنوان هيچ به توانم، نمي ـ

 .باشي دور من از ماه يك تا هفته يك باشي مجبور كه بيايد پيشم كاري يك شايد ـ

 تواني؟ مي چه؟ خودت. است آور عذاب برايم هم فكرش حتي ـ

 :گفت و داد تكان منفي جواب ي نشانه به را سرش مليح لبخند يك با

 كني؟ مي تلفن پس ـ

 بعد بگيرد، تحويل را گله زودتر چه هر بگويم و بزنم چوبدار به سري يك بايد اول. گردم برمي دير ناهار براي اما ، بله ـ
 .رسد مي خودمان ي برنامه به نوبت كار آخر. بفرستم خود پيش را سلما

 .باشد جلو به هم حواست. نرو تند. باش مواظب رانندگي موقع ـ

 .اندازد نمي قلم ا را سفارش وقت هيچ هم او.مادرم عين شدي ـ

 .نيست ما كردن سفارش به لزومي كني احتياط كامالً تو اگر ـ

 .شد رفتن ي آماده و پوشيد را لباس ياشار صبحانه از پس ـ

 نداريم؟ الزم چيزي خانه براي ـ

 .داريم الزم چيز همه امروز براي نه ـ

 خواهي؟ نمي چيزي خودت ـ

 شد؟ چطور بياورد برايم بود قرار كه كتابي بگو، سلما به ـ

 .آوردم مي جلد چند خودم كتابهاي از گفتي مي خودم به خواستي؟ سلما از چرا ـ
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 را ن حتماً كرد پيشنهاد من به. كرد مي تعريف خيلي كتاب يك از سلما اما دارم، خواندن براي كافي ي اندازه به من ـ
 .بخوانم

 بود؟ چي اسمش ـ

 .مكبث ـ

 .شود نمي سير هم باز بخواند بار صد را كدام هر اگر كه طوري است، شكسپير آثار عاشق سلما ـ

 .باشد جالب بايد ـ

 .است آموزنده و كننده سرگرم بله، ـ

 .سالمت به برو شد ديرت ديگر ـ

 .خداحافظ ـ

 را او هنوز كه صحرا به رو ايستاد، ي لحظه شد مي ناپديد نظر از عابر كه جائي تپه، پيچ انتهاي در كوتاه مدتي از پس
 مشكل بسيار، تشكر و سفارش از پس و ديد را چوپان زاه در خوشبختانه. شد رهسپار و داد تكان دست كرد مي نظاره
 مشغول يا باشد مسافرت در فرهنگ اگر كه بود فكر اين به دائماً راه طول در و شد خانه راهي سپس. داد فيصله را رمه

 برود؟ ديگري كس چه سراغ و باشد نداشته را او با همكاري وق زوديها اين به كه طوري ديگر؛ اي پروژه تكميل

 ماشين و شد حياط داخل. بود باز در. رسيد خودشان منزل جلوي اينكه تا كرد ارزيابي را موقعيتها و فكر آنقدر باالخره
 باال ها پله از آسوده خاطري با. داد نمي اهميتي تقريباً كسي نبود و بود به كه بود خوشحال چنان. ديد باغچه كنار را پرويز

 .كرد سالم عشوه با و شد ظاهر جلويش معلق اجل مثل و آمد بيرون درهال از پري ناگهان كه رفت مي

 .سالم ـ

 گذره؟ مي خوش عمو؟ پسر چطوري ـ

 :داد جواب خشك لحني با ـ

 .خوبم ـ

 پرسي؟ نمي را ما حاال ـ
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 .آمديد خوش ـ

 ملكه. باشد آنجا بايد مادر كه دانست مي. رفت آشپزخانه بت سريع سپس. شد خانه داخل و گذشت وي كنار از آنگاه ـ
 .كرد مي صبحانه ميز و بود بسته تميزي بند پيش خاتون

 .خير به صبح. مادر سالم ـ

 آمدي؟ كي ماهت، روي به سالم ـ

 .پيش ي لحظه چند همين ـ

 هست؟ خوب است؟ چطور حالش صحرا. پسرم كردي خوب ـ

 .سالمت و خوب بله ـ

 خوايم نمي اگر كه آوردند پيغام مادرشان و پدر طرف از. رسيدند نيم و هشت ساعت پري و پرويز ديشب مادر؟ بيني مي
 .بفرستم همينطور را سلما بگيريم، عروسي

 داد؟ جوابي پدر ـ

 .كنند عروسي بايد حتماً آنها دارد، پا يك مرغ گفت پدرت ـ

 گويم؟ مي را سلما و پرويز چيست؟ خودشان نظر ـ

 مي. كرده پا به خوش را اصلي آتش ؛...پرويز اما كند، مي قبول بگيريم تصميم ما كه چه هر. ندارد حرفي طفلك سلما ـ
 .كند نمي را احمد ي مالحظه الاقل. ببرد اش خانه ب زودتر را سلما شده طور هر خواهد

 .شود مي درست نكنيد ناراحت را خودتان ـ

 بود؟ طرفها اين پري ـ

 .ديدمش ايوان باالي بيرون ـ

 .است پاكن به شر برادرش مثل هم دختر اين. نكند گوش را حرفهايمان وقت يك

 .است صادق و صفا با اما باشد، پرده بي و صريح كمي شايد. است زرنگي و راه به سر پسر پرويز مادرجون ولي ـ
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 داشت؟ خودمان دهكده همين از شخصيت با و خوب خواستگار چقدر سلما داني مي هيچ ـ

 دارد؟ دوست خيلي را سلما و است اي عاطفه با و سيرت خوش جوان پرويز حال هر به. خواست مي اينطور سرنوشت ـ

 .بكشم خجالت پدرت جلوي من كه كند مي كاري آورد؟ مي در ابروريزي اينقدر چرا پس ـ

 .شود مي تمام و گذرد مي زود چيز همه خدا اميد به ـ

 .پسرم كند خدا ـ

 نشده؟ بيدار هنوز كجاست؟ سلما ـ

 .كرد مي گريه و يود بيدار ديروقت تا بود ناراحت خيلي داشت بحث و جرّ پرويز با ديشب ـ

 بود؟ چه حرفش -

 برود شوهر خانه به بعد بشود انجام صحرا و تو عقد اول دارد دوست كوچكتر، خواهرهاي همه ،مثل هيچي -

 .نيست ميسر وجه هيچ به كه فعال.نبود قراري چنين -

 در را حرف اين پدرت. هست هم پدرت ي خواسته اين واقع در دلي شود، تلخ اوقاتت كه بگويم خواستم نمي اولش
 .گذاشت بقيه دهان

 از بهتر كه خودتان.ندارد وجود امكان اين فعال ولي بگيرد؟ را آنها بعدعروسي..كنيم عقد ما اول خواهد مي پدر...يعني -
 راه عروسي و عقد عجله با بخواهيم كه نيست درست اصال.گذرد مي صحرا پدر فوت از ماه دو فقط.داريد خبر اوضاع

 .بيندازيم

 .كني صحبت پدرت با خودت بايد پس -

 كنم مي صحبت او با خودم امشب حتما -

 شد آشپزخانه وارد سلما هنگام درهمين

 مادر سالم. بخير صبح. ياشار سالم -

 چطوري؟ گلمو خواهر سالم -
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 :گفت و نشست آشپزخانه غذاخوري ميز پشت برادرش جواب در

 است؟ چطور صحرا خوبي؟ خودت نيستم، بد -

 :گفت و كرد خواهرش به آلودي اخم نگاه

 دادند ماساژ گزنه با را چشمهايت دور چيه؟انگار -

 شيريني ظرف يك و الهيجان عطر خوش چاي فنجان دو خاتون ملكه. انداخت پايين را سرش و شد سرخ خجالت از سلما
 ياشار به سپس و سلما به نگاهي و داد تكان ريخته بهم اوضاع اين از را سرش و گذاشت ميز روي دو آن جلوي خانگي
 :وگفت افكند

 همه بجاي ديشب.نكرد پيدا سلما ديوار از كوتاهتر ديواري پدرت تو،اما فكر به خصوصا ، هست همه فكر به طفلك اين -
 .كرد توبيخش و كشيد داد او سر فقط

 شنويم؟ مي حرف كم خودمان كنيد؟ مي نارحت را ياشار حرفها اين با چرا -

 اضافي حرف به نياز كه هست افتاده پا پيش و كوچك موضوع آنقدر گفتم،وگرنه ياشار به را جريان اطالع محض فقط-
 .ندارد

 زند؟ مي را خودش حرف و گيرد نمي نظر در را چيز هيچ و كس هيچ حرمت پدر است؟چرا افتاده پا پيش واقعا -

 هان؟ اش، خانواده و پرويز يا كند مي لجاجت پدرت -

 به من چون كنند، مي سماجت دليل بي و بيخود اينها عمو و بشنوند،پرويز وقت يك شايد مادر، يواشتر كنم مي خواهش
 .ندارم رفتن قصد ها زودي اين

 است؟ خودت دست مگر -

 تصميم من زندگي وبراي كند رفتار من با دارد دوست طور هر هركس كه نيستم عروسك بقيه مثل من هست، كه بله -
 .بگيرد

 نخواستي؟ را چيز همه اول از خودت مگر دلم عزيز آخر -

 :گفت و شد دخالت به مجبو ياشار لحظه اين د
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 خواهي مي چه دقيقا كه بدانيم بايد اما.است تامل قابل و باارزش خودش جاي در تو هاي حرف.كن تامل لحظه چند لطفا -
 خواهي؟ مي چه واقعا و ميگذرد چه قلبت در بگو حاال... خوب.بگيريم درستي تصميم و كنيم فكر آن به راجع تا

 .باشم شما پيش بيشتر دارم دوست.ندارم را شلوغ شهر آن به رفتن آمادگي االن راستش -

 بكشد؟ طول چقدر كني مي فكر كي؟ تا -

 دانم نمي -

 .نيست اي كننده قانع جواب دنم نمي...نشد... ديگر نه -

 صحرا و تو عقد از بعد تا مثال -

 .بكشد طول بيشتر يا يكسال شايد.نيست معلوم ما كار چون..شود نمي -

 شده كه هم كوتاه فرصت يك خواهم مي.نباش زود خيلي فقط.ندارم حرفي من بدانيد صالح شما هرچه.خوب خيلي -
 .باشم شما پيش بيشتر

 .زنم مي حرف اش درباره پدر با امشب عاقالنه، حرف يك شد اين حاال -

 .كند عوض را تصميمش كنم نمي فكر.گفتم اول من كه است هماني پدر جواب اما -

 آيد مي پيش چه ببينم تا كنم مي را خودم سعي من -

 : گفت و كشيد راحتي نفس سلكا

 ياشار ممنون -

 ماست همه مال ما از كدام هر مشكل و ناراحتي.نيست الزم تشكر -

 :گفت و زد ياشار به بخشي رضايت لبخند خاتون ملكه

 .ببيني را او االن همين تواني مي و آيد مي پدرت بخوري را ات وشيريني چاي تا -

 خواهش سلما ضمن دراز.بزنم شما به سري يك آمدم فقط.دارم مهمي كار. بروم شهر به بايد.بمانم بيشتر توانم نمي نه -
 .برود صحرا پيش كنم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  416 

 آوردي مي اينجا به خودت با را صحرا كاش.هستند اينجا پري و پرويز مادر شود نمي -

 :گفت سلما

 .ببرم برايش كتاب جلد چند ام داده قول.ببينم را صحرا بايد حتما من ولي -

 از قبل تا دهيو مي او به را ها كتاب.بيني مي را صحرا.رسانم مي مالرو ي جاده انتهاي تا را تو من بدهند اجازه مادر اگر -
 .ميگردي بر خانه به ظهر

 برادرش كنار خوشحالي با بود داده قول صحرا به كه هايي كتاب برداشتن از پس و شد آماده سريع سلما ترتيب اين به
 .بگذراند صحرا نزد دلخواه به را ساعاتي تا گرفت قرار ماشين جلوي

 از مدت يك كه داشتم احتياج خيلي.كردي آزادم ساعت چند نجاتبراي ي فرشته مثل درست.رسيدي موقع به كه واقعا -
 باشم دور خانه

 خورد؟ جا ات ناگهاني ي عقيده ازتغيير چطور نيدي.بگيري نظر در را مادر احساس بايد اما.فهمم مي -

 و چون بي كه كند مي دعوت ما از و گيرد مي را پدر طرف كند؟گاهي مي جانبداري كسي چه از مادر نفهميدم من آخر -
 آن دانيم مي هردويمان ايكه با.كند مي دفاع ما هاي خواسته از پدر نظر خالف بر گاهي و. كنيم پيروي تصميماتش از چرا
 .گرفت مي بهانه صحرا پيش من آمدن از داشت آنها بخاطر اما.نيست قايل ارزش و احترام پري و پرويز براي هم چنان

 .ماست مسايل گرفتار دائما.خواهد نمي خودش براي صرفا را چيزي چون.گرفت عيبي شود نمي مادر اخالق از -

 اينقدر پد طرف از االن كرد، مي جانبداري رابيشتر هايش بچه ومعقول بجا هاسي خواسته مادر اگر من ي عقيده به ولي -
 .نداشتيم دردسر

 .كرد خواهيم قضاوت تر منصفانه خواهند نمي را ما بد آنها از كدام هيچ كه باشيم داشته قبول اگر -

 هر تحت و گيرند مي ناديده را زشتشان كارهاي هايشان بچه از طرفداري به كه شناسم مي را مادرها از خيلي من -
 .كنند مي پافشاري آنها زشت اعمال دادن جلوه درست به نسبت حتي.كنند مي حمايت آنها از شوهر نزد شرايطي

 كنيم حفظ را خودمان خانوادگي محيط فقط بايد دارد؟ما ما به ربطي چه ديگران زندگي -

 .كشيدم خجالت بدجوري.كرد كنف وپرويز پري جلوي مرا پدر چطور ببيني كه نبودي تو ديشب -
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 داري؟ قبول داري تيزي زبان هم تو -

 خانواده با عمري بايد من كه واقعيت اين گرفتن نظر در بدون اينكه نه كرد مي تامل من نظر روي بايد پدر اين وجود با -
 ريشخند مورد مرا و بزند فرياد ،سرم كنند حساب من شخصيت و نظر روي بايد حاال همين از آنها و كنم زندگي پرويز ي

 .بدهد قرار خودخواهش ي برادرزاده

 .آوردي در بيچاره پرويز سر را اش تالفي عصبانيت از هم تو -

 كرد پا به او را بلوا اين همه.بود حقش -

 نفري دو كه است نيامده پيش فرصتي است مدت يك كه خصوصا.برد مي رنج چيزي چه از پدر بزنم حدس توانم مي -
 باشيم داشته هم با اي دوستانه صحبت

 مه كرده عادت چون شود، حل قضايا همه شبانه نشست يك با كه شود نمي دليل باشي آشنا پدر خواب رگ به اگر حتي -
 .بپيچاند را چيز همه

 چيز همه تلنگر يك با كه نيست بعيد بروي پيش روال همين با بخواهي اگر.شوي مي حساس هرچيزي به داري كم كم -
 .كني خالي را ميدان و بريزي بهم را

 از بهتر كردم مي فكر.گذارم نمي خالي را ميدان برود سرم باشد،اگر تزوير و خودخواهي از حرف كه جايي باش مطمئن -
 .بشناسي را خواهرت بايد اينها

 .كند مي نگرانم امروزت رفتار علت همين به.خودت از بهتر شايد.شناسم مي -

 بود؟ بقيه و پدر با شدن روبرو ترس از صرفا صحرا ديدن براي اشتياقم كني مي خيال تو -

 نسبتا هواي تغيير به آدم و كند مي پيدا اي خفه و تنگ حالت مقدار يك زندگي محيط مواقعي چنين در دانم مي.ابدا نه -
 .طورم اين هم من خود.كند مي پيدا احتياج كوتاهي

 ترسيدم؟ من كردي فكر چرا پس -

 به آگاهي با خودت ي خانه محيط و مادر و پدر روي.كردي حساب اندازه از بيش ديگران روي فقط.ترسيدي نگفتم من -
 پرويز و پدر به كه دادي را اجازه اين خودت به هستند، تو حامي و پشتيبان حالي هر در عوامل همه كه واقعيت اين

 نزديكتر عمل به و معقولتر سايرين از خودت نظر كه داشتي يقين بگويم بهتر كردي،يا مي فكر چون چرا؟.كني پرخاش
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 در كجبوري خودخواهند تو نظر به كه كسان همين با ديگر مدتي تا كه داشتي مي نظر مد را اين لحظه همان بايد اما.است
 در و باشي داشته مدارا اينها از بيشتر بايد پس.كني زندگي عمرت همه براي دارد آنها به تعلق كه نامانوس محيط يك
 .كني حفظ را وقارت و حقيقي شخصيت حال عين

 خونسرد عادي شرايط در حتي تو مثل ام نتوانسته وقت هيچ شايد من كه حالي در.سنجي مي خودت با مرا داري تو -
 .باشم

 كه هم شما ي خانه وانگهي.باشي داشته گذشت و كني برخورد دوستانه اش خانواده با بايد شده كه هم پرويز بخاطر -
 .جداست

 .است فاصله قدم چند فقط.هستيم هم روبروي كوچه يك در ولي.بله ظاهرا -

 خوش و مهربان زن.كند نمي فكر دخترش و كامران عمو مثل شادان عمو زن.داري هم خوبي مادرشوهر اين از غير -
 باشد بايد قلبي

 بود؟ تنش لباسي چه پري ديدي راستي -

 مگر؟ چطور.بود تنش من پيراهن.ديدم بله -

 نشدي ناراحت اصال انگار.نگفتي چيزي كه كردم تعجب ـ

 دارد؟ را شدن ناراحت ارزش كار آن ميكني فكر واقعا تو -

 ديشب.زند مي سر او از آوري چندش حركات.كشيدم خجالت تو از من او بجاي امروز.برخورد بمن كارش اين فقط نه -
 خودش تن به و آورد بيرون يكي يكي كمد داخل از ترا هاي لباس.كرد باز را كشوها همه در وقاحت با.خوابيد تو اتاق در

 .كرد امتحان

 بشوي؟ مانعش نكردي سعي يا نگفتي هيچي تو وقت آن -

 حرفم به توجهي هيچ.است بوده خودش اتاق اول از كه گويي.نداشت اي فايده اما بگيرم را جلويش كردم سعي چرا -
 است وبهتر ندارد عيبي پس ، شوي نمي ناراحت تو گفت خودش مادر اما.گفتم مادر به را جريان رفتم عصبانيت با.نكرد
 گيري موضع هميشه مادر كه داري عقيده هم باز تفاسير اين با.نشود عصباني اين از بيشتر پدر و نكنيم پا به صدا و سر كه

 دارد؟ بجايي
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 .بود عاقالنه و درست واقعا مادر تصميم كنم مي فكر بله -

 به همه چشم جلوي را خودش وقاحت خودخواه و مالحظه بي آدم يك كه است الزم ها وقت گاهي.باشد همينطور شايد -
 .بگذارد نمايش

 .بود ما بحث از دارتر ريشه ات ناراحتي گفتي مي بايد پس -

 .كنم ناراحتت نيامد دلم خوشحالي خيلي امروز ديدم -

 كند ناراحتم تواند نمي چيزي هيچ كه سرحالم آنقدر امروز هم واقعا -

 ...بايد صحرا كه شود مي معلوم ات سابقه كم خوشحالي از -

 بزن را حرفت..چه؟ بايد صحرا-

 .باشد شده بهتر حاش بايد -

 امروز بودن سرحال اما.زدي حدس درست داده خرج به اخالقي خوش و گرفته تحويل مرا كه است اين منظورت اگر -
 .دارد ديگري دليل من

 .باشد تواند مي بايت يك از تنها تو خوشحالي كردم فكر من جدي؟ -

 و جنب پر زندگي وارد هميشه براي را صحرا خواهم مي.مقدس و خوب ي واسطه يك بار اين اما.هست هم همان -
 .باشد صفا و عشق و پاكي مدرس خواهم مي.است محبانه و فداكارانه هاي نشيب و فراز از پر كه اي زندگي كنم، جوشي

 .بياورم در سر هم من كه بگو تر روشن ياشار؟الاقل ميزني حرف چه از -

 بچه براي آموزي كار هاي كارگاه و موسيقي كالس تا گرفته مدرس و خانه از مجهز، و كامل مجتمع يك خواهيم مي -
 ..كنيم احداث دشت همين وسط سرپرست بي هاي

 :گفت بسيار تعجب با سلما

 خواهد؟ مي سرمايه چقدر كار اين داني مي -

 .نداريم مشكلي بابت اين از دارد صحرا كه بخششي و ثروت وجود با اما.ميدانم -
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 بود؟ تو پيشنهاد اين حتما -

 .باشد خبطي كار دادنش انجام كنم نمي فكر و بله -

 اي؟ كرده را عاقبتش فكر تو اما.باشد تواند مي چشمگيري و بزرگ كار اتفاقا -

 بگويي؟ خواهي مي چه -

 .نفر آن سرنوشت با كردن بازي يعني كردن كار ديگر نفر يك ثروت و موقعيت با كه بگويم خواهم مي -

