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.الدوله پا گذاشتم نیساله بودم که به عنوان مستخدم به منزل حسن خان ام هفده

داشتند تا  ینیریآرام و ش یخدمتکار باغبان و آشپز بود زندگ سال اول ورود من خانم و آقا در ان باغ با صفا که پر از در

رفت و با  نیزوج از ب نیا نیخواهران حسن خان آرامش ب یدر پ یپ يو دخالت ها یبه سبب اختالفات خانوادگ نکهیا

خانم از  آمدن کودك و رفتن ایبه نفرت شد پس از به دن لیآنها تبد يشدن آقا ارتباط عاشقانه  نیخانم و بدب یحاملگ

تجربه واگذار شد و من از آن  یبه من ب رخواریاز طفل ش ينگهدار تیدگرگون شد مسئول زیمنزل حس خان همه چ

 يدارم حسن خان پس از رفتن همسرش که هنوز عاشقش بود منزو ادیبه  یسخت و طاقت فرسا خاطرات تلخ يروزها

 یدر انزوا روزگار خود را م يگوشه ا زین ياز بهبودشد و پس  ماریب یالسلطنه مدت زیخبر مرگ عز دنیشد و با شن

.گذراند

 زیاطالع بود اما با رفتن عز یالسلطنه ب زیحسن خان و عز يانهیالسلطنه مادر حسن خان در ظاهر با ازدواج مخف ملوك

رامش حس رفتن آ نیخود و دخترانش باعث از ب جایب يکرد و با دخالت ها شتریخانم رفت و آمد به منزل پسرش را ب

.اد دارم که هرگز فراموش نخواهم کردیآقا به  یشانیپر ياز روزها یمن خاطرات تلخ.خان شد

آمدن آقا در خدمت پدر  ایقبل از به دن زیپدرش ن.مهربان و پر قدرت بود يحسن خان مرد شکاریپ رزایم یرضا قل

 نیکار نداشت بنابرا يبرا یاز باغ رغبت ریاممربوط به امالك و مستغالت را به کمک پسرش  يکارها یرضا قل.بود شانیا

سال ها  يشکر دمیسپرد و از آن به بعد هرگز او را ند يشکر يآقابه نام  یلیباغ را به وک یامور داخل و خارج تیمسئول

او گه گاه  يخارج از باغ خر یهنگفت دفتر وکالت یمبلغ يکرد و پس از جمع آور یدگیبه امور امالك رس ریدر دفتر ام

.آمد یبه باغ م یبه امور مال یپرداخت حقوق و سرکش يراب

که به دبستان  یاز زمان یبا من داشت ول يدیشد یعاطف يدانست و رابطه  یمرا مادر خود م یتا سن هفت سالگ شهرزاد

 ستمین او یمطلع شد که من مادر واقع قتیباالخره از حق اریبس ياش در شناسنامه با کتجکاو یرفت با خواندن نام واقع
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خالصه  اكیتر دنیشراب و کش دنیاش در نوش یحسن خان که زندگ دنیما فاصله افتاد او بزرگ شد و از د نیکم کم ب

.کرد شتریمرا ب تیکار مسئول نیبرد حسن خان در اواخر عمرش شهرزاد را به من سپرد و با ا یشده بود رنج م

:مرا صدا کرد و گفت يدارم که روز ادیبه

 يخواهم او را برا یم يدیزحمت کش اریاو بس يمن تو برا یتنهائ يسال ها نیزده سالش است و در اشهرزاد دوا-

.یعمر با او باش يلحظه  نیکه تا آخر یبه من قول بده دیبه تو بسپارم با شهیهم

.بر سر ما برقرار باشد شهیتان هم هیبه شما بدهد و سا یخدا عمر طوالن-

مانده بگو هر چه  ینکبت بار باق یزندگ نیکوتاه از ا یکه عمر من به سر امده و زمان میدان یگلناز من و تو هر دو م-

.دیایما ب دنیبه د يزودتر شکر

 تیبا مرگ حسن خان مسئول.را وداع گفت یگفتگو آقا دارفان نیهفته پس از ا کیبه مالقات آقا رفت و  يشکر

کارها را  يو هفت و چهلم آقا گذشت در تمام مراسم شکرحس کردم مراسم سوم  شتریشهرزاد را ب تیو ترب ينگهدار

افکنده بود ملوك السلطنه به مالقات من امد و  هیما سا یکه غم و اندوه بر زندگ یانجام داد و درست در لحظات یبه خوب

:گفت

.کنم يو حاال نوبت من است که از شهرزاد نگهدار دیرس انیتو به پا تیگلناز مامور-

.عمرم در کنار شهرزاد باشم يلحظه  نیکرد که تا آخر تیوصآقا به من  یول-

 کیاو از  يرا ندار زمیعز ياز نوه  ينگهدار اقتیدانم که تو ل یو م رمیبگ میتصم دیمن هستم که با نیوا مرده و ا-

.شود تینظر خودم ترب ریز دیو با اصل و نسب است و با لیخاندان اص

:و کسب اجازه از خانم گفت نیجه ما شد پس از ورود به شاه نشبلند ملوك السلطنه متو ياز صدا يشکر

.از شهرزاد خانم هستند ينگهدار میمسئول مستق شانیباغ متعلق به خانم گلناز است و ا نیعزض کنم ا دیجسارتا با-

:السلطنه با خشونت شهرزاد را صدا کرد و گفت ملوك
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.میت رو جمع کن تا برووسائل یکن یم یبه بعد تو با من زندگ نیدخترم از ا-

نزد خانم به طرف او امده و  یکرد و حرف یخود را پشت من مخف دیلرز یکه از ترس تمام بدنش م یدر حال شهرزاد

:به خود داد و دستش را رها کرد و گفت یشهرزاد تکان دیدستش را گرفت و کش

.میآ یجا نم چیمن بدون گلناز ه-

:زد ادیدت خشم سرخ شده بود فرکه صورتش از ش یالسلطنه در حال ملوك

.نداشته باش تیاز من و عمه ها یگونه کمک چیانتظار ه گرید یتو هم مثل مادرت پست-

:دانست گفت یمادر بزرگش را نم يجمله از آنجا رفت و شهرزاد که علت پرخاشگر نیگفتن ا با

.تو باشم شیخواهم پ یگلناز من م-

:را نوازش کردم و گفتم شیو موها دمیرا در آغوش گرفتم و بوس او

.تواند تو را از من جدا کند یکس نم چیه زمینترس عز-

حساس او  يهیبر روح يریپدر اثرات جبران ناپذ يمراسم سوگوار یاورد ول ینم ادیمرگ مادرش را به  شهرزاد

تا باالخره به  میرفت گریبه پزشک د یاو از پزشک يمعالجه  يگذاشت تا آنجا که پس از مرگ حسن خان مدتها برا

دوره  یدوران بلوغ را در آرامش بگذراند و پس از ط ات میاو را به حال خود رها کن میگرفت میتصم ینیدکتر ام يهیتوص

.کوتاه دوباره او را جهت معالجه نزد دکتر ببرم يا

و با  یارتباط منطق جادیبا ا ینیدکتر ام يهیاو و وضع نگران کننده اش سخت در عذاب بودم و به توص یاز افسردگ من

سواالت مبهم و پراکنده مرا آزرده  ایکرد و گه گاه  یفکر م شتریزد و ب یدر کنارش بودم او کم حرف م شهیمحبت هم

.ساخت یخاطر م

بودم تا  دوارینزنم و ام یگذشته حرف ينرسد از ماجراها یبه حسن خان قول داده بودم تا شهرزاد به هجده سالگ من

.او جواب دهم یدر پ یز مهر سکوت شکسته شده و سواالت پرو کیباالخره 
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 گرانینمونه باشد کمتر با د يوقت نتوانست شاگرد چیه یکرد ول یم لیفوق العاده خوب تحص یرستانیدر دب شهرزاد

.نداشت يکرد و با دوستانش رفت و امد یارتبطا برقرار م

آنها  يبرا یکرد که من جواب یم یاز گذشته اش سواالت یگاه کرد و فقط دایپ يبهتر يهیروح یدر شانزده سالگ شهرزاد

پرخاشگرانه مرا ترك و به اتاقش پناه  یشد که با حالت یشد و باعث م یم کیتحر شتریاو ب يکنجکاو جهینداشتم در نت

را  یلواپسد يروزها یاو داشته و با نگران ندهینسبت به آ بیعج يابه اوعالقه مند بودم دلشوره دایببرد و من که شد

:دمیدر اتاق خود نشسته بود از او پرس نیروز که افسرده وغ مگ کیاو هجده ساله شد و  نکهیگذاشتم تا ا یپشت سر م

؟ییآ ینم رونیو ب ینشست نجایچرا ا-

.حوصله ندارم-

.فکر نکن نقدریا-

.جز فکر کردن ندارم يکار-

!؟یغم بغل گرفت يزانو لذت ببرد چرا یشاد باشد و از زندگ دیدختر جوان با کی-

پدر و مادر داشته باشم چرا  دیزندان بزرگ است چرا نبا کیمثل  میخانه برا نیا واریرا ندارم در و د یکس نکهیا يبرا-

.ستیمن تنها ن يکس به اندازه  چیمادربزرگ و عمه و خاله داشتبه باشم ه دینبا

.ستین یکس ریرفته اند تقص ایرت هم از دنآن هم دوتا اگر پدر و ماد يتو عمه دار زمیدختر عز یول-

.سرنوشت شوم من است ریتقص

.نکن يحرف نزن ناشکر يطور نیا-

.همه تنها نبودم نیسوزد اگر مادر داشتم ا یخودم م يکنم دلم برا ینم يناشکر-

.مادر دوستت دارم کیياما به اندازه  ستمیمن مادرت ن-

.خودم در عذابم یکس یمن از ب ستیحرف من ن نیا یول يدار يمادرو به گردن من حق  یکش یزحمت م ادیتو ز-
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؟یکن یتو وجود مرا حس نم-

.کنم یم ییبا وجود تو هم احساس تنها یحت یچرا ول-

.ینگاه کن يبهتر دیبا د یکن به زندگ ی؟سعیکن یچرا با دوستانت معاشرت نم-

ندانم  يزیکه از گذشته چ یو تا زمان ستین یار عملک نیا یکردم خودم را عوض کنم ول یسع یلیکه چه بشور؟من خ-

.آرامش ندارم يلحظه ا

د؟یآ یاز دست من بر م يچه کار-

جواب  دیهمانطور که بارها گفته ام با یول ینگران من هست شهیکنم هم یحس م یمرا خوشحال کن يکرد یسع شهیهم-

.یسواالتم را بده

و به سن  يدانستم جواب دادم حال که هجده ساله شد ین تا آنجا که مو م يمادر و پدرت سوال کرد يبارها درباره -

 یبوده از آن توست تو خوشبخت امرزتیخانه و خارج از آن متعلق به پدر خداب نیکه در ا یونیلیم یثروت يدیرس یقانون

!؟یدان یخودت را نم تیدانم چرا قدر موقع ینم یول

.کن من گوش يکنم به حرف ها یجان خواهش م گلناز

.آماده ام بگو دنیشن يبرا-

.ام وانهیمن د یفکر نکن نکهیبه شرط ا-

!کرده شانتیحد پر نیتا ا زیچه چ نمیکنم خرف بزن بب ینم يفکر نیهرگز چن-

.کنم ینم یباغ احساس راحت نیبرد در ا یشب ها خوابم نم-

.يآور یاست که به اعصابت فشار م نیعلتش ا-

.ستین نینه موضوع ا-
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زد؟یر یآرامشت را به هم م زیگو چه چپس ب-

.زند یبه سرم م الیروم هزاران فکر و خ یبه رختخواب م نکهیبه محض ا-

.تفکرات توست يدهیهمه زائ نهایدر اطراف تو وجود ندارد ا يموضوع نگران کننده ا چیه-

!برد یمن هنوز بچه هستم و شب ها از ترس خوابم نم یکن یتو فکر م-

از امشب من دراتاق تو  یاگر بخواه!یگذارد راحت بخواب ینم هیدرخت ها و خر خر رق يباد ال يزوزه  يصدا دینه شا-

از دوستت چه خبر اسمش چه بود؟ یخوابم راست یم

افشار يناز يناز-

برادر هم دارد؟ يناز-

چطور؟-

.باشد دهیکش يترسم نقشه ا یکند م یم یتو چاپلوس يکنم برا یجس م-

.او تنها دوست مورد اعتماد من است یهست نیبد ب یلی؟خيچه نقشه ا-

.باشد انشیمواظب اطراف دیتو با تیدر موقع يدختر یمواظب باش دیبه هر جهت با-

.یرا بده میکنم مواظب خودم باشم تو هم هر چه زودتر خود را آماده کن تا جوابه سوال ها یم یسع-

بدهم؟ دیرا با زیجواب چه چ-

؟یروز جواب سواالتم را بده کیيبه من قول دادکه  ستین ادتیمگر -

.يکه ناراحت نشو یکنم به شرط یم فیتعر تیبرا یکه به پدرت دادم عمل کردم هر وقت بخواه یخوشحالم به قول-

عاشقانه دوستش  یول دمیاو را هرگز ند نکهیبا ا ياست که مرا به اتاق مادرم ببر نیکه از تو دارم ا یخواهش نیاول-

.دارم

.فراموش شود دیکه مرد با یکس-
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؟يتو مادرت را فراموش کرد-

حال بهتر است به سراغ درس  يدیتو او را ند یتوانم فراموشش کنم ول یدر کنار مادرم بودم و نم یمن تا چهارده سالگ-

.يامتحان آخر سال آماده شو يو برا يبرو تیها

.حوصله ندارم-

.یشام دعوت کن ياست که دوستانت را شب جمعه برا نیا قفدم نیخود مبارزه کن اول یحوصلگ یبا ب-

.یکه تو هم سواالت مرا جواب بده یبه شرط-

.قبول-

در چشمانش آشکار شد که مرا متعجب ساخت از او  يبخش بر لبان شهرزاد نقش بست و برق شاد تیرضا يلبخند

:دمیپرس

و مهربان بود و  بایبه تو گفتم که مادرت ز ؟بارهايدارآرام و قرار ن يکه لحظه ا ختهیتو را برانگ يکنجکاو يزیچه چ-

 نیاو هم خود را در ا ياز منزل خارج شو يکرد درست مثل تو که حوصله ندار یکس معاشرت نم چیبا ه امرزیخدا ب

.و بس بودپدرت  یاش در زندگ یکرده و تنها دلخوش یخانه زندان

.خواهم یرا م اتیمن تمام جزئ یگفته باشبکو که تا به حال ن يزیهستند چ يحرفها تکرار نیا-

.میگو یرا هم م اتیجزئ دیایب ادمیاگر -

.مرا ندارد دنیاز مادر بزرگ نا مهربانم بگو که چرا چشم د يباغ آمد نیکه به ا يدور بگو از روز ياز گذشته ها-

.دوست دارد یلیست و تو را خ یاو زن مهربان-

.ردیگ ینم لیوقت مرا تحو چیهاو  دیآ یمن از رفتارش خوشم نم یول-

.باشد که با ازدواج پدر و مادرت مخالف بود نیعلتش ا دیشا-

با  ؟مادرمیدان یانها چه م يکه پدر و مادرم ازدواج نکرده بودند از گذشته  يباغ شد نیوارد ا ی؟وقتیدان یتو از کجا م-
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کرد؟ یتو دردل م

.نه هرگز-

؟ياطالعات را از کجا بدست آورد نیپس ا-

.ستمین يمن آدم کنجکاو دمیشن ییزهایاز اطراف چ ختهیجسته و گر-

؟يدیشن یاز چه کس-

.بودند ادیمنزل ز نیآن روزها کارکنان ا ستین ادمی-

.دانم او چطور مرد ینم یمن حت-

دارد؟ یچه فرق-

مرد  یجوان نیر چرا در عرا شروع کردند و ماد یبفهمم پدر و مادرم چطور زندگ دیمهم است با یلیمن گذشته خ يبرا-

بود؟ ضیمر ایآ

.او کامال سالم بود-

؟يدیتو مرگ او را به چشم خود د-

 کریرا ترك کند  نجایبوجود آمد که باعث شد پس از تولد تو مادرت ا یپدر و مادرت اتالفات نیامدن تو ب ایقبل از به دن-

.شد يو در اواخر عمر منزو ماریز آن به بعد پدرت سخت بزو مادر بزرگن به باغ اماد و خبر مرگ او را به پدرت داد و ا

.خواهم به اتاق مادرم بروم یم-

دوم فصل
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پرده ها را پاره کند و در پشت آن  يگرفته بود که همه  میتواند مانع شهرزاد شود او تصم یکس نم چیکردم ه یم حس

 یتا اتاق را ط نیکوتاه شاه نش يکه فاصله  قهیچند دق نیهم به سرعت خود را به اتاق مادرش رساند و در دیایرا ب قتیحق

 ییرویچه ن نیترس تمام وجودم را فرا گرفت با خود فکر کردم ا هلحظ کیکرد که  رییتغ يکرد چهره اش به قدر یم

ا خاطرات دادم ت یم رییبهتر بود از ابتدا اتاق را تغ دیکشد؟شا یمادرش م يوار به سو وانهیگونه د نیاست که او را ا

 جانیگرفت ضربان نبضش باال رفت و صورتش از شدت ه یاو قرار نم دیدست نخورده در معرض د نیچن نیگذشته ا

 شتریب هیچند ثان دیترد نیا یکرد ول دیترد يرا به حرکت در آورد لحظه ا رهیرا چرخاند و دستگ دیکل یسرخ شد وقت

 زیکه به عکس عز یاتاق را دور زد و زمان يایو زوا لیک تک وساراسخ داخل اتاق شد نگاه او ت یو با عزم دیطول نکش

:و کهنه ان خشک شد بعد چشم هاش را بست و گفت یمیروز قاب قد دیالسلطنه رس

.کنم یاتاق حس م يایعطر مادرم را از زوا-

آمد و به  یم جانیباشد پس از مرگ او پدرت هر روز به ا یمادرت م یها و لحظات تلخ زندگ یاتاق شاهد ناکام نیا-

.کار تا اخر عمر او ادامه داشت نیا ستینگر یبود م یمخصوص او که حال خال يداخل جعبه 

کدام جعبه؟-

مادرت نوشتن خاطراتش بود که به همراه جواهراتش در آن جعبه  یکه داخل کمد است تنها سرگرم یچوب يآن جعبه -

.گذاشت یم

آنها را برداشت؟ یچه کس-

.نداشت یرت به آن دسترسکس جز ماد چیه-

 دیاحساساتش من با انیب ایخاطراتش بوده و  ایخواندم به طور حتم  یجا بودند و من آنها را م نیکاش نوشته ها ا يا-
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داند؟ یرا م قتیحق یمعماست چه کس کیمن مثل  يبفهمم چرا مادرم من و پدرم را ترك کرد گذشته 

.داند یرا م تیها سوالیهمه  او جواب يمادربزرگ برو داریبه د دیتو با-

کلمه هم با من حرف نزد انقدر سکوت  کییرفتم حت دنشیبار که به د نیکند آخر یبا من رفتار م بهیغر کیاو مثل -

گذشته او سوال  يتوانم درباره  یکه نسبت به من دارد چطور م یمنف دید نیکرد که مجبور شدم او را ترك کنم با چن

.کنم

.است اریوقت بس یکن آرام باش یسع-

خالصه  نیتنها گذاندم تنها مونس من تو نوکر کلفت و دوسه تا دوست است و زندگ یرا با کس میهجده سال از زندگ-

که جواب سواالت مرا بدهد؟ ستیکس ن چیه ایگذشته آ کیبزرگ ونقاط تار يخانه  کیشده در 

.باشند که گذشته را بدانند یکسان دیحتما با-

.بگو یدان یهر چه از او م يکرد یادرم زندگبا م یتو مدت-

و  هیپا تیمستخدم يدانم حرف ها یو چون م دمیشن یبود که گه گاه از افراد خانه م یعاتیاطالعات من در حد شا-

.مینگو چیدهم ه یم حیندارد ترج یاساس درست

که مادرم از ییبگو ياست از روز ؟بهتریعاتیچه شا!عاتیشا-

.رفت نجایا

 دمیتفاوت در باغ د یاز منزل خارج شدم و پس از بازگشت عمه ها و مادربزرگ را خونسرد و ب يانجام کار يراب کروزی

کم کم نوبت رفتن تو :جواب سالم مرا بدهد گفت نکهیمرا نگران کرده بود بدون ا بایملوك السلطنه که با حضور خود تقر

خانم  دمیپرس دمیشده بود د رهیکنار گهواره تو نشسته و به تو خدر  کهیمن به اتاق تو رفته و پدرت را در حال.شودیهم م

 يبا چشمها یبعد از رفتن خانم رضا قل کماهی.غضب آلود بطرف من برگشت و گفت رفت به جهنم یکجاست؟آقا با نگاه

.اشک آلود خبر فوت او را بمن داد
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.يدیتو جسد مادرم را ند نیبنابرا

از  دیباشد ما با یامروز کاف يبرا کنمیفکر م.رفتمیسر خاك او م یفاتحه خوان يه براتا قبل از قوت پدرت هر هفت یول نه