 .كرد توقف ماشين و رسيدند جاده انتهي به لحظه اين در

. است پدرش ثروت همه چراي و چون بي صاحب صحرا. است خورده سيرتي فرشته بنام فال قرعه بار اين خوشبختانه -
 .رفت مي هدر به هدف بي آخرش ي سكه تا شايد نبود پيشنهاد اين اگر و

 و كني مي عمل ات دوستانه انسان احساسات تاثير تحت داري دقيقا.ميشوي بزرگي اشتباه مرتكب داري تو من نظر به -
 .دربيايند آب از غلط هايت حساب روز يك شايد.نيستي كار عاقبت فكر به اصال

 حساب؟ كدام -

 كه است كسي پاكترين و خوبترين صحرا كه دارم قبول.نشو عصباني بخدا ترا اما.ميزنم حرفي يك االن ياشار،من ببين -
 ما، همه مثل.كند عوضش اش زندگي شرايط روز يك داري؟شايد قبول.است انسان همه مثل هم او اما ام، ديده حاال تا من
 روبرو صد صددر موفقيت با ات نقشه آينده در شايد.شويم مي ديگر جور يك ديگر سال سي اما هستيم جور اين حاال كه

 .بكنيد بهتري كارهاي توانستيد مي پولها اين با شايد اينكه و است پشيماني فقط وقت آن نشود،

 دلسوزانه لبخندي با و نشد ديده ياشار نگاه و چهره در سلما برانگيز ترديد جمالت از اي شبهه يا حالت تغيير كوچكترين
 .سازد عاري ها شايد اين از را خودش زندگي و شود پياده زودتر تا خواست خواهرش از مهربان لحني و

 

 هشتم و بيست فصل

 داد قرار اش هميشگي جاي در را جيپ و زد ميانبر ، دهد قرار خود اصلي مسير را دهكده انكه بي ظهر از بعد يك ساعت
 سد داشت، اينك كه بخشي مسرت خبر از گويا. شد مي ديده وجناتش از اميدواري و نشاط. رفت پيش كلبه سوي به و

 ايستاده تپه روي صحرا. رسيد مي نظر به تر طوالني راه همچنان اما گذاشت، مي پا زير ماسه تل كوهكي چون را ها تپه
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 تخت روي و امدند باال تپه از هم شانه به شانه سپس و شتافت پيشوازش به و داد تكان دست برايش ياشار ديدن با. بود
 صحرا و راند مي سخن اورد مي هجوم برزبانش كه اي كننده اميدوار و بخش شادي اخبار به راجع يكريز ياشار. نشستند

 .ساخت مي شريك خود حد بي شادي در نيز را

.  زدم زنگ فرهنگ برداري نقشه و ساختماني دفتر به ده ساعت صبح.  بگيرد سر كار اين كه خداست خواست انگار _
. برداشت را گوشي مادرش. زدم زنگ شان خانه به فوراً. رود نمي سركار است هفته يك كه گفت اش منشي. نبود خودش
 به ساله سه داد قرار يك بستن براي فرهنگ ديگر روز دو: گفت و كرد پرسي احوال خيلي ، هستم من فهميد وقتي

 برگشتن محض خواستم مادرش از و نشدم نوميد حال اين با. بگيرد بليط كه رفته قوي احتمال به و رود مي كيش جزيره
 .بگيرد تماس من با دادم كه تلفني شماره با فرهنگ

 .ديگر يكي نشد اين باشيم، داشته پول اگر گفتي؟ مي چه ديشب هست يادت _

 وقتها بعضي حتي. دارد نزديكي بسيار همخواني من با افكارش چون نيست، صادق خاص مورد اين در اما ، گفتم بله _
 در. كردم مي را تالشم نهايت بايد بنابراين. خوانيم مي را هم افكار يا اوريم مي زبان به را جمله يك واحد ان در باهم
 و كردم تشريح برايش بوضوح و كلي بطور را خودمان نقشه.زدم زنگ سپهري اقاي به بودم تلفنش منتظر كه اي فاصله
 خان فرهاد قبال در قبالً كه را حساسي مسووليت تا كنم ترغيبش بيشتر اينكه براي حتي. است جدي تصميمت كه گفتم
 سياسي نظر نقطه از دانستم مي چون انداختم، راه برايش پرستي ميهن به راجع كوتاه بحث يك كند، تقبل مجدداً داشته
 .شود مي محسوب مطلوبش كمال ، خيرانديشي ابعاد همه در و داند مي تعهد را خودش مردم به نسبت

 .كردي استفاده ضعفش از صورت هر به _

 .كردم تحريك را اش شامه حس راحت خيلي بعد اما كنم، تهييج را قوتش نقطه خواسم. نبود ضعفش كه اين _

 .نشدم متوجه _

 .كردم گوشزد را اش الزحمه حق مبلغ يعني _

 كرد؟ قبول را پيشنهاد اخر _

 فردا شد قرار. كرد ستايش و شمرد كارها ترين مقدس را ما خير قدم بلكه شد قانع كامالً تنها نه. كرد قبول كه البته _
 بعد به اين از. ببرد خودش با كني امضا بايد تو كه اي نامه وكالت با همراه را مدارك و اسناد تا برساند اينجا به را خودش
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 و پردرامد تام نظارت ما نبود در بايد و گرفت خواهد عهده به او را تو حقه اموال اداره به نسبت قانوني اقدام نوع هر
 .باشد داشته مايملك و توليدات مخارج

 كني؟ امضا تو را نامه وكالت من جاي به شود نمي _

 .داري اماده محكم جواب يك سئوالي هر براي هميشه _

 و نيت خوش مرد گرچه.  بدهيم نشان او صداقت و وفادري به نسبت را اعتمادمان نحوي بايد. گفتم راست _
 متقابل اعتماد در ابهامي كوچكترين اينكه براي اما كرد، حساب بودنش قدم ثابت روي شود مي و است سياستمداري

 .شوي عمل وارد و بيفتي خط روي خودت مستقيماً بايد بياورد، حساب به ما خاص معتقد را خودش و باشد نداشته وجود

 .بدهم جوابي چه بايد دانم نمي خواست من از نظر يك يا سئوال فردا اگر _

 است؟ خارج خودمان عهده از كه است تخصصي چنان كارها طور اين به رسيدگي كردي خيال _

 .دانم نمي مسائل طور اين به راجع چيز هيچ من. ولي ، نه _

 قادري، كه انجائي تا بايد پس نيست، شدني كاري هيچ تو دخالت بدون كه باشي داشته نظر در بايد فقط.  فهميد خواهي _
 .نباشي تفاوت بي

 .باشي داشته حضور بايد تو. كنم حالجي را مسائل اين توانم نمي من تو بدون _

 واال كنم، تمام بدهد، انجام شد قرار وكيل كه كارهايي اين همه توانستم مي خودم بمانم، اينجا كه نبود ضرورتي اگر _
 زمان يك در را دوكار توانيم نمي چون. بماند ان در بخواهد كسي كه ندارد خاصي مشكل مغازه و اپارتمان و زمين فروش
 از مفت را چيزها بعضي شايد بدهيم نشان خودمان از عجله نقد پول اوردن دست به براي بخواهيم هم اگر و بدهيم انجام
 .بدهد انجام بازار شئونات به توجه با و مناسب فرصت در را كارها همين وكيل كه است اين بهتر پس بدهيم، دست

 .بگذاريم ناهار از بعد براي را حرفها بقيه اي خسته اگر _

 بمحض و زد زنگ يازده ساعت فرهنگ وقتي بخصوص كنم، نمي گرسنگي احساس اصالً كه دارم شوق و شور اينقدر نه، _
 فردا همين كه گفت دل و جان با و زد فرياد خوشحالي از ، بزنيم كاري چه به دست خواهيم مي اينكه و پيشنهادم شنيدن
 بچه كلي با را ها بچه خانه باال ان از و خياالتم اسمان به رفتم.  نيستم زمين روي كه كردم احساس ديگر ماست، پيش

 پ. كردم تماشا خوشبخت و خوشگل
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 بياوريم؟ را ها بچه توانيم مي و شود مي تمام ساختمانها ساختن وقت چه كه بزني تخمين االن تواني مي _

 اماده اوليه مصالح سرمايه هم ديگر، ماه يك تا و شود مي شروع برداري نقشه كار فردا كه بگويم توانم مي فقط فعالً _
 .كار شروع نقشه هم است

 خود پشت خورشيد كش سينه در اكنون و امدند پيش سرعت به رنگ خاكستري ابرهاي افق، ناپيداي كرانه از اثنا اين در
 .كردند مي گرم را

 دارد؟ باران ابرها اين يعني بود، افتابي و صاف هوا پيش دقيقه چند: گفت و كرد اسمان به رو را سرش ياشار

 .است باراني هوا امشب مطمئناً. پوشاندند را اسمان همه غرب و شمال طرف از سرعت به چطور ديدم من _

 .برويم ما خانه به هم با بايد امشب _

 .داريد ميهمان گفت سلما ولي _

 نيايي، تو اگر. صحرا كنم مي خواهش.نيستند غريبه اينها كه تو براي تازه. گفت ميهمان شود نمي پري و پرويز به _
 .بروم هم من ندارد امكان

 .بشوم كسي ازار و ناراحتي باعث خواهم نمي فقط بود، هم من خانه زماني يك انجا.  ام غريبه انجا نگفتم من _

 !دارند دوستت خانه ان اعضاي همه كه داني مي بهتر خودت كسي؟ چه ازار باعث _

 .ببيند را من ندارد دوست اصالً كه داني مي. شود مي ناراحت من ديدن از پري ولي _

 خانه در را پايم دختر اين بودن با ندارم دوست هم من: گفت و گرفت پري به نسبت اي خصمانه حالت ياشار ناگهان
 قول مادر به ولي بگذارم، خودم

 .بزنم حرف پدر با امشب همين كه ام داده

 وقت هيچ را خودم من بشود سلما شدن عصبي و خوردن حرص باعث كه بيفتد اتفاقي شب ان مثل هم دفعه اين اگر _
 .بخشم نمي

 .بيفتد اتفاقي هيچ نگذارم دهم مي قول. نباشد كارت بقيه به بيايي، كه شو راضي فقط تو _
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 .نگذاشتي باقي برايم امدن جز اي ره چا اينكه مثل _

 .دهد نمي راهم خانه در مادر تو بدون گذشته، ينها از. بردمت مي خانه تا شد مي هم بزور اگر _

 عاقبت. شد افزوده نيز هوا برودت بر و شد تندتر بارش كم كم. باريد نم نم شب اوايل تا و شد باراني هوا عصر حوالي از
 باران چنين ديدن از صحرا. فرسود مي بيشتر را مسير لغزنده سطح و شد مي تندتر همچنان بارش اما رسيد، رفتن وقت
 چتر پناه در را او و شد مانع ياشار اما برساند، ماشين به را خود باران ميان در خواست مي تابانه بي و درامد نشاط به لطيفي
 و بود خيس كامالً ياشار نشستند، ماشين در وقتي. رسيدند زود و رفتند پيش سريع. افتادند راه جيپ طرف به و داد قرار
. بود گرفته نم كمي لباسش و بود شده خيس و گلي شلوارش پايين به زانو از فقط صحرا اما ، چكيد مي اب سرتاپايش از

 دلواپسي از بود دوخته باز روازه ده به چشم و ايستاده ايوان روي نگران كه را خاتون ملكه و رسيدند منزل جلوي بموقع
 پدارانه ، همه از مهربانتر بيك احمد. گفتند خوشامد وي به يكايك و امدند بيرون خانه از صحرا استقبال به همه. رهاندند

 ميل رغم به غذا صرف حين در و شدند جمع شام ميز دور همه بزودي. شوند خانه وارد باهم تا داد قرار خود كنار در را او
 هم خنده و گفتگو از صفا با و گرم محيط در بخندد، يا بزند حرفي كسي خوردن، غذا موقع نداشت دوست كه بيك احمد
 كنار و داشت دست در كتابي كه بود پري تنها ميان اين در. شدند صحبت گرم و نشستند هال در شام از بعد. بردند لذت

 سيگار كشيدن بهانه به بيك احمد و گذشت لختي. كرد مي وانمود چنين يا بود كرده سرگرم مطالعه به را خودش شومينه
 .رفتند ياشار اتاق به و باال طبقه به هردو. شد بلند و عذرخواست جمع از او پي در نيز ياشار.  رفت ديگر اتاقي به

 او از و كرد مي نوازش را او و كشيد مي دست ارام ارام پشتش به و بود نشسته كاناپه روي صحرا كنار خاتون ملكه
 شما تا: گفت و برخاست نيز سلما. رفت ديگر سوئي به و شد بلند ديد زنانه را محيط كه وقتي پرويز.پرسيد مي سئواالتي
 .ببرد رفتن موقع كه بردارم ياشار براي تميز لباس دست چند بروم من كنيد مي صحبت

 .بپوشم رفتن موقع كه بياور مراهم شلوار كن لطف پس _

 نيست؟ ات اندازه من شلوار مگر _

 دارد؟ اي فايده چه. شود مي گلي هم اين اما چرا، _

 نگذاري؟ تنها را صحرا و من فعالً نيست بهتر: گفت دخترش به خطاب اي امرانه بالحن خاتون ملكه لحظه اين در
 ...خوب امدند؛ بيرون اتاق از انها كه وقتي بعد براي باشد ياشار وسايل برداشتن

 .مادر چشم ، بله _
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 .كرد مي گوش را پدرش حرفهاي و بود شده خيره شيشه به باران ريز قطرات برخورد به و ايستاده پنجره جلوي ياشار

 حتماً. است همه صالح به و ضروري امر يك شما عقد سرگرفتن. باشد داشته ادامه منوال اين به اوضاع ندارم دوست _
 .چيست منظورم كه فهمي مي و داري قبول

 .است باقي جايش در هنوز ما مسكن مشكل ولي شد، بيان واضح خيلي منظورتان _

 .كنيد زندگي ما پيش توانيد مي دلخواهتان منزل شدن ساخته تا _

 جلب بدون توانم نمي اما باشد، مرادم بروفق و شود حل ساده خيلي چيز همه دارم دوست شما مثل هم من باوركنيد _
 .بدهم انجام دهم مي تشخيص درست كه را هركاري صحرا رضايت

 كنم؟ صحبت صحرا با من خواهي مي _

 .بزنيد حرف او با عروسي و جشن از نيست درست كرده، فوت پدرش تازه. نيست صالح اصالً _

 چطور. كند مي كر را گوشهايمان دارد. لرزاند مي روز هر را خانه اين ديوار و در مردم حرف صداي نيستي؟ متوجه چرا _
 شنوي؟ نمي تو

 ما. رسد نمي هم به وقت هيچ و رود مي هم دنبال مدام روز و شب مثل درست و است هميشگي مردم بد و خوب راي _
 .بدهيم كف از مردم حرف با را مان زندگي اختيار نبايد

 من از بهتر كه تو باشي؟ ما فكر به نبايد ذره يك يعني. نداري را مادرت و پدر با همراهي و همدردي خيال اصالً اينكه مثل
 تو كه اي برنامه اين نكن فكر. مانند مي عاجز واقعيات بعضي درك از روشنفكرهايش حتي. شناسي مي را عامي مردم اين

 با الخصوص علي. نباش غافل ديگران از خودت، دلخوشي خاطر به فقط. كند مي ابرومندتر را تو خانواده كني، مي پياده
 . واويال گفت بايد ديگر گرفتي، كه جديدي تصميم

 و حرفها درگير را شما من مشكالت بايد چرا. گوييد مي راست. كنم م را كار همان بگوييد، شما كه هرچه ، چشم _
 بشود؟ تان اسايش سلب مسبب و بكند مردم هاي بدگوئي

 و الغر ماه اين طي چقدر ببين.  بكن خودت به نگاهي. توايم فكر نيستيم، خودمان فكر به ما: گفت و شد متأثر بيك احمد
 .شدي پريده رنگ

 .باشد زياد دلخوشي از شايد _
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 .ندارد بحث و جر همه اين كه اي دفترخانه و محضري عقد يك حاال _

 .بوديد نگفته را اين اول از شما _

 خواهد، مي دلم كه طوري ان بايد كه ات عروسي حساب به گذارم مي را همه حال اين با ام، راضي هم همين به من ولي _
 .بشود برگزار پرجالل و مفصل

 .بسازم خودم انداز پس با را ام خانه كه خواهم مي اجازه ،... فقط ، هست هم من ارزوي. شماست خواسته هرطور _

 روي و استقالل از پدري هر ثل هم من. نيست حرفي اما داشتم، ارزوها خيلي گرچه: گفت و كشيد اهي بيك احمد
 .شوم مي خوشحال پسرم پاايستادن

 باشم؟ داشته شما از ديگر خواهش يك هم سلما جاي به دهيد مي اجازه _

 .برگردم ندارد امكان وعده اين از ولي چيست، دانم مي را تو خواهش _

 .بيندازيد عقب را عروسي هفته چند فقط. ندارد نابجائي خواسته كه سلما ؟ چرا _

 باريك جاهاي به ها تنش اين شايد كه اي كرده را فكرش هيچ بشود؟ پيش روز از تر حساس و جوتر بهانه روز، هر كه _
 با شود نمي و گذرد مي كار از كار ديگر موقع ان بزند؟ را چيز همه قيد بخواهد اصالً ديگر، هفته چند مثالً شود؟ كشيده

 .برد جائي به راه جبارانه و پدرانه توبيخ و تشر يك

 را چيز همه ترتيب شد مي كرديد، مي سلما به مدت كوتاه ارفاق يك شد مي اگر اما كرد، قانع مرا تان منطقي تصميم _
 .داد خوبي به

 .بكند كوچكي تغيير نظرم شايد تو شخص تضمين با _

 ...صحرا حتي شد خواهند خوشحال همه شما جديد تصميم با _

 و امتياز بزرگترين اما گردي، مي دردسر پر و سخت كارهاي دنبال هميشه گرچه. گفت تبريك تو به انتخاب براي بايد _
 .اي اورده دست به باشد داشته زندگي در تواند مي مرد يك كه را سعادتي

 .بدهد او به درسي هيچ تواند نمي تجريه كه قدرتمند انقدر.  قدرتمندي و درايت با و پاك بسيار دختر صحرا

 قدرتي؟ چه _
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 عظيم نيروي يك: گفت و داد دست ياشار به خوشايندي احساس بود شده برقرار بينشان كه صميمي ارتباط و همدلي از
 زانو به را او تواند نمي ديگري قدرت هيچ اش واسطه به اما است، ناشناخته. شود مي ديده وجودش در عجيب... و

 .بشود مستقر اينجا موقتاً ماه، دو يك براي من ميهمان اگر بينيد نمي ايرادي شما پدر، راستي. دربياورد

 بود؟ چه اسمش گفتي _

 .است ساختمان ارشتيكت افشار، فرهنگ _

 .باشد داشته خير كار اين در ناچيزي سهم كه باشد بايد مباهاتمان باعث دارد؟ مانعي چه نه _

 .باشد داشته وسايلش براي جا كافي اندازه به بايد چون بخورد، دردش به اتاق همين كنم مي فكر _

 باشد؟ موقعي بد مدرسه ساخت شروع براي كني نمي فكر ولي گذاريم، مي اختيارش در باشد الزم كه را هرجا _

 است؟ زمستان و پائيز فصل منظورتان _

 اين بخواهي مرا نظر اگر. دشت وسط درست ، گرفته را پرتي جاي هم تو چشم. نيست سرما و زمستان موضوع فقط _
 .داشت خواهد همراه به بهتري نتيجه مجموع در. كنيد شروع بهار. بخورد كندن پي درد به فقط شايد فصل

 شويم؟ مي مواجه مشكل با مصالح انتقال و نقل و حمل براي يعني _

 .دارد بستگي هوا وضع به نيست، معلوم _

 .داد دست از را وقت نبايد فقط. شود مي گذاشته سر پشت تالش و استقامت با باشد مشكلي هر _

 بين: گفت و ايستاد كرد مي دود سيگار و بود نشسته كاناپه روي كه پدرش مقابل ناگهان. زد قدم اتاق در كمي ياشار انگاه
 شد؟ شيراز به من تبعيد به منجر اخر كه امده پيش اي مشاجره پيش سال پانزده خان فرهاد و شما

 .نبر كار به را ان ديگر لطفاً. ايد نمي خوشم هيچ تبعيد لفط از _

 تفصيل و كرد اشاره ظريف نكته يك به فقط فرهادخان صورت هر در. بود لفظي كاربرد يك فقط ، نداشتم خاصي نظر _
 ساله چندين عذرخواهي يك شما از و كند افشا را چيز همه من حضور در بود اميدوار. كرد موكول بهتر وقتي به را ماجرا
 .بكند

 .بگويم خواست دلم چه هر و بروم قاضي به يكطرفه كه داري انتظار البد. گذشته چيز همه كه حاال _
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 .كنيد تعريف تصرف و دخل بدون گذشته، كه را انچه داشتان راوي مثل توانيد مي _

 چه باشد، نداشته وجود ديگر موجود شاهد تنها يعني ، ديگر طرف و باشد قضيه طرف يك خودش راوي كه وقتي _
 از ناپسند كارهاي گونه اين اما دارد، وجود رفتارم و اخالق در اشتباهات خيلي يقين بطور ماند؟ مي باقي گفتن براي چيزي
 مي دربر اي فايده چه كردنش بازگو شده، دفن شده فراموش و دراز ساليان زير كه واقعيتي تازه. هستند خارج من عهده
 چرك و بازكند را كهنه زخم اينكه جز است، هيچ جوابش كرد؟ حل تواند مي را منطقي مشكل كدام باشد؟ داشته تواند

 .بياورد وجود به دشمني و كينه از اي تازه غم كثيفش

 .كنيد فراموش اصالً.  شماست با حق: گفت و شد موضوع حساسيت متوجه ياشار كشيد اينجا به صحبت وقتي

 لوازم مقداري با بزرگ ورقه چند و تميز لباس از پر ساكي. بود مهيا رفتن براي چيز همه و امد بند باران شب اخرهاي
 خيالي با خانواده گرم بدرقه و خداحافظي از پس و امدند پايين ها پله از صحرا با همراه و بود ياشار دستان در التحرير
 .كردند حركت خانه سوي به راحت

 شده پيش ساعات از سردتر ناگهان هوا. رفتند پيش كلبه سوي به و كردند رها مالرو جاده انتهاي در را جيپ معمول طبق
 نم نم اما نداشتند، رسيدن زودتر براي اي عجله گرچه. شد مي ديده شب سياهي در دهان بخار بار اولين براي و بود

 اتش داخل هيزم چند ابتدا رسيدن، بمحض. افزود گامهايشان سرعت بر ناخوداگاه و هماهنگ طور به باران، مجدد بارش
 ترسيم مشغول سفيد كاغذ روي بالفاصله ياشار. گذاشتند اجاق روي چاي براي را كتري سپس افكندند، بخاري جان نيمه

 .شد ساختمان نقشه به شبيه خطوطي

 ياشار؟ كشي مي چه _

 بزني؟ حدس تواني نمي خودت كه كشيدم بد قدر اين _

 .است خانه شبيه ظاهراً _

 .برسانم فرهنگ به را مقصودم بتوانم تر راحت كه كنم نقاشي را پانسيون كلي طرح خواهم مي. فهميدي درست _

 .فردا براي باشد اي، خسته _

 .بخواب برو اي خسته تو اگر.  ايد نمي خوابم _

 .داشت را عقيده هم من مثل هم مادر. بياوري فشار خودت به زياد نبايد. كند مي نگرانم شدنت الغر_
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 .شوم مي سرحال دوباره شد روبراه كه كارها. نباش نگران _

 برايت چقدر كه فهمم مي باشي خودت فكر به اگر. بيفتد خطر به ات سالمتي خواهم نمي. نيست حاال همين منظورم من _
 .دارم ارزش

 .بروخواب كنم مي خواهش: گفت ، بيفكند وي به نگاهي يا و كند بلند را سرش انكه بي

 حرفها اين ندارم دوست دارم سراغ تو در كه باغروري. حاال همين مثل ، نشناختمت هنوز كنم مي احساس اوقات گاهي _
 .بشنوم تو زبان از را

 .بخواب برو تو حاال. كنم مي دم را چاي خودم باشد؟ داشته تواند مي اي معني چه تو جلوي من غرور _

 صبح كه وقتي. كند متمركز كاغذ صفحه بر را خويش حواس همه تا كرد سعي و خطوط ترسيم مشغول طراحي مداد با
 .كرد نگاه خود ساعت به شد بيدار

 ديده اثري صحرا از نه. كرد نگاه اطراف به. بود نشده هم خيز نيم رختخواب در هنوز كه حالي در بود، نيم و نه ساعت
 اكنون هم از را زمستان منظره كلبه كوچك پنجره از سياه انبوه ابرهاي و اسمان گرفتگي. امد مي صدائي نه و شد مي

 سبزه. رفت صحرا چادر سمت به صورت و دست شستن از پس و كرد مرتب را رختخوابش و شد بلند. ساخت مي مجسم
 عريان هاي تنه دركنار خاصي جلوه سبز و براق اكاليپتوس و مجنون درختان برگ و بودند لغزنده و نمناك كمي ها

 نقشه و بود نشسته بود برپا يورت وسط كه اتش كنار صحرا. شد داخل و زد كنار را چادر پرده. داشت چنار و افرا درختان
. داشت قرار ان سوي هر در بالشتك و تشكچه چهار و كوچك قايچه چهار اتش، طرف چهار در. كرد مي نگاه را ياشار
 در نشستن درازي مدت از قبل توانست مي شخصي كمتر كه بود شده برقرار دلچسبي فضاي چنان چادر در اينك

 .بگذارد بيرون قدم منور، و شده سرخ چوبهاي مجاورت

 .بخير صبح _

 شدي؟ بيدار سالم، _

 كار دنبال توانم نمي زوديها اين به نشسته، روبرويم كه زيبائي گل و قشنگ اتش اين با هم حاال. شدم بلند دير ، بله _
 .بروم خودم

 و بازگشت خود جاي به دوباره ان از پس.  چيد ان روي را صبحانه بساط و كرد پهن كوچكي سفره و شد بلند فوراً صحرا
 :گفت و شد خيره نقشه به
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 .دارد كوچك خانه يك فقط كه هست هم ديگر نقشه يك اينجا _

 .شود مي ساخته كلبه روبروي جا همين. است خودمان خانه طرح ان _

 دارد؟ عيبي چه خودمان كلبه _

 شرح برايت را چيز همه تا بياور پيشم را نقشه. ندارد راحتي وسايل بايد كه انطور و شده كهنه تقريباً ، اما ندارد عيبي _
 .دهم

 شب بحث نتيجه دنبالش به و كرد تشريح فرد به منحصر اشتياقي با را خانه زاوياي و جزئيات خوردن صبحانه موقع
 روشن شكلي به را جريان داشت سعي. گفت را موضوع احتياط با توانست مي كه جائي تا.رساند وي اطالع به را گذشته
 جا به بدون ما ولي: گفت ديگران دخالت از نارضايتي با صحرا. گذارد ازاد گيري تصميم در را صحرا طريقي به و سازد
 .باشد داشته فرق ما براي كه نيست اينطور. كنيم مي زندگي راحت هم رسم اين اوردن

 در. كرد رعايتش كمال و تمام بايد داشتن قبول صورت در و گذاشت احترام بايد قانوني هر به اما ، است درست بله _
 و مردمي مذهبي، قوانين. داريم مي نگه محترم را چيز سه حقوق حال عين در. است اصولي قوانين از پيروي كار اين واقع

 .شود مي هم ديگر چيزهاي خيلي شامل خودش كه مملكتي

 .باشد داشته اشكالي تواند نمي دادنش انجام كند، مي خوشحال و راضي را همه اگر _

 هردويشان ارزوي. پدرت و عمواوغلي روح طور همين. شوند مي خوشحال خيلي حرف اين شنيدن از حتماً سلما، و مادر _
 .بود همين

 چه؟ خودت _

 تنها به رسيدن لحظه در هركسي.است ناپذير اجتناب اشتياق و خوشحالي اما كند، نمي فرقي چندان تو مثل هم من براي _
 .نيستم مستثني كه هم من. رسد مي شوق و هيجان نهايت به ارزويش

 و اي نكرده اينها به نگاهي هيچ مطمئنم: گفت و برداشت بود دفترچه شكل به كه را يكي اسناد، ميان از و و برخاست انگاه
 .است چيزي چه سند اين كه داني نمي االن

 .دانم نمي نه _
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 خانه پدرت بداني خواهي نمي. نشده زنده تو نام به كه سندي تنها. كرد مي زندگي ان در پدرت كه است اي خانه سند _
 گذاشته؟ كسي چه براي را

 را انجا داشتن حق تواند مي كسي چه اينها از غير.  اش خانواده و سيد اقا براي شايد: گفت باطن صفاي و لبخندي با صحرا
 باشد؟ داشته

 .مادرت ماند، مي باقي ديگر نفر يك فقط تو، از غير _

 با بابا بودم، باعثش من بيشتر كه امد مي پيش مادرم به راجع صحبتي اگر. رسيد مي نظر به بعيد پدرم از كاري چنين _
 .زد مي سرباز گذشته ياداوري از نفرت و خشم

 قبال در را گذشت لحظه دراخرين حتي. بود منصفي مرد عمالً داشت خود دل در كه اي كينه رغم به بيني مي كه خودت _
 .نكرد فراموش بود بسته كه عهدي

 را خودش عمر اخر تا و كند گناه احساس بيشتر كرده، حقش در كاري چه پدرم كه بشود مطلع مادرم اگر شايد _
 كند؟ مي زندگي كجا مثالً يا كند مي قبول مادرم كه دانست مي كجا از بابا... تازه نبخشد،

. كنم مستقر انجا را فرهنگ كه بروم خانه به بايد فعالً:  گفت و گذاشت بغل جيب در را سند پوشيد، را خود كاپشن ياشار
 .ائيم مي اينجا به اسناد تحويل براي باشد رسيده حاال تا هم سپهري اقاي اگر

 .سالمت به برو _

 .گردم برمي و خورم نمي ناهار اما شود، دير كمي شايد باش، منتظرم ناهار براي _

 

 نهم و بيست فصل

 را ماشين در او اينكه از قبل و رسيد نيز خانم گلي وي با همزمان ساخت متوقف خانه در جلوي را جيپ ياشار كه هنگامي
 پسرش به رو خانم كلي به خوشامدگويي از پس و آمد بيرون ماشين صداي از خاتون ملك. شد باز او توسط در كند باز

 :گفت و كرد

 .نرسيده دوستت هنوز-

 نيامده؟ چه؟اوهم وكيل-
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 .كس هيچ نه-

 .نشست و رفت آشپزخانه به خانم گلي و مادرش همراه ياشار

 نيستند؟ ها بچه. ايد نمي صدائي-

 .روند مي چه براي نگفتند هم من به. شهر رفتند جان مادر نه-

 بياورم؟ برات يا خوردي صبحانه-.برسند هردوشان بايد ديگر االن-

 .چاي يك فقط-

 يواشكي نظرم به و رفت سلما اتاق به مقدمه بي. بود شده اخالق خوش خيلي و آمده پايي شيطون خر از پدرت امروز-
 .آورد بيرون دلش از را دلخوري

 .است همه صالح به سختگيريهايش كه كند متقاعدم توانست تقريبا پدر ديشب-

 :گفت و انداخت كرد مي تميز لوبيا كه خانم گلي به نگاهي

 نه؟ باشيد رفته شهر بازار به پدر با بايد زود صبح-

 مي كارها در وقتها بعضي نباشد خانم گلي كمكهاي اگر.بودم افتاده پا از كن باور داشتم واجور جور خريدهاي پسرم بله-
 . مانم

 .كنيد خريد هم صحرا منو براي كه كردم مي خواهش شما از ديشب دانستم مي اگر-

 تقسيم هم با خريدم چي هر كرده؟ فرقي چه هم االن. خواهم مي خدا از باشد داشته قبول را خريدم قشنگم عروس اگر-
 .باشد كمكم كه برم مي خودم با هم را خانم گلي و روم مي دوباره فردا.كنيم مي

 .بروم شهر به بايد فردا زياد احتمال به.نيست كار اين به الزم نه-

 داري؟ پيش در كه كاري براي-

 نيازو مورد كارگر و مصالح تهيه براي بله-
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 از كشيدن منت باوركن.آيم مي تو با خريد براي هم من بروي خواستي كاري براي وقت هر بعد به اين از. خوب چه-
 .آيد مي زورش كار همين از فقط چرا دانم نمي است دشوار برايم خيلي چدرت

 هيچ براي خوشي عاقبت پدر با جدال تازه.نيستم خوبي حريف من كه نكنيد حساب من روي پدر با ناسازگاري براي-
 .داشت نخواهد ما از كدارم

 گذاري؟ مي تنها را مادرت ديگر حاال اينطور؟ كه-

 يك پدر براي شما كشي منت.بگيرم پدر از را كوچك فرصت اين توانم نمي.بكشم كنار را پايم ناگزيرم.كنيد عفوم بايد-
 .دارد ديگري دنياي

 :گفت داشت لبخند از نشان كه اخمي با ياشار مردانه گيري موضوع با مواجهه در خاتون ملكه

 .بريزيد من براي چاي فنجان يك زحمت بي خانم گلي.رسيد كجا به شما ديشب بحث نتيجه كه نگفتي واضح باالخره-

 .الساعه خانم بله-

 به خواستيم وقت هر مدت اين طي هم صحرا من و برود خودش خانه به ديگر هفاه دو تا نهايتا سلما كه شد اين نتيجه-
 .كنيم عقد جا همان و برويم دفترخانه

 زمين بر چاي فنجان. شد جلب صدا سمت به نظرشان و خوردند جا دو هر چيني ظرفي شدن شكسته صداي از ناگهان
 ايستاده آن باالي زد مي چنگ دستش دو انگشتان با را مبهوتش و پريده رنگ چهره كه خانم گلي.بود شكسته و افتاده
 :خواست مي معذرت خجالت با و بود

 .سرخورد دستم از كه شده ام چه يكدفعه نفهميدم خانم بخشد مي-

 .نشدي چيزي خودت شكر رو خدا. فنجان درك به سرت فداي-

 :گفت و كرد جمع را نعلبكي و فنجان هاي خرده و نشست پا يك روي و شد خم و شتافت كمكش به فوري ياشار

 .پريده بدجوري شما رنگ ولي نبود مهمي چيز-

 ملكه و كرد صدا در زنگ هنگام دراين شد؟ ساكت زن اين پريدگي رنگ باعث علتي چه واقعا: گفت خودش با دل ودر
 .رفت بيرون آن متعاقب خاتون
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 نگاهش ترديد با اي لحظه ياشار.زدود كي كاشي روي از را شكسته چيني بقاياي جارو و انداز خاك با خانم گلي اثنا اين در
 :گفت و كرد

 ببينم كلبه در را شما بدهيد اجازه اگر.بگيرم را وقتتان عصري خواهم مي كه دارم شما با محرمانه صحبت يك خانم گلي-
 .است بهتر

 آن از قبل اما بگويد كالمي خواست بود شده ادتعاش دچار وجودش تمام كه حالي در استيصال و درماندگي با بيچاره زن
 نظر نيز ياشار.گرفت وي از را گفتن جواب جال و شد آشپزخانه وارد قد بلند عينكي جوان يك همراه به خاتون ملكه
 و مشعوف. داد نشان را اش خرسندي نهايت خود وارد تازه و ديرين دوست ديدن از و كرد معطوف انان سوي خودرا
 جدي صحبتهاي صميمانه احوالپرسي يك از پس ابتدا همين از و كردند حاصل رضايت هم به رسيدن و ديدن از نفس تازه
 .كردند افاز را

 تلفن پشت كرد فكر مادر كه شناختم نمي پا از سر خوشحالي از.  بودم شده زده هيجان چنان تماس از بعد كن باور-
 .گذاشتيم مي را ازدواجمان روز قرار و بود نامزدم

 فت ياشار و خنده زير زدند دو هر

 شديو كار به دست دانستم نمي گويم مي تبريك-

 بزني؟ جلو من از تو كه نشينم مي بيكار طور همين كردي؟ خيال چه پس-

 چه؟ باشم زده جلو اگر-

 تو؟-

 .است مثبت جواب بگويم بايد شود نمي ات حسودي اگر-

 رفتار چنان اما كردي مي جلب خودت به را دخترها نظر من از بيشتر هميشه.شد مي ام خسودي خيلي چرا وقتها آن-
 طرفت از و بشود نزديك تو به حتي يا كند ابراز چيزي كرد نمي جرأت كس هيچ كه زد سرمي تو از تفاوتي بي و سرد
 .بيايد

 كني؟ نمي باور كه بگويي خواهي مي حرفها اين با-
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 دوستي طرح من با دفلكاري با شد مجبور عشقت از بيچاره دختر پرديس ماجراي از بعد بخصوص كنم؟ باور بايد يعني-
 .شود زهرمار من به بودن تو با هفته يك كه كرد كاري هم آخرش.ببيند را تو بتواند كه بريزد

 .مهندس آقاي جناب كنم روشن برايت را واقعيتها بعضي ضمن در. بدهم نشانت را اتاقت بيا حاال-

 :گفت فرهنگ كه رفتند باال ها پله از

 را گنج يك خواب بايد كشيدي تو كه اي نقشه با چون بياوري؟ خواهي مي كجا از را پول همه اين نفتي من به راستي-
 .ديد

 . بسازم وجور جمع خانه يك خودم براي بتوانم مشكل من داني مي خودت-

 . اي نكشيده اينجا ا مرا شوخي براي كه تو ياشار بردار دست-

 :گفت و بست را اتاق در ياشار

 .ببيند را تو كلك با خواسته قديمي دوست يك كن خيال-

 كشيده نقشه چقدر حاال تا ديروز از و ام كرده باربليزر وپرت خرت چقدر داني مي بود؟ رويا يك اش همه يعني!بابا نه-
 .گرفتي را حالم خالصه. بگذارم هم روي چشم نتوانستم ديشب ؟اصال ام

 مي ورجه و ورجه صبح تا رختخواب در. دارند را عيد صبح كادوي شوق كه كوچولوهايي بچه مثل هم ديشب البد-
 كردي؟

 قيافه يك وديدن بخندي قاه قاه هم بايد ؟بله بگيري را حالم بيرحمي با اينطور كردي راضي را ذات بد جنس آن چطور-
 .شدم مي بر روده بودم جايت من اگر. دارد هم خنده داغون و درب كمدي

 نه؟ است ماشين داخل االن وسايلت همه گفتي-

 بگيري؟ عكس خودمان از كار چه خواهي مي دارد؟ اي فايده چه-

 .دارد كافي اندازه به هم نورگير.راحت تقريبا و بزرگ اتاق اين خوب-

 سالي دو حدوداً شايد.دهد مي تشكيل را اصلي شرط بودنت راحت اما بگذراني اينجا از بيرون بايد بيشتر را اوقاتت گرچه
 .باشي اتاق همين ميهمان بايد را
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 بازي يك اين بگو فقط تو.است زيادتر هم من سر از اينجا دارد؟ اهميت راحت جاي كاري آدم يك براي كردي فكر تو-
 . كنم شروع را كارم حاال همين و بزنم چادر يك بيرون همين من تا نيست شوخي يا

 فقط. كنيم مي شروع را كار ديگر دقيقه چند از نگيري خودت به را عبوس قيافه اين و نروي تند زياد اگر خوب خيلي-
 .شناختمت مي خوب كه هستي افشاري فرهنگ همان تو بشوم مطمئن خواستم

 آرزويش در هميشه كه كار اين مخصوصاً كند مي بازس ام زندگي در را اساسي نقش كردن كار كه داني مي بهتر خودت-
 مثل هايي بچه بريا است ساخته دستم از آنچه ودل جان با كه آمدم. هستم اينجا دليل اين به تنها هم االن.بردم مي سر به

 .شود ادا طريق اين به بايد كه دارم خودم به ديني. بدهم انجام خودم

 كار اين جوابگوي تواند مي انگيزهات و داري خودت در تو كه خواهد مي جوهري و عشق كار اين واقع در. دانم مي-
 .نشد انجام عجله با و مطالعه بدون هم زياد تو انتخاب باشدوالبته بزرگ

 بي شوخي اين و شده اثبات قبل سلها ازز من به چيزي هر در تو جديت.است قبول قابل اينجا تا چيز همه خوب خيلي-
 را خير امر اين باني دارم دوست چيزي هر از بيش حاال اما گذارم مي خودم كردن زده ذوق حساب به را ات سابقه

 .باشد فردي به منحصر ئ جالب فرد بايد است ثروتمش از تر لرزنده برايش بخشش كه كسي.بشناسم

 .است كردن رد و نخواستن از حرف اما نيست اين جز عام لفظ به البته نيست بخشش از صحبت اصال-

 ؟ چيز چه نخواستن-

 .زند مي ميليارد به سر كه ثروتي-

 .نيست كردني باور-

 .دارد حقيقت اما-

 بگذاري؟ سرم سربه خواهي مي نكند-

 .ام نبوده خوشحال و جدي اندازه اين تا عمرم تمام در-

 آمده ديگر دنياي يك از كه كسي يا ديوانه آدم هستي؟يك كسي چه واسطه تو ؟اصال بزني حرف تر واضح نيست بهتر-
 هان؟
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 نقطه كوجكترين كه شد پدرش ثروت كمال و تمام وارث تنها صحرا نامزدم راستش.كردم گيج را تو حسابي اينكه مثل-
 و زد سرباز آن از سه يك حتي قبول از صحرا ولي است كردن خرج آماده فقط و ندارد وجود آن در قانون نظر از ابهاامي

 .كنم خالصش ناخواسته ثروت اين شر از شده كه ترتيبي هر به خواست من از

 چرا؟ اما-

 پيشنهاد حقيقت در.بدهم را سوال هر جواب توانم نمي چون بشوم جرئيات وارد نخواه اين از بيشتر كنم مي خواهش-
 جمع به تو الحاق نحوه كه كني فراموش نبايد. نسبي و معلق موقت حالت به هم باز اما شد ثروت اين قبول شرط تنها من
 .بود تصميم همين گرو در

 .رسم مي خودم آرزوي به من كه است اين مهم شود؟ مي خرج چطور و چرا ثروت اين كه بپرسم چرا گويي؟ مي راست-

 خواهي احساس نظيري كم قداست بگيرد انجام درست اگر كه بگيري نظر در هم را خودت كار نفس بايد ضمن در-
 .كرد