.میاتاق برو نیا

مهم بوده؟ یچه کس يمادرم برا ياست نوشته ها بیعج

.همراه خود برده باشد ایداده  یخود آنها را به کس لیبه م دیشا

.ق مادرم متعلق بمن استآورم از امروز به بعد هم اتا یسر در م زیاز همه چ باالخره

.ستیدرست ن نکاریا

.نمیخوابش را بب دیاتاق بخوابم شا نید را خواهمیمخالفت نکن م کنمیم خواهش

.یو به آنها تلفن بزن یکن هیاز دوستات ته یستیل ادیب یمهمان يبرا

.کنمیدعوت نم يادیتعداد ز ستین ستیبه ل اجیاحت

؟یکنینفر دعوت م چند

.نفر 20حدود

نفر؟ 20فقط

.ادندیز یلیها هم خ نیمگر من چند تا دوست دارم؟هم گلناز

.يو از پوسته ات خارج شو یامشب فکر نکن کیکه حداقل  نستیاگر گفتم دوستانت را دعوت کن بخاطر ا!کن گوش

خود را با یطفره نرو و دوست خودیب.یفکر مرا منحرف کن یمهمان کشبیبا  یتوانیم یکنیکه فکر م نستیتو در ا اشتباه

.ثابت کن قیگفتن حقا

.را گفت اتییجز توانیعجله نم نیو با ا خواهدیزمان م نکاریفقط ا رمیارواح خاك پدر و مادرم طفره نم به

.ییرا بگو زیو همه چ یبزن ایدل به در دیباالخره با میاستفاده کن میکه کنار هم هست یلحظات نیبهتر است از هم گلناز
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بعد از  دهمیم حیترج یخسته شدم ول یاپیسواالت پ نهمهیراستش از ا میگویهر آنچه که را بدانم میوقت تو اراده کن هر

.انجام شود نکاریا یمهمان

چرا؟

.کنم فیرا برات تعر زیهمه چ یکه بعد از مهمان دهمیمن بتو قول م یبخواب دیو با یتو خسته هست نکهیا يبرا

*******

 دنیاو با شن یسراسر وجودم را فرا گرفت فکر کردم که اگر وضع روح بیعج يره اکه به شهرزاد دادم دلشو یقول با

!من با او چه خواهد شد فیتلخ گذشته بدتر شود تکل قیحقا

 شتریشدن به شب جمعه اضطرابن ب کیبا نزد.ندارم قتیجز گفتن حق يبود که حس کردم چاره ا ياو بحد يکنجکاو

قبل از .بود انیاو در چهره اش نما يقراریپنجشنبه شب ب.سواالتش را بدهمگرفتم فقط جواب  میباالخره تصم.شدیم

 یدوستانت آمدند سع:زنگ به او گفتم يصدا دنیبا شن.آمدن دوستانش به اصرار من به اتاقش رفت لباس عوض کرد

.یکن امشب خوش اخالق باش

.نمکیبخاطر تو آنها را تحمل م:شد و گفت رهیخ میزد در چشمها یلبخند تلخ او

.دییبفرما دیخوش آمد:و برادرش رفتم و گفتم ياتاق خارج شدم به استقبال ناز از

شهرزاد کجاست؟:دیسالم کرد و پرس يناز

.دیآ یم االن

خوب است؟ حالش

.تا من شهرزاد را صدا کنم دیکن ییرایشما از خودتان پذ بله

 يناز.دمیآهسته خواهر و برادر را شن يصحبتهابودم که  يرایپذ لیمشغول آماده کردن وسا ییرایکنار اتاق پذ در

.نیبنش وشیدار:گفت
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.آمدم یکاش نم يا ناراحتم

.گذردیکه به تو هم خوش م ینیبیم ندیایکن مهمانها ب صبر

.از صاحبخانه انتظار داشته باشد یبرخورد خوب دیکه دعوت نداشته باشد نبا یکس

.يندار اجیبه دعوت احت یتو که برادر من هست نیبنابرا.ارمحرفها ند نیمن با شهرزاد از ا!یزنیم ییحرفها چه

.ندارد یموضوع بمن ربط نیا یهست یمیبا او صم تو

.دارد اجیما احت یاو به دوست یبا او دوست باش دیهم با تو

.مغرور است یلیخ.ندارد اجیاحت چکسیکه به ه دهدینشان م رفتارش

.را بشنود تیرفهاح ترسمیصحبت کن شهرزاد در پله هاست م آهسته

خوش  وشیدار جانیسالم ناز :زد و گفت يشهرزاد لبخند.ماند رهیبه او خ وشیآمد و نگاه دار نییاز پله ها پا شهرزاد

.يآمد

.ینقاش يتابلو کیدرست مثل !يشد بایچقدر ز زمیسالم عز:بطرف او رفت و گفت يناز

.لبخند زد و تشکر کرد شهرزاد

.ن آمدبه اصرار م وشیدار:گفت يناز

.خوشحالم دارتیچه خوب از د:زد و گفت يلبخند وشیبه دار شهرزاد

.ممنونم یکنیم یتظاهر به خوشحال نکهیاز ا:گفت يبا دلخور وشیدار

.قابل تحمل توست ریرفتار خشن و غ نیدعوتت نکردم بخاطر هم ؟اگريتظاهر؟باز هم شروع کرد چرا

.از تو باشد تحمل تر رقابلیغ یکس کنمیفکر نم!تند نرو لطفا

 ستیبلد ن یاو حت.بده ادیآداب و معاشرت به برادرت  یکم کنمیجان خواهش م يناز:گفت يبه ناز تیبا عصبان شهرزاد

.کند یبا من احوالپرس



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 15

.دیا دهیرا د گریکدیستین قهیدق 5.شد تانیباز هم شما دو تا دعوا:دیبا تعجب پرس يناز

.آمدم یم م نجایبه گفته تو به ا دیخواهرم من نبا ستینتو  ریتقص:برگشت و گفت يبطرف ناز وشیدار

ما را خراب  یمهمان يآمد نجایبه ا يحاال که بهمراه ناز کنمیخواهش م:شد و قاطعانه گفت کینزد وشیبه دار شهرزاد

.نکن بگذار بهمه خوش بگذرد

کنم؟یها را من خراب م یمهمان یعنی

.ستین نیا منظورم

تا باالخره  دیکرد يآنقدر لجباز یخانم جنابعال بایمنزل فر د؟دریآ یم ادتیرا  یمهمان نیراست آخ نیمنظورت هم قایدق

.اوقات همه تلخ شد

.دیآ ینم ادمی

م  نجایاست حتما امشب به ا یشاهد خوب بایفر یکنیرا فراموش م زیهمه چ اییدهیجواب نم ایستیموقع به نفعت ن هر

.کنمیها را خراب م یکه مهمان ستمین من نیکه ا کنمیو من بتو ثابت م دیا یم

؟يریگیدنبال حرف را م نهمهیبس کن چرا ا کنمیخواهش م:بلند گفت يبا صدا شهرزاد

.اشتباه محض بود نجایآمدنم به ا کنمیم فکر

از خودت  میخوش آمد بگو گرید يبه مهمانها دیجان مرا ببخش با يناز:گفت يزنگ در شهرزاد به ناز يصدا دنیشن با

.کن ییرایپذ وشیرو دا

با هم  یو براحت دندیدیرا بشنوم آنها مرا نم يو ناز وشیدار يکنجکاو بودم حرفها ستادمیا ییرایپشت ستون اتاق پذ من

؟يشد یباز تو عصبان وشیدار:دیپرس وشیاز دار يدور شد ناز يشهرزاد از ناز یوقت.کردندیصحبت م

.دلم را به او بزنم ياز حرفها یکمتوانستم مقدار  نکهیخوشحالم از ا ستمین یعصبان

دختر تنهاست؟ نیدل تو فقط دعوا و مرافه با ا يحرفها
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.تحمل است رقابلیمن غ يبرا رفتارش

؟يریگیم رادیو از او ا يشویم قیرفتار شهرزاد دق يحد رو نیتا ا چرا

.ست یمغرور و از خودراض تینها یکه او ب دانندیم همه

.درباره رفتارت فکر کن یکم.شودینم ریزه تو با او درگاز دوستان ما به اندا کیچیه

.به فکر کردن ندارم اجیاحت

و همه به  ستیو مهربان تیچون شهرزاد دختر با شخص یمسئله فکر کن نیبه ا دیحتما با کنمیمن به عکس تو فکر م یول

.گذارندیاو احترام م

 يوجود قتیدارد که مثل من او را با حق اجیاحت یبه کس او یکنینکرده ام تو درك نم یاحترام یتا بحال به او ب منهم

.خودش روبرو کند

.کار تو واقعا غلط است لسوفیف يآقا ینیبیدر وجود او م ینقاط منف نهمهیتو ا یعنی

کار من غلط است؟ کداك

.که من بتو شک دارم نستیا قتشیو رفتار تو با او نادرست است حق نگرش

چه؟ يبرا شک

.است يعاد ریرفتارت با شهرزاد غ یستیمتوجه ن تو

؟یکنیفکر م نطوریا چرا

موارد تو به عمد او را آزار  یدارند در بعض دهیتو شده اند و عق ندیهمه متوجه رفتار ناخوشا کنمیفکر نم نطوریا من

.یدهیم

 امدهیاست تا مهمانها ن با تو اشتباه است من حوصله جر و بحث با تورا ندارم بهتر یکه همراه رسمیم جهینت نیکم به ا کم

.بروم نجایاند از ا
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با شهرزاد  یبدون خداحافظ يبرو یخواهیباشد اگر م دتینکن که همه متوجه رفتار بد تو شوند با يکن باز هم کار صبر

.یرا ترك نکن نجایا

.کن یکنم از قول من از او معذرت خواه یخداحافظ توانمینم فعال

رفت و  يشهرزاد بطرف ناز.شدندیم شتریشد مهمانان هر لحظه ب ییرایاتاق پذوارد  دیهمراه مهمانان جد شهرزاد

کجاست؟ وشیپس دار يجان چرا تنها نشسته ا يناز:دیپرس

.رفت وشیدار

.رفت ؟حتما از دست من ناراحت شد چرا

.کنم یسردرد داشت و از من خواست از تو عذرخواه.از دست تو ناراحت شود دیچرا با ابدا

چه؟ يابر یعذرخواه

.کند یو او نتوانست با تو خداحافظ ياز مهمانان بود ییرایتو سرگرم پذ نکهیا يبرا

.که رسما دعوتش نکردم مانمیپش

ندارد من  یتوقع نیاو چن یاو را به منزلت دعوت کن شهیکه هم شودینم لیمن و تو دل یباشد دوست دهیرنج کنمینم فکر

.آوردم یاو را به اصرار م دینبا

.ها وحشت دارم یکه من از وجود او در مهمان نستیا قتیحق

.ینگاه کن يگریطور د هیقض نیبهتر باشد به ا دیشا ستیهم وحشتناك ن وش؟آنقدرهایاز دار وحشت

.کند ریمرا تحق گرانیدر مقابل د خواهدیکه او م دانمیم فقط

.يآور یتو او را به حساب نمکندیفکر م شهینسبت بتو حساس است هم ادیاو ز کنمیمن فکر م!یکنیم اشتباه

که حس کنم دختر  شودیرفتار او باعث م.کمتر صحبت کم کنمیم یمن از ترس عکس العمل بد او سع ستین نطوریا اصال

.ستمین ییو بذله گو یاهل شوخ ادیکه ز یدانیندارم و تو بهتر از همه م یمن اعصاب درست و حساب.هستم یلوس
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.یرفت و آمد داشته باش شتریکن ب یو اعصاب خراب نزن سع یف از کم حوصلگدوباره مثل قبل حر زمیعز شهرزاد

.کنمیرا دوست دارم در سکوت رنجهام را با خودم تکرار م ییتنها

که مورد اعتمادت  یتکرار آنها با کس يبنظر من بهتر است بجا. مرور کرد دیرنجها را نبا دهدیعذابت م شتریب نکاریا

.یاست درددل کن

.هم آمد بایفر دمیونیکنم حال بهتر است به جمع دوستان بپ نیتمر کنمیم یسع یر عادت نکرده ام ولکا نیا به

جان پس  يسالم ناز زمیسالم شهرزاد عز:شد بطرف شهرزاد آمد و گفت ییرایدوست شهرزاد وارد اتاق پذ بایفر

کجاست؟ وشیدار

!باشد دیهم با وشیهر جا من هستم دار یکنیمتو فکر  بایفر:ناراحت بود جواب داد وشیکه از رفتن دار يناز

.است یرانیمردان ا تیخاص نیکند ا یها همراه یکه خواهرش را در مهمان سنتیبرادر بزرگ ا فهیوظ:گفت بایفر

اش به معاشرت  یهمراه من است به علت عالقه شخص یموضوع ندارد و اگر گاه نینسبت به ا یتیحساس وشیدار یول

.است

تا  ندیآ یم یآها به بهانه معاشرت همراه خواهرانشان به مهمان ينوز به اندازه من مردها را نشناخته اتو ه:گفت بایفر

کند؟یبا درسها چه م ستیخال شیمثال مواظب آنها باشند به هر جهت جا

؟یکنیتو چه م کندیفقط وقت تلف م خواندیبنظر من او درس نم:جواب داد يناز

.دعا کن هر چه زودتر تمام شود خوانمیو م نالمیم شهیمثل هم من

خوشا بحال شهرزاد که هنوز وارد  شودیمملکت اضافه م يکارهایبه ب!افتد یم یبعد از گرفتن مدرك چه اتفاق یکنیم فکر

.دانشگاه نشده و به اندازه ما مشکل ندارد

وارد  توانمیرم هرگز نمکه من د ر درس دا یضعف نیبا ا:از دوستانش عقب مانده بود گفت یکه در اثر تنبل شهرزاد

.دانشگاه شوم
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حتما  يریبگ يجد میو اگر تصم ينباش خواستن توانستن است تو باهوش و با استعداد وسیما:و گفت دیاو را بوس بایفر

.یشیموفق م

.اش را ندارم زهیفعال که انگ:گفت شهرزاد

داشته  یدانشگاه التیتحص دیمثل تو با یتیو با شخص بایدختر ز یهمه بهانه است تو فقط تنبل هست نهایا:گفت بایفر

.باشد

آورد؟ یم تیشخص یدانشگاه التیبنظر تو تحص:دیپرس شهرزاد

 ادیبخواند و ز ادیز دیبه کمال با دنیرس يانسان برا یعنیانسان است  تیمکمل شخص یدانشگاه التیتحص:گفت يناز

.بداند

.کامال درست است:گفت شهرزاد

.ياخراج نشد رستانیتا بحال از دب بتیغ نهمهیه با اخدا را شکر کن ک:گفت بایفر

در کشمکش  رستانیدب ایاو دائما با اول کشمیم دكیگلناز هنوز نام دانش آموز را  يبخاطر التماسها:آهسته گفت شهرزاد

که آنها  دکنیم یکمک مال رستانیخواهم شد و آنقدر به دب وانهیاخراج شوم د رستانیبه آنها گفته که اگر از دب دیشا.است

.جرات اخراج مرا ندارند

 يرد شد کسالیفقط  يرا از دست نداد يادیضمنا تو زمان ز.تنبل هستم ؟بگویزنیم یوانگیباز که حرف از د:گفت يناز

.مینیتو را در دانشگاه بب يروز میآرزو دار میاز تو بزرگتر هست یما همگ

.ور آماده شوکنک يپس هز چه زودتر شروع کن درس بخون و برا:گفت بایفر

.دو سال وقت دارم یکیهنوز  کنمیم یسع:گفت شهرزاد

.یو مواظب باش فرصت را از دست نده دهمیرا انجام م نکاریبگو حتما ا کنمیم ینگو سع:گفت بایفر

.میخوشمزه گلناز بخور يو از غذاها میشام برو زیحال بهتر است سر م.کنمیهر چه زودتر شروع م:گفت شهرزاد
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من آنها را تنها گذاشتم .مختلف صحبت کردند لیپس از صرف غذا درباره مسا.شام حاضر شدند زیسر م یها همگ بچه

کن به منزل ما  یبود تو هم سع یعال ییرایغذاها فوق العاده خوشمزه و پذ:به شهرزاد گفت يناز یشب هنگام خداحافظ.

.زیممنون از همه چ ییایب

.کن یمعذرت خواه وشین از قول من از دارجا يمتشکرم ناز دیآمد دنمیبه د نکهیا از

.ناراحت نباش ادیز فتادهین یاتفاق

.کردم یانصاف یدر حق او ب کنمیفکر م من

.ریشب بخ یخودت باش یبهتر است فکر سالمت:گفت بایفر

:مهمانان رفتند شهرزاد رو بمن کرد و گفت یوقت

.يدیگلناز جان زحمت کش-

 يشتریکن با افراد ب ینبود سع ادیالبته تعداد مهمان ها ز رمیبگ یتو مهمان يفته براخواهد هر ه یدلم م ستین یزحمت-

.یمعاشرت کن

.نکن حوصله ندارم حتیکنم نص یگلناز جان خواهش م-

.یاستراحت کن دیبا یخسته هست یلیکنم خ یفکر م-

:دیکه پرس دمیشهرزاد را نش ياتاقم رفتم و صدا به

!ممکن است با ما کار داشته باشد یشب چه کسموقع  نیزند ا یتلفن زنگ م-

انها گوش کنم بدون گذاشتن  يبا شهرزاد کار داشت کنجکاو شدم به مکالمه  وشیرا برداشتم دار یگوش ینگران با

:زدم ادیفر یگوش

.شهرزاد با شما کار دارند-
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:را برداشت و گفت یگوش شهرزاد

.دییبله بفرما-

.هستم وشیسالم شهرزاد دار-

؟یخبر رفت ینشناختم چرا امشب ب ستیآشنا ن میبرا تیم ببخش صداسال-

.يفکر کردم متوجه رفتنم نشد-

.تو شدم بتیکامال برعکس متوجه غ-

.رفتم یکنم که بدون خداحافظ یخواهم عذر خواه یموقع شب ببخش که مزاحمت شدم فقط م نیا-

.تو کسل کننده بود يبرا یندارد حتما مهمان یاشکال-

.من حوصله نداشتم یبود ول یخوب یطور نبود مهمان نیا اسال-

.کسل کننده بود زبانیم دیشا یحوصله و کم طاقت باش یرسد ب یبه نظر نم-

.يقابل نفوذ ریبه نظر من تو غ!یبه تو گفته که کسل کننده هست یچه کس-

.کنم یقابل نفوذ درك نم ریمنظورت را از غ-

 ینم یکه به آنها فرصت یدر افکارت غرق هست يتو به حد یشوند ول کیند به تو نزدکن یم یسع انتیاطراف نکهیا یعنی-

.یده

.کنم یرا دفع م انمیندارم و اطراف يرفتار تیشود من جذاب کیداشته باشد تا به من نزد یاقیاشت یکنم کس یفکر نم-

.ینشان ده انگریاز د ریخود را غ یخواه یو م یشناس یخودت را هم نم یتو حت یکن یاشتباه م-

.هستم يطور نینشان دهم کال هم گرانیاز د ریکنم خودم را غ ینم یسع-

.گذارد یم گرانید يرو یچه اثرات یسرد بودن یدان یدهم که نم یم قول

.فهمم یرا نم ؟منظورتییگو یم یمعلوم هست چ-
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اثر  يریگ ینم لیمرا تحو دیبا وقت آن طور که چیکه ه نیسرد تو و ا ؟رفتاريشو یمن نم يتو متوجه حرف ها یعنی-

.کنم یم ياوقات بدون اراده با تو لجباز یگذارد که گاه یمن م يرو يبد

.کنم یحد ناراحتت م نیدانستم تا ا ینم-

توقع دارند؟ شتریب یآدمها از چه کسان یکن یفکر م-

.دوسشان دارند شتریکه ب یاز کسان-

دهم  یانجام نم گریکار رو در مورد افراد د نیوقت ا چیکه ه یکامال درست من امشب بدون دعوت امدم در صورت-

 يطور ینیب یتو دارم و تو به عکس هر گاه مرا م داریبه تو د یبه خصوص يکه من عالقه  یمتوجه باش دیتو با نیبنابرا

.يا دهیادب تر از من ند یکه انگار ب یکن یرفتار م

شده ام و  تیترب يگریرهنگ من و تو با هم فرق دارد من طور داست که ف نیا قتیدانم حق یادب نم یمن تو را ب-

.تبحر ندارم گرانیتو در معاشرت با د ياندازه 

.است حیبه نظر تو کدوم روش صح-

.را داشته باشد تیهمان موقع يستهیشا يخود را درك کند و رفتار یو مکان یزمان تیموقع دیمسلما هر کس با-

.ینیمرا نب گریتا د دیآ یکلمه بگو از من بدت مکینکن  يلطفا با کلمات باز-

را دارد؟ یمعن نیمن ا يحرف ها-

 يهر کس برا ستیطور ن نیکه ا یاست رد صورت ستهیرفتار و کردارت شا یکن یو فکر م یهست یتو دختر خودخواه-

.دارد يخود ارزش و اعتبار

.است ستهیکنم فقط رفتار خودم شا یدانم که مشکل دارم و هرگز فکر نم یم-

؟یچه مشکل-

.میندارد به تو بگو یلزوم-
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.ییرا به او بگو تیو حرف ها یاعتماد کن یبه کس دیباالخره با-

دارد؟ يا دهیگفتنش چه فا-

 کیدوستانت به تو زند ؟بگذاریآئ ینم رونیب تییتنها يچرا از پوسته  ستندین یمشکالت بدون مطرح شدن حل شدن-