 .بود همين هم من آمدن دليل بيشترين-

 .بياوريم داخل به را وسايل هم با نيستي خسته اگر-

 :كرد اظهار اشتياق با فرهنگ

 !مرخصي كار بهشت رفته فرهنگ بگو ديدي را خستگي جناب اتفاقا اگر-

 .كنيم مي شروع كار فردا از پس-

 .بنشينم بيكار صبح تا امشب توانم نمي كه من نه؟ امروز چرا-

 .دهم مي نشانت را نظر مورد جاي رويم مي هم با ازظهر بعد-

 ه

 دارد؟ عيبي حاال همين مگر-

 .هستم وكيل منتظر شود نمي-
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 كه شد داغ صحبتها ناهار سر.آمدند خانه به زمان يك در و جداگانه ها بچه و بيك احمد.رسيد راه نيزاز وكيل بعد لختي
 .جست شركت آنان نظرخواهي در و كرد فراموش را خود هميشگي آداب بيك احمد

 مي گوش نظرشان به كرد مي تماشا را خودنشان كه حالي در باشد چسبيده را مادرش دستپخت مزه حتي آنكه بي ياشار
 گرفتن همراه با سچهري منوچهر آقاي صحرا وكيل و افشار فرهنگ دوستش اتفاق به نيم و يك ساعت در عاقبت.داد
 .كردند حركت دشت طرف به و شدند جيپ سوار برداي نقشه ابزار

 را فرهنگ. زدند آن بر تأييد مهر بازديد از پس هم منوچهر و فرهنگ.بود مكان ترين مناسب ياشار نظر به چشمه حوالي
 كار مشغول حصر و حد بي اشتياقي با فرهنگ رفت مي باران احتمال اينكه وجود با گذاشتند تنها آنجا در اش مهندسي باز
 در وصحرا گذاشتند سر پشت را آنجا صحرا ديدار قصد به منوچهر و ياشار.كرد نمي وآسمان زمين به اعتنايي هيچ.شد

 ياشار پاي صداي ناگهان كه كرد مي جستجو مكبث زخمي روح در را خود. بود سرگرم كتاب با و كشيده دراز خود چادر
 مي مطلع اقداماتشان نتيجه از بزودي.آمدند مي باال تپه از منوچهر و ياشار. كشانيده بيرون چادر از را او سروشي چون
 عمل به پدرش دوست نرديكترين از گرمي استفبال خود خوش اخالق با و رفت جلو مقدم خير گفتن براي صحرا.شد

 :گفت و كرد تبسم وي وگشاده مشعوف تپه و دشت زيبائيهاي تأثير تحت نيز منوچهر.آورد

 .كند مي زنده را روح دارد مسيحيايي دم هوايش. دخترم كنيد مي زندگي بكري جاي عجب-

 كنيد؟ مي فكر طور اين واقعا-

 .باشند داشته نظر آن خاك به ناپاك دستهاي با ناشايست افراد كه جاهايي چنين از حيف-

 اسناد ياشار اموال اداره و سرپرستي د وي شمرد امين سپهريو آقاي به مجدد وكالت دادن از پس و كردند گفتگو عصر تا
 تهران به زودتر چه هر تا رفت ياشار همراهي به و كرد خداحافظي سپهري آقاي آن از پس و سپرد او به را ومدارك
 و بود رسيده پايان به امروزش كار.كرد مي گدش و بود كرده جمع را اوليه سرمايه وقت اسرع در بايد زيرا بازگردد

 اين به نسبت خاصي خساسيت.كرد مي رسم متنوعي طرحهاي خويش ذهن در كاغذ روي نقشه كردن پياده از قبل اينك
 مي كار به را اش سعي همه بايد. بود گذشته از تر فعال آوري نوع و خالقيت براي دهنش و كرد مي احساس مسئوليت

 . كند جلوه دشت دل در عروسي چون ها بچه پرورش زندگي محل تا برد

 باريدن تند رگباري ناگهان.شدند روانه خانه سوي به همگي آنگاه بگذارند ماشين داخل را وسايل تا كرد كمك ياشار
 متنهي كه مسطح دشتي سمت به بود ميانبري گذشت مي آن از ياشار كه راهي. نشست گل از اي چاله در چيپ و گرفت

. شوند پياده دو آن از هيچكدام نداد وجود مسير طول در متعددي هاي چاله جهت اين شداز مي رو ماشين اصلي جاده به
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 پشت از را ماشين او كه اي لحظه يا همزمان لزوم صورت در و بنشيند رل پشت خواست فرهنگ از و رفت بيرن خودش
 و قدرتمند اهرم بر تكيه با و وبازرو شانه نيرومند عضالت تاكن يك با دادند انجام هم را كار همين.بدهد گاز دهد مي هل
 دقت با كرد مي سعي را مسير بقيه. دهند ادامه راه به و بكشاند بيرون كل چسبنده چاله از را جيپ ياشار پا دهنده جلو

 پي در پي اي نشده بيني پيش شكل به آسايي سيل باران تا بايد.نشوند اي حادثه چنين دچار مجدداً تا نوردد در بيشتري
 ديگر زماني به واجب كارهاي از بسياري ها جاده شدن مسدود علت به آن متعلقب و گرفت مي باريدن روز چند طول در

 .شد مي موكول

 همه با آنان نوازي ميهمان از قدرداني و تشكر از پس سچهري آقاي خانه به رسيدن محض وبه شد قطع رگبار خوشبختانه
 .ورفت كرد خداحافظي

 در را دهكده راه و كرد خداحافظي بقيه و مادر از بود آزار در آلود گل كفش و شلوار و خيس كامال لباس از كه نيز ياشار
 نفتي چراغ.كرد توقف محقر كلبه يك جلوي بود افرا برگ بي درختان از پر كه خلوت جايي دهكده ابتداي. گرفت پيش
 ادعا شد نمي و بود زيبا بسيار گرچه فصا.رفت مي شمار به زندگي نشان تنها بود روشن آن كوچك و مات پنجره روي كه

 جمود و اندوه نوعي و رسيد مي نظر به كننده دلتنگ يخت اما باشد پرتي نقطه هم زياد دهكده هاي خانه به نسبت كه كرد
 مخسوس بسيار ديد مي آچه درك ياشار براي. كرد مي سنگسني وارد تازه برقلب و گسترانده سايه كلبه اطراف محيط بر
 باز صدا سرو و زدن لق با در فوراً. نواخت سوراخ ا پر در به آرام ضربه با و برداشت قدم چند شده پياده ماشين از. بود
 را ياشار.شد نمايان بود افكنده سايه عظيمي نگراني آن پشت كه تبسمي و هميشگي پريده رنگ چهره با خانم گلي و شد
 كه كلبه بنشيندداخل بود كرده آماده برايش قبل از كه جايي در تا خواست او از خجالت.  تواضع با و كرد تعارف داخل به
 به صاحبشان آن گرداگرد در اي مالحظه قابل چيز و شد مي گرم نفتي بخاري يك با داشت را اتاق يك همين واقع در

 .كرد پذيرايي ياشار از شيريني مقداري و چاي استكاني با. بودند باخته رنگ سرنوشت و زنگي

 .كرديد روشن را كلبه. كرديد رنجه قدم. ياشار آقا آمديد خوش خيلي-

 .هستيم شما زحمتهاي شرمنده هميشه كه ما خانم گلي ممنون خيلي-

 .هستم خانم هميشگي مزاحم كه هستم من اين زحمتي؟ چه داريد اختيار-

 اي ذره شما شدم نمي حاضر هرپز كنم قانع امدن بزاي را خودم توانستم نمي و دانستم نمي را واقعيت من اگر راستش-
 .برنجيد من آمدن از و بكنيد ناراحتي احساس

 :گفت مرتعش باصدايي
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 .گوييد مي چه شما فهمم تني ؟ واقعيت كدام-

 من دست به اش جيبي كيف رفت دنيا از.  كرد تصادف فراهاني آقاس كه وقتي. مطلب اصل سر روم مي مقدمه بي پس-
 من اما بودند نگفته شما به راجع زيادي حرف ايشان البته.بود گرفته هايش بچه همسر با كه بود آن در عكسي. افتاد

 از قبل تا دادم خودم به را اجازه اين دليل همين به ايد شده آگاه صحرا ازجاي ايشان خود طريق از شما شايد دادم احتمال
 .مياذاريم در خودتان با را مسأله چيز هر

 بغضش عكس ديدن از اندام گل. شد وي العمل عكس منتظر و گرفت اندام گل زده وحشت چشمان جلوي را عكس
 .نداشت را ياشار صورت به كردن نگاه توان خجالت از.افكند زير به را سرش گريست مي صدا بي كه حالي در و تركيد

 دختري نيست اينجا شما جاي كه بدانيد خواهم مي فقط ببخشيد مرا مادر يك مثل كنم مي خواهش كردم ناراحتتان اگر-
 .شماست توجه نيازمند هنوز و ندارد دنيا اين در را كسي شما جز داريد

 نمي و بودند شده مرتعش رنج و تألم شدت از زياد فشار از هايش آرواره و لرزيد مي گريه و درد از زن وجود همه
 :گفت عزلت و بدبختي اوج در حال اين با اما بزند حرف راحت توانست

 .كنم خوش زندگي همين به را دلم توانستم مي و آمديد نمي سراغم وقت هيچ كاش.بميرم خودم درد به خواهم مي-

 مي را صحرا سعادت اگر كنم؟ تماشا حال اين در را شما تفاوت بي و آرام و بدانم را واقعيت توانستم مي چطور ولي-
 .بودم مرده من اول روز از كنيد فرض نداشته مادر قشنگم نيلوفر قت.هيچ انگار.بگيريد ناديده را من وجود بايد خواهيد

 را شما بخواهم من اگر.كنيد مي زندگي نيست سزاوارتان اصال كه شرايط بدترين در و داريئ وجود ايد زنده شما اما-
 بدهم؟ بايد چه را خودم وجدان و صحرا جواب بگيرم ناديده

 بيدار وجدانم اگر. بدهم پس را گناهانم تقاص بايد من.رفت و كرد تركش كه وقتي پيش سالها مرده مادرش بگوييد-
 .ندارد امان اصال االن اما داشت وجود راهي شايد شد نمي

 .سوخت گناه پاي به شود نمي ابدالدهر تا ولي كند مي خطايي كسي هر زنيد؟ مي حرف چه از داريد شما-

 .مانم مي وفادار كردم كه گناهي عقوبت به اما باشم وفادار فرهاد به نتوانستم من-

 .گذاشت نمي ارث به شما براي را اش خانه واال بخشيد را شما حتما بود اگر هم اي مسأله هر-
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 در را شدوصورتش تر دگرگون حالش سند دين از گذاشتزن اندام گل جلوي آوردو در كاشن جيب از را خانه سند
 .گريست است نريخته اشك سالهاست گويي و كرد پنهان خود دستان

 اند رفته دستم از عزيزم دختر و اله پسرخ فهميد وقتي حتي.بگيرد انتقام من از بخشش و گذشت با خواست مي هميشه-
 هنوز اما سوخت حالم به دلش فالكتم و فقر ديدن با. برگردم خانه به خواست مي من از و آمد دنبالم نگذاشت تنهام
 وفادار صاحبش خانواده به كه سگ يك مثل خواستم او از فقط كنم تحمل را نگاهش توانستم نمي.بود گناهم آييه ناهش

 ...باشم پيشمرگش خاستم مي. كند مي زندگي نيلوفر كه باشم همانجايي ام زندگي لحظه آخرين تا ماند مي

 انتظار توانيد نمي.هستيد هم من مادر پس صحرائيد مادر شما.بشنوم را حرفها اين توانم نمي كنيد بس خدا به را تو-
 ادامه وضع اين بگذارم و كنم گوش را صحبتها اين سنگدل آدم يك مصل و بگذارم دست روي دست كه باشيد داشته
 .باشد داشته

 هستم صحرا مادر من بفهمد كسي نگذاريد كنم مي التماس ماند نمي تنها وقت هيچ پس دارد را شما صحرا ياشار آقا-
 .بشود سرشكسته پاكم دختر خواهم نمي.

 كرديد؟ مي كار چه بوديد من جاي به شما اگر ؟ توانم مي چطور-

 .بماند هست كه همانطوري چيز همه گذاشتم مي-

 كند مي زندگي اين به كه صحرا خصوصاً همه از تر خوشبخت شايد باشيم خوشبختي خانواده توانيم مي ما برگرديد اگر-
 .بشود آزارتان موجب كه ندارد وجود وجود آميزي سرزنش نگاه ديگر تازه.

 را خودم گذارم نمي و دارد وجود من در ام زنده تا گاه آن اما كنيد مي وسوسه را نوميد مادر يك بدجوري حرفها اين با-
 وهمراه كنم گناه رنج با را خودم تا كنم دور خودم از را خوشي و راحتي خودم دستهاي با سالها. كنم احساس خوشبخت

 براي حقي هيچ من نيست ممكن نه بكنم؟ ديگر گناه بي يك زندگي وارد را خودم پيش سال بيست مانند حاال.باشم داشته
 .ندارم حاالهم نداشتم را اش شايستگي هرگر ندارم بودن مادر

 بكنم؟ كار چه بياورم؟ دليلي چه ؟ بگويم شما به بايد چه ديگر دانم نمي من-

 از را چيزها خيلي اندام گل حالت به خوش:گفت من به آخر روزهاي آن را عمواوغلي كند رحمت خدا پسرم هيچي-
 در كه كسي.شد خواهد دامادت دنيا مرد بزرگوارترين و بهترين.شد دخترت نصيب نعمتها بزرگترين اما دادي دست
 .باشد داشته دوستش بيشتر مادر يك از و باشد او كس همه جاي تواند مي اصل
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 نيست قادر كس هيچ كنيد باور زد مي حرف آميز اغراق كمي من مورد در اما داند مي را چيز همه عمواوغلي دانستم مي-
 .من مادر حتي بگيرد را شما جاي

 برايش داشت اجتياج من به صحرا كه زماني. نبودم شناسي وظيفه مادر هم اول از نداردومن اي فايده. پسرم نكن اصرار-
 را خودم بينم نمي لزومي ندارد دنبال به چيزي هيچ مردم گزنده شايعات و دردسر جز بودنم ديگر كه حاال نكردم مادري

 .بچسبانم بزور ندارم را لياقتش كه سعادتي به

 ...شرط يك به اما بشود رنجشتان باعث كه كنم نمي اصرا اين از بيش و ندارم حرفي هم من چشم باشد-

 :گفت خود احساسات ترين حساس و ظريفترين با مصاف در بود افتاده عظيم چالشي به كه حالي در اندام گل

 .كنم مي قبول بگويي كه را شرطي ه پسرم باشد-

 اين كه خورم مي قسم شرط اين قبل در هم من كنيد ام ياري داشتم كمكتان به احتياج وقت هر كنم خواهش خواهم مي-
 .بماند باقي مهر به سر بخواهيد شما كه زماني تا راز

 باشم؟ دامادم به كمك اليق كه باالتر اين از چيز چه-

 .باشد كامل ما سعادت مه است كافي بودنتان هستيد ما خوب مادر شما-

 .باشد الزم كاري براي روز يك شايد.پسرم دار نگه خودت پيش را سند اين-

 نمي آسوده خاطرم نگويم تا كه دارم تمنائي اما باشد مالحظگي بي بزنم خواهم مي كه حرفي گفتن شايد ضمن در
 هم عمواوغلي نبوديم سرش باالي كه پدرش و من خوب كند سركشي يا باشد داشته تندي اخالق گاهي صحرا شايد.شود
 هنوز.كن بزرگواري هميشه مثل و نشو عصباني دستش از زد سر او از كوچكي خطاي اگر.آورد بارش آزاد جوري بد

 .باشد شوهرش فرمان به گوش بايد كه داند نمي و است بچه خيلي

 ندارد؟ مانعي شما نظر كنم؟به عقد را صحرا ديگر هفته دهيد مي اجازه رتستي-

 من مثل دامادي چرا كه خورند مي فبطه من حال به مادرها از خيلي اين از باالتر سعادتي چه پسرم؟ دارد مانعي چه-
 .ندارند
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 به نسبت را مي خاطر كع حالي در و كند تحمل اين از بيش نتوانست بود آورده درد به را قلبش غم و تدلم كه ياشار
 خواسته خود جهنم يك به تبديل كه انزوائي با را او و شد خارج كلبه از ساخت مي مطمئن خود تعدات و شناسي وظيفه
 .باشد داده وي به بازگشت براي راهي انتخاب و گذشته بازبيني براي فرصتي تا گذاشت تنها بود شده

 

 ام سي فصل

 روي غذا.ميكشيد زبانه وجودش در صحرا ديدن اميد چيز هر از قبل ولي بود تشنه و گرسنه رسيد خودشان كلبه به وقتي
 .بماند گرم تا بود شده گذاشته آتشدان سنگي حاشيه

 نخوردي؟ چيزي تاحاال ظهر از هم تو-

 .نه را خوردن غذا تنهايي اما كرد تحمل ميشود را گرسنگي نميشد كه تو بدون-

 .ميميرم گرسنگي از دارم كه كن پهن را سفره حاال.بشوي ضعيف كه كني كاري نبايد ميخوردي بايد-

 .كرد عطسه و شد تحريك اش بيني سفره سر بر ناگهان

 .ميخورم سرما دارم اينكه مثل-

 .اي خورده سرما كه پيداست ميكند درد سرت اگر-

 .باشد آمده سراغم خفيف سرماي يك و معمولي عطسه تا چند كند خدا. نه هنوز-

 كه؟ نكردي خيس باران زير را خودت عمدا آندفعه مثل-

 گل و خيس اينطور كه بود اين بدهم هلش باران زير شدم مجبور بود رفته گل توي ماشين نه:گفت و كرد تبسم ياشار
 .شدم آلود

 .غذاشدند خوردن مشغول دو هر و شد چيده غذا هنگام اين در

 بزنم؟ تار كه ميروم باران زير و ميكنم ها ديوانگي اين از هميشه من كه كردي فكر جدا-

 .نيست ديوانگي اسمش اين ولي-
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 يا كند خاموش را درونش شعله بايد يا افتد مي بيخودي بحال عاشق كه وقتي.است ديوانگي نوعي هم عشق حال هر در-
 گاهي نيست بعيد و بسوزم عشق اين آتش در بايد ابد تا ميكنم فكر حاليكه در دادم انجام را اول كار من.بسوزد اينكه
 .نداري من از كمي دست هم تو البته.بزند سر من از گيهايي ديوانه چنين

 نگراني موجب هم همين ميشوي ضعيف يا ميخوري سرما زود خيلي تو اما نميشود ام طوري هيچوقت من احوال اين با-
 .ميشود

 .نيست ايمانم سستي از اين اما شوم ضعف دچار گداري گاه جسماني لحاظ از شايد-

 .ديگر چيز نه ميشود نگراني باعث گفتم فقط من-

 هيچ خاك و اب ماه و خورشيد سرما و نميپذيرد؟گرما را من اما دارد انس و است مهربان تو با طبيعت چرا پس نه اگر-
 .ميپذيرند سخت را ديگران اما ميبخشند هستي بتو ميكنند زندگي تو با نميرانند خودشان از را تو هيچي و چيز

 ندارد را عظيمي نيروي چنين با مقابله ياراي هيچكس.برد لذت مواهب از پناهش در بايد فقط جنگيد نبايد طبيعت با-
 شدم بزرگ كه بود او دامن در.هستم نوازشگري و نازنين وجود شيفته من.ميپرورد خودش قلب در را حيات مادر چون
 ...كرد الهام بمن را او محبت كه بود او هم

 بود؟ عشق از نميكني فكر-

 .ماند خواهد جاودانه هستي كه اي ذره تنها حيات و زمين ما بودن بودن دليل تنها...بود خودش مسلما

 .بود نخواهد و نيست جاودانه خداوند جز چيز جاودانه؟هيچ-

 .نداشت معنايي هستي و نبوديم ما نبود آفرينش به عشق اگر ميكنم احساس من-

 كنم؟ غلبه ام جسماني ضعف بر ميتوانم بخواهم اگر منهم صورت هر در-

 .خوابيد نميشود كه وضع اين با كني عوض را لباست بايد اول ولي-

 .تو بخاطر اينهم:گفت و كرد اطاعت ياشار

 و افكند چادر به نگاهي.كرد پهن تخت روي بيرون و برداشت خود با را تشك و قاليچه پوشيد تميز لباس اينكه از پس
 ...اسمان به سپس
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 حالت به.شدند پديدار زني چشمك هاي روزنه آن سياه سقف جاي جاي و ميشدند پراكنده داشتند انبوه و سياه ابرهاي
 عبور.شد معلق رويا و رخيال د نور پر اي ستاره مجذوب.كشيد دراز پشت به و گذاشت گردن پشت را دستانش طاقباز
 اش گونه مهتاب درخشش مانع و ميپوشاند غريب حجابي را رويش مدام ميكرد خسته را نگاهش پراكنده ابرهاي
 نگاه.ميكردند پنهان خود پشت در را او ابرها همچنان كه بود حالي در اين و يافت ثابت درخشش زيبا ستاره عاقبت.ميشد

 عشق تبسم كننده بيتاب شور.ميزد لبخند و بود شده خيره او بر ستاره فام نقره نور ماوراي صحرا خاكستري چشمان
 خواب چادر و شد چيره روشنايي بر سنگيني عاقبت.ميساخت تر روشن و روشن و ميكرد نقش خيال در را تسليم هيجان
 آغاز تر خواستني نمايشي خيال پرده در زيباتر دنيايي اما بود پذيرفته پايان واقعيت گرچه.آمد فرود چشم مردمك روي

 شد ناآرام وي رفتار مشاهده از صحرا قلب.ميشد نائل نيافتني دست چيز هر بر حصري و حد بي ازادي با و ميكرد
 حال در طاقباز حالت به ميرفت شدنش دگرگون امكان لحظه هر كه اسماني زير لحاف و بالش بدون را او وقتي خصوصا
 .شد نگران بيشتر ديد اسمان بيكران فضاي تماشاي

 خورشيد ابديده تيغ.كرد سوزن سوزن روشنايي گرماي با را ياشار پلك و رسيد راه از شفاف و لطيف و آفتابي زيبا صبحي
 خواست و شد خيز نيم رختخواب در.داشت باش بيدار و تهاجم قصد تحريك اي با گويا ميرفت فرو پوست منفذ بر

 برد فرو بالش در دوباره را سرش شد موجب و داشت نگه باز نيمه را پلك خورشيد صيقلي نور اما كند باز را چشمش
 وحشي هاي بوته گل عطر و گلزار و دشت بوي همان.شد جلب صحرا لحاف و بالش به توجهش بالشت؟ناگهان

 هيجان و ذوق دچار صحرا توصيف قابل غير توجه و محبت از حاليكه در.بود چه از راحتش خواب ميفهميد تازه.بهشت
 كنار رويش از را لحاف صحرا ولي رود فرو عميق خوابي به دوباره عشق تنش پر گهواره در تا ميرفت.خنديد خود با ميشد

 خوابيدي؟ و كردي لحاف زير را سرت كه نيست آفتاب اين از حيف:گفت و زد

 .گذاشت را وي به كردن نگاه بناي بود شده خيز نيم آرنج روي حاليكه در و گرفت بخود جدي حالتي ياشار

 كردم؟ بيدارت شدي ميكني؟عصباني نگاهم اينطوري چرا سالم-

 .كردي بيدارم موقعي بد-

 از بيش حرارت از نه.بگيري شوخي را چيز همه ها بچه مثل اينكه نه نيفتي كار هيجان از كه آمده در كن نگاه را آفتاب-
 امروز حالي وبي كسالت از نه ديروز اندازه

 زندگي به تشريفات بدون و آمدند در يكديگر عقد به بودند داده بيك احمد به كه قولي طبق صحرا و ياشار بعد هفته دو
 .گفت ترك را دهكده و خانه و كرد عروسي ساده جشني برپايي طي نيز سلما.دادند ادامه مشتركشان
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 گرو و خودگذشتگي از با ياشار و بيوقفه و جانبه همه تالشي به نياز كارها قبيل اين.شد آغاز بنا ساخت آذرماه اواخر از
 لذا بخشند تسريع كارها به تامل دقت با افتابي و خوب روزهاي در تا خواند همياري به را ديگران خود توان همه گزاردن

 .ميگذاشتند سر پشت را مشكالت پيگير تالشي با و ميكردند كار همه شود داده هدر به اي لحظه آنكه بي

 قديمي دوست وجود با كه بود كشيده عشقش ياشار.ميبرد سر به آنجا در فرهنگ كه بود شبي اولين آذرماه شب آخرين
 فرد به منحصر و مشترك خاطرات از شب نيمه از پاسي تا.شد نيز همانگونه.كند كوتاهتر را يلدا شب خود بيرياي و

 صداي آن متعاقب و ميرسيد بگوش فرهنگ زبان از اي آهسته صحبت صداي گاه.خنديدند و كردند تعريف خودشان
 گوش پدربزرگش كلبه خلوت در آنان صداي به خود چادر داخل از صحرا.ميشد قطع هم زود كه ياشار ارام خنده
 كنار را اوغلي عمو بلكه نميشنيد را آنها صداي ديگر.بود افتاده داشت پدربزرگ با كه بسياري يلداي شبهاي بياد.ميداد
 كودكي كه زماني پيش سالها.ميخواند پرطنين صداي با بود آمده در فال كه را حافظ شعر و ميزند تار كه ميديد آتش

 .ميكرد تعريف زندگي عجايب و رازها از و ميگفت گونه شعر هاي قصه برايش فال بجاي بود شيرين

 .كرد نگاه در به باشد متوجه اصال آنكه بي كشيده درهم ابرو و عبوس برعكس نخنديد فرهنگ لطيفه از ياشار اينبار

 هستي؟ كسي منتظر-

 .نه:گفت بود خورده جا كمي كه ياشار

 را خودت بزند؟بدجوري صدايت كه صحرايي منتظر هست ات چه بگويم االن.اينكارم خبره خودم من نگو دروغ بمن-
 .نميشد باورم نميديدم خودم تا كردي گرفتار

 .بزند صدايم يا بيايد اينجا ندارد امكان نيستم منتظرش نه-

 اكتيو راديو مثل كه هم تو صحراي تازه.كند ازدواج خودش رييس با نبايد كه ميداند عاقلي آدم هر خوب پسر آخر-
 .رفت نميشود نزديكش اصال.است

 .دار نگه را مان دوستي حرمت ميكنم خواهش.ميروم در كوره از كه نگو چرند پس.نميداني صحرا از هيچي فعال تو-

 .بروي در جا از تو كه كنم كاري بخواهم اگر ميخندم ام نديده پدر روح به نزدم حرفي منكه بابا اي-

 .نكن توهين هم خودت به نگو هيچي لطفا پس-
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 من از را اش چهره چرا نميدانم.ام نديده خوب را صورتش هنوز البته ايد مي قشنگي دختر نه؟بنظر داري دوستش خيلي-
 .نميزند حرف من با اصال دارد غريبي رفتار.برميگرداند

 نزنيم؟ حرفي اش درباره نگفتم مگر-

 رگ.ميدانم را دخترها قلق تو از بهتر اما نداري خوشي حال ميدانم ميخواهم ميزنم؟معذرت حرف زياد من يعني-
 بكني؟ خودت مطيع را او جوري كنم؟چه ات راهنمايي ميخواهي.است من دست در خوابشان

 ات كننده كسل هاي شوخي اين از دست فرهنگ ديگر كن بس:گفت غضب با و افكند وي به الود خشم نگاهي ياشار
 .بردار

 تحسين از اي كشيده سوت حاليكه در و نشاند خود برجاي را فرهنگ وي كنده ميخكوب غره چشم و خشمگين مفس
 بيشتر عصبانيتت و اخم كن باور.نميشود برو دل تو و خوشتيپ اينقدر كه مرد دستخوش بابا:گفت و خنديد ميزد برايش

 .است فراري دستت از زنت چرا ميفهمم حاال ميچسبد آدم دل به

 .نيست شوخيها طور اين وقت االن اما نميزني جا هيچوقت تو ميدانم.فرهنگ بردار دست-

 .شدي دمغ يكهو اما بودي سرحال ميخنديدي داشتي آخر-

 .ندارم گفتن براي حرفي من ميكني تقال داري بيخودي:گفت و افكند وي به داري معني نگاه ياشار

 ميخواستي؟ چه براي خواب كيسه راحتي و گرمي اين به جايي راستي...جناب روي گل براي آنهم بگذريم خوب خيلي-

 .ندهم راهت هيچوقت ديگر و كنم بيرونت اينجا از نكن كاري-

 ميخورد اب چه از ات ناراحتي نفهمم تا نيستي كش ضعيف كه ميدانم.نترسان نشانت و خط از مرا سعادت اقاي ببين-
 .نيستم بردار دست

 .بكشي انتظار ابد تا بايد كه بدهم بتو را بخش اميد خبر اين بگذار راستي؟پس-

 بخير شب.ببينم ترسناك خوابهاي جنابعالي عبوس قيافه از كه است اين از بهتر بكشم خودم گرم رختخواب در را انتظار-
 .فردا تا خداحافظ و
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 را خواب كيسه كوفته و خسته.بازگشت كلبه به و كرد مشايعت تپه سرازيري تا را وي احترام و گرمي با نيز ياشار
 كلبه در جلوي داشت دست در چيزي حاليكه در صحرا هنگام همين در.بخوابد تخت روي گذشته شبهاي مثل تا برداشت
 بخوابي؟ ميخواهي:گفت و رسيد مقابلش

 نخوابيدي؟ هنوز تو اره-

 است؟ ات اندازه ببين بپوش.بخورد دردت به بايد ديگر االن ميكنم فكر.بدهم بتو چيزي يك ميخواستم-

 بافتي؟ من براي-

 .خريديم نور بازار از را كاموايش باشد يادت اگر بيايد خوشت اميدوارم-

 ميكردي؟ قايمش من از هميشه كه بود اين پس-

 .ميداد نشان بزرگتر را هيكلش و بود اش اندازه كامال. پوشيد را بلوز خوشحالي با

 .ايد مي بتو پشمي و گرد يقه بلوزهاي چقدر ميگفت راست سلما-

 ميداني كرد؟تو تشكر بايد ترتيبي چه به مواقع اينجور:گفت و كرد نگاه صحرا منتظر و روشن چهره به مجذوبانه لحظاتي
 جوري؟ چه

 .كند گرمت فقط كافيست-

 .باش مطمئن گرم خيلي.ميكند گرمم-

 مقابل در صحرا و گرفت بخود ديگر رنگي چيز همه ناگهان.آميزي التماس نگاه نه و اي عاشقانه كالم نه گرمي آغوش نه
 .برد پناه چادرش به ياشار خشن و سخت نگاه

 گذاشت تخت روي را خواب كيسه.است رسيده صفر به فشارش كرد احساس.چرخيد سرش دور دنيا صحرا رفتن از پس
 فرياد از و ميداد دست از را قرارش و توان كه بود بار اولين براي امشب بيقراري ماهها گذشت از پس.رفت فرو آن در و

 .ميگريست درونش

 

 يكم و سي فصل



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  449 

 فرسا طاقت و روزي شبالنه تالش و كار سال دو گذشت از پس و شدند مي سپري هم پي از رسعت به ها ماه و روزها
 .شد حاصل نتيجه

 كه اجري و سنگي بيروني نماي با هم روي به رو پسران و دختران خوابگاه و خانه عنوان به مجزا طبقه چهار ساختمان دو
 كارهاي تمام. شدند ساخته بود، شده كاشته ياس و شمعداني گلهاي سنگي گلدانهاي داخل بالن هر جلوي ان، گرداگرد
 كه طوري به مناسب، و كافي هاي نورگيري با و طبقه دو كارگاه ساختمان. گرفت انجام صحرا نظر با كاري گل و باغباني

 يك با همراه دختران دستي و هنري كارها باال طبقه در و بود فراهم پسران براي صنعتي االت ابزار همكف طبقه در
 .شود گذاشته نمايش معرض در فروش براي لزوم صورت در و تماشا براي كه خودشان كاهراي براي بزرگ نمايشگاه

 پذيراي كدام هر كه داشت قرار هم مقابل و قرينه شكل به خوابگاه مجاور و جداگانه نقطه دو در نيز مدرسه ساختمان
 طبقه دو ها ساختمان. بشود فراهم توانست مي نيز اين از بيش گنجايش لزوم صورت در و باشد توانست مي محصل هزار

 توجه با كه امروزي دانش تجهيزات و ها نيازمندي به مهيا و مجزا اي كتابخانه و ازمايشكاه با ويسع، بسيار متراژي در و
 .امد مي كار به نيز بسيار ها بچه بعضي مستعد هوش به

 نظر در مسويقي اموزش و تعليم براي اجرنما هاي كنگره با قصر يك كشل به كوچكي ساختمان ياشار پيشنهاد به بنا
 بادبادكهاي اعياد شبهادي در توانستند مي فرهنگ نظر به. درامد كار از برانگيز تحسين و زيبا هم بسيار كه شد گرفته
 اين صورت هر در. شود ديده دستها دور از ان شكوه با منظره تا كنند هوا به ان هاي كنگره بر مختلف اشكال به فانوسي

 لب و ماند مي خيره ان به چشمش ورود محض به كس هر و كرد مي جلب خود به را همه نظر دلربا اما كوچك، ساختمان
 روز هر امد و رفت امكان و امدند مي دور نقاط از كه اموزگاراني و كاركنان حال به فكري عاقبت. گشود مي تحسين به

 فرنگي كاله شكل به كه را معلمان و مديران ساختمان ياشار نظر طبق كار ابتداي همان از. كردند نداشت، وجود برايشان
 هاي پنجره با و دايره شكل به همكف طبقه و باشد داير روزي شبانه صورت به تا ساختند طبقه سه بود، شده طراحي
 و داشتن احاطه براي ساختمان اين. باشد داشته قرار نظر زير محوطه در ها بچه هاي بازي و رفتار دائماً تا بود متعدد
 و درمانگاه يك حود در كه شد بنا ديگر ساختمانهاي محور و وسط در درست اموزشي و پرورشي اوضاع بر بودن مسلط
 .داشت مطب

 احتياط با مستخدمين و باغبان ، كاراموز پزشك قبيل از ديگر كاركنان و اموزگاران مديران، جمله از خدمتگزار افراد همه
 طول به بناها پرداخت و ساخت كه اندي و سال دو طي. شدند معين و انتخاب شده خواسته چهارچوب و شرايط در و

 اماده محض به. بود ها بچه پانسيو براي رسمي پروانه و مدرسه كارگزاران استخدام پي در سپهري اقاي بود، انجاميده
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 مهم امر اين پس از شاياني نحو به كه داد نشان او و اورد هجوم ان دروازه به اموزگاران و ها بچه سيل ها ساختمان شدن
 .است برامده دشوار و

 مي بيداري به هميشه از زودتر خواب از را طبيعت نوروز، پيشواز براي ها بچه شادي غريو و بود اسفندماه اواخر اينك
 زد، مي درختان و گلها نشسته جوانه به تازه نشاهاي و گلخانه به سري روز هر معمول طبق كه حالي در صحرا. خواند
 ورود گر نظاره گرفتند، مي را دورش كه هايي بچه بازي و ها پرنده تماشاي و ها باغچه اطراف در روي پياده هنگام

 مشجر خيابان از كه حالي در. شدند مي اورده انجا به ناهنجار شرايطي و انگيز رقت وضعيت با كه بود كودكان از تعدادي
 و اجتماع بار اهانت و اميز سرزنش نگاه از تا ميكردند جستجو را امني خانه معصومشان نگاه با. امدند مي جلو دروازه از

 تابلوي زير از عبور از پس ترتيب اين به. كنند پنهان را خود بود سنگي و سياه قلبهاي و انها سرنوشت بر حاكم كه فقري
 يكي حتي كه كودكاني. كردند مي تجربه را اي تازه زندگي گرماي بود شده نصب دروازه در سر بر كه ها بچه خانه بزرگ

 .است نبوده خود پايان بي رنج مسبب انها از

 گرفته را ياشار دور ها بچه. كرد جلب خود به را صحرا توجه موسيقي ساختمان جانب از جوشي و جنب و هياهو ناگهان
 طرف به عيد، تزئينات كار از خسته ياشار اما بزند، تار برايشان كمي خواستند مي او از خودشان خاص سماجت با و بودند
 .بازگردند خانه به زودتر تا امد مي صحرا

 به تر شكفته و زيباتر صحرا اما بود، شده زمخت و سوخته و درامده مسي رنگ به گرما و سرما از ياشار صورت پوست
 .بود نياز بيشتري زمان ياشار عادت براي ولي داشت، عادت تاثيرات اين به وي شايد. رسيد مي نظر

 كه دهم مي قول كنيم؟ رعايت را نظم مان همه نيست بهتر نند، مي نگاهمون دارند دفتر از سليمي خانم ها، بچه ببينيد -
 شديد؟ راضي حاال بزنم، تار با را دلخواهتان اهنگ فردا

 امد صحرا نزد كرد پراكنده خود دور از را بچه كه وقتي. دادند نشان را خود خوشحالي و كشيدند هورا يكصدا ها بچه همه
 :گفت و

 برگرديم؟ موافقي ام، خسته خيلي -

 .نداريم كاري اينجا ديگر كه هم ما و شود مي تاريك هوا ديگر ساعت يك بله -

 :پرسيد غيرمترقبه حساسيتي با ياشار ناگهان

 .بينم نمي انگشتت به صحرا؟ شده چي ات حلقه -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  451 

 پرسي؟ مي چرا -

 .جوري همين...هيچي -

 .پرد نمي كسي رنگ جوري همين هيچي با -

 ...يا كردي اش گم نگفتي باالخره -

 تصور خواهي مي فقط بشنوي، را حقيقت بخواهي كنم نمي فكر. كرده ات كالفه بدجوري خستكي اينكه مثل چه؟ يا -
 .بدهم جواب را خودت

 .همين باشي، كرده گمش شايد كردم فكر فقط بكنم؟ را سوال اين نداشتم حق يعني -

 .ببيني انگشتم توي را حلقه روز هر كه دارد اهميت اينقدر تو براي دانستم نمي -

 چيز يك ان دليل اما نيست، مهم چندان انگشتر اين نبود و بو كني؟ مي بزرگ حد اين تا را كوچك مساله يك چرا -
 .دارد اهميت من، براي دانستنش. است ديگر

 و كثيف انگشتر...اينكه خاطر به فقط من. بياورم تو براي دليلي باشم مجبور كنم مي كه كاري هر براي ندارم دوست -
 .بياورم دليل برايت سادگي اين به كار براي خواهي مي من از تو وقت ان. دربياورم انگشتم از شوم مي مجبور نشود، گلي

 :گفت نشيني عقب و ياشار معهذا بود، موكدانه صحرا كالم

 بود؟ همين فقط ان دليل واقعا -

 :گفت و داد قرار خود انگشت در خشونت با و دراورد شلوارش جيب از را حلقه صحرا

 نداري؟ سوالي ديگر. شد خوب بفرما، -

 :گفت و كشيد عميقي نفس ياشار

 .برگردد مادرش و پدر پيش فردا است قرار بيايد؟ ما پيش امشب فرهنگ كه داري را اش حوصله. چرا -

 حوصله توانم مي هم باز حال اين با ببيند، را جانش دايي كه ايد مي كوچولو ارش تازه. دارم را اش حوصله كه البته -
 باشم؟ نداشته
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 يك رفتن از قبل خواست مي دلش سلما همين براي برگردند خانه به فردا پس است قرار داد؟ تو به را خبرش پرويز -
 .ببيند را ما ديگر بار

 ديدن به انها طرف ان از امدند اينها كه طرف اين از بدشناسي از اما بود، كرده را مادر هواي دلش بيشتر سلما، طفلك -
 .رفتند كرامت دايي

 .بماند تنها امشب پري كه بدهيم اجازه نبايد دليل همين به -

 .بشويم هم اسايش مخل كمتر شايد است، بهتر هم اينطوري. بماند تنها خواهد مي كه چه ما به -

 .باشند راحت مهمانهايمان امشب كه كنيم مرتب عصر امروز همين را جديدمان خانه شده كه طوري هر بايد ضمن در -

 انها از كدام هيچ با كه من تازه. بگيريم جاي يورت و كلبه در نتوانيم كه نيست انقدر مان عده ندارد، امكان نه -
 .ندارم رودربايستي

 شود؟ چه كه بستي همه روي به را خانه ان در فهمم، نمي -

 يك خانه اسباب كردن مزتب و تميز براي. شد گذاشته خانه ان در بار اولين براي كسي قدم خودمان جز ندارم دوست -
 .كند كمك ما به و بيايد كنم مي خواهش خانم گلي از روز

 امانش پا درد شبها خستگي از كه كشد مي زحمت و هاست بچه گرم سرش اندر بشويم، خانم گلي مزاحم نيست الزم -
 .برد مي را

 .شود مي اش ناراحتي باعث بيشتر ايم نگفته او به همه از اول و داريم احتياج كسي به ما كه بفهمد اگر ولي -

 .شود نمي راضي دلم وجه هيچ به كه من حال هر به -

 .كردم نمي رو درخواست اين هيچگاه كند، خوشحالش تواند نمي اين از بيشتر پيز هيچ كه نبودم مطمئن اگر -

 .شود مي اجرا كه توست هاي خواسته اين هميشه، اينكه خالصه -

 :گفت و كرد نگاه صحرا دلخور و گرفته صورت به كمي ياشار

 .كنم درست هم شام برسم بايد چون كنيم، مرتب زودتر چه هر را خانه برگرديم نشده تر گرفته هوا تا من نظر به -
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 .گردم برمي االن همين بايست جا همين دقيقه يك -

 فرنگي كاله ساختمان داخل از فرهنگ و اندام گل همراه به ياشار عاقبت و انجاميد طول به ربع يك تقريبا ، دقيقه يك
 و كشيد درهم ابرو ياشار براي ، بود كرده كه اي توصيه به ندادن نشان توجه و اندام گل ديدن از ابتدا صحرا. امد بيرون
 .شد عوض اندام گل عاشق و ملتمس نگاه ديدن با حالش زو خيلي اما افكند، او به باري سرزنش نگاه

 .ايد خسته كه گفتم ياشار به من كنيد باور خانم، گلي سالم -

 .شدم خوشحال هم خيلي عزيزم؟ خستگي كدام -

 .بزنيد كاري هيچ به دست شما دهم نمي اجازه كه من -

 .بروم مهربانم و گل دختر قربان -

 .بگذارد كنار را تنبلي ياشار اقا اگه البته بگذرد، بد ها خانم شما به گذاريم نمي اقايان ما باشيد مطمئن -