.خواهن به تو کمک کنند یتو نگرانند و م يدارند و براکه تو را دوست  یشوند کسان

.دیآ یبرنم يکس کار چیاز دست ه-

؟یدان یاز کجا م-

.ستین انمیاطراف هیو مشکالت من شب یخصوص یاز آنجا که زندگ-

 نهیس آنها را در گرید یآورند و بعض یها به زبان م یبعض یاست منته گریکدیهیدانم مشکالت مردم شب یرا م نیمن ا-

.هم به فکر سرنوشت خود باش یکار کم نیا يو برا یگذشته را رها کن دیکنند تو با یحبس م

.کنم یحق با تو باشد درباره اس فکر م دیشا-

.مزاحم شدم مرا ببخش یلیوقت است خ رید-

.جان سالم مرا برسان يبه ناز یمن نگران يکه برا نیممنونم از ا يکرد یکار خوب-

.ریشب بخ-

.زد ادیرا گذاشتم شهرزاد فر یانها تمام شد آهسته گوش يلمهمکا

.اوریب يجان چا گلناز

:اتاق او رفتم و گفتم به

.يخسته ا یلیخ یهر چه زودتر بخواب دیتو با-

.برد یفقط کالفه ام خوابم نم ستیجسمم خسته ن-

.یبهتر است زودتر بخواب يروز شنبه امتحان دار-
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شود؟ یچه ميکه به من داد یپس قول-

.میکن یبا هم صحبت م يرا خواند تیدرسها یوقت-

.دهم که درسم را بخوانم یصحبت کن فردا قول م میبرا یبرد کم یامشب خوابم نم-

.يکنجکاو یلیخ-

به  یوقت جواب درست و حساب چیبکشم چرا ه رونیزبانت ب ریاز ز يزیهنوز نتونستم چ یکه انقدر کنجکاوم ول نیبا ا-

؟یده یمن نم

.میگو یم تینکن هر چه بدانم برا یتاب یهمه ب نیا زمیعز-

.مادرم بگو ياز خانواده -

 یکوتاه بود و من فرصت یلیاز آن گذشته عمرش خ.موضوع را گفته ام نیکرد بارها ا یکس معاشرت نم چیمادرت با ه-

.نکردم دایبا خانواده اش را پ ییآشنا يبرا

.آمدند یغ من مبه سرا دیباالخره پس از مرگش با-

.امدیجا ن نیکس بعد از فوت آن مرحوم به ا چیدانم چرا ه ینم یکردند ول یکار را م نیا دیبله با-

کس دوست نبود؟ چیمادرم با ه-

.جا امد نیدوبار به ا یکیبه نام فرخ داشت که  یدوست-

؟یشناس یتو فرخ رو م-

.گذرد یسالها م دمشیبار که د نیاز آخر-

!ابمیرا ب یکس نیبتوانم چن یکن یکرده باشد فکر م یصحبت کنم که با پدر و مادرك زندگ یبا کس دیبا-

خان  یدانست رضا قل یرا م یاسرار خانوادگ يکرد و همه  یمنزل با پدر و مادرت زندگ نیکه در ا یکس نیتر یمیقد-

.مرده ایزنده است  ستیپدرت بود که آن هم معلوم ن شکاریپ
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او را بشناسد؟ مانیخانوادگ لیوک يشکر يآقا یکن یفکر م دیآ یم مادیاز او  ییزهایچ-

.شناسد یخان استخدام کرد حتما او را م یرا خود رضا قل يشکر-

.رمیکن با او تماس بگ يادآوریفردا -

.یباشد بهتر است بخواب یکنم برا امشب کاف یفکر م-

.خوابم یامش بدر اتاق مادرم م-

.مانم یمن هم در کنارت م-

.خواهم تنها باشم یم ستیکار ن نیبه ا یاجیاحت-

*****************

 دیامور خانه را به عهده داشتم با تیریرفتند و من که مد یبه مرخص نیاز مستخدم يتعداد شهیجمعه مثل هم صبح

شدن شهرزاد به  داریشدم و قبل از ب یاز خواب بلند م گرید يزودتر از روها دیبا نیکردم بنابرا یکمبود را م نیجبران ا

.شدم که حس حرف زدن هم نداشتم یخسته م

منزل  يصبح تا ظهر به امور عقب افتاده  يشد و من در فاصله  داریاز خواب ب ریطبق معمول جمعه ها د شهرزاد

 گرید يجمعه با جمعه ها نیدادم اما ا یآشپزخانه را به مسئول آن م دیو خر یهفتگ يکردم و دستور غذا یم یدگیرس

:شدن به سراغ من آمد و گفت داریبلکه به محض ب دش داریب شهیکه شهرزاد نه تنها زودتر از هم رایفرق داشت ز

؟يتلفن کرد يشکر يبه آقا-

.شود داشیپ دیبله کم کم با-

؟يرا انجام داد تیتو کارها-

چطور؟حضور من الزم است؟-

مینبا هم صحبت ک يشکر ياست که پس از رفتن آقا نیمنظورم ا-
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.او را انجام دهم يکارها دیرفته و من با یکه ستاره به مرخص یدان یعجله نکن م-

.ندیایب نجایاهل منزل به ا يزنم تا همه  یم ادیآنقدر فر یامروز و فردا کن گریبار د کیگلناز جان اگر -

.آمد يکنم شکر یفکر م اوریب نییرا پا تیصدا ؟فعاليشد یچرا عصبان-

:فتوارد شد و گ يشکر

د؟یداشت یشیسالم خانم با بنده فرما-

:گفت شهرزاد

.دارم يبا شما چه کار میتا بگو دیبخور يچا کیدینیبله بنش-

.ندارم لیم يممنونم چا-

 دیییایجا ب نیبه ا نیو پرداخت حقوق مستخدم یبه امور مال یدگیرس يبار برا کییحداقل ماه دیلطف کن يشکر يآقا-

.دیخدمه را پرداخت نکرد ریشما دو سه ماه است که حقوق آشپز باغبان و سا دیگو یخانم مطور که گلناز  نیچون ا

.گرفتن حقوق به من مراجعه نکرد يکس برا چیدو سه ما ه نیدر ا-

د؟یایگرفتن حقوق به دفتر شما ب يآشپز کارش را رها کند و برا دیشما انتظار دار-

!واال چه عرض کنم-

و حقوق  یو به امور مال دییآ یم نجایپرداخت همان است که گفتم شما خودتان هر ماه به اراه  نیبه نظر من بهتر-

.دیکن یدگیکارکنان رس

ست؟ین يگریچشم خانم امر د-

د؟یشناس یسابق پدرم است شما او را م شکاریپ رزایم یکردن آدرس رضا قل دایکه با شما دارم پ يچرا کار مهمتر-

توانم  یکنم جسارتا م دایپ شانیاز ا ینشان یمیقد يدر پرونده ها دیدانم شا یس او را نمادر یشناسم ول یبله خانم م-

د؟یالزم دار يچه کار يرا برا شانیسوال کنم آدرس ا
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.دهم یفرار م انیهر وقت الزم باشد شما را در جر دینکن یبهتر است سوال-

.شود یمن مرخص م دیندار يامر گرید-

.خداحافظ دیبرو دیتوان یم-

:شهرزاد مرا صدا کرد و گفت ياز رفتن شکر بعد

.اوریب يگلناز جان لطفا چا-

.دارم یاز تو خواهش يشو ینم یاگر عصبان-

 یفهمم م یاز درس نم یچیست و اصال ه يگرید يکه امروز درس بخوانم گلناز حان به خدا فکر جا یخواه یحتما م-

.را بگو و راحتم کن زیخواهم بدانم همه چ

.باز هم کم است ینم که تو هر چه بداندا یم-

.درست مثل خود من يکس را ندار چیه ؟توییکه چرا تنها ینگفت میتا به حال برا-

.خانواده ام همه مرده اند-

اتفاق افتاد؟ نیا یک-

.خبر ندارم زیچ چیدانم من از آنها دور بودم از ه ینم-

.يگاه با من صادق نبود چیکنجکاوم و تو هم ه نیهم يبرا خبرمیب زیبد است من هم از همه چ یلیخ يخبریب-

به سراغ ملوك السلطنه  دیاطالعات من کم است تو با یبه تو راسن گفته ام منته شهیرنجاند من هم یحرف تو مرا م نیا-

.يبرو

.ییبگو میبرا یدان یهر چه م دیقبل از هر کس تو با یروم ول یمطمئن باش من به سراغ همه م-

.را فراموش کرده باشم اتیجزئ یاست و ممکن است بعض شیسال پ ستیوط به حدود بموضوع مرب-

.شروع کن يباغ شد نیکه وارد ا یبگو از روز اول یدان یهر چه م ستیمهم ن-
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سوم فصل

 میپاهایو خستگ يجا امدم بعد از دو شبانه روز دربه در نیکه در دست داشتم به ا یبا نامه و آدرس شیسال پ ستیب

کردم زانوانم قدرت تحمل وزنم را نداشت و هر لحظه امکان داشت  یدر آن احساس م دیشد یورم کرده و خواب رفتگ

خوش رو باز شد و  يرمردیپ يلهیاز شماره پالك منزل در زدم و منتظر شدم در باغ به وس نانیبخورم پس از اطم نیزم

گل ها و  يبو یمسافرت خسته کننده و طوالن کیر گشت پس از ظاه میچشم ها يجلو یان چون بهشت يبایز يمنظره 

 میکوچک لباسها ينداشت تا بقچه  یرمق میاز عطش خشک شده بود و دستها میباغ مشامم را نوازش داد لب ها اهانیگ

 یغ رضا قلاکنده از اضطراب و اندوه سرا یو با دل دیلرز یکه زانوانم م یدر حال یکند و طوالن يدارم با قدم ها نگهرا 

:دیباغ بود گرفتم باغبان پرس ياریخان را از باغبان که مشغول آب

د؟یدار يچه کار شانیبا ا-

.هستم دیدارم من مستخدم جد شانیبرا ينامه ا-

یاتاق کوچک برس کیاز طرف راست باغ برو تا به -

جواب  يدر زدم مرد اطیبا احت دنیاو رسکردم تا به دفتر کار  یرا ط ینسبتا طوالن يریکه باغبان گفت مس یهمان راه از

:داد
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ه؟یک-

.دیخان کار دارم داخل شو یبا رضا قل-

 یانجام م ییشد و کارها یم دهیآن د يکاغذ رو يادیکار نشسته بود و مقدار ز زیپشت م يوارد اتاق شدم مرد یآرام به

بود شورتش  ادیه نشان کار و زحمت زپر از چروك با انگشتان کلفت داشت ک ییآفتاب سوخته و دستها يداد چهره ا

به من نگاه کند جواب  نکهیبود سالم کردم و او بدون ا نییداشت همان طور که سرش پا وستهیبه هم پ یدرشت ابروان

:داد

ست؟یسالم کارت چ کیعل-

.من از طرف کدخدا کرامت از احمد آباد آمدم-

:جمله ام تمام شد سرش را باال آورد و گفت یوقت

.نیبنش يمدخوش ا-

کنجکاو به من کرد و  ینگاه یچشم ریدر مقابل او نشستم با دقت نامه را خواند و بعد ز یصندل کیيرا دادم و رو نامه

:دیپرس

؟یمهر کرامت را دارد اهل کجا هست یول ستینامه به خط کرامت ن نیا-

.ام دهیچند سال است که آنجا را ند یهستم ول نیاهل ده ب-

.کرده رانیلزله آنجا را وکه ز يخبر دار-

.دانستم ینم شیتا چند روز پ-

؟یخانواده ان به آنجا نرفت دنید يچرا برا يدیحال که فهم-

.است یطوالن شیماجرا-

.تو بدانم يرا درباره  زیهمه چ دیکجاست؟من با نجایا یدان یم-
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.داد يد فرارمن از دست ارباب فرار کردم فاطمه خانم زن کدخدا مرامت مرا از احمد آبا-

بدانم تو  دیدارم با نیسنگ تیمسئول یمن سند است ول يشناسم حرف آنها برا یسال هاست که کرامت و فاطمه را م-

.و خانواده ات کجا هستند یستیک

:آهسته گفت دینگفتم او که سکوت مرا د چیآورده و ه نییپا یسرم را با شرمندگ رزایم یرضا قل يحف ها دنیشن با

نه؟ اییفهم یم يبدانم چرا فرار کرد دیبا یخواهم تو را ناراحت کنم ول یمن نمدختر جان -

.میرا بگو زیکشم همه چ یخجالت م یفهمم ول یبله م-

.کن فیرا تعر زیپدرت هستم راحت باش و همه چ يمن جا-

*****************

کرد و حاصل زحمات شبانه  یارباب کار م يبود و از صبح تا شب برا تیآمدم پدرم رع ایبه دن يریفق يدر خانواده -

ماند و  یکرد ماردم اکثرا گرسنه م ینم ریبود که شکم من و خواهر و برادرم را هم س يریاو فقط نان بخور و نم يروز

بود و  يدانم که زمستان سرد یبود فقط م یچه سال ستین ادمیکرد  یهر چه داشت خرج گرم کردن خانه و خوراك ما م

الغر شده بودند  یعلف یزده و گوسفندان از ب خیکرد آب ها  یما نفوذ م یپوشال يوز و سرما به داخل کلبه از همه جا س

.دنبو ياز کار خبر یول اوردیما نان و غذا ب يکند و برا دایپ يکار دیرفت تا شا یپدرم هر روز به ده م

داد و  یخودش را به ما م يغذا شهیدرم همداشتم ما رخواریش يدوازده ساله و خواهر يساله بودم و برادر چهارده

که به  یرزنینبود و پ يشدند در ده از دکتر و دوا خبر ضیمادر و خواهرم مر ییغذا یماند باالخره ازب یخودش گرسنه م

.کرد و به منزل ما آورد هیته يخواهر کوچکم جوشانده ا يماریب يآورد برا یم ایده بچه ها را به دن يعنوان ماما

مادرم  يو زار ونیاست جوشانده را به او داد صبح روز بعد با ش یخواهرم از کم خوراک يماریبداند ب نکهیدون اب مادرم

گاه  چیمادرم را ه انیگر يمرگ خواهرم و چشمها يصحنه  میدیخواهر کوچکم را مرده در اغوش او د میشد داریب

.من بود یروز زندگ نیکنم آن روز بدتر یفراموش نم
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از اتاق  يو افسرده گوشه ا نیمادرم مدت ها غمگ میاز قبرستان دفن کرد يو گوشه ا میبه گورستان ده بردرا  خواهرم

نشست یم

پدرم خسته از کار بخانه  یوقت.کرد هیما ته يبرا ییزد و نه غذا یاز آن به بعد نه حرف.کردینگاه م واریبه در و د رهیخ و

.دمیگذرانیروزگار م یما بسخت کردیه ممختصر آماد ییمن و برادرم غذا يآمد برا یم

سال است که با  نیاست و چند یاحمد آباد مرد خوب يکدخدا:ما آمد و به پدرم گفت دنیشدن مادرم کدخدا بد ضیمر با

.به منزل او ببرم دهییکمک به همسر ارباب که تازه زا يگلناز را برا توانمیم یاگر موافق باش.من دوست و آشناست

.بدتر شود شیماریب ترسمیم شودیش ناراحت ممادر:گفت پدرم

که گلناز  نستیکار ا نیبهتر.گرم دارد يو جا يبه غذا اجیگلناز هم احت فهمدینم يزیچ چارهیزن ب نیا:جواب داد  کدخدا

.گرددیزنت بهتر شد گلناز بخانه برم یانشاهللا وقت يبه منزل ارباب برود و تو پسرت را هر روز سرکار ببر

از مادرم جدا شوم به  خواستیو دلم نم ختمیریاشک م کهیبقچه کوچک لباس در حال کیکرد و مرا با  موافقت پدرم

.کدخدا سپرد

 دیرسیبنظر نم يبزرگ و خودش هم آدم بد یلیخانه ارباب خ.مرا به ارباب سپرد زیمرا به منزل کرامت برد و او ن کدخدا

هوا .میاب بشو يتا در جو دادیبچه را بمن م يبود و هر روز کهنه هایزن او که تازه فارغ شده بود بداخالق و عصبان یول

.زدیهر روز مرا کتک م اوو  میسرد بود و منهم بلند نبودم کهنه بشو

تنها و .امدندیمن ن دنیکجا هستم آنها هم هرگز بد دانستمیرفتنم بمنزل ارباب از خانواده ام دور شده بودم و اصال نم با

 خوردمیبکارم وارد شده و کمتر کتک م گریساله شدم حال د 17سال گذشت و من  3گذراندم  را یسخت يکس روزها یب

.دادمیانجام م یبود بخوب يبچه نظافت و آشپز يرا که نگهدار فمیو وظا زدمیکم حرف م

 ییوو جز دستور دادن و زورگ کردیبا خشونت صحبت م شهیهم.داشت  يساله و آبله رو بود و اخالق تند 40ارباب  زن

داشتند  یتلخ یآنها زندگ.کردیارباب هم تحملش نم یبود که حت یعصب يبلند نبود و به اندازه ا يچکاریدستها ه ریبه ز



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 32

که بخانه ارباب رفت و آمد  یتنها کس.دیایفقط شبها به منزل ب دادیم حیاوقات خارج از منزل بود و ترج شتریارباب ب

و آهسته  کردیمرا صدا م یدر موقع خداحافظ زدیبه منزل ارباب سر م کباریيهفته ا بایاو تقر.کدخدا کرامت بود کردیم

؟يندار ي؟کاریخواهینم يزیگلناز چ:دیپرسیم

.رساندمیو فقط به فاطمه خانم سالم م کردمیتشکر م من

 ایو من لباس و کفش  يآمد برا یهر وقت که کدخدا به منزل ارباب م.مهربان بود یلیخانم زن کدخدا کرامت خ فاطمه

.ندارم ایدن نیرا د را یجز او کس کردمیحس م شهیمن هم.فرستادیم يروسر

.پدر ومادرم تنگ شده يدلم برا:شده و گفتم کیکدخدا به منزل ارباب آمد آهسته به او نزد یوقت کروزی

.ارباب و مادرت زن ارباب ؟پدرنیچه کن یخواهیپدر و مادر م:گفت کدخدا

.به خانه ام برگردم خواهمیم.م زن ارباب نامهربان استخبر یسالهاست از آنها ب"گفتم

که  یدانیم.پرسمیو از حال آنها م نمیخدا مراد را بب کنمیم یکن سع رونیفکر را از سرت ب نیا:در جواب گفت کدخدا

.رومیکنم به آنجا م دایپ یاست اگر فرصت ادیده و احمد آباد ز نیفاصله ب

زن  کروزینکهیرا پشت سر گذاشتم تا ا یسخت يروزها یو افسردگ یکسیم و با باز خانواده ام شد يمنتظر خبر مدتها

در منزل توجهم را جلب کرد بچه را به پشتم  يصدا.جز من و بچه ارباب در منزل نبود یچکسیارباب به حمام رفت و ه

زل آمدنش در آن موقع فکر کردم علت به من دمیبا تعجب ارباب را د دمیرس اطیبه ح یبستم و از اتاق خارج شدم وقت

سالم ارباب چه خبر؟:دمیپرس یبا خوشحال.از پدر و مادرم آورده يکه خبر نستیا

باشد؟ يخبر دیمگر با:جواب داد ارباب

حرفم را ادامه ندادم دوباره اتاق برگشتم او پشت سرم  نیبنابرا داندینم چیه انیکردم که اشتباه کردم و او از جر حس

.خانم حمام هستند:مبه اتاق آمد به او گفت

.دارم يبه منزل آمدم با تو کار نیهم يبرا دانمیم:زد و گفت يلبخند او
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 يچه شده؟از پدر و مادرم خبر:دمیبا تعجب پرس.است شهیمن کرد که حس کردم مهربانتر از هم يبه سراپا ینگاه

د؟یدار

!حرف آنها را نزن نقدریا:جواب داد ارباب

 میخودمان بماند تصم نیب دیالبته با.با تو صحبت کنم خواهمیم:او گفت.ختم و سکوت کردماندا ریسرم را بز یشرمندگ با

.زدیریرا بهم م زیکار انجام شود و همه چ نیا گذاردیاگر زنم بفهمد نم یدارم تو را شوهر بدهم ول

 خواهمیشوهر نم من:آهسته جواب دادم میبگو يزیچ توانستمینم.تمام وجودم را فرا گرفت دهانم خشک شده بود ترس

.نزد پدر و مادرم باز گردم خواهمیم

.به موقع خودم تو را نزد آنها خواهم برد فعال فکر ازدواج باش:گفت ارباب

.کنمیمن بدون اجازه پدرم ازدواج نم یول:گفتم

 یو مهربان ستهیکه تو دختر شا دانمیمن م يشویاجازه تو دست من است خاطر جمع باش که بدبخت نم:گفت ارباب

.کندیکه مطمئنم خوشبختت م دهمیشوهر م ینو را به کس نیبنابرا.یاست که کلفت بمان فیو ح یهست

 کیو آهسته بمن نزد افتیرا در یارباب از چهره ام ناراحت.دیعرق شد و از شرم تمام وجودم لرز سیبدنم خ تمام

است  فیح کنمیخودم تو را خوشبخت م قرمزت يقشنگ و لبها يقربان موها:بافته ام را نوازش کرد و گفت يموها.شد

.یآن زن بداخالق باش يکه کهنه شو

 هیمات شد بچه مرتب گر یقال يگلها يرو میانداختم و چشمها نییسرم را پا ستیمنظورش چ دمیفهم تازه

 کلفت خانم خواهمینم:را گرفت و گفت میکرد دستها دایپ یفرصت دیرسیارباب که از سکوت من خوشحال بنظر م.کردیم

.یخودم باش یسوگل دیتو با یباش

گذاشتم و  نیحرکت تند بچه را از پشت باز کرده و زم کیبدنش بهم خورد و با  يشد که حالم از بو کیبمن نزد انقدر

چه شده؟چرا :دیبطرفم آمد و پرس مهیلب حوض نشستم و استفراغ کردم ارباب سراس دمیدو اطیبطرف ح
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.دافت ینم يبد یاتفاق چیه ؟نترسيدیترس

کنم  دایچطور از دستش نجات پ دانستمینگاه کردم قلبم از جا کنده شد نم صشیحر يرا باال آورده وبه چشمها سرم

بچه ساکت شد .حرکت نشسته و آهسته به صورتم آب زدم یلب حوض ب نیبنابرا.شودیفکر کردم اگر فرار کنم بدتر م.