 :گفت فرهنگ به اهسته ياشار رفتند مي جيپ سمت به كه حالي در

 ندارد؟ تمامي تو لودگيهاي -

 .بگذارم باقي خودم از خوشي خاطره خواهم مي من و است اخر شب ضيافت امشب اقا، خير نه -

 خوش تصوير باشند تر مودبانه كمي هات شوخي اگر هم بعد به اين از. دارند خوبي خاطره تو از همه هم طوري همين -
 .گذاشت خواهي جاي به اذهان در خودت از تري

 .باشم قلبشان در دارم دوست من ولي -

 كه است اين بهتر نيست، كافي اين و ني پيدا راه ديگران دل به چطور كه بلدي خوب تو دانم مي من كه انجايي تا -
 .دهيم نشان هستيم كه همانطور را خودمان

 .نيستم راست رو كه نياوردي رويم به حال به تا داري لطف چقدر -

 .شوي مي ديگر چيزهاي به متمسك گويي حقيقت در اما پروايي، بي كردن شوخي در -
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 چه روي...خوب. باشد طرفه دو جواب و است اينطور تو نظر به اگر اكا نيست، بودن صادق شاخص هميشه بودن صريح -
 داشت؟ ايراد رفتارم كجاي كردي؟ من از برداشتي چنين اصلي

 نظرات ظاهرا اما است، اوليه حال همان به ديگران رفتار و شرايط كه تفصيل اين با. داشتي ديگري عقيده پيش سال دو -
 .كرده فرق درجه هشتاد و صد تو

 .صحراست به نسبت ام عقيده تغيير منظورت البد -

 :گفت نشود گفتگويشان حساس نكته متوجه صحرا اينكه براي ياشار و بودند رسيده ماشين نزديك هنگام اين در

 .شود مي برزخ بدجوري يكي واال باشي محدوده داخل استثنائا بايد را امشب -

 ماست؟ بين غريبه مگر چطور؟ -

 نيست صالح. هستند نزدمان دامادمان و كوچك خواهر امشب اما ايد، نمي حساب به غريبه كس هيچ تو نظر به گرچه -
 .شود گفته حرفي

 زدم، هم باالنس و وارو پشتك.... شايد اما بروم راه خط روي بار اخرين و اولين براي را شب يك همين كنم مي سعي -
 .نباش مطمئن اصال يعني. دهم نمي قول فقط

 :گفت شد مي ماشين سوار و خنديد مي كه حالي در ياشار

 .باشد ديدني و كننده سرگرم بايد. تو اخر شام ضيافت در هم ان هميشه، براي بار يك ندارد، عيب -

 :گفت ماشين حركت محض به و شد مي مشكل دچار خود خونسردي حفظ براي كم كم فرهنگ

 .گرفتم تاييد حداقل را امشب گفت شود مي پس -

 :گفت و برد او صورت جلوي را سرش و داد قرار ياشار صندلي پشت را دستش

 ادم نفر صد جاي تنه يك تواني مي بيفتد پايش اگر كنم مي فكر دارم؟ ات درباره نظري چه االن بداني خواهي مي -
 .بگذاري منگنه توي را گناه بي لشگر يك و بگيري را جالد و گير سخت

 .بشنوند را صدايت شايد بزن حرف تر يواش -
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 .برسد گوششان به واقعيت گذارد نمي ماشينت موتور داغون و درب صداي نترس -

 كردي، تحريك را اعصابم ديگران جلوي كنايه و شوخي با كه مواقعي حتي برنجانم، را تو نخواستم وقت هيچ حال به تا -
 خانه در من كه شود مي مربوط چه صابر دكتر به فهمم نمي. برد در به جا از را من ديگر بخصوص، مورد يك اين اما

 از و شوي مي سبز او جلوي وقت بي و وقت. كنم مي چناان و چنين صحرا با دليل چه به اينكه يا دارم رفتاري چه خودم
 .خورد نمي صحرا درد به دلها و درد خودت قول به و حرفها ان از كلمه يك حتي. بافي مي برايش زمان و زمين

 فاصله صحرا از كه بود من نسنجيده حرفهاي خاطر به كردم مي فكر پيش سال دو. شد اسوده وجدانم تو حرف اين با -
 اشتباهم جبران درصدد خواستم است گناهي بي و پاك دختر چه صحرا شدم متوجه كه وقتي از دليل همين به گرفتي،
 كمترش حداقل يا ببرم بين از ام شده ان ايجاد باعث خودم كردم مي فكر كه را اي فاصله شده كه طريقي هر به و بربيايم

 .كنم

 نداشته وجود اي مساله اگر مخصوصا كني، دخالت كند نمي پيدا ارتباطي تو به كه كاري در نبايد. جاست همين تو اشتباه -
 .بشوي تر جدي تفاهم سو يك باعث مورد بي هاي حل راه و داوري پيش با تو و باشد

 زد؟ حرفي صابر شده؟ چطور مگر حاال -

 فرد يك معظلي چنين باعث ندارم دوست. گويند مي پال و پرت و شايعه موسسه اين كاركنان همه كه صابر تنها نه -
 .شود مي دنبال ان در اهداف ترين مقدس كه مكاني چنين در هم ان باشد، متخص و كرده تحصيل

 شايعه بخواهد كه حرفهاست اين از تر فهميده و تر عاقل صابر كه اوال كردي؟ گنده اينقدر چرا ياشار، بردار دست -
 .كني مي سلب ادم رااز دفاع گونه هر فرصت كه روي مي جلو قاطع چنان تو ثاني در بسازد،

 بخش نتيجه و خير كامال اگر حتي ندارد، پرورشي محيط و مدرسه در جايي ما وستانه و خانوادگي مسائل كن قبول ببين، -
 .باشد

 بردارد؟ قدمي دوستش بهترين براي ندارد حق دوست يك يعني -

 نه؟ باشد داشته خودش پي در اما و مشكل هزار كه قدمي -

 را درها همه چنان تو اماخود داري، مشكل تو كردم مي فكر چون. كنم كمك تو به خواستم مي من كه اينجاست بدبختي -
 فرقي اشخاص و شخص من براي. بود تو با حق واقع در. شوم ديگران ياري به متوسل شدم مجبور كه بستي من روي به

 .بگيرم ام شده ان موجب خودم كردم مي تصور كه را مشكلي جلوي خواستم مي فقط نداشت
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 .نداريم هم با مشكلي هيچ صحرا و من اما دانم مي -

 مطمئن بود؟ چي فرستادم ات پي را صابر دكتر اينكه براي من دليل كردي خيال. اولمان جاي سر برگشتيم كه هم باز -
 و كني باز لب تو كه شد باعث مرد اين شخصيت بزرگواري و خوبي شايد گفتم. گويي نمي من به را ات ناراحتي بودم

 .بگويي را خود مشكالت

 داشته هم اگر. داشت نخواهيم و نداشتيم مشكلي وقت هيچ صحرا و من. زني مي جوش هيچي براي داري تو واقع در -
 .شود نمي دستگيرت چيزي هم خدا مرد فرستادن با حتي باشيم،

 كمتر. اي شده خشن و حساس. شده عوض بكلي رفتارت اي؟ شده خموده و پژمرده اينقدر چرا پس نيست چيزي اگر -
 .ها بچه مگر بيند مي را لبخندت كسي

 .باشد نداشته خارجي واقعيت هرگز و توست ديد در اينها همه شايد -

 استخوان سرماي و گرما توي تمام سال دو دلباخته، ادم يك كه كند مي باور من از غير عاقلي ادم كدام گويي؟ مي جدي -
 تازه نباشد؟ ناراحت و قهر و بكپد عاريه رختخواب در هم ان فسكني تخت يك روي بيرون تنها و تك زمستان كن پوك

 با را خودت چون كردي خيال خودت تو. ببرند رنج ديدنش از همه كه زند مي ذوق توي طوري اش افسردگي و دلمردگي
 ائي؟ نمي نظر در ديگر اند؟ شده غافل وجودت از بقيه اي كرده سرگرم ها بچه

 :داد جواب دورگه صدايي و عصبانيت با ياشار

 كني؟ تمامش كنم خواهش خواهم مي -

 سال دو براي كردن اخم و قهر ها پسربچه مصل كني نمي فكر. كنم تمامش بعد و بزنم هم را اخر حرف بگذار اما بله، -
 اصال. بده بروز را ات ناراحتي شده كه طور هر. كن خالي را خودت بكش، داد سرش خوب هستي عصباني اگر باشد؟ زياد
 كني؟ مي رفتاري چه شوي مي عصباني دستم از وقتي تو ببينم بگو

 شود؟ مي حل برايت چيز همه بشنوي من از را اين اكر يعني -

 .است اي كننده قانع و كامل جواب بله، من براي -

 .گويم مي است طور اين اگر خوب خيلي -

 شوي؟ عزيز بيشتر كه دوري و قهر و اخم كني؟ مي كار چه خوب -
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 :گفت اينه در صحرا چهره به نگاهي از پس اهسته خيلي

 .كنم مي اذيتش خواهد مي دلم كه انطور باشد خودم دست انكه بي -

 شوي؟ مي برزخ مردهاي مثل درست -

 :گفت و افكند زد مي حرف اندام گل با كه صحرا ارام چهره به ديگر نگاهي

 .شوم مي ازارش و رنج باعث بيشتر اينطوري كردن، عمل عادت خالف با -

 .نكردم درك خوب را منظورت گفتي؟ چه -

 .گفتم كه بداني را همين خواستي -

 :گفت سردرگمي و تعجب با فرهنگ

 .سردراورد كارهايت از شود نمي. هستي غريبي و عجيب ادم -

 .نيست من بودن عجيب بر دليل تو نكردن درك -

 .دربيايد من تصور به كه است چيزي ان از تر پيچيده صحرا به تو عالقه كه فهمم مي داره تازه من ولي راستي؟ -

 .دارد فرق خودش نوع به بسته فقط. نيست پيچيده هم زياد -

. شناختمت كمتر كه كنم مي فكر بيشتر حاال. بودم نديده را نوعش اين حال به تا اما است، عجيبي چيز عشق دانستم مي -
 .ايم شناخته را همديگر كمتر فهميم مي كنيم زندگي باهم بيشتر چه هر اينجاست عجيب

 داشتند اندكي شيبي كه هايي سربااليي چنين از بود قادر جيب كه انجايي از و رسيدند تپه پاي به بر ميان راه از عاقبت
 كردن مرتب مشغول و شدند پياده درنگ بي همگي. ايستاد حركت از يورت جلوي و شد رانده تپه باالي به رود باال راحت
 تشك روي. بود شده تزئين راحت اما ساده، ياشار سليقه به ان داخل نماي كه كوچك و چوبي اي خانه. شدند جديد خانه

 .بودند شده مفروش و منتقل اينجا به چادر از بود بافته خود صحرا كه نقشي خوش هاي قاليچه ديوارها و صندليها

 قرار بزرگي پستوي ان انتهاي در و بود شده درست يورت سبك به شكل گنبدي نمايي چوب با هال و اشپزخانه بين
 از را قسمت دو ان كه راهرويي در يكديگر مقابل خواب اتاق دو و خانه وسط در هال. داشت قرار انجا در تنور كه داشت

 .بود راهرو انتهايي قسمت در كتابخانه. داشت قرار شد مي باز هال به رو و كرد مي جدا هم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    عشق                                   غزل

w W w . 9 8 i A . C o m  458 

 و عالقه با و شد غذا طبخ مشغول تنهايي به خود صحرا. رسيد شام طبخ نوبت و شد مرتب خانه نيم و ساعت يك طي
 احساس داشت، را روزي چنين ارزوي كه انجايي از نيز اندام گل. كند استراحت تا نشاند جاي بر را اندام گل دلسوزي
 قدرتمند اما كوچك، دستان و ها شانه بر كه زحمتي تماشاي از و كرد مزمزه دل و جان به شب يك براي را اش مادرانه

 .خورد مي هم حسرت برد، مي لذت كه حال عين در و شد مي هموار دخترش

 يكساله كودك همراه ورود محض به و رسيدند راه از نيز سلما و پرويز بود شام طبخ مشغول كلبه در صحرا كه اثنايي در
 .گذاشت تنها يكديگر با را انها و پيوست اقايان جمع به احوالپرسي از پس پرويز. امدند صحرا نزد شان

 .ديد را شما شود نمي زياد ديگر االن. اينجاست هم خانم گلي امشب شد خوب چه -

 ايد نمي دلم اما كنم، كمكش كارها در و باشم خانم خدمت در هميشه دارم دوست خيلي كن باور. دخترم داري لطف -
 .بگذارم تنها را ها بچه

 دفعه ان خبرها، چه جان صحرا خوب. نداد قرار اولويت در را بزرگي اين به مسوليتي شود نمي. شماست با حق بله -
 .كنيم دل درد حسابي بايد امشب اما بزنيم، حرف هم با خوب نشد فرصت

 .نگفت چيزي و خنديد صحرا

 صحرا چادر ه وب گرفت بغلش از را ارش دارد، بسيار گفتني سلما بود يافته كه حالي در و كرد دو ان به نگاهي خانم گلي
 .رفت

 نشده؟ تر چاق و تر سرحال قبل به نسبت خانم گلي تو نظر به -

 .من نظر به البته نكرده، چنداني تغيير ماه چند اين در. ديدمش كه است ماه چند فقط من دانم، نمي -

 .شده عنق و الغر ياشار. خانم گلي برعكس -

 .كرده اش كالفه خستگي من نظر به -

 .كني حاشا خواهد نمي. كرد ناراحتت چطور بودم شاهد خودم دفعه ان كجا؟ جودي بهانه و بداخالقي و كجا خستگي -

 .بپرسم تو از را اين رفت يادم ديروز زدي؟ سر خانم فخري و سيد اقا به خبر؟ چه تهران راستي -
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 از و شده اضافه حقوقشان گفتند و رساندند سالم خيلي ديدمشان، رفتم بله كني؟ عوض را صحبت خواهي مي ناقال اي -
 نمي انها به سري چرا كنند، مي شماري روز رفتنت براي ضمن در. باشي نداشته نگراني هيچ ها باغچه و عمارت بابت
 زني؟

 .برگرديم و بريم روزه يك داشت را حالش ياشار كه وقت يك شايد -

 وقتي از پرويز، همين. زنند مي را چيز همه قيد گذشت، پل از خرشان تا جورند، يك مردها همه پرسي مي من از اگر -
 به پروانه مثل و اخالقي خوش از نه است، خبري مسافرت و گردش از نه ديگر. شده عوض اخالقش بكل ايم شده دار بچه
 مي ادم به كنه مثل كه گوئيهايي بذله و صدقه قربان همه ان. كرد پيدا مرضي چه دانم نمي اصال. چرخيدين شمع دور

 .نداريم كه هم مالي مشكل جهنم، به چسبيد

 هم باز اينكه مثل. بگيري نتيجه اش درباره اينطور نبايد تو. باشد شده حوصله كم زياد كار از فقط شايد من نظر به -
 گذاشته؟ اثر تو روي امدهاي و رفت و شهر محيط

 از اما گردم، برمي و كنم مي قوايي تجديد خانه و مادر ديدن از و ايم مي اينجا به زود زند، مي سرم به وقت هر چهكنم؟ -
 .گردد برمي اول حالت به چيز همه دوباره روز ان فرداي

 :گفت كرد مي نگاه ديگ و تابه داخل غذاهاي به صحرا پشت از كه حالي در و شد وارد ياشار لحظه اين در

 بشود؟ اماده شام تا مانده خيلي اوري، اشتها بوي چه -

 اي؟ گرسنه خيلي. نمانده چيزي ديگر نه -

 .بخورم امشب شام با همراه را تو توانم مي كه انقدر -

 :گفت و گرفت ياشار دهان جلوي كرد، درست بزرگ بسيار لقمه يك فورا صحرا

 .بشود اماده شام تا بخور را اين فعال -

 .بود شده صحرا محبت پر و پاك حالت و نگاه مجذوب هميشه چون زيرا بجود، را لقمه نتوانست اما كرد، باز را دهانش

 .رفت بيرون ندارد فايده ديد چون و كرد اي سرفه صحنه اين مشاهده از سلما

 .كرد تماشايش سر باالي از و ايستاد وي به چسبيده همچنان ياشار و شد مشغول صحرا
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 بگيرم؟ برايت ديگر لقمه تا چند خواهي مي -

 گفت؟ مي چه سلما. شام موقع باشد نه -

 .هميشگي هاي صحبت همان -

 نه؟ كرد، ات خسته -

 .وجه هيچ به -

 .ام كرده ات خسته هم من چرا، -

 .بقيه پيش برو نايست اينجا زني، مي دار خنده هاي حرف تو؟ دست از هم ان خستگي؟ -

 :گفت و كشيد عميقي نفس ياشار

 .كن صدايم داشتي الزم چيزي اگر روم، مي باشد كني؟ مي ام مسخره -

 را خانم گلي صحرا ها، مهمان رفتن از قبل دقايقي. شد ساخته همه براي اي ماندني ياد به و خوب شب ، صحرا پذيرايي با
 را پاهايش بود، گرفته ياد پدربزرگش از را كردنش درست كه مخصوصي پماد با يورت اتش كنار و برد خودر چادر به

 فراهم براي قدرداني و تشكر با همه. سپرد گوش دقت به اش مادرانه هاي نصيحت به حال عين در و داد ماساژ و ماليد
 .رفتند و كردند خداحافظي باصفايي و دوستانه جمع چنين اوردن

 در كه را عشقي سوزان شراره داشت سعي كرد، مي كمك صحرا به پذيرايي وسايل كردن تميز براي كه حالي در ياشار
 .سازد برقرار خودشان بين ارام فضايي و دهد فرو خودداري خال به كشيد مي زبانه وجودش

 خوش و دم تازه چاي فنجان يك اشاميدن با و نشستند كلبه بخاري پاي كار از فارغ كه بود شب نيمه از بعد نيم و يك
 :گفت ياشار معهذا بودند، خسته هردو كه اين با. كردند در به تن از را شان خستگي طعم

 .بپرد سرم از خواب كه كرد كاري ولي نيست، چيزي چايي فنجان يك -

 .برد مي خوابت بالش روي بگذاري را سرت االن همين اگر. كني مي خيال -

 نتيجه...اينكه يا درامد اب از كامل و نقص بي رفت، مي انتظارش و شد مي بيني پيش كه طور همان كارها تو عقيده به -
 نبود؟ دلخواه بايد كه انطور اش
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 .نداشت امكان اين از تر خوب من عقيده به -

 .باشم كرده اشتباه جائي ترسم مي -

 باشي؟ داشته ترديد بايد چه براي فهمم نمي. كني پيدا وسواس شود مي باعث كار اين -

 و اميدها همه كه شوند مرتكب اشتباهي ندانسته و بشنود خودشان خانه اصلي گردانندگان ها بچه خود روز يك اگر -
 .ببخشم را خودم توانم نمي وقت هيچ صورت ان در. برود هدر به زحماتمان

 اش بقيه ديگر باشي، نداده انجامش تو كه ندارد وجود كاري. اي كشيده زحمت سال دو اين طي كافي اندازه به تو ولي -
 .ها بچه خود همت و خداست با

 .هستم انها يكايك نگران ام زنده تا من ولي -

 حسابي مسووليت و شلوغي از دور به. كني استراحت خوب مدت يك خواهد مي دلم. توام نگران من كه طوري همان -
 .گيري مي گوشت و شوي مي سرحال دوباره كه گذرد نمي چيزي مطمئنم. بخوابي و بخوري

 .ام افتاده قيافه از. ميدانم هم خودم. ام شده الغر خيلي -

 .همين شده شدنت تر خوشگل...باعث شدنت سبزه و آئي مي نظر به بلندتر فقط -

 .نيست خبري شدن بهتر از ديگر. شوم مي ساله سي ديگه روز چند. نكن خوش را دلم -

 .بگيري را پدربزرگت جاي بخواهي حاال همين از اينكه مگر جواني خيلي هنوز تو ياشار، بردار دست -

 هنوز تازه زندگي يك شروع براي اما كنم، مي زودرس پيري احساس و شده تر پخته خيلي من وجود در چيزي يك -
 .بگيرم را عمواوغلي جاي تا دارم وقت خيلي. ام نشده بازنشسته

 .بخوابم روم مي ديگر من -

 .پريده سرم از خواب تازه زودي؟ اين به -

 .بخوابي شده كه هم بزور كن سعي پس. بخوابي بيشتر بايد بشوي قبراق دوباره اينكه براي -

 .اندازم مي رختخواب تخت پايين هم من بخواب، تخت باالي تو خوابم، مي تر راحت باشي كه تو بخواهي، كه را راستش -
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 .برد مي خوابم راحت چادر در فقط من كه داني مي بهتر خودت...اخر -

 .بخواب زودتر. كنم نمي اصرار خوب خيلي -

 .بخير شب -

 .بخير شب -

 

 دوم و سي فصل

 اثري هيچ وديگر شدند پراكنده كامال ميرفت باريدنشان احتمال و امكان لحظه هر گذشته شب كه ابرهايي بعد روز صبح
 .نميشد ديده آنها از