.شودیدرست م زیهمه چینگران باش دینبا یول یچرا ناراحت دانمیم:و ارباب گفت

.فکر کنم دیمن با:گفتم

االن  نیچه خبر است؟هم یکنیشد فکر م ادیز تیغلطها تا قربان صدقهات رفتم رو ؟چهیفکر کن:شد و گفت یعصبان او

.کنمیم يعقد را جار غهیص

.شودینم ينطوریکه ا يزن و شوهر یول:گفتم

.ییو بله را بگو ياوریت تو هم ادا در نبهتر اس.شدیهر چه من حکم کنم همان م نجایا:گفت ارباب

 یوقت یول دیو فرار کردم ارباب بدنبالم تا دم در دو دمیفرصت کوتاه بطرف در دو کیاز او فاصله گرفته و در  اطیاحت با

بطرف خانه  اریاخت یو ب دمیمن به سرعت دو.و در را بست ستادیهمانجا ا دیرا در حال رفت و آمد درکوچه د یدهات

.گلناز اومده ایننه ب:زد ادیدر را باز کرد و فر دازهرا دختر کدخ.دمیرفتم و با مشت بدر کوبکدخدا 

سرم نشسته بود و  يرا باز کردم فاطمه خانم باال میچشمها یوقت.رسانده و همانجا از حال رفتم اطیعله خود را بداخل ح با

ده؟یرنگت پر ؟چرايچرا پابرهنه ا:دینگران و مضطرب پرس يبا چهره ا

.کمک:گفتم یبند آمد و قادر نبودم جواب بدهم تمام قدرتم را جمع کرده و بسخت زبانم

 یآب وانیکه ل دمیچشم باز کردم فاطمه خانم را د یساعتها د رهمان حال بودم و وقت.دمینفهم چیشدم و ه هوشیب دوباره

بخانه ارباب  خواهمینم:با التماس گفتم جمع شده و میاشک در چشمها اریاخت یب.کردیم سیدر دستش بود و صورتم را خ

.دیبرگردم کمکم کن

استراحت کن هر وقت حالت خوب شد با هم صحبت :من شده بود گفت یخانم که متوجه اضطراب و نگران فاطمه
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.میکنیم

چهره ارباب و حرکات زشت او راحتم نگذاشت و نتوانستم  ینترسم ول زیچ چیگرفتم از ه میرا بستم و تصم میچشمها

.زدم تا از حال رفتم غیاراده آنقدر ج یب.آرام باشم يلحظه ا

 یکس دانستمیم چارهیدختر ب:گفتیلب م ریکه ز دمیسرم د يبهوش آمدم چهره مهربان و نگران فاطمه خانم را باال یوقت

.د رخانه ارباب در امان باشد تواندینم

من کجا هستم؟:دمیپرس

.ازار برساند نگران نباش دخترم تواندیبتو نم چکسیطمئن باش هو م یدر خانه کدخدا هست:خانم گفت فاطمه

/هستم نجایاست که ا يچند روز:دمیو پرس دمیکش یراحت نفس

.يدو روز است خدا را شکر که بهوش آمد:خانم گفت فاطمه

امد؟یبه سراغم ن یدو روز کس نیدر ا:دمیتعجب پرس با

ست؟یمنظورت ک:دیخانم پرس فاطمه

.ارباب:گفتم

.امدهیفعال که ن:خانم در جواب گفت مهفاط

 یداشتم ول يدغدغه ا ینسبتا ب یهفته در کنار فاطمه خانم زنگ کیفرو رفتم  قیعم یو آرام بخواب دمیکش یراحت نفس

.دیرس انیآرامش با آمدن ارباب بخانه کدخدا به پا نینگران سرنوشتم بودم که ا

کدخدا به :ارباب گفت.دمیآنها را شن يت در اتاق رسانده و صحبتهاخود را پش انهیکه ارباب به آنجا آمد مخف يروز

.کند یفاطمه خانم بگو با گلناز صحبت کند و او را راض

کرد هر بار نام شما را به زبان  یاو را راض دیچطور با دانمینم یول میدهیانجام م دیاز دست ما بر آ يهر کار:گفت کدخدا

.خوردیآورد حالش بهم م یم
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نام مرا بشنود؟او  ستین یراض یمگر من من چه کردم که حت زیچ همهیب  کهیمواظب حرف زدنت باش مرت:تگف ارباب

.شود ریاز خدا بخواهد زن من و عاقبت به خ دیبا

بهتر از  یو چه کس ردیاو سر و سامان بگ خواهمیاز خدا م.نداشتم يمن منظور بد.بله ارباب حق با شماست:گفت کدخدا

شما؟

.یافت یبهتر است قبول کند وگرنه تو هم به دردسر م یکن یاو را راض دیو بات:گفت ارباب

دردسر؟:گفت کدخدا

.یکن یوصلت راض نیتا او را به ا يوارد شو دیبا یتوانیکه م یاز هر راه.بله:جواب داد ارباب

ست؟یمنظور شما از دردسر چ دانمینم یول کنمیمن با او صحبت م:گفت کدخد

.رودیکار انجام نشود دودش در چشم تو م نیپس بدان اگر ا دیآ یاز دستم بر م يکه من هرکاریدانیم:گفت ارباب

از اتاق پناه برده و همانجا نشستم  يبه گوشه ا یاز شدت ناراحت.تمام شد و من به سرعت از پشت در دور شدم حرفها

ارم است همانجا نشستم فاطمه خانم که در انتظ یچه سرنوشت شوم دانستمینم نکهیو از ا دیلرزیبدنم م ياعضا یتمام

.نجاستیگلناز ا:رفت و گفت رونیزهرا از اتاق ب.کرد صدااز منزل خارج شده بود بخانه برگشت و مرا  دیخر يبرا

آقات کجاست؟:دیخانم پرس فاطمه

.رونیبا ارباب رفت ب:جواب داد زهرا

؟یغم بغل گرفت يچرا زانو:من به آن حال گفت دنیز دنام ارباب با عجله به اتاق آمد و بعد ا دنیخانم با شن فاطمه

نگران :بود گفت ییبود در نبودنش خبرها دهیفهم بایاو که تقر.دیصورتم لغز يرو اریاخت یب میندادم و اشکها یجواب

.بتو آزار برساند تواندینم چکسینباش تا من زنده هستم ه

.ترسمیمن م یول:گفتم

.افتد ینم یاتفاق چیکه ه دهمیمن بتو قول م یهست نجایکن که انترس خدا را شکر :خانم گفت فاطمه
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 نیخود عهد کردم که اگر دست ارباب بمن برسد خودم را از ب يدر درون با خدا.سکوت کردم و به فکر فرو رفتم من

.اوریب يفاطمه خانم چا:افکار غوطه ور بودم که کدخدا وارد خانه شد و گفت نیدر ا.ببرم

 کشندیمن م یبدبخت يبرا يمنکه کنجکاو بودم بفهمم چه نقشه ا.به اتاق کدخدا رفت قهیز چند دقخانم بعد ا فاطمه

تمام بدنم  ندیزهرا مرا در آنجا بب نکهیاز ترس ا.ام حبس شد نهیآهسته خود را به پشت در اتاق رسانده ونفس در س

 يزیهر چه گوش دادم چ یول دیگوینم چه مبه فاطمه خ کدخدادمیفهمیم دینبود با يکرد اما چاره ا دنیشروع به لرز

هم  يکار شودینم یاو راض:که گفت دیشده به گوشم رس یعصبان دیرسیفاطمه خانم که بنظر م يلحظه صدا کیدمینشن

.دیآ یاز دست ما بر نم

د؟یآ یسر ما م یینشود چه بال یاگر راض یدانیچطور؟م:دیپرس کدخدا

!بما چه مربوط:دیخانم پرس فاطمه

.کندیآبرو م یروز مرا ب کیدر عوض  یشناسیزن تو ارباب را نم:آهسته گفت کدخدا

برود؟ تیکه آبرو يکرد يمگر تو کار:دیخانم پرس فاطمه

.را دارد يارباب قدرت هر کار:آهسته گفت کدخدا

.یصرف کنمن نکاریرا از ا رتیغ یرا انجام دهم تو هم بهتر است ارباب ب نکاریا دیا یمن دلم نم:خانم گفت فاطمه

؟ییگویم رتیغ یکه به مردم ب یشناسیمگر خدا را نم:گفت کدخدا

؟یشناسیتو خدا را م:دیخانم پرس فاطمه

.شناسمیبله م:گفت کدخدا

و از ترس  یبگو چرا به فکر خودت هست یکشیو جانماز آب م یکنیم یخدا پرست يحال که ادعا:خانم گفت فاطمه

.یا بدبخت کنر چارهیدختر ب یخواهیارباب م يدروغها

 دیا یکه هر چه از دهانت در م دهیرس ییو حاال کارت به جا یدانیتو م شودیاو بدبخت نم:صلوات فرستاد و گفت کدخدا
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.بکش ؟خجالتییگویبمن م

از اتاق رساندم و همانجا  يمن از پشت در دور شدم خود را به گوشه ا.زن و شوهر برقرار شد نیلحظه سکوت ب کی

.نشستم

خانه را پر کرد چندبار خواستم به سراغ فاطمه خانم بروم  يفضا یلیمنزل را ترك کرد و سکوت عج تیعصبانبا  کدخدا

.تنها بماند و فکر کند يبهتر باشد که لحظه ا دیفکر کردم شا یول

کرد  در را باز.بطرف اتاق رفت کردیفاطمه خانم را صدا م کهیزهرا سکوت خانه را درهم شکست و در حال يصدا باالخره

؟یننه چرا ناراحت:دیو پرس

گلناز کجاست؟:دیگرفته پرس ییخانم با صدا فاطمه

من و مادرش چرا  دانستیو زهرا که نم ستمیگر اریاخت یاشک آلود او ب يچشمها دنیخود را به اتاق رساندم از د من

مرده؟ یچه خبر است؟کس:گفت میکنیم هیگر

.است مرده امکه من ساله یدانیگلناز مرده مگر نم:گفتم من

.يدیخدا نکند چرا انقدر ناام:را پاك کرد و گفت شیخانم اشکها فاطمه

.دیکن داینجاتم پ يبرا یشما را بخدا راه یول دیهمان را انجام ده دیگویهر چه ارباب م دیشما مجبور دانمیمن م:گفتم

.کردمیتو بودم با ارباب ازدواج م يمن اگر جا:خانم گفت فاطمه

.با او ازدواج نکنم یبخورم ول يبکنم و تو سر یتا آخر عمرم کلفت من حاضرم:گفتم

چرا؟:دیخانم پرس فاطمه

.من از او متنفر شدم آنهم بخاطر آن رفتارش:گفتم

حق با توست او مرد :آهسته گفت میتنها شد یوقت.به زهرا اشاره کرد و زهرا از اتاق خارج شد یخانم با نگاه فاطمه

.يبرو نجایهر چه زودتر از ا دیتو با یفرار کن نجایتا از ا کنمیمن بتو کمک م ستین یخوب
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فاطمه خانم پس از پاك کردن .دمیفاطمه خانم را در آغوش گرفته و بوس اریاخت یب.در دلم روشن شد دیاز ام ينور

نه؟ ایییآ یاز عهده اش بر م دانمینم:من گفت ياشکها

.دهمیانجام م دییهر کار بگو:گفتم

 يبرو نجایکه اگر از ا یبدان دیبا يندار ایدن نیرا در ا چکسیپس خوب گوش کن در حال حاضر تو ه:فتخانم گ فاطمه

کرده و  رانیرا و نیده ب يدیکه زلزله شد یدانیم شودیمشکل م اریو کارت بس يدار تیدر مقابل زندگ یبزرگ تیمسئول

.رفته باشند نیممکن است خانواده ات از ب

.من انجام دهند يبرا يکار توانندیاگر آنها زنده باشند هم نم:گفتم اریاخت یو ب دیخبر لرز نیا دنیوجودم از شن تمام

و بعد به تهران  رازیابتدا به ش دیتو با سمیاز دوستان کدخدا د رتهران بنو یکیبه  يمن مجبورم نامه ا:خانم گفت فاطمه

و از خودت مراقبت  يبرو شیو توکل بخدا پ نانیمپر قدرت و با اط ادیو خطر در همه جا هست تو ب یراه طوالن يبرو

.بود یدر امان خواه یبه آنجا برس یوقت یکن

د؟ییگویاگر بروم شما به کدخدا و ارباب چه م:گفتم

 دهمیپس انداز دارم که آنرا بتو م زیناچ يمن مقدار.خواهم کرد يآنها فکر يمهم نجات توست برا:خانم گفت فاطمه

.د برساندتو را به مقص کنمیفکر م

/بروم ینزد چه کس دیمن با:گفتم

.به او اعتماد کن ستیخان است و مرد پر قدرت و خوب یاز دوستان کدخدا نامش رضا قل یکی:گفت

.کنند تیآنها شما را اذ ترسمیم زندیشما شور م يدلم برا:گفتم

.تو به فکر خودت باش:گفت

از خودت  دیاز قبل با شتریبه بعد ب نیاز ا:را پاك کرد و گفتمیاو با گوشه چارقدش اشکها.دمیو او را بوس برخاستم

؟یکنیم هیچرا گر یمراقبت کن
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.کنند دایمرا د رتهران پ توانندیپدر مادر و برادرم افتادم اگر زنده باشند چطور م ادی:گفتم

 دیبه بعد با نیرد از ادا یسرنوشت ایدن نیهر کس د را سمینوینامه م تیو برا رمیبگ ياز آنها خبر کنمیم یمن سع:گفت

.یخودت باش ندهیبه فکر سرنوشت و آ

جز فرار نداشتم شبانه از منزل خارج  یراه چیمن که ه.شما نوشت ان را مهر کرد به من داد ينامه را برا نیخانم ا فاطمه

و از آنجا به تهران  رازیاو به ش لهیآقا خواهرزاده فاطمه خانم رساندم به وس یشده وهمانطور که گفته بود خود را به عل

.شومیخارج شوم بدبخت م نجایکه اگر من از ا دیبدان نرایا ینه ول ایدیحرف مرا باور دار دانمیحال نم.آمدم

باور کردنش :بمن کرد و آهسته گفت ینگاه یچشم ریبعد ز دیمرا شن يخان با صبر و حوصله همه حرفها یقل رضا

.رمیبگ میفکر کنم و تصم یکم تا من یبمان نجایا یتوانیمشکل است فعال م

در  یاتاق خال کی:در چهارچوب در ظاهر شد به او گفت کلیه يقو يمرد قهیالماس را صدا کرد و پس از چند دق بعد

.دیکن ییرا به آنجا راهنما شانیهست ا نهیتاالر آ

. داشت حرکت کردميادیکه از انجا فاصله ز یخان به همراه الماس به طرف ساختمان یاز تشکر از رضا قل پس

 يسنگ فرشو البه ال میپا ریدر باغچه کاشته شده بودند،ز یخاص يقهیداشتو گل ها با سل ییبایو ز نیعطراگ ياط،فضایح

 يها شهیبزرگ پر از ش يوارد شدم که ساختمنا نهییهمراه الماس به تاالر ا. به باغ داده بود ییبایسنگ ها چمن ،منظره ز

الماس در انرا باز کرد و من . قرار داشت  یتاالر اطاق کوچک یشده در قاب بود، در ضلع شرق يجاساز يها ننهیو ا یرنگ

.شدیباز م اطیکه توجهم را جلب کرد پنجره بزرگ اطاق بود که رو به ح يزیچ نیاول. وارد ان شدم

!یچه پنجره بزرگ: گفتم

؟يندار يکنم،فعال با من کار را فراهم زیتا عصر همه چ کنمیم یسع یتخت و فرش ندارد ول نجایا _

.نه،دست شما درد نکند _

شده و ضلع شمال  یبه عنوان انبار از ان استفاده م دیرسیبه اطاق انداختم، به نظر م یاز اطاق خارج شد دوباره نگاه الماس
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.دمیپرده ها را کنارکش.باغ قرار داشت یشرق

 یتخته قال کیالماس با  يبعد از چند. ان شدم  يها ییبایباغ و زيرا که ماهها بسته بود باز کردم و مشغول تماشا پنجره

:وارد اطاق شد و گفت گرید لیوسا يو مقدار

.یدر باغ قدم بزن يتونایفرصت م نیکنم ،در ا زیاتاق را تم دیبا _

کرد و  میاز پشت سر صدا يمرد. دانستم از کدام سو وارد باغ شوم یحال نم نیحرف از اتاق خارج شدم و در ع بدون

:گفت

.راه خروج از ان طرف است _

که به راه  دمید رفتیدر دست داشت وبه طرف اطاق من م ییپتو یبلند قامت را در حال یبه عقب برگشتم جوان یوقت

.اشاره کرد،از انجا وارد باغ شدم ییرو

گنجشک ها  ينم و صدا يبوداشته و  یباغ ارزان اهانیدرغ بر گل ها و گ یبخش خود را ب یو گرم بایاشعه ز دیخورش

را بسته و  میچشمها. نشستم  وانیدر ا ینییتز یقطعه سنگ يرو.بردیم ییایرو ییایانسان را به دن اریاخت یدرختان ب يرو

در ان حال بودم که  قهیچند دق دمینفهم. کوتاه فراموش کنم يالحظه  يگذشته را برا يسالها يها بتیکردم مص یسع

:رد و گفتمرا به خود او یزن يصدا

!یخسته هست یلیکه خ نیمثل ا _

نداشت در مقابلم  یچهره بهره چندان ییبایهم سن و سال خودم را که ازز بایتقر یرا باز کردم و دختر جوان میچشمها

.خسته هستم یلیسالم ،بله خ: گفتم اریاخت یدم،بید

که ان طرف  رایز یساعت ها بخواب يتونا یم ییایاگر به اتاق من ب.هستم و اتاقم ان طرف باغ است يسال ممن صغر _

.باغ خلوت است

.اسم من هم گلناز است کنم،یجا استراحت م نیهم.متشکرم  _
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؟یهست یشهرستان _

!؟يدیبله از کجا فهم _

.شوندیافتاب ظاره م ریها کمتر ز یمعموال تهران.و صورتت نسبتا افتاب سوخته است يلهجه دار _

.باز هستم يدارد؟ من عاشق افتاب و فضا یبیتاب چه عمگر اف دانستم،یعجب، نم _

:به اطراف خود کرد و گفت ینگاه دختر

و بعد به سرعت از من دور شد،نگاهم به دنبالش . اشپزخانه را ترك کردم یاز تنبل کندیروم ،االن اشپز فکر م دیمن با _

 يجز اوا ییصدا چیرا بستم،ه میدوباره چشمها که از نظر محو شد نیکرد وبعد از ا یرا به ان طرف باغ ط یراه طوالن

به تهران را با  رازی،راه خستهکننده ش یطوالن يمن که ساعتها يو برا دیرسیارام بخش اب به گوش نم يبلبالن و نوا

.استراحت بود نیگذرانده بودم بزرگتر یهزاران هزار اضطراب و نگران

:او گفت. را باز کردم میالماس چشمها يصدا با

.به من اطالع بده یالزم داشت يزیتاق مرتب شده اگر چا _

سکوت همه جا را فرا گرفته بود و فقط . رفتم شیپ نهییانجا را ترك کرد و من اهسته برخاستم و به طرف تاالر ا الماس

استفاده  قابل يخود را برا یسع تیکه الماس نها دمیدر اطاق را باز کردم د یوقت. دیچیپیمن در تاالر م يقدم ها يصدا

تمام وجودم را  یاحساس خوب يو پس از مدت ها در به در دمیان خواب يشدن اتاق انجام داده،به طرف تخت رفتم و ور

.فرا رگفت

 دمیباز شدن در را شن يصدا یکه وقت يبود به نحو نیهنوز سنگ میشدم پلک ها داریب یوقت.دمیچند ساعت خواب دمینفهم

بود و من  کیهوا تار. چشم گشودم یبه سخت يداریدر حالت خواب و ب يپس از لحظه ا .، قدرت باز کردنشنا را نداشتم

سرد  يغذا ینیدر اتقا بسته بود و س. امد که کجا هستم ادمیو  مفکر کرد ی،کم دانستمیخود را نم تیدر ان لحظه موقع