 دشت به اكنون هم از بهاري مهاجر پرندگان.شنيد را طبيعت دوباره بهاري تولد تصنيف سپيده زدن سر از قبل صحرا
 .فراميخواندند خود جمع به را ديرينشان دوست بلند آواز به و بودند كرده كوچ شقايق

 .كشيد پر سار چشمه و كوه و تپه بلنديهاي سوي به سبكبال.گيرد قرار نتوانست ديگر طبيعت صداي شنيدن با

 به طوالني خواب و استراحت اين وقفه بي تالش ماهها از پس.شد بيدار ياشار كه ميرسيد آسمان وسط به كم كم آفتاب
 نيافت را وي جديد خانه و چادر در.رفت بيرون كلبه از صحرا يافتن پي در و انداخت اش شانه روي را حوله.چسبيد دلش
 حمام كلبه پشت مواقعي چنين در وقتها بعضي او كه افتاد فكر به ناگهان.باشد اطراف در شايد كه ميداد احتمال هنوز اما

 را سرش كسالت با.است رفته كجا فهميد صحرا نيافتن با.انداخت نگاه آالچيق پرچين داخل و زد دور را چادر لذا.ميكند
 حاليكه در.ماند خيره اي مترقبه غير و عجيب منظره به چشمش ناگهان كه بازميگشت كلبه بطرف.انداخت پايين

 بود شده غالب وي بر كه ترسي با.بازداشت حركت از و ساخت منجمد را پايش تا سر اي كننده مسخ وحشت مينشست
 يك.افتاد جانش به عميقي درد آن به نگاه از.برداشت زمين از و زد چنگ را شده پال و پخش كبريتهاي چوب و برد دست
 كار.بودند شده له نگرفته آتش آنها همه گوگردي كالهك.داشت قرار دستش كف در شده ساييده كبريت چوب پر بسته
 داشته ترديد خود كار در اي لحظه آنكه بي و بود نشسته چادر پشت ساعتها تا شايد كه باشد؟كسي ميتوانست كسي چه

 پشت نفرت و خشونت با و بود رسانده اينجا به را خودش رسيد فكرش به كه اي وسيله ترين ابتدايي با و شتابان باشد
 و نفرت با.ميشد ديده شده خرد و شكسته چوبها از عدد چند حتي.بود رفته و كشيده قوطي به را چوب آخرين تا هم سر

 با.ديد افتاده زمين بر را كبريت قوطي سوتر آن كمي.كرد پرت تپه پايين به و جمع زمين از را كبريتها چوب همه ترس
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 آن و شد خم ميداد خود ذهن در بدبختانه را احتمالش كه واقعيتي ميشد مواجه آن با بايد آنچه به نسبت آشفتگي و ترس
 را كردن فكر نوع هر قدرت نفرت و خشم ويرانگر آتش.شناخت را خودشان آشپزخانه كبريت قوطي فورا. برداشت را
 باز نميبرد فرهنگ گذشته شب را جيپ اگر حتي.نمود دويدن به شروع دهكده بجانب گسيخته بند از و كرد سلب او از
 بي و حس بي را او خشم عرق تا ميدويد خصم سوي به وار ديوانه بايد.بشيند فرمان پشت كه نداشت تحمل آنقدر هم
 كند فروكش دردش اي لحظه بگذارد آنكه بي انتقام و خشم كننده نابود هيجان بيخودي و ناخودآگاهي در و ميكرد حال
 و دست خود فكر در چنان.بود نكرده درك را خشم قو عش قدرت حد اين به تا هرگز.ميبرد بين از را پليدي اين منشا

 را دروازه كليد و كرد باز شلوار بند از را كليدي جا.بود بسته در.است رسيده منزل در به وقت چه نفهميد اصال كه پاميزد
 فرو سكوت در خانه و نبود جايش در ماشين.ميچرخيد خود دور مضطرب و ملتهب اي چهره با.چرخاند و داد قرار قفل در

 كجا آخر...نميدهيد جواب چرا پس.پرويز...سلما...سلما:زد صدا را خواهرش نام خراش گوش فريادي با.بود رفته
 اييد؟ نمي بيرون خانه از چرا...رفتيد

 را جا همه و رفت خانه داخل.دادند فرا گوش و شتافتند شان خانه ايوان روي بر نزديك همسايگان وي فرياد صداي از
 با ميرفت پايين ها پله از حاليكه در.بود نگذاشته آنجا به پا كسي هيچوقت گويي نكرد پيدا آنها از اثري هيچ اما گشت
 .شد مواجه بود ايستاده انتظار به حياط در كه همسايگان از يكي

 افتاده؟ اتفاقي ياشار اقا شده چه-

 .حاجي نه-

 .ريختند بيرون خانه از و ترسيدند ها همسايه همه ميزدي فرياد اينطوري چرا پس-

 رفتند؟ اينجا از كي دامادم و خواهر ميدانيد شما-

 نيامده؟ پيش كه بدي اتفاق نكرده خداي ميشود ساعتي سه دو-

 .ترساندم را شما كه ببخشيد بايد خيلي لطفتان از ممنون خيلي آقا حاج نه-

 در.شوند مطلع ياشار فرياد دليل از تا بودند شده جمع در جلوي و شده سرازير كوچه به نزديك هاي خانه از زيادي مردم
 مهمي چيز.شدم تان نگراني و ترس باعث كه ميخواهم معذرت همه از:گفت و كرد ديگران به رو و بست بيرون از را خانه
 .ببخشيد بايد حال هر به بودم عصباني كمي فقط نبود
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 قلب كه كرد حس خود در صحرا به شديدي نياز.نميشد اسوده فكرش اي لحظه.رفت پيش تپه بسوي عجله با سپس
 .نميپذيرد التيام هرگز كه است شده وارد او بر زخمي ميكرد احساس.گيرد آرام بتواند منقلبش

 تنها وجود بر را غم و ميرماند خود از را او خويش اراده نشدن سست براي حقي چه به و چرا كه ميفرستاد لعنت خودش
 عاقبت.فرستاد ماجرا اين افروز آتش و خود به دشنام و لعن هزاران رسيد كلبه جلوي كه زماني تا.ميسازد هموار عزيزش
 روزهاي چه با اش بيچاره خواهر كه نبود معلوم اگر زيرا.نگويد كسي به انگيز نفرت و شوم اينكار از حرفي گرفت تصميم
 مادرش براي اي كشنده نگراني موضوع اين كردن برمال ديگر طرفي از.ميكرد نرم پنجه و دست بايد اي كينه پر و سياه

 .بود خارج توانش از و مشكل بسيار خصوصا وي ناراحتي و رنج تحمل كه اورد مي بوجود

 به ناگهان كه ميشد تنگ خلقش تنهايي و انتظار از داشت كم كم.بود برنگشته صحرا هنوز اما رفت چادر و كلبه داخل
 را امروز دويدنهاي خستگي آنكه بي و گرفت پيش در را ميانبر راه درنگ بي.باشد رفته ها بچه نزد شايد رسيد فكرش

 كه بود گذشته ظهر از لختي.گذاشت سر پشت را دشت نشسته سبزه به تازه مسير و رفت جلو شتاب با كند احساس پا در
 نشاها كاشتن براي و شده جمع وي گرداگرد ها بچه حاليكه در را قامتش دور نسبتا مسافت همان از.رسيد ها بچه خانه به

 بخش.كند بخشش استدعاي وي از اي مقدمه هيچ بدون و ورزد شتاب رفتن جلو در ميخواست دلش.ديد ميكردند كمش
 تسكين بزرگترين وي دلجوييهاي و محبت كه روزهايي داشت وي با صحبتي هم و همدردي به نياز كه روزهايي براي

 بر بتواند آنكه بي و بود محزون و اليم فراق درد و رنج از كوچكش قلب هنوز كه روزهايي ميشد محسوب برايش
 دست از آرامش اش بحراني اخالق و رفتار تحمل با توام كه بود نيازمند كسي به شود فائق اش دهنده ازار بيقراريهاي

 او از سال دو مدت به را توجهش و محبت دلجويي و همدردي بجاي و نكرد چنين او اما بازگرداند بيمارش روح به را رفته
 و بود كشمكش در خود با.رفت ميزد بيرون سنگي چشمه از كه رواني جوي بطرف ساختمانها پشت از.ورزيد دريغ

 صحرا تا ميكردم قايم را خودم ها بچه پسر مثل بود فرهنگ با حق ميگفت خود با.است تر صحيح رفتاري چه نميدانست
 حاال اما.ام نكرده تحميل وي به را عشقم و خودم كه شود ثابت بمن اينطوري مثال تا بكشد را نازم و بگذارد پيش پا زودتر

 و نداشته معنايي هيچ پرشورش و عميق العاده فوق عشق برابر در افتاده پا پيش رفتار و حساسيتها آن همه كه ميفهميد
 .سازد محروم گاهش تكيه از را صحرا نبايد اي لحظه

 دليلي.زد صورت به نيز و نوشيد آن زالل آب از اي جرعه و نشست چمباتمه حالت به چشمه كنار سنگهاي قلوه روي
 با ميكرد سعي.شود اش نگراني موجب پيش از بيش و رود صحرا نيز پريده رنگ چهره و آشفته وضع اين با كه نميافت

 و خشم شراره از موقتا را خود باشند داشته رو پيش نزديك آتيه در ميتوانستند كه خوشي روزهاي به كردن فكر
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 طريقي ترتيب چه به و چگونه كه انديشيد مي بود دوخته نظر چشمه آب زالل و روان نهر به حاليكه در.برهاند پريشاني
 .نمايد اثبات اش حقيقي شكل همان به را خود شائبه بي عشق بتواند تا بيابد ندامت اظهار و بخشش طلب براي

 آمد چشمه لب به ميدهد دست باغباني و گلكاري از پس كسي هر به معموال كه شادابي و نشاط با صحرا هنگام همين در
 بدون و آرام آرام گرفت قوت وي در آور شادي و آميز شيطنت فكري ياشار ديدن با اما بشويد را خود روي و دست تا

 ...سالم:زد فرياد سر پشت از ناگهان و رفت جلو صدا ايجاد

 كه بود سرد چنان چشمه آب.افتاد چشمه در و خورد بهم تعادلش غفلتا بود رفته فرو خود افكار در ياشار كه انجايي از
 به نگاهي ميكرد جدا بدن از را لباس انگشتان نوك با حاليكه در و شد بلند ميگذشتند خون جريان در يخ پيكانهاي گويي
 گم كمي را خود پاي و دست بود افريده خود كه اي منظره و ياشار متبسم و نجابت با نگاه تماشاي از صحرا.افكند صحرا
 سرما وگرنه بايستي اينجا همينطوري نبايد.دادم آب به گلي دسته عجب.كردم كار چه ببين بخدا را تو:گفت و كرد

 .ميخوري

 .آورد مي جا را حالم حسابي يخ آب برعكس نميشود ام طوري نباش نگران-

 خيش قسمتهاي از.كشيد بيرون چشمه از خود سمت به و گرفت دستش دو با را ياشار دست يك.زد آب به هم خودش
 بسوي سرعت به و بود گرفته محكم را دستش.ميداد نشان را بدنش معمول غير و باال حرارت و برميخاست بخار لباسش

 .رفتند ياشار مديريت اتاق به مستقيما ورود از پس.ميرفت فرنگي كاله ساختمان

 .بياوري در را لباسهايت بايد زودتر-

 سرما و كرد كمك او جسمي ريخته درهم اوضاع به نيز چشمه سرد آب.شد لباس تعويض مشغول و كرد اطاعت ياشار
 جليقه هم صحرا.بپوشد را آن شد مجبور اما نبود تميز زياد گرچه كه بود آنجا ياشار پيراهنهاي از يكي خوشبختانه.خورد
 ليوان يك با دقيقه چند از بعد و رفت بيرون سپس.داد قرار او شانه روي ارام و آورد در به تن از را خود پشمي و بلند
 قرمز صورتش و كرده عرق اش پيشاني.گرفت اش سرفه بنوشد را چاي خواست ياشار همينكه ولي بازگشت داغ چاي
 با نيست صالح:گفت و شد متوجه صحرا كه طوري به بود هويدا وجناتش در اشفتگي هم باز خودداري همه با.بود شده
 .داري استراحت به احتياج تو برگرديم خانه به بايد بمانيم اينجا بيشتر داري تو كه حالي

 .كند خالص من شر از را تو كه نيست بد آنقدر يعني نيست بد حالم زياد نه-
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 اين نميخواستم ميخواهم معذرت:گفت صحرا.شد ظاهر صورتش بر مالمتگر نگاهي با توام عجيبي لبخند لحظه اين در
 .كني اذيتم چيزها اين يادآوري با نكن سعي...نده آزارم حرفها اين با ميكنم خواهش حاال.بيفتد اتفاق

 .كني تعجب تو كه نيست اولم دفعه اين كردم اذيتت هميشه من-

 .بزني را حرفها اين خودت به بدهم اجازه كه باش نداشته انتظار ولي گرفتم پس را حرفم اصال-

 و مالحظگي بي با من سال دو اين مدت تمام در كه است اين حقيقت.شود گفته بايد دارد واقعيت كه چرا؟چيزي-
 .گذاشتم تنها داشتي كه بزرگي غم با را تو و كردم سرگرم ها بچه و كار با را خودم.رساندم آزار بتو خودخواهي

 .ميكند توجيه را بزرگش گناه چگونه و دارد حالي چه نفهميد و گرفت باال صدايش كم كم

 تا كنم تنهايي گرفتار را تو ميخواستم رحمي بي باشد؟با ميتواند چه محض غرور و خودخواهي جز اينكار اسم تو بنظر-
 ...تو ميخواستم.ميكنم زندگي جهنمي چه در من بفهمي

 ميدانم:كند آرامش كرد سعي آمرانه لحني با و كرد نوازش را صورتش و نهاد او دهان روي را دستش صحرا لحظه اين در
 .بشنوم اي كلمه اي مقوله اين از نميخواهم ديگر.بزني حرفي نيست الزم.ميدانم را چيز همه

 .گرفت بغل را او پاي ميساييد او زانوي به را صورتش حاليكه در و نشست زمين روي ياشار پاي جلوي آنگاه

 همه ميخورم قسم اما ام شده آزارت و ناراحتي باعث اندازه از بيش ميدانم:گفت و گرفت دستانش در را صحرا هاي شانه
 پاي اي لحظه اگر شايد.ميكنم چيكار نميفمم وقتها بعضي و دارم دوستت اندازه از بيش نيست خودم دست.بود عالقه از

 .ميرفتم خطا به كمتر بود ميان در عقل

 ايستاد ديوار روبروي صحرا به پشت و شد بلند جا از نتيجه در نشست ياشار چشمان در اشك نم برق هنگام اين در
 در و كرد بغل را كمرش پشت از گيرد قرار روبرويش آنكه بي و ايستاد و رفت وي كنار شد بلند زمين از نيز صحرا
 .فهميد ميشود راحت خيلي ناراحتي ديگر چيز يك از امروز تو:گفت ميچسباند او به را صورتش حاليكه

 بود چه هر نيستم ناراحت ديگر حاال ولي:گفت و برگرداند را رويش و كرد باز خود كمر دور از را او دستان حلقه ياشار
 .شد تمام

 .بپرسم تو از چيزي نداشتم قصد منهم نشو دستپاچه-

 .ميخواني را فكرم پيشگو نابغه يك مثل كه چون ميكني ام دستپاچه-
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 .كند خداحافظي تو با كه مانده منتظر صبح از فرهنگ-

 نرفته؟ هنوز پس-

 .نه-

 رفتي؟ بيرون خانه از كي صبح-

 .زدم دشت به كه بود نزده آفتاب-

 .ميشوم نگرانت انتظار اينهمه از بعد كه نكردي را من فكر-

 .گرفت را جلويم خانم گلي اما برگردم ميخواستم راستش-

 چرا؟-

 .بيايي دنبالم خودت تو تا باشم همينجا خواست من از همين براي ميزده شور صبح تا ديشب از دلش ميگفت-

 .نكردني باور و عجيب چقدر-

 .بشكند دلش ترسيدم چون نكنم گوش را حرفش نتوانستم اما كردم تعجب تو مثل منهم-

 .باشد مادرت جاي ميتواند خانم گلي كردي خوبي كار-

 ...شايد كردم فكر من كه بوسيد و كرد بغلم طوري ديدنم محض به صبح امروز-

 گفتم؟ درست باشد مادرت شايد-

 .ميشناسمش سالهاست كردم احساس است همينطور-

 .برگرديم بخانه و كنيم راهي را فرهنگ نشده بدتر حالم تا:گفت و كرد اي عطسه دوباره ياشار

 بگذارد راحت وداع ساعات در را دوست دو آن اينكه براي صحرا.شد داخل خودش و زد در فرهنگ وقت همين در
 .رفت و داد قرار دستاويز را كالسها نوروزي تزئينات
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 جويا را علتش ديد گرفته سخت اول لحظه همچنان را ياشار وقتي هميشگي شوخيهاي و احوالپرسي از پس فرهنگ
 سبك دردل با را قلبش سنگين بار تا ميكشيد را پرسشي چنين انتظار گذشته خودخوري و توداري رغم به ياشار اينبار.شد
 .گذاشت واج و هاج را فرهنگ و پرداخت امروز واقعه تعريف به فورا.كند تر

 چقدر كه بگو را ما...ميگرفت آتش چوبها ان از يكي اگر وگرنه كرد رحم بودنش فرشته به خدا توفيقي و شانس عجب-
 و گرمي همان به دنيا هميشه انگار كه بوديم داده لم شومينه جلوي يكطوري.ميخنديديم و ميگفتيم خيال بي و راحت
 .پروراند مي درسر پليدي نقشه چه مان قدمي چند دوزخي آدم يك اينكه از غافل بوديم هم دور ما كه است صفايي

 را كسي.بدهم تميز هم از را چيزي نبودم قادر اصال.بود گرفته را چشمم جلوي تاريك پرده يك.داشتم حالي چه نميداني-
 خودم دستهاي با ميخواست دلم ميخواست دلم چيز يك فقط.آمدند سيرت بد و غريب نظرم در همه.نميديدم آشنا

 .شود دفن هميشه براي هم صدايش كه جايي جهنم قعر به بفرستمش

 .شود گناهي چنين به آلوده كه اينهاست از تر مقدس تو عشق ولي-

 از را صحرا پاك دنياي ميخواستم فقط كنم فكر نميتوانستم وجه هيچ به و نبود مهم من براي چيز هيچ لحظه آن در-
 فكر كوچكترين ميشود نبينند آزار چمنها تا ميگذارد سنگ روي را پايش كه كسي بكن را تصورش.كنم پاك پليدي وجود
 داد؟ راه خود به اش درباره بدي

 بوده؟ خودش كار كه مطمئني تو.ميگويم را پري.اندازد مي اشتباه به را آدم ظاهرش ولي-

 گفتي؟ چي بمن او به راجع آمدي كه اولي باشد؟هفته رفته يادت داري؟نكند شك تو يعني-

 آنقدر دختر اين بودم گفته باشد يادم درست اگر.كردم اش درباره بجايي قضاوت كه ام شده متوجه تاحاال نرفته يادم نه-
 دختر پري بنظرم.نميدانستم چيزي صحرا به ات عالقه شدت از آنوقتها.بزند جنايت به دست ميتواند كه توست دلباخته
 كني؟ چكار ميخواهي حاال خوب.ميدانستم صحرا از بهتر حيث از را او و بود تو براي مناسبي

 در نادرست افكار و ميكشم خجالت ناجور فكر اي ذره از صحرا ديدن با آن هر.نباش نگران:گفت و زد لبخند دوستش به
 .است انگيز نفرت نظرم

 و چشم گفت ميشود.نميكني مراقبت صحرا از تو فقط كه بپذيري را واقعيت اين بايد گذشته خير به كه اتفاقي با تازه-
 جواب بي كارش كند بد او با بخواهد كس هر باش مطمئن بنابراين ميكنند مراقبت او از عاشقي و بيدار هميشه گوشهاي
 باشي؟ داشته بيشتر را خودت هواي نيست بهتر...نيستي مستثني قاعده اين از هم تو خود.نميماند
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 دوستانه؟ هشدار يك يا بود مزاح يك-

 .ايند مي در آب از درست قضاوتهايم هميشه چون ميترسي البد-

 ساعت چند از حالم ميكنم احساس.كردي گوش حرفهايم به حوصله با كه ممنونم حال هر به.باشد همينطور ميكنم گمان-
 .است شده بهتر پيش

 دوست يك صرف به من و است شده توجيه من براي تو غرور و شخصيت بداني ميخواستم چيه؟فقط حرفها اين بابا نه-
 .ميكنيم درك بهتر را هم شرايط كه مرديم تا دو دوما و انسانيم اول درجه در نفرمان دو هر نيستم دوستت تنها

 .باشد تو با حق شايد-

 ملكه و بيك احمد آنشب.رفت و شد جدا آنها از صحرا و ياشار و ها بچه با سخت و كننده دلتنگ وداعي از پس فرهنگ
 گفتگو كمي از پس اما ميرسيد بنظر سرزده ديدار اين گرچه.شتافتند ديدارشان به سفر از رسيدن محض به خاتون
 سر از آنها كه بود ترتيب بدين و بودند كرده بازگو برايشان را ياشار عجيب رفتار هاي همسايه گويا.شد هويدا دليلش
 ميشنيد را مطلب اين تازه و نميدانست صحرا كه آنجايي از.بودند شتافته ديدارشان به وفت اي لحظه تالف بدون نگراني