.باغ را پر کرده بود يفضا یمبود و سکوت مبه کیاز پنجره به باغ نگاه کردم،همه جا تار. درون اتاق بود يشده ا
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 يدلشوره ا. افتادم غشیدر یب يفاطمه خانم و محبت ها ادیبه  اریاخت یطرف بقچه لباسهام رفته و ان را باز کردم، ب به

:از پشت در گفت ییدر افکار نگران کننده غوطه وربودم که صدا. وجودم را فرا گرفت بیعج

؟يداریگلناز خانم ب_

:به او گفتم. غذا وارد شد ینیا سب يباز شد و صغر در

.دست شما درد نکند _

.دیناهارتان را که نخورد_

.يغذا اورد دمیخسته بودم،نفهم یلیخ _

.غذا را پشت در گذاشتم یاجازه نداد،من هم سن شکاریپ ياقا یکنم ول دارتانیناهار ب يخواستم برا_

ساکت است؟ شهیهم نجایممنونم ا _

.شود ادیبح رفت وامد زاز فردا ص کنمیفکر م _

چطور؟ _

.دیایمنزل ب نیقرار است عروس به ا _

؟یک _

.بروم دیم با دیگر،ببخشیدو سه روز د _

از نا را خوردم و بعد به  یکم. که در کنار اتاق بود گذاشتم  یکوچک زیم يغذا را رو ینیاز اتاق خارج شد و من س يصغر

.فرو رفتم قیعم یخواب

. انداختم رونیبه ب یبه طرف پنجره رفتم و نگاه دارشدم،یامد، از خواب ب یکه از باغ م ییصدا روز بعد با سرو صبح

.در حال رفت و امد بودند يادیز يافتاب در همه جا پهن شده و بود و عده 

و عده بستدنیم نیدرختان را اذ يالبه ال يعده ا داد،یم یدستورات نیبود و به مستخدم ستادهیخان وسط باغ ا یقل رضا
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حدس زدم حدود ده  یاز روز است ول یچه ساعت دانستمیبودندو نم وهیم يدر حال جابه جا کردن صندوق ها يگردید

.دمیاستاده بودم از خودم خجالت کش کاریکه در ان اتاق ب نیبودند و من از ا تیهمه در حال فعال. صبح است

وحشت  نمیرا بب رزایم یکه رضا قل نیدم و در واقع از اش مانیبعد پش یگرفتم از اتاق خارج شوم ول میلحظه تصم کی

ممکن بود مرا  نیبنابرا. که در کار وسواس داشته باشد شدیباعث م ادیز تیمسئول یبود ول یداشتم، گرچه او مرد مهربان

.شدمیجواب کند و ان وقت من اواره تهران م

.به خود اورد شکارمرایپ يه صداانها ک يمشغول بودند و من گرم تماشا يبه کار کیهر  نیمستخدم

داخل شوم؟ توانمیم دیببخش _

.دییبله،بفرما _

:به اطراف کرد و گفت ینگاه. وارد اتاق شد شکاریپ

؟يدیراحت خواب شبید _

نگران  دارشدمیاز خواب ب یاقرار کنم از وقت دیالبته با.استراحت کردم الیبود که با ارامش خ یشب نیبله،در واقع اول _

.شما هستم میتصم

گرفتم  می،تصميدار ییکه چهره معصوم و زبان حق گو ییاز انجا یمشورت کرد ول دیبا یدرباره تو با چه کس دانمینم _

.تو را استخدام کنم

:و لبخند زنان گفتم اریاخت یب. دیلرزیتمام بدنم م یخوشحال از

.باشم دیمف کنمیم یمتشکرم ،سع _

:همان حال گفتبه طرف در اتاق رفت و در  شکاریپ

؟يوارد يبه کار اشپز _

.رمیگیم ادی _
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.فعال در اشپزخانه کمک کن_

:را رو به اسمان دراز کرده و گفتم میدستها دمیگنجیدر پوست خود نم يرفت و من که از شاد شکاریپ

.شکرت ایخدا _

به خود گرفته و رفت و امد به  ینیافر يشاد يبه سرعت از اتاق خارج شده و خود را به باغ رساندم،باغ رنگ و بو بعد

.کردم و داخل شدم دایغذا؛اشپزخانه را پ ياز بو عیمن سر. کس متوجه حضور من نشد چیبود که ه ادیز يقدر

:دیبر تن داشت به محض ورود از من پرس دیسف یو روپوش وستهیبه هم پ یروانیکلفت و ا یلیدرشت اندام با سب يمرد

؟یخواهیچه م _

.کمک به شما امدم يشکاربرایپ يو به دستور اقاگلناز هستم  _

.خواهمیکمک نم _

...من یول _

.يریبهتر است وقت مرا نگ _

مشغول خرد کردن  یبزرگ ياشپز که با چاقو. طرز رفتار تندو خشن اشپز ناراحت شدم و چند قدم به عقب برداشتم از

:که به نگاه کند گفت نیگوشت بود بدون ا

نکندو یاقا خرج تراش يبرا نیاز ا شتریبگو ب شکاریو به پبر ؟يستادیچرا ا _

که مشغول رتق و فتق  یرا در حال شکاریکارکنان ، پ یدر ازدحام و شلوغ. دادم به باغ برگردم حیترج. نبود زیجا ماندن

:دیپرس دیمرا د نکهیاو پس از ا. دمیامور بود د

؟یبه اشپزخانه رفت _

.به من ندارد یاجیاشپز احت _

:کرد و گفت يخنده بلند شکاریپ
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.ستیادم خوب یتند است ول یکم ،اخالقشيحتما از رفتارش ناراحت شد _

:دیوارد باغ شد و پرس یبا صندل يمرد

ها را کجا بذارم؟ یاقا صندل _

 تخواسیدلم م. خسته شدم يکاریاز ب. از باغ رفت يگریبرگرداند و همراه ان مرد به طرف د يخان از من رو یقل رضا

 يصغر يباالخره شب شد و من در خلوت اطاقم تنها نشسته و به فکر فرو رفتم که صدا. نمیزودتر عروس و داماد را بب

.مرا به خود اورد

د؟یهست داریگلناز خانم ب _

.داخل ایب دارمیبله ب _

:وارد اطاق شد و سالم کرد و گفت يصغر

.يبا ما شما بخور يتونایاگر دلت بخواهد م میا بگوخانم مرا فرستاد که به شم یب یب ؟یچرا تنها نشست _

خانم؟ یب یب _

.استیزن دن نیما و بهتر يخانم کارفرما یب یبله ب _

.نمیاو را بب خواهدیچه خوب دلم م _

.میکرد یاز اتاق خارج شدم وعرض باغ را ط يدنبال صغر به

بار با خدمه منزل اشنا شدم  نیاول يبود و در انجا برانیکه از قرار معلوم مخصوص مستخدم میدیرس یساختمان بزرگ به

.بود یاو زن مسن و فقو العاده هربان. دمیخانم را د یب یو از همه مهم تر ب

 یب یمشکوك سالم کردند و ب یدر ان خانه دارم با نگاه یکه کنجکاو شده بودند بدانند چه سمت نیورودم مستخدم با

:خانم در جواب سالم من گفت
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.يسالم دخترم،به جمع ما خوش اومد کیعل _

.ممنونم_

؟يخسته شند ییتا حاال از تنها روزیاز د _

.دیتا شما مرا احضار کن کردمیصبر م دینبود ، با يچاره ا _

.يکرد یط نجایامدن به ا يبرا یطوالن یخان در باره تو با من صحبت کرد و گفت که راه یرضا قل _

.بله ،دو روز در راه بودم _

.یدر جمع ما باش يتونایفردا صبح م_

.رسمیصبح زود خدمت م _

علت که رضا  نیبه ا دیشا. ستندین یاز حضور من در جمعشان راض ادیبود که حس کردم ز يبا من طور نیمستخدم رفتار

.من گذاشته بود اریدر اخت یاطاق نهییدر تاالر ا یقل

.ر وشکر کردم که مرا از دست ارباب نجات دادو هزاران بار خدا دمیخواب يشتریشب بار ارامش ب ان

همه جا ساکت . رفتم نینماز خواندم و به سرعت به طرف ساختمان مستخدم. دمیبود که از خواب پر شیگرگ و م هوا

و مدتهاست مشغول به  داریب یشدن به اشپزخانه متوجه شدم که همگ کیبا نزد د،یرسیبه گوش نم ییصدا چیبود و ه

.کارند

:را صدا کردو گفت یب یب،  اشپز

.صبحانه حاضر است _

:من گفت دنیخانم از اتقا خارج شد و به محض د یب یب

.وقت صبحانه ست يبه موقع اومد _

:من گفت دنیبه او کمک کردم، اشپز به محض د ییچا ینیبه دنبال او به اشپزخانه رفتم و در اوردن س من
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ه؟یچ يهمه مستخدم برا نیا فهممینم _

:بلند به او گفت يخانم با صدا یب یب

.ستین یمستخدم معمول کیرا بدان که گلناز خانم  نیضمنا ا ؟یدهیرا تو م نیمگر حقوق مستخدم _

که  یدر حال م،یانداخت و ما هر دو از اشپزخانه خارج شد ریخانم سرش را به ز یب یسکوت کرد و به احترام ب اشپز

:خانم گفت یب یپس از صرف صبحانه ب. دانستم ینم یمولمع ریخانم را از مستخدم غ یب یمنظور ب

.ییایهمراه من به انجا ب دیگلناز تو با. شود يریعمارت زمرد گردگ دیامروز با _

مات زده در  ییبایان هم هز دنیبار با د نیاول يبرا. گفتن چشم به دنبال او حرکت کرده و به عمارت زمرد رفتم با

خانم متوجه من شد و  یب یدور زد، ب قهیو ظروف عت بایز يها يقاب ها و گچ بر يور میو چشمها ستادمیا يگوشه ا

:دیپرس

چرا ماتت برده؟ _

.دمیند ییبایز نهمهیتا به حال ا _

.یکار کن یو نگاه کردن کم ستادنیا يبهتر است به جا _

.دیا یساختمان م نیکه به ا یخوشبخت ان عروس _

.ستیبه تجمالت ن یخوشبخت _

است؟ یبه چ پس _

و انقدر  دمیرا نفهم یب یب يحرفها یان روز معن. يندار یو تجربه کاف یدغدغه است،تو جوان یارام و ب يدر قلب ها _

 يها یها و شمعدان نهییو ا یمیقد يشده و عکس ها ینقاش يها شهیو ش یرنگ يوارهایزربفت،د يها یقال يمحو تماشا

:گفت یکه متوجه من بود به ارام یب یب. ما از دست داددار شدم که قدرت کارکردن ر هیپا یمیقد

.یرا نشکن يزیمواظب باش چ _
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تا نور افتاب همه عکارت را  میدیمخمل سرخ را کنار کش يدر اخر پرده ها. میتا ظهر همه کارها را انجام داد باالخره

.روشن کند

:خسته شده به من گفت یلیخانم که معلوم بود خ یب یب

.میتمام شده و بهتر است به اشپزخانه برو بایاست،کارها تقروقت ناهار  _

منتظر  وانیکه در ا دمیبار حسن خان را د نیاول يو برا دمیبه دنبال او از عمارت زمرد خارج شده و به باغ رس من

.بود ستادهیا

:دیخانم متوجه نگاه من شد و پرس یب یب

؟ینیبیبار است که اقا را م نیاول _

.بله _

.بودم دهیزده ند جانیه نگونهیبه حال اور ااتا  _

.نگران است یلیبله خ _

.ماه است که خواب و خوراك ندارد کی _

.تاب است یالبد از عشق عروس خانم ب _

.خوشبخت شوند دوارمیام _

. ست داشتدرد  یشده و پاکت ادهیکه از درشکه پ دیخان دو یبه طرف رضا قل مهیلحظه در باغ باز شد و اقا سراس همان

:گفت یان را گرفت و باز کرد،خواند و به رضا قل

بگو؟ یخواهیچه م ،ينزد من دار یبزرگ یمژدگان _

:جواب داد يبا شاد یرضا قل _

.دیخوشبخت شو دوارمیخواهم و ام یشمار ا م یسالمت _
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.بداند يزیچ دیکس نبا چیه _

.متوجه هستم قربان _

.ع باشداطال یکامال ب دیبه خصوص مادرم با _

.همه قابل اعتمادند نیمستخدم دیمطمئن باش _

کجاست؟ ریپسرت،ام _

.و مشغول به کار است خواندیشما ، درس م هیسا ریز _

.دیایبگو عصر به دفتر ب _

.چشم قربان _

:گفت اریاخت یب دیگنجیدر پوست خود نم يرفت و حسن خان که از شاد شکاریپ

.باالخره درست شد _

:و در جواب سالم من گفت میخانم از کنار او گذشت یب یمن با ب _

ه؟یسالم ،اسمت چ کیعل _

.گلناز قربان _

؟ياز کجا امد ،یچه اسم قشنگ _

.رازیاز دهات ش یکیاز  _

 رونیساعت بعد به سرعت از تاالر ب میو ن دیاز اتاقش به گوش رس یقیموس يصدا قهیبه تاالر رفت ،پس از چند دق اقا

.درشکه از باغ خارج شد امد، سوار بر

:را احضار کرد و گفت نیخان بعد از رفتن اقا مستخدم یقل رضا

بدون اجازه من به  یاز باغ را ندارند، اگر بشنوم کس رونیکدام از خدمتکاران حق رفت وامد به ب چیاز امروز به بعد ه _
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 یمنزل م نیکه در ا یدرباره اتفاقات یحرف چینا هضم. کنمیفورا اخراجتان م دیشما از باغ خارج شو ایو  دیایمالقات شما ب

د؟یمتوجه شد. شودیافتد زده نم

.بله قربان: صدا جواب دادن  کیهمه

بود اماده  بایخوشبو و پرندگان ز اهانیباغ که پر از گل ها و گ.تا عصر ان روز انجام شد نیکارها توسط مستخدم تمام

.از عروس بود ییرایپذ

:گفت شکاریبه پ یگرفته و عصبان يبا چهره ا. دیخان از راه رس حسن

!که منتظرش هستم ياطالع داد ریبه ام _

د؟یفرمود لیشما ناهار منزل مادر م. شودیم ابیبله قربان ساعت پنج بعد از ظهر شرف _

.به استراحت دارم اجیفقط حت ستمینه ،گرسنه ن _

. عمارت باال رفت ياز پله ها یسن خان پس از ترك باغ به ارامو ح ستادیا شیبا گفتن بله قربان مودبانه سر جا یقل رضا

.استراحت به رختخواب رفت يبه اطراف کرد، بعد برا یبه اتقاش رفت و از پنجره بزرگ نگاه وانیپس از گذشتن از ا

بود که از روش یکرده و باهوش لیجوان تحص شکار،یپسر پ ر،یام

به رفت و  یو رغبت لیم چیه نکهیبا ا.کند ياز خانواده ملوك السلطنه دور اددیم حیترج شتریاشراف متنفر بود و ب یزندگ

 5و راس راس ساعت  دیایحسن خان ب داریبخاطر پدرش قبول کرد که به د یآمد با خانواده ملوك السلطنه را نداشت ول

ن خان در حال استراحت بود حس یابدارخانه بود منتظر شد ول يبا روبرویاز باغ وتقر يبعدازظهر در دفتر که در گوشه ا

.شدن به اتاق او را نداشت کیاجازه نزد چکسیو ه

با او روبرو شد و با  یگرفت باغ را ترك کند که رضا قل میتصم.از دفتر خارج شد ریپس از دو ساعت انتظار ام باالخره

؟يمگر آقا را مالقات کرد يرویکجا م:دیتعجب پرس

.ر و منتظر باشپس برو به دفت.اوردندین فیتشر شانیا
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.ندیآ یمنصرف شده و نم شانیدو ساعت است که منتظرم حتما ا زمیعز پدر

.حتما هنوز خواب هستند ستین نطوریا

با من قرار مالقات نداشتند؟ 5ساعت  مگر

.خسته است یلیاو خ یمنتظر بمان گرید یکم دیبا

من  دنیبه د.مانم تا هر وقت اراده کردندب شانیمنتظر ا دیانتظار دار:مرموز به پدر کرد و گفت ینگاه ریام

حد خودخواه بودند؟ نیتاج بر سر اجدادشان نبود تا ا نیبدانم اگر ا خواهمیند؟میایب

.صبر کن گرید یکم کنمیخواهش م شودیروز هزار روز نم کی

 هیو دستور ته به اشپزخانه رفت یرضا قل.نشست یصندل کیيدوباره به دفتر برگشت و رو.قبول کرد يبا دلخور ریام

.برگشت و شروع به قدم زدن کرد اطیبعد به ح.عصرانه آقا را داد

.ساعت بعد حسن خان از عمارت خارج شد و به دفتر کار رفت کی

.را بهتر بشنوم شانیخود را به پشت دفتر رساندم تا حرفها يبا کنجکاو من

.ریعصرتان بخ:او از جا برخاست سالم کرد و گفت دنیبا د ریام

خوب است؟ لتحا

.ستمیلطف خدا بد ن به

؟یکنیبا درسها چه م:دیپرس ندیکرد تا او هم بنش ریبه ام يبا دست اشاره ا.کارش نشست زیخان پشت م حسن

.شودیروزها تمام م نیهم

؟يدار یمیاز تمام شدن درسها چه تصم بعد

.مشورت کنم زیبا پدرم ن دیالبته با رومیبه خازج از کشور م لیادامه تحص ياگر امکانش باشد برا یول چیه هنوز

؟یدفتر بمن کمک کن يدر کارها یتوانیحال بگو که م.کندیبتو افتخار م یرضا قل یهست یجوان فعال تو
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.دهمیرا انجام م نکاریوقت داشته باشم حتما ا اگر

.جواب قاطع بمن بده شودیجواب من نم اگر

.لطمه نزند میاگر به درسها کنمیم یسع

و  کنمیم نیو در عوض منهم تو را تام یکن یدگیمن رس يبه کارها نجایبهتر است هم.یکه مشغول بکار هستگفت  پدرت

.بتو کمک کنم لیادامه تحص يبرا دهمیقول م

.کنمیصورت قبول م نیا در

.پدر ممنونم:خندان به سراغ پدر رفت و گفت يبا چهره ا ریخان دفتر را ترك کرد و پس از آن ام حسن

داشت؟ يحال بگو که آقا با تو چکار يگرفته بود یلیخ شیند لحظه پچ یخندان

.کار کرد شنهادیپ بمن

؟يچکار

.به دفاتر و حساب و کتاب دخل و خرج انالك و مستغالت یدگیرس

؟يتو قبول کرد و

.بله

.خوشحالم

.شما را دوست دارم یلیخ:و گفت دیدست پدر را بوس ریام

.پسرم یموفق باش:به او کرد و گفتیخسته نگاه يبا چشمها یقل رضا

 دارید يامروز فخرالسلطنه و شمس السطلنه خواهران حسن خان برا:خانم مرا احضار کرد و گفت یب یآنروز ب يفردا

.یتو هست ییرایپذ یمسئول ندیآ یبرادر به باغ م

کردم حسن خان جواب سالم مرا  برده و سالم نیو شربت به شاه نش ینیریش يآمدند چا یوقت.نمیبودم آنها را بب کنجکاو
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.دست شما درد نکند:داد و گفت

 دیاست که مادر نبا نیو مهمتر از همه ا دیکمکم کن دیازدواج کنم با زیبا عز خواهمیم:رو بع خواهرانش کرد و گفت بعد

.از ازدواج من باخبر شود

ضمنا ما  ماندیمادر پنهان نم نیزبیاز چشم تیاتفاق چیه ستین ریکار امکان پذ نیا:به او کرد و گفت ینگاه فخرالسلطنه

.بهم خورد زیهمه چ یدانیکه خود م ییو بعد با ماجراها میرفت زیعز يبه خواستگار کباری

و  یخصوص دیبرو زیشما هر دو به منزل عز نیبنابرا.انجام شود دیبا نکاریا یول میکن یراض میتوانیکه مادر را نم دانمیم

.دیاج ما را بدهازدو بیبدون سر و صدا ترت

حد ذهن شما را بخود مشغول کرده؟ نیکه تا ا ستیدختر ک نیمگر ا:گفت تیالسلطنه با عصبان فخر

 دوارمیقائلم ام یهر دو شما احترام خاص يمواظب حرف زدنت باش من برا:به او کرد و آهسته گفت یخان نگاه حسن

.شودیام بخودم مربوط م ندهیآ یکه زندگ دیدرك کن

دوباره  میکشیو خجالت م میبه آنجا رفت کباریبه شما کمک کرد ؟ما  دیچگونه با:دیاز برادر پرس یطنه به ارامالسل شمس

.میرا تکرار کن نکاریا

.دیریودنبال کار را بگ فتادهین یاتفاق چیه دیشما فکر کن.همه کارها رادادم بیمن ترت ستین مهم

سکوت  يخواهران او به فکر فرو رفتند و پس از لحظه ا.ارج شدجمله حسن خان برخاست و از اتاق خ نیگفتن آخر با

بدون سر و  شودیچطور م.فهمدیمادرم م میاگر آب بخور:سرخ شده بود گفت تیاز شدت عصبان کهیفخر السطلنه در حال