 .نياورد خود بروي اما شد نگران كمي نيز او

 دستپاچگي كمي با بود سپرده گوش آنان هاي گفته به حيرت و بهت با حاليكه در صحرا به كوتاه نگاهي از پس ياشار
 خيالم اند رفته آنها ديدم وقتي كه بود افتاده شور به آرش براي دلم فقط ميكنند؟من بزرگ را چيز همه مردم چقدر:گفت
 .بنشينيم اينجا آسوده نميتوانيم ما باشد آمده پيش اي مساله راگ كه ميدانيد من از بهتر خودتان وگرنه شد راحت

 در كه بفهند ميتواند شد مادر خودش صحرا وقتي.ميكردم دق داشتم نداري خبر مادر يك دل از كه مادر؟تو كنم چكار-
 .ميكند پيدا روزي و حال چه مادر يك موقع اين

 .پريد گلويت به قند حتما:گفت و زد پشتش به آرام ضربه چند ياشار.گرفت اش سرفه خوردن چاي حال در صحرا ناگهان

 را او چطور ديدي.بزن حرف تر احتياط با:گفت آهسته و انداخت همسرش به سنگيني و آلود اخم نگاه بيك احمد
 ترساندي؟

 .باشم شده مادربزرگ من هم االن همين ميگويي؟شايد داري چه-

 .زن كن بس-
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 تو مثل هم ياشار تازه.شوهرند و زن آنها نكن فراموش.نزن راه آن به را خودت و بردار دست ميكنم خواهش هم تو-
 .هستند هم مثل همه ميشناسم خوب را مردها من.است مرد يك

 ميداني؟ نامحرم را ما نكند ميزنيد حرف پدر گوش مادر؟زير شده چه-

 .نيست درست حرفت نه ميگويد پدرت بدهم منطقي و درست نظر ميخواهم من تا كه است اين موضوع عزيزم نه-

 هست؟ چه موضوع حاال-

 .بزنم حرف خودت با ميخواهم بشنود پدرت نميخواهم-

 .بدهند اجازه پدر اگر البته ندارد اشكالي كه من نظر از خوب خيلي-

 .بود خواهد حتما... و هست بوده خانمها دست هميشه مردها ما اجازه:گفت و زد پسرش به چشمكي بيك احمد

 ميگفتم پدرت به داشتم االن همين...راستش:گفت اي حاشيه هيچ بدون و كرد خلوت پسرش با اي گوشه در خاتون ملكه
 .باشم شده مادربزرگ من خدا اميد به هم االن همين شايد كه

 زودي؟ اين به گفتيد؟مادربزرگ؟آنهم چه-

 .نيست زود هم هيچ-

 ايد؟ نشناخته را من هنوز شما يعني ميكنيد نااميد خودتان از مرا داريد كم كم-

 .بشويم دار نوه زودتر داريم دوست داريم آرزو هم ما كه كرد انكار نميشود ولي ميشناسمت كه البته پسرم ميشناسم-

 را پدرت و شما ذهن كه تشريفاتي و عروسي اين به زيادي نياز و شوهريم و زن حاضر حال در صحرا و من كه اوال-
 .نداريم كرده مشغول

 .دادي قول پدرت به تو ولي-

 عروسي بمحض كه نيستم بعضيها مثل من كه بدانيد بهتر بايد خودتان ضمن در كنم تمام را حرفم بدهيد اجازه لطفا-
 .باشيد داشته من از را بخش مسرت خبرهاي بعضي انتظار

 چه؟ دادي پدرت به كه قولي كه پايبندي نگفتي هنوز ولي بگويي ميخواهي چه فهميدم-
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 .ميگيريم جشن روز همان ما كنيد تعيين پدر و شما كه را روزي هر.چشم بروي باشد-

 و آمد بهار.شد فراهم آنروز جشن براي چيز همه تدريج به و تعيين جشن روز بعنوان فروردين 27 روز ترتيب اين به
 سوري چهارشنبه غروب از.بود كرده پر ها بچه سرور و شادي صداي را دشت همه.رفت ديگر ميالدي استقبال به طبيعت

 خود بهار با هنگام نيز طبيعت.بودند نورافشان و چراغاني مدرسه ساختمانهاي تمام.نداشتند قرار ها بچه نوروز اول روز تا
 .ميكرد خود دختر عروسي آماده را خود مدرسه بندي آذين با داستان هم و آراست مي بيشتر را

 ترنم به شده شكفته تازه درختان و خانه فراز بر بيك احمد خانه اطراف مهاجر پرستوهاي و رسيد فرا موعود روز عاقبت
 .پرداختند بودند آورده ارمغان به ديگر سرزمين از كه عشقي سرود

 پر شوري در قلبش عروس ديدار منتظر نيز ياشار حتي.ميشد ختم ياشار اتاق به كه بود اي پله راه به چشمشان فاميل همه
 گل و او تنها شايد.نداشت جاليي وي نزد پرويز و فرهنگ طعانه شوخ رفتار و دار خنده حرفهاي كه طوري ميتپيد التهاب
 با صحراي و شد باز اتاق در باالخره كه بودند عصرانه نوشيدن و خوردن حال در همه.داشتند هم شبيه حالي تقريبا اندام
 و دست مچ تا كه ساتين آستر با سفيد تور پيران وجاهت عين در.ساخت خيره را همه چشم ها پله باالي بر زيبا و وقار

 و فنر و طرح هيچ بدون سادگي كمال در لباس.بود برازنده مانندش هاله و ظريف پيكر بر بسيار بود پوشانده را پاهايش
 گل تاج و خود نگاه با چيز هر از قبل ها پله از آمدن پايين و ورود بمحض.ميرسيد بنظر راحت گيري پا و دست پف

 كم و كننده خيره زيبايي.واداشت تپش به را ياشار قلب بود گذاشته سرش سپيد تور روي بر خودشان باغچه از كه مريمي
 .ميساخت متزلزل بود داده خود به كه قولي در را ياشار اراده صحرا نظير

 البته.يافت عروس از تر ديدني را داماد وضعيت فرهنگ بودند شده صحرا تماشاي محو حاضرين همه اينكه به توجه با
 ميبرد دهان به نزديك رحاليكه د را چاي فنجان كنون تا ديدار لحظه از ياشار زيرا بود او بين ريز و دقيق چشمهاي با حق
 نميگرفت وي دست از را فنجان حساس موقعيت اين در و نميرسيد دادش به فرهنگ اگر و بود داشته نگه حالت همان به

 خراب لحظات اين در را اش دامادي دوخت خوش و سفيد شلوار و كت و شده سرازير چاي كه نميرسيد بنظر بعيد
 .ميكرد

 .نكني پيدا فرصت شايد ديگر كه كن تماشا را خانم عروس خوب حاال-

 همه ميخواست دلم:گفت فرهنگ به خطاب مينگريست را صحرا مجذوب حاليكه در حساسيت با آميخته حظي با ياشار
 .بودند عينكي تو مثل
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 بداني بايد ولي ممنوع مسلح چشم با من ستاره تماشاي ميگفتي و ميكردي جمع را عينكهايشان حتما حسود بدجنس اي-
 .ببند را چشمهايت نداري را طاقتش اگر تو است حالل جوان و پير براي عروس تماشاي

 احمد كه خيري دعاي با همراه و كردند خداحافظي مهمانان يكايك با صحرا و ياشار جشن پايان و پايكوبي و رقص از پس
 در ميدادند ترجيح.رفتند پيش خانه و مدرسه بطرف و بودند كرده راهشان بدرقه شادي اشك با خاتون ملكه و بيك
 .بروند خانه بسوي پياده آلود مه و ابري نيمه هواي

 دستانش روي و كند زمين از را او.نداد اجازه ياشار اما برود راه بهتر تا بياورد در پا از را كفش خواست صحرا راه بين در
 ماندني بياد تحفه يك برداري كفشها همين با قدمي چند هم آنجا بتواني اگر بياور طاقت مدرسه تا الاقل:گفت و داد قرار
 .ميدهم هديه بتو

 .نيست تحفه به نيازي بكنم را اينكار ها بچه بخاطر بايد اگر-

 شوهرت هديه شايد.ميكردم قبول بود كه چه هر بخاطر بود چه بخاطر كه نداشت فرقي برايم بودم تو جاي من اگر-
 .باشي كرده ردش ندانسته تو و باشد شيرين

 نميخواهم؟ كه گفته كي-

 ميخواهي؟ پس-

 نباشد؟ خوب بدهي بمن بخواهي تو را چيزي ميشود نه؟مگر كه چرا-

 .دارد خودت سليقه و ذوق به بستگي بقيه بود ما از گفتن-

 .است نفيس خيلي تحفه اينكه مثل-

 .نشوي سير گرفتنش از هيچوقت و بخواهي هزارها شايد باشي ذوق خوش اگر-

 سليقه؟ كج و نباشم ذوق شوق اگر-

 .بياورم ذوق سر را تو شيرين چندان نه هديه يك با ميشوم مجبور آنوقت-
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 را ام كنجكاوي شدي موفق اينكه با:گفت و گرفت اش خنده آورد نمي در ياشار حرفهاي از سر خوب اينكه از صحرا
 من به بزور كه دارد لطفي چه و كجاست هست چه شيرين و تلخ هديه نميدانم هنوز اما كني تحريك انگيزي شگفت بطرز
 .بدهي

 دوست خيلي اگر:گفت ميشد صحرا صورت گلگوني و گرما موجب خويش نافذ نگاه با رحاليكه د و ايستاد ياشار ناگهان
 .ام كرده قايم آنجا را ام هديه تو نامحرم بدون عشق محراب تو خلوت سنگي كوه باالي.ميگويم بداني داري

 ميرويم؟ آنجا االن-

 .ها بچه با خداحافظي از بعد بالفاصله-

 .بيايم باال كوه از چطور لباس اين با-

 .بدرخشي كوه باالي سفيد شقايق مثل ميخواهم-

 دارد؟ وجود سفيد؟مگر شقايق-

 .صلح و عشق مظهر بود زيبا و شكوه با تو مثل ديدم بار اولين براي نقاشي تابلوي يك روي-

 بودم؟ صلح مظهر هم باز نداشتم دوست را تو اگر-

 .نداري را طاقتش تو كه ميخواهد سخت جوابهاي چون نكن من از سخت سواالت-

 پرخنده روز.گفتند مقدم خير را ورودشان پيشاپيش و آمدند جلو گلي شاخه با ها بچه از يك هر رسيدند مدرسه نزديك
 تا قدم چند خانم گلي ها بچه با خداحافظي از پس.بود شده رنگارنگ گلهاي از پر ياشار و صحرا آغوش آخر در و بود اي

 ديده ياشار تن بر را دامادي سپيد رخت عروسي سفيد لباس در را صحرا كه اي لحظه از.كرد همراهيشان دروازه بيرون
 آغوش به را صحرا نيز لحظه آخرين در.ميساخت آشكار را خود عميق احساس ناخواسته و ميريخت شوق اشك مدام بود

 شكر را خدا.كرد تماشا را شدنشان دور و داد تكيه دروازه به مدتها آنها رفتن از پس.كرد بوسه غرق را صورتش و كشيد
 اين همه و باشد گر نظاره را اميدش تنها خوشبختي خود چشم با تا بود داشته ارزاني او به را سعادت اين الاقل كه ميگفت
 .است ياشار مردانگي و بزرگي مرهون را فيض

 به خود با را شيرين بچه دختر كودكانه گردش براي پيش سالها كه راهي همان از.برد كوه به نزديكتر راهي از را صحرا
 .ميبرد دشت تماشاي
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 چشم ميعادگاه اين بر چشم هزارن ميرسيد بنظر.ميرفت تاريكي به رو آسمان.رسيدند آن قله به و رفتند باال كوه از
 سنگ مطهر خاك بر عشق جان و هستي از تمنا عطر.باشند عشق از صورتي شدن جاودانه تماشاگر ميخواهند و اند دوخته
 شده شكوفا اوري شگفت طرز به وحشي گلهاي كوه سنگي سطح بر.نمود فاش را عشقش اسرار خويانه پارسا و نشست
 از را گلبرگهايشان رقص اي لحظه چنين انتظار در مدتها و ميكردند تبسم آنها به خود عطر پراكندن از گويي بودند
 .بودند كرده پنهان ستارگان و آسمان

 وجودش سوزان آتش.كشيد خود بطرف نرمي با را او و گرفت را صحرا كمر بود شده عارض قلبش بر كه تمنايي با ياشار
 متوجه كم كم.ميكرد احساس خود كمر بر لباسش پشت از را آن گرماي صحرا و ميكرد عبور دستانش از موجي همچون

 نيافته اينچنين را او هنگام اين به تا هيچگاه.ميتراويد خواهش و عشق شراره بدنش پاي تا سر از گويي شد وي حال
 به و آمد جا صحرا حال كم كم.رفت خانه سمت به و گرفت بغل را او سبك...خواهش پر و فريفته سوزان و ناك آتش.بود

 چهره.بازيافت را بدنش طبيعي دماي و شادابي خانه زمين بر پايش كف گرفتن قرار محض به و بازگشت عادي حالت
 مقابلش در ميبرد سر به حال اين در علت چه به اينك او ميدانست كه انجايي از صحرا و ميشد ديده غريب بهتي در ياشار
 .نميتوانم لباس اين با اما بپزم شام بايد:گفت و رفت

 .كرد نگاهش حركت بي و داد انجام را اينكار ارامش و صبر با نيز او.كند ازاد را زيپ و ها دكمه تا ايستاد ياشار به پشت

 .ميكنم آماده را شام من كني عوض را لباست تو تا-

 .بگيرم دوش ميروم من.باش گاز مواظب فقط خوب بسيار-

 .ميدهد عرق بوي تنت ميكني كاري خوب-

 نكردي؟ عرق چه خودت-

 .دارد عرق منهم تن چرا-

 .ميدهد را بهشت بوي اما-

 از بودند داده انتقال جديدشان خانه بداخل را وسايلشان همه ديگر اكنون.كرد عوض را لباسش و رفت خود اتاق به صحرا
 .نداشتند كاري پرت و قديمي كلبه با زياد پس اين

 بزند صدايش آنكه بي معهذا.نيامد او و گذشت لختي اما.نشست ياشار انتظار به و چيد آشپزخانه ميز روي را شام صحرا
 نفسهاي صداي و بود تاريك اتاق.رفت ياشار اتاق به آنگاه.نكرد پيدايش هم مطالعه اتاق در.نبود حمام در.رفت بدنبالش
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 را دستانش نبود اشنا اتاق زواياي به هنوز.برسد ياشار تخت به و برود جلو كرد سعي تاريكي در.ميرسيد بگوش آرامي
 .گيركرد تخت به پايش ناگهان اما آورد در حركت به ظلماني درفضاي

 .نديدم را پايم ياشار؟جلوي بيداري-

 .رفت فرو گردنش در ياشار سر و شد وارد صحرا بازوان به فشاري ناگهان نزد حرفي ياشار

 .ياشار ميكني ناراحتم داري-

 .ميكني عادت ندارد عيب-

 .آيد نمي خوابت نخوري شام تا اما شدي خسته امروز ميدانم-

 .چسبيد من خيلي ام كشيده دراز فقط ام نخوابيده من-

 .بخوريم نشده سرد شام تا شو بلند لطفا پس-

 .كني امر تو چه هر چشم-

 .شدي سرحال و آمد جا حالت اينقدر كه بود سرد حمام اينكه مثل-

 .برفها ملكه تو مثل نه اما بود سرد بله-

 .افتاد مي دهان از زندگي مزه بود گرم تابستان مثل فصلها همه اگر اما دارم قبول باشد-

 .نميداني كه چيزها چه كوچولو پريوش تو-

 .كني سر به دست را شوهرت ميخواهي كه سياستمدار ناقالي...شو بلند:گفت و زد صحرا پشت به ارام اي ضربه

 .شدند خوردن مشغول اشتها با و رفتند اشپزخانه به هم با سپس

 و گذاشت اش شانه روي و آورد در را پيراهنش و شد بلند صحرا شام وسط.بود نشسته پيراهن بدون و پيژاما با ياشار
 بدهم چه را مادرت جواب نميدانم من و ميچايي اينطوري:گفت

 .ميخوري را مادر به دادن جواب غصه ولي نيستي من سالمت نگران-
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 و آوري مي در بازي بچه پيش دفعات يا حاال همين مثل كه هستي تو اين.هستم و ام بوده ات سالمتي نگران هميشه من-
 .ميشوي لوس

 بشود؟ ام نگراني باعث... كه نكردي كاري هيچوقت تو يعني-

 شدي؟ راضي حاال.ببخش مرا ميكنم خواهش.ميخواهم معذرت و ام كرده البد خوب ام كرده ميگويي تو اگر-

 .باشد هم مجازاتي يك بايد.شوي بخشيده زوديها اين به كه نيست خوب هم زياد راستش اما شدي بخشيده-

 .مجازاتي فكر در نكرده بخشش طلب من از هنوز-

 .ميخواهم معذرت اينطوري و آورم مي برايت چاي فنجان يك االن همين-

 .خانه مرد مقام در خصوصا نيست درستي كار زدن گول-

 . ميچسبد بيشتر مردها دل به شيطان از كردن پيروي وقتها كرد؟بعضي ميشود چه اما ميدانم-

 شلوغي ان از بعد اي خسته خيلي كه معلومه:گفت آن خالل در و ماليد را ياشار هاي شانه كمي صحرا چاي خوردن از پس
 .بود بجا خيلي سكوت اين صدا و سر و

 شب چه.گرفت درد دستت.ديگر است كافي:گفت و داد قرار ميماليد را اش شانه كه صحرا دست روي را دستش ياشار
 .بود زدن كتك شبيه بيشتر كه دادنت مال و مشت خصوصا....دارد خاصي لطف و تازگي من براي.است خوبي و آرام

 بنشينيم؟ صبح تا و كنيم اتش بيرون داري دوست:گفت و نداد حرفش به اهميتي صحرا

 .كنم استراحت و بدهم لم جايي يك دارم دوست بيشتر.ندارم را برنامه اين حال امشب نه:گفت و كشيد اي جانانه خميازه

 . كرد دراز را پاهايش و داد لم راحتي روي رفت شومينه كنار و شد بلند آنگاه

 .كن استراحت اينجا بيا حاال ميشويي صبح را ظرفها-

 در دو هر.داد جاي بازوانيش در و كشيد خود بسوي را او ياشار.شد خيره آتش به و نشست وي كنار.كرد چنين نيز صحرا
 گرماي و چراغها كمرنگ نور در هال فضاي.ميبردند لذت آرامش از و ميكردند نگاه شومينه رويايي آتش به سكوت
 ميشد سنگين پلكش آرام آرام حاليكه در و بود شده چيره صحرا بر خستگي.ميكرد خواب اسير را چشم آتش هاي شعله
 داده رخ اي معجزه گويي كه كرد نگاهش چنان ياشار.رفت بخواب او بازوي روي آسودگي با و زد بغل بيشتر را ياشار
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 در كه برد پي رو آرام نفسهاي صداي از.نخورد تكان جايش از طوالني دقايقي شود تر سنگين خوابش اينكه براي.است
 روي را لحاف كرد دراز رختخواب در و برد اتاقش به و كرد بلندش حال بهمان آرام و نرم خيلي.است شيرين رويايي
 و آمد بيرون اتاق از پاورچين صدا كوچكترين اينجاد بدون.بوسيد و زد كنار پيشاني روي از را موهايش كشيد تنش
 سرش از خواب.رفت كتابخانه به مطالعه براي آنگاه و كرد خاموش را چراغها انداخت را در چفت.بازگشت هال به دوباره
 كه بود نگذشته شب از پاسي هنوز.كرد مطالعه ساعتي و برداشت كتابي.داشت خواندن سطر چند به نياز و بود پريده
 تاكنون.زد صحرا اتاق به سري آلوده خواب شب هاي نيمه از پس ساعاتي.رفت رختخواب به و شد چيره او بر نيز خواب

 آرامشي خواب در صحرا آرام حالت ديدن از.بود شده بدل وحشت به ترس امشب اما ميترسيد اش شبانه گريزهاي از
 تجربه را ارامشي چنين اش زندگي طول تمام در كه ميكرد احساس.خوابيد آسوده حالي با و داد دست وي به انگيز خيال
 .است نكرده

 روي بود بخشيده خاص صميميتي آن طراوت بر فصول گذشت كه پاييزي نمناك روز يك در چند سالي گذشت از پس
 زن.ميكرد بازي كوچكش لبك ني با و ميخواند آواز كنان خيز و جست صفا با اي كلبه كنار در كودكي دشت مشجر تپه

 .گردد او خاطر شادي موجب اش كودكانه شيطنتهاي با تا فراخواند خود آغوش به را زيبا پسرك مسني تقريبا

 مي پيش كلبه بسوي ميشد ديده آن از اي مدرسه سواد كه اي جاده از جواني زوج شقايقها دشت ميان در سوتر آن كمي
 در اي نقطه به و داشتند يكديگر كمر در دست سعادتمند و متبسم ميزدند طعنه طبيعت به طراوت از رحاليكه د و آمدند
 .ميشناختند خوب را عشق قلمرو آنها.ميزدند لبخند او به سنگي كوهي فراز بر دست دور
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