.صدا ازدواج کرد

 يانجام شده و بو نباش از قرار معلوم همه کارها یعصبان نقدریا:دست او را گرفت و گفت یالسطنه به ارام شمس

.و خوشبخت باشد یکه برادرمان راض نستیمهم ا رسدیبه مشام م یعروس

.شرکت کنم نکارید را توانمینم
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؟يحسن خان را تنها بگذار يخوایم یعنی

آورد؟ یسر و تو م ییچه بال یدانیببرد م انیجر نیاز ا ییمادر بو اگر

.از اوست میما را تنها نگذاشت و هر چه دار یطیاشر چیاو در ه.میبه حسن کمک کن دیما با یول دانمیم

.کشمیخود را کنار م يمادر بفهمد من پا ياگر روز  میشیندیب يو چاره ا میفکر کن دیبا

.رمیگیرا من به گردن م رهایهمه تقص دیاو فهم اگر

ازدواج  يبرا ییاقدم زنان به باغ رفتند و نقشه ه يحسن خان بدون توجه به وجود من پس از خوردن چا خواهران

.سوار بر درشکه مخصوص خود آنجا را ترك کردند کیهر  گریکدیاز  یو بعد از خداحافظ دندیبرادر کش انهیمخف

پنجم فصل

خدمتکاران که از قبل .خود به باغ وارد شد يبایبرپا شد و حسن خان با عروس ز ییسر و صدا یب یروز بعد مهمان دو

نقل و دود کردن اسپند به  دنیخود را با پاش يکردند و شاد میآمدند تعظ شیودند پمرتب و نو بتن کرده ب يلباسها

خانم که با وسواس  یب یب.حسن خان به مهمانخانه رفتند رانعروس و داماد به همراه خواه.عروس و داماد نشان دادند

از قسمت  ییراید مرا مسئول پذبو دهیرا تدارك د یرا به کار گرفته و بساط مهمان نیفراوان از روز قبل همه مستخدم

.دمیچ آنرا در  ینیریها و شربت و ش وهیعمارت زمرد انداختم و انواع و اقسام م نیدر شاه نش يمن سفره .زنانه کرد

 یکنار سفره نگاه یحسن خان پس از نشستن عروس بر صندل.کردند میورود عروس و داماد مهمانان برخاستند و تعظ با

کجا هستند؟ انیآقا:دیبه مهمانان کرد و پرس

فقط  دیدانیبروند شما که م نهییبه تاالر آ انیخانم دستور دادند که اقا یب یب:نازك کزد و گفت یالسلطنه گوشه چشم فخر

.شوهر خواهران شما در جشن شرکت دارند

!میما داشتش یعروس يچه آرزوها که برا:السلطنه کرد و گفت زیبه عز یالسلطنه با تمام شدن جمله اش نگاه فخر
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.بله اقا:با دست اشاره بمن کرد من به طرف او رفتم و گفتم دیرا د زیعز یدگیرنگ پر یخان وقت حسن

.کن ییراهنما نجایرا به ا انیبرو و آقا نهییبه تاالر آ فورا

.آقا چشم

له در عمارت زمرد به اقا را به مهمانان که فقط دو نفر بودند رساندم که آنان بالفاص غامیرفتم و پ نهییتاالر آ به

آنها به استقبالشان آمد و آنها را بهمراه خود به شاه  دنیننشسته بود که با د یصندل يآقا هنوز رو.وستندیهمسرانشان پ

که در واقع از  نیحسن خان و رکن الد رزایمن شازده م واهرانشوهرخ:کرد و گفت یبرد وبه عروس معرف نینش

.من هستند يدوستان باوفا

.دیخوش آمد:خاست و گفتبر عروس

به سراغ  ییرایپذ يدر کنار عروس نشست و بعد برا يحسن خان لحظه ا.از اتاق نشستند يگفته و در کنار کیتبر آنها

که حس کردم  نجاستیو جالب ا ستمیالسلطنه نگر زیعز يبایکرده د رچهره معصوم و ز دایپ یمن فرصت.مهمانان رفت

.میگویم کیتبر:شده و گفتم کیبه او نزد اریاختیب.با من ندارد یاو تفاوت چندان

ست؟یاسم تو چ متشکرم

.گلناز

؟يباغ مشغول به کار نیکه در ا ادستیمدت ز!ییبایاسم ز چه

.فقط چند روز است ریخ

.یهست بیتو هم مثل من غر پس

.دیخوشبخت شو دوارمیام دیهست نجایصاحب ا شما

.ممنونم:و گفت دیکش يآه سرد خانم

 یصندل يکه از نشستن رو زیعز.محرمانه خود با خواهران و شوهرانشان ادامه داد يتا وقت ناهار به صحبتهاخان  حسن
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از مهمانخانه  زیقدم زدن به باغ رفت پشت سر او آقا ن يبرخاست و برا یصندل يو از رو اوردیخسته شده بود طاقت ن

اقا به محض .کردندیاشق در کنار هم نشسته و صحبت ممرغ ع دوآنها مثل .مرا احضار کرد  يخارج شد و پس از لحظه ا

 چیکه تو ه میگویخانم م یب یمن به ب.یهمراه خانم باش هیکه مثل سا نستیتو ا فهیبه بعد وظ نیاز ا:من گفت دنید

.يبا خانم ندار یجز همراه يا فهیوظ

.چشم آقا:شدم و گفتم خوشحال

.یباش شانیدر کنار ا شهیدر کنار اتاق خانم منتقل کند تا هم یبه اتاقرا  لتیخانم بگو اتاقت را عوض کند وسا یب یب به

.که همراه خانم باشم خواهمیآقا من از خدا م بله

از .مشاهده کردم یخاص تیمهربان بمن کرد که در عمق آن جذاب یبر لبانش نقش بست و نگاه يالسلطنه لبخند زیعز

السلطنه که مرا دوست و همدم خود  زیعز.آنها بودم یهد خوشبختشا کیدر کنار او و از نزد شهیآن روز به بعد هم

پدر و  دنیاز منزل خارج و به د توانستیکه نم بودنیاش ا یتنها نگران.زدیدلش را بمن م يتمام حرفها دانستیم

از  ادیز يروز باالخره پس از گفت و گو کیکه آقا خروج او را از منزل ممنوع کرده بود تا آنجا که  رایمادرش بروم ز

.آقا اجاره گزفت و آماده رفتن به منزل پدر شد

که  ستییتنها جا نجایا:سوار درشکه شوم گفت خواستمیم کهیهنگام.کرد یرا همراه زیدرشکه عز کیخان تا نزد حسن

.تنها برود دیخانم با

.تنها برود دیکه خانم با ستییتنها جا نجایا

کنجکاو شدم فکر .بود خانم را ترك کرده و به عمارت زمرد بازگشتمنیدر زم گرمید يپا در رکاب و پا کیکه  من

.بداند دینبا یهست که کس يکردم که پس پرده خبر

.گلناز خانم آمدند:آقا مرا صدا کرد و گفت.السلطنه با درشکه وارد باغ شد زیساعت عز چند

بود حس کردم از  انیخانم گر يمهاداخل عمارت شدم چش شانیسالم کردم و همراه ا.خود را به درشکه رساندم  من
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به شما وابسته ام که لحظه  نهمهیچرا ا دانمیشما تنگ شد نم يدلم برا:اقا لبخندزنان گفت دنیبا د یول بردیرنج م يزیچ

.آزارد یشما مرا م يدور يا

.نمیشما را نب يدور چوقتیه دوارمیشما تنگ شد ام يمنهم دلم برا:لبخند زنان گفت آقا

آنها  یخوشبخت دنیاز د.از او را نداشتم يلحظه طاقت دور کیکهییتا جا کردمیعادت م زیبه عز شتریب تگذشیچه م هر

و من و او با هم مثل دو خواهر درددل  شدیبه امالك از منزل خارج م یسرکش يبودم روزها اقا برا يمن هم غرق شاد

.رفتمیم خودمن به اتاق  گشتیو عصر که اقا به منزل بازم میکردیم

.تو سالم مخصوص رسانده ياو برا دهیرس ياز فاطمه خانم نامه ا:مرا صدا کرد و گفت شکاریپ يروز

او  يرا برا قتیمرا باور کرده و فاطمه خانم تمام حق يمتوجه شدم که حرفها دمید یلبان رضا قل يکه رو يلبخند از

در کنار  زیعز.کردم یکنار خانم زندگ در شتریکرده و ا زآن به بعد با آرامش ب یبیعج یاحساس خوشحال.نوشته

دوام داشت و با رفت و آمد خواهر بزرگ  کسالیفقط  یخوشبخت نیا یرا گذراند ول یخوش يهمسرش روزها و شبها

.دگرگون شد زیحسن خان همه چ

زل برادر را رفت و آمد به من یالسلطنه و شوهرش شازده که از ابتدا محتاط تر از خواهر کوچکتر بودند بطور ناگهان فخر

رکن .آمد یبرادر م دنیبه د کباریيشمس السلطنه فقط هفته ا یول دادندیکردند و خود را مهربانتر از قبل نشان م شتریب

 زیقائل بود آرامش حسن خان و عز زیعز يبرا یاحترام خاص بوديکرده و موقر لیشوهرش که کرد تحص نیالد

با  یبهمراه قیاو را تشو اكیتر دیصر به منزل حسن خان آمده و با کشرفت که شازده هر روز ع نیاز ب یالسلطنه وقت

گاه روزها و  ودادیالسلطنه م زیبه عز يکمتر تیشد و اهم اكیرا ادامه داد که آقا معتاد به تر نکاریو تا ا کردیخود م

گرفت عصرها  میکه تصمانقدر ناراحت بود  یکش اكیمنقل و بساط تر دنیاز د زیعز کردیصحبت نم يشبها با او کلمه ا

وضع  نیاز قبل شوهر خود را به ادامه ا شتریو ب دیرسیمساله خوشحال بنظر م نیفخر السلطنه از ا.دیاین رونیاز اتاق ب

در منزل نبودند دو خواهر به آنجا آمدند و د رمهمانخانه به صحبت نشستند من  اقاکهیصبح زمان کروزی.کردیم قیتشو
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 زیدرباره چه چ یکن بفهم یسع:بود آهسته بمن گفت دنیم که دراتاق خود مشغول لباس پوشبردم خان يآنها چا يبرا

.کنندیصحبت م

.د رحضور من صحبت کنند کنمیفکر نم:به او کرده و با تعجب گفتم ینگاه من

.آمده اند نجایبه ا ینقشه خاص ياجرا يمطمئن هستم برا ترسندینم یآنها از کس:گفت خانم

نگران :گفتیکه فخرالسلطنه به خواهرش م دمیبردم در هنگام خروج شن يآنها چا يرفته و مجددا برا به مهمانخانه من

.اصل و نسب به سرش نزند یزن ب کیبرادرم هوس گرفتن  گریچه کنم تا د دانمینباش خودم م

 نیرف ممکن بود اختالف بح نیکه با گفتن ا راینتوانستم آنرا به خانم منتقل کنم ز یول دیجمله بدنم لرز نیا دنیشن از

.شود شتریآنها ب

 باتریماشاهللا هر روز ز:و گفتند دندیاو را بوس يحسن خان رو يلباس به مهمانخانه آمد خواهرها دنیپس از پوش خانم

.يشویم

 آن روز گذشت فخر السلطنه و شازده هر.شان از هر دو متنفر شدم یچاپلو س دنیآنها با خبر بودم با د سهیاز دس منکه

شب شازده  کیکه  نیتا ا گشتندیشب هنگام به منزل بازم اكیتر دنیآمدند و بعد از کش یروز عصر به منزل برادر م

احوال  ضیمر یخواهر شما کم:خواهرش را گرفت گفت راغبدون همسرش به منزل حسن خان آمد و در جواب او که س

.است

.بد ندهد خدا

.شودیده حالش خوب مسرما خورده با استراحت و خوردن جوشان یکم

.دیکردیو از او مراقبت م دیماندیبود شما در کنارش م بهتر

.شبها بدون شما باشم توانمیشما عادت کرده و نم دارید به

شب  کییحت نکهیمن در کنار خانم بودم و از ا.شد اكیتر دنیبه او کرد و مشغول کش يخان نگاه مرموز حسن
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خوابش برد  اكیتر دنیحسن خان طبق معمول هر شب بعد از کش.ناراحت شدم اریسزن و شوهر تنها بمانند ب گذارندینم

.و من به اتاقم رفتم

افکار درهم و برهم  نیبا ا.در حال وقوع است يحادثه ا دیرسیبود بنظر م یبیداشتم شب عج يدیشد ینگران احساس

اتاق  واریگوش را به د.ز و بسته شد و پس از آن در اتاق خانم با دمیشن ییپا يلحظه صدا کی.دیخواب از سرم پر

د؟یکنیچکار م نجایشما ا:دیکه پرس دمیخانم را شن يگذاشتم و صدا

.داشتم یعرض:گفت شازده

.موقع شب نیا

.با شما صحبت کنم دیاجازه ده کنمیخواهش م دیا یبدست نم یفرصت چیموقع ه نیاز ا بهتر

د؟یمن شو یرد اتاق خصوصموقع شب وا نیا دیکنیاست چطور جرات م دیشما بع از

.با شما صحبت کنم دیبا

.دییفردا د رحضور شوهرم بگو دیدار یندارم هر حرف یبا شما صحبت من

د راتاقتان  دیاجازه بده کنمیخواهش م:گفتیو م کردیو همچنان آهسته التماس م شدیشازده هر لحظه بلندتر م يصدا

شما مرا  نیریش يراه رفتن صحبت کردن و نگاهها.کنم یمخف نیااز  شیبمانم من شما را دوست دارم و طاقت ندارم ب

.کرده وانهید

.کنمیرا خبر م نیو گرنه مستخدم دیهر چه زودتر اتاق مرا ترك کن دیبکش خجالت

مرا گوش يشما حداقل حرفها دانمیم دیبریمرا نم يآبرو شما

:گفت یم ادیفر هیشب ییشده و با صدا یالسلطنه به شدت عصبان زیعز

.دهم یمن به شما اجازه نم.رونیب دییاقا بفرما-

 نیکنم ا یم یکه من مدت هاست سع دیکنم درك کن یکه دوستتان داشته باشم خواهش م دیپس حداقل اجازه ده-
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.متاسفانه نتوانستم یببرم ول نیعشق سوزان را در درونم از ب

:زد ادیفر حانم

.رونیب دییبفرما-

وارد شوم که شازده  شانیناراحت شدم که از اتاق خارج شده و خواستم به اتاق ا يخانم تا حدلرزان  يلحظه از صدا کی

.زده خارج شد جانیبر افروخته و ه ياز اتاق خانم با چهره ا

خانم  يدهیاب و گالب اوردم و به صورت رنگ پر وانیل کی.افتمیاز هوش رفته  نیاتاق شدم و خانم را نقش بر زم وارد

 میاشک ها ختنیتوانستم از ر یکه نم یدر حال.کردم شانیبدتر نشود صدا شانیکه حال ا نیب از امضطر.ختمیر

:دیکه او به هوش امد و پرس نیا تازانو گذاشته و نوازشش کردم  يرا رو شانیکنم سر ا يریجلوگ

.شدم یمردم و راحت م یکاش م يا ی؟ هنوز نمرده ام ول یکن یم هیچرا گر-

.رمیشما بم يمن به جا یاه!!!!خدا نکنه -

.يریاست که بم فیح یتو خوشبخت-

.دیشما هم خوشبخت-

.بسازم یبا بدبخت دیاز حاال به بعد با یبودم ول خوشبخت

.دهد یدر منزل خود راه م یتا بداند چه گرگ دییرا به او بگو قتیحق.شما را دوست دارد اقا

کند؟ یحرف مرا باور م یکن یفکر م-

 تیکدام ن چیهستند و ه فیجماعت همه کث نی، ا دیهست بیدارد که حرف شما را باور نکند ، شما پاك و نجن یلیدل-

.ندارند ریخ

.برند یمرا م يسکوت کنم و گرنه ابرو دیمن با لیدل نیو به هم-

و بعد ان را تا  بر داشت و تا طلوع افتاب نوشت يصحبت صفحه کاغذ یشب تا صبح تو اتاق خانم ماندم او بدون کالم ان
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.رفت نیصرف صبحانه با اقا به شاه نش يصبح زود از اتاق خارج شد و برا.قرار داد یکرد و در جعبه چوب

:دیبه خانم کرد و از او پرس یپس از خروج نگاه.لباس بود دنیدر اتاق مخصوص خود مشغول پوش اقا

ده؟یچرا رنگتان پر-

با  یهم صحبت يرا هم برا یکنم وقت یخواهش م.شماست دنیو علت ندهستم  نیو غمگ دهیمدت هاست که رنگ پر-

.دیریمن در نظر بگ

هر روز در کنار شما بمانم و ملک و امالك را به حال خود رها کنم؟ دیانتظار دار-

.دیدر کنار من بود شهیو در عوض هم دینداشت یکاش ملک و امالک يا-

:گفتو  دیرا پوش شیکفش ها تیخان با عصبان حسن

.دیشد یدر ان سورت شما هم همسر من نم-

به خاطر پول با شما ازدواج کردم؟ دیکن یفکر م-

.دیزیمرا به هم بر یوضع روح دیدار میرسد امروز تصم یبه نظر م-

.تنها هستم یلیشما را ناراحت کنم من خ يخدا مرا بکشد اگر بخواهم ذره ا-

.شما را تنها نگذارد يدستور دادم که لحظه اکند من به او  یم یپس گلناز چه غلط-

رفته؟ ادتانیخواهم با شما باشم مثل گذشته  یمن م یخود ول يبه جا گلناز

از صبح تا شب در کنار  دیانتظار نداشته باش.کنم یدگیرس میبه کارها دیبا ینرفته ول ادمیزیچ چیکه ه دیبدان دیشما با-

.شما باشم

توانم با شما تنها باشم از  ینم يمن لحظه ا یول دیالبته شب ها در منزل هست.نه شب دیهستشما نه صبح در کنار من -

.وضع خسته شدم نیا

کنند ما  یمنزل رفت و امد م نیهستند که به ا یمنظورت خواهر و شوهر خواهر من است بدان که انتها تنها کسان اگه
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.میاز انها متشکر باش دیبا

.مهم با شما صحبت کنم یموضوع يدرباره  دیبا ستیها نبه ان یاحترام یمنظورم ب-

.فرصت با شما گفتگو کنم نیدهم در اول یقول م یفعال وقت ندارم ول-

کاغذ و قلم را . اتاق خود پناه برد  يبه گوشه  نیخان بدون خوردن صبحانه از باغ خارج شد و خانم افسرده و غمگ حسن

.برداشت و شروع به نوشتن کرد

 يبرا یاو که رغبت.از اتاق نشستم يدر گوشه ا یصحبت چیو السلطنه را ترك نکردم و بدون ه زیعز يمن لحظه اروز  ان

.با من نداشت تا صبح همان جا ماند یهم صحبت

به منل امد و به محض ورود به باغ خانم که نگران بود به استقبال او  شهیتر از هم ریهنگام بر خالف انتظار انم اقا د شب

:دیپرس شانیاز ا.کرد ادهیاشفته و کامال مست از درشکه پ یاو را با حالترفت 

؟ دیهست شانیگونه پر نیچه شده ؟ چرا ا-

د؟یدی؟ چرا نخواب دیکن یجا چه م نیا-

؟ دیبه منزل امد رینگران شما بودم شما چرا د-

دانستم که مفتش در منزل دارم ؟ ینم-

نگران شدم؟که من چقدر  دیستیشما متوجه ن-

.دیمرا در منزل ببند يمرغ پا کیمثل  دیخواه یکنم شما م یمن فکر م-

.میباش گرید کینگران  دیو با میرا دوست دار گریکدیما  د؟یکن یگونه فکر م نیا چرا

یشب نگاه یکیدر تار اقا

خود را کنترل کند او را ترك کرد  تواند یکه معلوم بود نم یکرد ، با حالت دیلرز یم یخانم که از شدت ناراحت يسراپا به

.و به اتاق خود رفت
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 داریاو تا صبح ب. خانم در کنارش ماندم یشانیان شب به خاطر پر.دیپس از رفتن اقا به اتاقش رفت و تا صبح نخواب خانم

.فرو رفت و من هم از اتاقش خارج شدم قیعم یبه خواب دیدم دهیکه سپ نیبود و پس از ا

لحظات خوش  دیرس یشد که به نظر م قیعم يالسلطنه به طور زیحسن خان و عز نیشکاف ب میا نیگذشت ا یط در

 یبود گه گاه به عمارت زمرد م ینیزبیکه زن با تجربه و ت یب یمنزل به خصوص ب نیمستخدم.رندیگذشته بر گشت ناپذ

که سال ها در خدمت  شکاریپ.کرد یم خراب انجا را ترك يا هیشده بود با روح يمنزو بایخانم که تقر دنیامد و بعد از د

کرد کمتر  یم یبود و سع نیانها ناراحت و غمگ یزندگ ياو داشت از طرد ینسبت به خوشبخت یخاص ياقا بود و عالقه 

که  یگذراندم از نابود شدن ان همه عشق یالسلطنه م زیمن که تمام لحظات را با عز. شود کیبه محل سکونت خانم نزد

.ارامش نداشتم يلحظه ا یخوردم و حت یداشتند افسوس م گریدکیان دو نسبت به 

ها در  ییبایز دنید یکرد تا افراد ساکن در منزل از ان لذت ببرند ول یم ياریرا اب اهانیهر روز عصر ها گل و گ باغبان

برادر  یبدبخت يبرا بود که فخرالسلطنه يهمان تقشه ا نیگذار نبود و ا ریتاث يبود ، ذره ا نیکه دل ها همه غمگ یلحظات

.بود میدر ان سه زیو احتماال مادرش ن دهیکش

 چیگفت ه یهمان طور که دخترش م یکرد ول یاز ازدواج پسرش م يخبر یالسلطنه با سکوت خود تظاهر به ب ملوك

.مطلع بود زیکه او از همه چ دمیماند و من بعد ها فهم یاز چشم او در نم یاتفاق

انها به تنگ امده بود  داریکه از د زیامدند و عز یطنه و شازده هر شب به منزل حسن خان مگذشت و فخر السل یم زمان

.رفت یبدون توجه به حضوز انها به محض ورودشان به اتاق خود م

:دیشد و پرس کیشده بود به برادر نزد یسخت عصبان زیحرکت غز نیشب فخرالسلطنه که از ا کی

کجاست؟ زیعز-

:خواهر ناراحت شد و گفت خان که از لحن حسن

.السلطنه زیعز-
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.دیایما ب داریدهد به د یدانم چرا افتخار نم یو نم ستیپشت نام او ن یلقب چیه یدان یدار تو م یچه فرق-

.کند يتو باعث شده که از ما دور يها هیکنا شین یمهمان نواز است ول اریاو بس-

!کند یاحترام یگونه به ما ب نیاکه  یده یبرادر چطور به او احازه م متاستفم

شود و در همان حال به  یاو باعث شدکه صورتش بر افروخته و عصبان ریام هیخان به شازده نگاه کرد و لبخند کنا حسن

:فخرالسلطنه گفت

.يبرو نجایبهتر است از ا ستیتو ن يستهیاگه رفتار همسرم شا-

:ست و گفتکه از ترکش رها شود بر خا يریمثل ت فحرالسلطنه

.ستیما ن يجا جا نیا میبرو دیبا زیشازده بر خ-

:گفتم یمن به سراغ خانم رفته و با خوشحال.از رفتن انها به اتاق خود رفت بعد

کرد ؟ رونیکه چطور انها را ب دیدیاقا هنوز هم عاشق شماست شن-

:بر لبانش نقش بست و گفت یرنگ یلبخند ب خانم

.ستندیدانم که انها دست بردار ن یشد م یانجام م شیپ مدت ها دیکار با نیا-

.شدن به اقاست کینزد يبرا عتیموق نیاالن بهتر دینباش نیبدب-

.از او تشکر کنم دیحق با توست با-

:رفت نیحسن هان از ب ادیفر دنیارامش با شن نیا یرفتن خانم به اتاق اقا احساس ارامش کردم ول با

خاطر تو از منزل من رفتند ؟ انها به یکن یفکر م-

:لرزان جواب داد ییبا صدا خانم

.بروند نجاینبودم از ا یمن راض-

.یدروغگو هست کیتو  يگرید زیزبانت چ یو ل دیگو یم يزی؟ قلبت چ یکن یپس چرا از من تشکر م-
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.دیدان یرا نم زیشما همه چ-

.یهمه خفت هست نیغث اشده و تو با لیبه جهنم تبد میخواهم بدانم زندگ ینم-

!!خفت ؟؟-

.یهست يگرید ایکردم تو متعلق به دن یبا تو ازدواج م دیحق با مادرم بود نبا-

.میرا دوست دار گریکدیکه ما  دیفراموش کرد-

کدام دوست داشتن؟-

؟ دیعاشق من هست دیکرد یشما ادعا م-

.زن و مرد ازیچوشاندن ن يبرا ستیمسخره ا يعشق واژه -

.خواهم شما خوشبخت باشم یم - - به خدا سوگند  یاورم ول یشما سر در نم يمن از حرف ها-

.من یبد بخت یعنیتو  یخوشبخت-

د؟یکن یفکر م يطور نیچرا ا-

.هم دارم يگرید يها یبه سرگرم ازیفقط ارتباط من و تو من ن یعنییبه نظر تو خوشبخت-

من کجاست ؟ گاهیپس جا!و خوردن مشروب است  اكیترالوده شدن به  یمنظور شما از سرگرم-

؟ یده یقرار م فیرد کیو شراب در  اكیتو خودت را با تر-

:زد ادیفر تیبا عصبان خانم

.بپرداز تیها ینوع سرگرم نیبه ا ایکن و  یبا من زندگ ای-

:گفت تیبا عصبان نیبود بنابر ا دهیخانم را نشن ادیفر يخان تا ان زمان صدا حسن

در  ییجا جیبکشد هر چه زود تر از اتاقم خارج شو و بدان ه ادیکس تا به حال به خود اجازه نداده در مقابل من فر چیه-

.يقلبم ندار
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از هر  دیمناسب د یو چاپلوس ییخودنما يرا برا عتیشازده که موق. تر شد رهیان شب به بعد هر روز روابط انها ت از

.خانم استفاده کرد و به او ابراز عشق کرد و هر بار با مخالفت خانم رو به رو شدشدن به  کینزد يبرا یعتیموق

:بود کم کم به رفتار خانم مشکوك شد و از من سوال کرد يکه مرد مهربان و با عاطفه ا شکاریپ

است ؟ ماریخانم ب ایا-

:او گفت.نگفتم چیسکوت کرده و ه من

.دهم یم تیانها اهم یو خوشبخت یمن به زندگ ستین هودهیا بدان سوال من بر نیا یول یهست يتو دتر قابل اعتماد-

:گفتم اهسته

.ستیاست که حال خانم مناسب ن يچند روز-

به محض تمام شدن جمله ان خود را به اتاق خانم رساند و پس از در زدن و عرض .کرد تیکفا یرضاقل يمن برا جواب

:ادب گفت

.شما هستند داریدر انتظار د بایباغ ز نیا يگل ها دیدر اتاق بمان ییهوا نیچن است که در فیجسارت است ح-

ها  مکتیاز ن یکیيقدم زدن رو یو پس از کم میخانم قلم و کاغذ را کنار گذاشت و با هم به باغ رفت یاصرار رضاقل به

مات زده از پنجره دفتر  یه با حالتافتاد ک شکاریپسر پ ریباغ بودم که چشمم به ام يها ییبایز يمن محو تماشا.مینشست

کرد و من که از طرز نگاه او متعب بودم  یم ریس يگرید يایو انگار در دن داو متوجه نگاه من نبو.نظر داشت ریخانم را ز

:استراحت گفت یخانم پس از کم.در همان لحظه او به خود امد و از پنجره دور شد.از کنار خانم بر خاستم

.خونه را ندارم نیا يجا چیه يحوصله -

:گفتم شانیا به

.ردیتا روحتان ارام گ دیگل ها را تماشا کن دیدار اجیباغ احت يشما به هوا-

.سرنوشت من فقط مرگ است يچاره .کند یروح مرا ارام نم يمنظره ا چیه-
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ان  يفردا.ا بدرقه کردبا نگاهش او ر ریبه طرف عمارت زمرد رفت و ام.حلقه زد شیجمله اشک در چشم ها نیگفتن ا از

.و ان را سوزاند دیاو به محض خواندن ان رنگ از رخسارش پر.کردم دایدر اتاق خام پ يروز نامه ا

.نامه هر چه بود او را به وحشت انداخت و باعث شد او مدت ها به فکر فرو رود متن

کم کم حالت . او بودم ياهد رنجش هاداد و من ش یاو را رنج م ییتنها میرا پشت سر گذاشت یسخت يهر دو روز ها ما

شدم به  کینزد يموقعت برا نیزد و از کوچکتر یشازده دائما در منزل حسن خان پرسه م.کردم دایتنفر نسبت به اقا پ

.ختیگر یاز او م عخانم در واق.کرد یخانم و ابراز عشق به او استفاده م

کم کم . را پشت سر گذاشت یحاملگ يناارام روز ها یعصبان با.گذشت و او حامله شد یسال از ازدواج اقا و خانم م کی

او شد و چون از نعمت بچه دار شدم محروم بود از شدت حسادت مدت ها به منزل برادر  یفخرالسلطنه متوجه حاملگ

 يگفته ها ریشمس السلطنه تحت تاث.خان فرستاد سنبه منزل ح یجاسوس يو خواهرش شمس السلطنه را برا امدین

ناپاك  يدر باره  ییبا اقا صحبت ها یکه در گوش دمیشن یگه گاه م.با خانم کرد يزرگتر کم کم شروع به لجبازخواهر ب

را  گریخانم و اقا کامال قطع شد و گاه هفته ها همد نیکه ارتباط ب ییکرد تا جا یاو نسبت به برادر م انتیبودن خانم و خ

.دندید ینم

 زیشدن به عز کینزد يرا برا عتیکه اقا کامال مست بود موق یشب وقت کیو  حسن خان مطلع شد ینیبدب انیجر شازده

.و به اتاق او رفت دیالسلطنه مناسب د

خود را به اتاق خانم رساندم و  مهیسراس.توجهم را جلب کرد ییشب بود و من هنوز خوابم نبرده بود که صدا يها مهین

اجازه ورود به عمارت زمرد را  زین نیمه جا سکوت بود و مستخدمه.در از پشت قفل شده بود  یول چاندمیرا پ رهیدستگ

فرو رفته و  قیعم یاو هم در خواب.رفتم نیسراغ اقا در شاه نش به.نداشتند و همه در ساختمان مخصوص خود خواب بودند

ه سرعت وجودم را فرا گرفت ب یبیعج يدلشوره .خورد یتکان هم نم یافتاده بود و از شدت مست نیزم يحال رو یب

:که گفت دمیخان مرا شن يصدا.دمیخود را پشت در اتاق خانم رساندم و با مشت به در کوب



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 69

.کشم یمگرنه تو را م رونیبرو ب-

:گفت شازده

هم اکنون همه در خواب . نیبهتر از ا یعتیچه موق یکس یتنها و ب یلیدانم خ یمن تو را دوست دارم و م يجرات ندار-

.میشب با هم خوش باش کیتا  ایپس ب. دیا یبه سراغت نم یکس یبزن ادیهستند و هر چه فر

؟یترس یخجالت بکش از خدا نم-

! به سر ما گذاشتنه اند  یمگر زن من شوهر تو چه تاج میپناه ببر گریکدیبه  ییخدا هم دوست دارد که من و تو از تنها-

.میشق سخت بگواز ع تیبگذار تا صبح برا! و امشب را بر من حرام نکن  ایب

:ارام گفت ییشازده با صدا.زد و مرا صدا کرد ادیفر خانم

در  ایهم اکنون ب. تواند تو را از دست من نجات دهد یکس نم چیخود گلناز را صدا نکن در اتاق قفل است و ه یب-

.کنم رابیاغوشم تا تو را از عشق س

وار با  وانهیو من که د دیبه گوش رس شعیشکسته شدن شيپس از ان صدا.دیکش غیتمام شدن جمله شازده خانم ج با

زد و  يپس از ان صدا.اشنا بود میکه برا دمیرا شن يگریمرد د يسکوت صدا یپس از کم دمیکوب یمشت به در اتاق م

:زد ادیاتاق را پر کرد خانم فر يانها فضا نیخورد ب

.يشو یگرفتار م یکن اگر او را بکش شیرها-

.ستیک دمیدر ان لحظه نفهم یشناسد ول یکه ان مرد را م افتمین خانم درلحن صحبت کرد از

خانم قلب مرا ازرده کرد به در  ونیو ش هیگر يصدا.دیرس یبه گوش نم يزد و خورد يصدا گریبعد د قهیدق چند

پنجره  ادیفکر کردن به  يپس از لحظه ا.دیشن یمرا نم يکس صدا چیه یو التماس کردم ان را باز کند ول دهیکوب

. نشسته بود انیعر مهیاز اتاق ن يشد افتاده و خود را ان جا رساندم خانم در گوشه ا یباز م اطیشکسته شده که به ح

 یختگیبه هم ر. دمیچیدور بدن او پ ییاز پنجره به اتاق رفتم و پتو.کرد یم هیو گر ختهیصورت ر ياشفته اش رو يموها
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به باغ نگاه  هاز حال رفته بود از پنجر بایاو رنگ بر چهره نداشت و تقر. به او دادم اب یوانیاتاق را سرو سامان داد و بعد ل

را  شیشده و اشک ها کیبه خانم نزد دیرس یبه گوش نم ییصدا چیشد و ه ینم دهیشب د یکیکس در تار چیکردم ه

:دیدرشت خود را باز کرد و پرس يچشم ها يپس از چند.و معصومش زدودم بایاز صورت ز

!يامدیچرا زودتر ن يکجا بود! ییگلناز تو-

:فشرد گفتم یرا م میکه بغض گلو یحال د

.چه کنم اقا هم خواب بود دیدانستم با یدر قفل بود نم-

.اقا مدت ها ست که خواب است-

.میگو یرا به اقا م زیمن فردا همه چ-

.ندارد يثمر چیه يزیکار جز ابرور نیا-

.دییرا بگو زیهر چه زودتر به اقا همه چ دیبا دیبه او مجال بده دیست شما نباا یشرف یشازده ادم ب-

.اندازند یگناه را به گردن من م يراحت همه  یلیانها خ ستیکار درست ن نیا-

کرد؟ دیپس چه با-

.نشوم داریب گریکاش بخوابم و د يکند خسته هستم ا یدانم فعال فکرم کار نم ینم-

.ردیگ یرگ است و انتقام شما را از تک تک انها مخدا نکند خدا بز-

:رفتم و گفتم شکاریبه اتاق پ دیدم دهیسپ ینشستم و وقت داریمن در اتاقش ب.خوابش برد او

.اتاق خانم را شکست يشهیش يگربه ا شبید-

:کرد و گفت شهیش یبه شکستگ ینگاه یرضاقل

.ض کندرو عو شهیبه الماس بگو ش یپر قدرت يعجب گربه -

حس گردم او هم ممکن است به نجابت خانم شک .و حالت نگاه کردنش به خانم بدم امد یرضاقل يهیگوشه و کنا از
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.گونه اش تا دو روز بعد ادامه داشت ماریخانم حالت مات زده و ب یاتاق عوض شد ول شهیداشته باشد ، ش

و  ستادیا یاتاق م يهمچنان در قاب پنجره  ریام.میهم راه رفت با یاز دو روز با اصرار او را از اتاق به باغ برده و کم پس

 ریکه ان شب شازده را کتک زده احتماالام یدو شب قبل افتادم و حدس زدم کس ادیلحظه به  کی.کرد یبه خانم مگاه م

.بوده

:دیو پرس خانم به سراغ من امد يو افرده  نیچهره غمگ دنیبا د یام ول یخانم کمتر به عمارت زمرد م یب یب

حال خانم خوب است ؟-

.بله-

.برسان شانیسالم مرا به ا-

رفت و من به اتاق خانم رفته و در کنارش نشستم او بدون توجه به حضور من مشغول نوشتن بود و تا عصر همانجا  یب یب

.ماند

در  ادشیکه فر یرد باغ شد و در حال، بدون توجه به اتاق خود رفت و بالفاصله پس از او فخر السلطنه وا دیاز راه رس اقا

:بود به اتاق برادر رفت و گفت دهیچیعمارت زمرد پ

.دیاز او نگرفت یسراغ امدین نجایدو روز گذشته که به ا نیدر ا یول دیدوست شوهر من هست دیکن یشما ادعا م-

.گذارد یپا افتاده ازاد نم شیمسائل پ نیا يدارم که فکرم را برا يادیعقب مانده ز يمن کارها زمیخواهر عز-

:گفت تیالسلطنه با عصبان فخر

پا افتاده است ؟ شیپس حصور شوهر من در منزل شما پ! عجب -

.را با تو گذرانده شیفکر کردم دو شب از زندگ ستین نیمنظورم ا-

.میخانه بود ضیسرش امده دو روز گذشتع را ما در مر ییچه بال دیدان یشما نم-

.دهدخدا بد ن-
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.خدا هستند که بدخواه او هستند يبنده ها نیدهد ا یخدا بد نم-

.کمند که بدخواه دارد یمگر او چه م-

و مجروح بود  یکه خورده بود زخم ییبه خانه برگشت تمام بدنش از شدت کتک ها یدو شب قبل منزل شما بود وقت-

.است و قدرت حرف زدن ندارد يدر منزل بستر خانه بردم اکنون ضیاو وحشت کرده و او را به مر دنیمن از د

ضمنا به او بگو که شب ها زودتر به  یاز خودش سوال کن دیحالش خوب بود ، تو با میکه با هم بود يلحظه ا نیتا اخر-

.به او حمله کرده اند یابانیاوباش خ دیشا.دیایمنزل ب

.دیا یجا م نیشما به ا ییاو به خاطر تنها-

.تو باشد ییهم به فکر تنها یکم دیگذارد و با ینم يریمن تاثییاو در تنها-

.در قلب شما ندارد ییجا چیدهد ه یکه به خود م یهمه زحمت نیدانستم با ا یم-

.ست يتو از خانه فرار یمحبت یاو از ب زمیخئاهر عز-

.دیکن یم نیشما به من توه-

.یه او محبت کنو ب يبهتر است به منزل برو ستیبه تو ن نیقصدم توه-

.دیبه خود ا دیشا دیشو ياز منزل فرار دیمن است شما هم با يبرا یخوب يالسلطنه الگو زیعز-

:زد ادیشد و فر یخواهر عصبان يحرف ها دنیخان از شن حسن

.یمن دخالت کن یخصوص یدر زندگ يحق ندار-

:بلند تر از او جواب داد ییالسلطنه با صدا فخر

.تمام بال ها در منزل شما بر سر شوهر من امده دیخبر ندار زیچ چیشما از ه-

:کرد و اهسته گفت کیحسن خان خود را به خواهر نزد-

؟يگذار یچرا ما را راحت نم يدار را از مادر به ارث برد شیزبان ن نیا-
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.کرده وانهینه تنها تو بلکه تمام مرد ها را د زیدارد ؟ عز شیمن زبانم ن-

ست؟یمنظورت چ-

.يدر اطرافت اطالع ندار يواقعه ا چیجدا کرده و تو از ه شانیرا از خانواده ها بیاست که او شوهران نج نیمنظورم ا-

:مرا صدا کرد و گفت. خان رنگ صورتش سرخ شد  حسن

خانم کجاست ؟-

.در حال استراحت است! ستیحالش خوب ن-

:ن به اتاق خانم رفتم او از پنجره به اقا نگاه کرد و گفتبه همراه اقا از باغ خارج شد و م فخرالسلطنه

.دانست که فقط او را دوست دارم یکاش م يا-

:را که قبال نوشته بود به دستم داد و گفت يرو به من کرد نامه ا بعد

.به منزل فرخ برو و نامه را به او بده یبا درشکه چ-

بود که پس از خواندن نامه به  یمهربان اریار او را مالقات کردم او دختر بسب نیاول يبه منزل فرخ رفتم و ان روز برا من

.همراه من به باغ امد

:بود که نیسوال کرد و ان ا کیراه فقط از من  در

السلطنه خوشبخت است ؟ زیحانم عز-

:او گفت. فقط به او نگاه کردم نیبدهم بنابر ا دیبا یدانشتم چه جواب ینم

 یالسلطنه چه اتفاق زیحسن خان و عز نیکنم ، ب یدوباره از تو سوال م نیبنابر ا یورد اعتماد او هستدانم که م یم-

افتاده؟

:گفت یانها صحبت کنم و به ارام يخواهم در باره  یسکوت من متوجه شد که نم با

.رود ینم نییاو پا يگلو دانستم با وجود ملوك السلطنه و فخر السلطنه اب خوش از یم دیبا ستیبه جواب ن اجیاحت-
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درشکه به طرف ما امد و  دنیبه محض د.زد یخانم که مدت ها از اتاق خارج نشده بود در باغ قدم م میدیبه باغ رس یوقت

.فرخ را در اغوش گرفت

. هستند یمیو حس کردم دوستان صم ستهیرا سخت در اغوش گرفته بودند نگر گریکدیان دو را که سخت  يا لحظه

:را گرفته بود گفت شیکه بغض گلو یدر حال ياز لحظه اخانم پس 

.نمیتو را بب نمیغمگ نیچن نیکه ا یطیخواست در شرا یدلم نم-

:دیپرس فرخ

افتاده ؟ ی؟ چه اتفاق یکن یم هیچرا گر-

.مجبور شدم به دنبالت بفرستم يامدیهر چه صبر کردم ن-

و  یهست يفکر کردم سرگرم شوهر دار یول میایب دارتیه دخواهم ب یمدت هاست که م يکرد یخوب اریکار بس-

.يدوستانت را فراموش کرده ا

.دیا ینم دارمیبه د يکنم و زندان بانم لحظه ا یم یمن در قفس زندگ! ؟ يکدام شوهر دار-

.او عاشق تو بود! ییگو یچه م-

.که مرا نداشت دوستم داشت یفقط تا وقت-

؟ دیرس نجایبه ا تیکه زندگ يچه گرد-

که چه کردند ؟ یاست سوال کن بهتر

.فتدیزدم ملوك السلطنه به فکر گرفتن انتقام ب یحدس م دیبا! اش  خانواده

.خبر است یاو از ازدواج ما ب-

.ماند یاز چشم او پنهان نم یاتفاق چیدوست من ، ه یچه ساده لوح-

.امد یم نجایدانست حتما به ا یاگر م-
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.کند یم يرا از پشت پرده رهبر گرانیشود و د یاست که خودش ظاهر نم سهیدس کینیاتفاقا ا-

چرا مگر من چه کردم ؟! سهیدس-

.است یاو کاف يلجباز يبرا نیاو تحمل ازدواج پسرش را با تو نداشت و هم یول ينکرد يتو کار بد-

:سر خود را در دو دست گرفت و به فکر فرو رفت ، بعد به من گفت خانم

.اوریب ینیریو ش يگلناز چا-

اورد و من خانم را با مهمانش تنها گذاشته و به اتاق خود  ینیریگفتم که خانم مهمان دارد او باالفصله شربت و ش یب یب به

.رفتم

 یمن که کم کم نسبت به رفتار او احساس شده بودم هر لحظه ب.نظر داشت ریخانم را ز يبا کنجکاو شهیمثل هم ریام

.دمید یخانم م يکردم و هر بار او را محو تماشا یاتاق او نگاه م يبه پنجره  اریاخت

را از یچوب يجعبه .ساعت بعد فرخ رفت ئ خانم به اتاقش برگشت کی

 افتمیورم کرده اش در يشده و از پلکها کیبه او نزد يبه آرا.و باز شروع به نوشتن کرد دیکش رونیب شیلباسها کمد

شما دخالت  یخصوص یدر زندگ خواهمینم دیببخش د؟مراییگویرا به آقا نم قتیچرا حق:دمیپرس آهسته.کرده است هیگر

.کشمیمشما زجر  یناراحت دنیشما را دوست دارم و از د یکنم ول

.من است یبخت اهیس قتیحق

.دییرا به او بگو زیهمه چ دیهنوز هم به شما عالقه دارد شما با آقا

م؟یرا بگو زیچ چه

.را زیهمه چ یه بشازد يماجرا

.شود يزیابرور خواهمیصحبت کن نم آهسته

.خود شما در خطر است يابرو یول
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چطور؟

.ندازدیشما را از چشم آقا ب کندیو دائما تالش م ندینشیساکت نم فخرالسلطنه

.من مدتهاست که خود را به سرنوشت سپرده ام.شودینباش هر چه خدا بخواهد همان م نگران

 ياگر ابرو یحت زدیبر یکس يآبرو ستین یوجه راض چیبه ه زالسلطنهیکوت کنم چون حس کردم عزآن بود که س يجا

من از حالت چهره او .کرد رونیبه منزل آمد و به محض ورود مرا از اتاق خانم ب ریخودش در خطر باشد آنشب اقا د

 یخاص یدر اتاق خود بودم نگران نکهیبا ا.بشدت بست اآقا در اتاق ر.شده و به اتاق خود رفتم شانیا تیمتوجه عصبان

.دیرسیاقا به گوس م يادهایخانم و فر هیگر يتمام وجوددم را فرا گرفته و ارامشم را از دست داده بودم صدا

.است انیدر م گناهیکودك ب کیيکه پا فی؟حيبریمرا م يآبرو زیهمه چ یب

آنشب تا .شدن به اتاق او را نداشتم کیجرات نزد دمیشنیناله خانم را م يقطع شد او از اتاق خارج شد و منکه صدا صدا

.خوابم نبرد یصبح از شدت ناراحت

هفتم فصل

باغ با همه .را آغاز نمودند یروز خوش يشده و با شاد داریهمه موجودات از خواب ب دیخورش ییبا تابش طال صبحگاهان

 نیمستخدم.دیرسین پر از خار و خاشاك بنظر مزندا کیالسلطنه به صورت  زیمن و عز يو طراوتش تنها برا ییبایز

خانم را متوجه نشده  یاز بدبخت يبودند ذره ا یو با محبت فیکه انسانها شر شکاریخانم و پ یب یب یوباغبان و حت

 رییالسلطنه را تغ زیعز ریتقد یحرکت چیه.سرودندیو بدون انفصال سرود غم م فیلحظات پشت سر هم رد.بودند

.دادینم

 رشیاز پذ ریرا ندارند و او ناگز یباغ لعنت نیراه نفوذ به ا نیزم يموثر در رو ياز انسانها کیچیکه ه دیسریم بنظر

حسن خان  یلیکبودش که نشان از ضربات س يچشمها دنیوارد اتاق خانم شده و از د اطیبا احت.بود یحرمت یهرگونه ب
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؟یکنیم هیچرا گر ینیبیگونه که م نیام بهم رفتهیپذرا  وشتممن سرن:بمن گفت یبه ارام.کردم ستنیبود شروع به گر

د؟ینگفت يزیهم چ باز

نمدار  يبا دستها یاو آنرا گرفته به ارام يرفته و آرامش جا نیاو از آقا از ب هیسکوت کرد و من حس کردم وحشت اول او

کند؟یدرد م یلیخ:دمیاز او پرس يپس از لحظه ا.شد رهیاز اتاق خ يصورتش را پاك کردم او مات زده به گوشه ا

.است ریدر درونم دارم که عالج ناپذ يکه زخم بزرگتر رایصورتم را فراموش کرده ام ز درد

 کینکهیرا بهمراه من گذراند تا ا يدیشکست و ناام يکرد و روزها یتنها زندگ يآنروز به بعد خانم در اتاق خود تنها از

.کارکنان باغ به نجابت خانم شک کنند یکرد و باعث شد که حتاوضاع را بدتر از قبل  يتصور رقابلیشب اتفاق غ

من د ر اتاقم مشغول .منزل را ترك کرد یبعد از مدتها به منزل حسن خان آمد و شب هنگام پس از خداحافظ شازده

 دنیشازده به محض د.خود را به آنجا رساندم و در را گشودم مهیسراس.دمیاز اتاق خانم شن ییاستراحت بودم که صدا

.زنمیتو را هم کتک م ایرونیاز اتاق برو ب ایز یهمه چ یدختر ب:کرد و گفت رونیمرا از اتاق ب انهیمن وحش

 دمیدر باغ دو یکم.همه خواب بودند دمیپس از آن عمارت را ترك کرده و به باغ رس.ترس مجبور به ترك اتاق شدم از

 خکوبیخود م يمرا در جا یپا و نفس زدن کس يکمک صدا کنم که از پشت سر صدا يرا برا یکردم کس یو سع

ست؟یک:کرد

د؟یهستم چرا مضطرب ریام دینترس

به خود :مرا گرفت و گفت يو روشن باغ دستها کیدر تار ریزبانم بند آمده و قادر به سخن گفتن نبودم ام یناراحت از

چه شده؟ دییبگو دینترس دیمسلط شو

.در اتاق خانم است شازده

من بدنبال او حرکت .از من دور شد و به طرف عمارت زمرد رفت دیجمله من به سرعت دو افتنیانیقبل از پا ریام

از اتاق  يخانم در گوشه ا.میشکست و داخ اتاق شد ریام یدر پ یدر اتاق با ضربات محکم و پ دمیبه آنها رس یوقت.کردم
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در آورد و  يچاقو او را از پا یدر پ یو با ضربات پاو حمله کرد  هب ریام دنیشازده به محض د.کردیم هیبود و گر ستادهیا

.از هوش رفت یو خانم از شدت ناراحت نینقش بر زم ریام.بعد از اتاق خارج شد

هر چه زودتر  دیناراحت نباش من حالم خوب است با:گفت دادیم يرفتم و او که دائما مرا دلدار ریکنان بطرف ام هیگر

.ز اتاق خانم خارج شوما دهیمرا ند یبروم تا کس نجایاز ا

شدت ضربات چاقو به .دیکه در گوشه دفتر گذاشته بود خواب یتخت ياو رو.او کمک کردم تا به اتاق خود برگردد به

و من به وحشت افتاده  دیکشیدرد م ریام.آمد یبود که فکر کردم قلب او سوراخ شده خون بند نم ادیز يقدر

بمن بده و بعد به اتاق  زیتم يبه زخم نگاه نکن پارچه ا:دست گرفت و گفت زخم خود را با يرو يباالخره لحظه ا.بودم

.خانم بازگرد

کجاست؟ ریام:دیمن پرس دنیاو به محض د.داده و به سرعت به سراغ خانم رفتم ياو پارچه ا به

.خوب است حالش

.به دکتر دارد اجیاو احت ییگویم دروغ

.اندازد یخون همه را به وحشت م يکنم لکه ها زیاتاق را تمکف  دیمن با دیاست شما به فکر خود باش بهتر

 يلکه ها یخواهیبه کمک دارد و تو م اجیجانش را بخاطر من به خطر انداخت حال احت ریام:گفت ادیفر هیشب ییبا صدا او

؟یکن زیخون را تم

ک خورده بود و معلوم بود که کن ریشازده از دست ام.داندیم ریام ونیکه خود را مد دمیطرز صحبت کردن خانم فهم از

.که باالخره خانم را بدنام کند شودیانتقام به باغ برگشته و حس حسادت او باعث م يبرا

من  دنیبه محض د.تخت افتاده بود يرو یحس یزخم را بسته و با ب دمیرفته و او را د ریدستور خانم دوباره به اتاق ام به

خانم چطور است؟:دیپرس

.شماست نگران
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.یو اتاق خانم را مرتب کن ياست حال بهتر است برو یکه من حالم خوب است و زخمم سطح دییبگو شانیا به

.دیا یاز دستم بر نم يکار یکه دروغ گفته ول دانمیم:او گفت.را به خانم دادم ریام غامیعمارت زمرد بازگشته و پ به

رفتم و تخت او را  ریشد به دستور خانم به دفتر امهوا روشن  یوقت.میماند داریدم هر دو مضطرب و نگران ب دهیسپ تا

.افتمییخال

و  دیشب فرا رس.از باغ خارج شده بود يانجام کار ياو برا میگشت یو بدنبال رضا قل میدر باغ قدم زد یعصر با نگران تا

.نمیبیاو را نمخان پسرت کجاست؟ یرضا قل:دیاو رفت و پرس ياز در باغ وارد شد وبه محض ورود خانم به سو شکاریپ

.دییبمن بگو دیدار ياگر امر.دمیدر دفتر باشد امروز او را ند دیبا

.ندارم يکار

شدن هوا مجبور شد به اتاق خود  کیارامش نداشت پس از تار يلحظه ا یرفت و خانم که از شدت نگران شکاریپ

 يرو یاز سمت کهیاق خانم شد و در حالاو متوجه قفل شکسته در ات.ومن به اتاق خود رفتم دیآقا از راه رس.بازگردد

عمارت زمرد جمع  يو کارکنان باغ پشت پنجره ها نیدمباعث شد که همه مستخ یدر پ یپ يادهایبند نبود با فر شیپاها

را به ساختمان  کنند؟آنهایچه م نجایا نیمستخدم:گفت یب یاقا را حس کرده بود به ب يعاد ریکه حالت غ یرضا قل.شوند

.مخصوص ببر

خانم .به سراغ خانم رفت کسریوحشت زده وادر عمارت زمرد شد و  یرضاقل.غر غر کنان همه را از آنجا دور کرد یب یب

افتاده؟ یچه اتفاق نجایا:دیقفل شکسته در با تعجب از من پرس دنیبا د یرضا قل.کردیم هیآهسته گر

؟یدهیمکه جواب مرا ن یمگر الل هست:زد ادیشد و فر یاو عصبان.سکوت کرد من

.دیاقا را آرام کن دیکن یو سع دیشماداد نزن کنمیناراحت است خواهش م یلیخانم خ شکاریپ يآقا

شده؟ د؟چهیکنیم هیخانم چرا گر:دیبه اتاق خانم وارد شد و پرس یرضاقل

.دیرا آرام کن شانیا دیندارد با يآقا حالت عاد:جواب داد هیبا گر خانم
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بهتر  دیقربان خودتان را ناراحت نکن:دید زدیم ادیآقا را که همچنان در راهروها فراز اتاق خانم خارج شد و  یرضاقل

.دیاستراحت کن یو کم دیاست به اتاق خود برو

.شومیرا ترك نکند من ارام نم نجایخانم ا کهیزمان تا

.ستیامشب حال خانم مساعد ن دیریبگ میفردا تصم کنمیخواهش م قربان

!انداخته؟ يکه مرا به چه روز ینیبیم ستیدرك که مساعد ن به

شب .سکوت تمام ساختمان را فرا گرفت يکرد تا به اتاق خود برود و پس از لحظه ا یفراوان آقا را راض یبا سع یرضاقل

 يرا رو ییپا يلحظه صدا کی.میاز اتاق نشست يحرف در گوشه ا یبدون کالم یرا در اتاق خانم گذراندم هر دو از نگران

ابتدا .شدینم دهید چکسیو ه کیهمه جا تار ستمیبه باغ نگر پنجرهآهسته برخاستم و از  دمیه باغ شنخشک شد يبرگها

شد  کیکرد و بما نزد دایادامه پ شیاز پ شیب یقدمها با سرعت يصدا یشده و دچار توهم شده ام ول یاالتیتصور کردم خ

خود را به  وناگهان ا.و از پنجره دور شدم  دهیکش يادیشازده در قاب پنجره اتاق ظاهر شد فر نیو بعد چهره خشمگ

.به وصال توست دنیمعشوقت را کشتم و حاال نوبت رس:داخل اتاق پرتاب کرد و گفت

.من شوهرم را دوست دارم دیبرو نجایاز ا دیخجالت بکش:داد و گفت هیاتاق تک واریاز ترس به د خانم

خورد؟یبه چه درد تو م یالابال شوهر

را برداشتم تا بر مغزش بکوبم که متوجه من شد پس از گرفتن  ینیپشت سر او رسانده و گلدان سنگ خود را به آهسته

نتواند وارد اتاق  یپوشاند تا کس نیسنگ یپشت در را با ش.کرد رونیبرگوشم زد و مرا از اتاق ب یمحکم یلیگلدان س

.شود

ازارم  نیاز ا شیب دیابرو کرد یمرا ب دیخواهیماز جان چه :گفتیکه م دمیشنیخانم را م يو حرفها ستادهیدر ا پشت

.دیرا ترك کن نجایبه خواسته شما عمل کنم ا توانمیمن نم دینده

.ییایبتو کمک کند بهتر است خودت با رضا و رغبت به آغوش من ب تواندینم چکسیمرد و حال که ه ریام
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نگونهیو ا يکرد وانهید خواهم؟مرایتو چه ممرگ من جز عشق از :گفتیشازده اتاق خانم را پر کرد که م هیگر يصدا

؟يداد حیاصل و نسب را بمن ترج یپسر ب کی

.افتدیو خونم به گردن تو م کشمیخجالت بکش و از اتاق من خارج شو وگرنه خودم را م شازده

.دل نگذار مرا آرزو به یبه عشق من جواب مثبت بده دیاست تو با يمن کار عاد يرا کشتم و کشتن تو هم برا ریام من

.و دست ناپاك تو بدنم را لمس نکند رمیبم حاضرم

.کنمیآنوقت هرکار که دلم بخواهد با تو م یتا قدرت مقاومت نداشته باش زنمیمن ناپاك است؟آنقدر کتکت م دست

ضربات  يهمه خواب بودند و فقط صدا ستیچ فمیتکل دانستمینم.عرق شد سیام حبس شد تمام بدنم خ نهیدر س نفس

و بدون اراده بطرف باغ و ساختمان  اوردهیباالخره طاقت ن.کردیشازده و ناله خانم جگرم را سوراخ م یدر پیپ

و حدس زدم  دمیاتاق د کیرا در  کلیه يقو يمردبود از پشت پنجره اتاق  گریکدیهیرفتم همه اتاقها شب نیمستخدم

الماس خواب آلود ومضطرب در چهار چوب در ظاهر  يپس از لحظه ا.آهسته چند ضربه به پنجره اتاق زدم.الماس باشد

؟یستیک:دیشد و پرس

.گلناز منم

؟یکنیچه م نجایشب ا نموقعیا

.دزد به ساختمان آمده عجله کن کنمیم فکر

و با  دمیمن به دنبال او دو دیاز گوشه باغ برداشت و به طرف عمارت زمرد دو یبرهنه چوب بزرگ يبا پا کمرتبهیالماس

و  یشده و به باغ هجوم آوردند شازده در شلوغ داریباغ ب نیدزد دزد همه ساکن زدیم ادیالماس که فريسر و صدا

.ختیاتاق خانم گر پنجرهباغ استفاده کرده و از  یکیاز تار نیازدحام مستخدم

از در باغ  یصخا یشازده با زرنگ یو با چوب چند ضربه به سر او وارد کرد ول دیشب الماس بدنبال شازده دو یکیتار در

کنار  یرا که شازده پشت در قرار داده بود به سخت ینیو صندوق سنگ میپنجره وارد اتاق خانم شد قیاز طر.فرار کرد
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؟.نیدیند بیشما آس:به خانم کرد و گفت یالماس نگاه.میدیکش

.ختهیآقا خواب است و دزد هم گر دیکن تیمن خوب است بهتر است سکوت را رعا حال

مشکوك پچ پچ کنان به خوابگاه خود بازگشتند بعد از رفتن آنها  يبا نگاهها نیاق خانم خارج شد و مستخدماز ات الماس

و  دیتحمل کن دیدار میهنوز هم تصم:از او سوال کردم میبدن خانم شده و با بغض در گلو يبهایو آس هایمتوجه کبود

د؟ییرا به اقا نگو قتیحق

را  عیکن همه وقا یسع زیتو ن دیایب ایصبر کنم تا فرزندم به دن دیشده با نین بدبجز تحمل ندارم آقا نسبت بم يا چاره

از  المیخ دیکودکم را بتو بسپرم و با خواهمیمن م.ینکن یبمن قول بده که هرگز با اقا مخالفت و بدخلق یفراموش کن

.بابت او راحت باشد

و جان شما در خطر  کندینم تیاز شما حما چکسیکه ه انددیاز حاال به بعد او م یول دیبود شما در خطر نبود ریام اگر

.است

 دوارمیحوصله ندارم که نگران او هم باشم ام.سپر کرد خسته شدم نهیمن س يبرا نهمهیا نکهیاز ا ستیبهتر که او ن چه

.دیایبه باغ ن گرید

د؟یچه کن زیهمه چ یشازده ب نیبا ا دیخواهیم

.تو نگران نباش رمیگیم يجد یمیو تصم کنمیتا صبح فکر م امشب

در اتاق آهسته به او نگاه کردم مثل بک فرشته با  ياز ال.دیتابیو نور آفتاب بداخل اتاق خانم نم دهیاتاق کش يها پرده

آنها .اش در کنار تختش بود آهسته وارد اتاق شدم ینوشته ها و صندوق چوب.فرو رفته بود قیعم یارامش کامل به خواب

خانم مرا دوباره به اتاق  يلحظه صدا کیرا ترك کردم  اتاقنیکمد قرار دادم پاورچ را جمع کرده و داخل

.گلناز:برگرداند

.کردم دارتانیکه ب دیخانم ببخش بله
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ندارد ساعت چند است؟ یاشکال

.صبح 10

دارم اقا کجاست؟ یبا او کار مهم دیایب نیبگو به شاه نش شکاریپ به

.هنوز خواب باشد دیشا دانمینم

.برو یاو از منزل خارج شده بعد بدنبال رضاقل ياست اول مطمئن شو تربه

.خانم چشم

او در دفترش نبود تمام .خان رفتم یاز خروج او از باغ به دنبال رضاقل نانیشدم و پس از اطم کیبه اتاق آقانزد آهسته

.تسیخان ن یرضاقل:به ساختمان برگشته و به خانم گفتم افتمیباغ را گشته و او را ن

به خارج از باغ  ياو را جهت انجام کار دیاز آشپز سوال کن شا.دیآ یممکن است؟او هر روز صبح زود به باغ م چطور

.فرستاده

باالخره :و گفت دیرا درهم کش شیمن اخمها دنیدستور خانم به آشپزخانه رفتم و آشپز طبق معمول به محض د به

؟يخودت را جا کرد

.آمدم نجایچرا به ا یبهتر است بپرس یادامه بده تیها هیو کنا شیبه ن یخواهیم یتا ک:به او گفتم تیعصبان با

.بگو و برو ؟زوديدار يچه کار:دیسرش را باال گرفت و پرس زدیغر م شیکه تا چند لحظه پ آشپز

نه؟ ایيکجاست؟از او خبر دار یرضاقل

ده؟یچرا رنگت پر:دیو بعد پرس دیحال خانم را پرس.همان لحظه وارد آشپزخانه شد یب یب

د؟یدیخان را ند یشما رضاقل دمیخوب نخواب شبید

.نداشت ياز او خبر گرید چکسیو نه ه یب یاشپز و نه ب نه

.امدهیامروز به باغ ن:ساختمان برگشتم و به خانم که مضطرب و نگران و منتظر من بود گفتم به
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!آمده ریسر ام ییچه بال!چه کنم ایخدا

.میبر کنص دیبا دینباش نگران

باالخره آدرس .ختیر رونیرا که در کشو و کمد او بود ب یرفت و اوراق ریبعد با عجله به دفتر کار ام.فکر کرد یکم خانم

.برو یبه در منزل رضاقل یزود آماده شو با درشکه چ:کرد و بمن گفت دایمنزل او را پ

او پس .افتمیرا آشفته و نگران  یدر زدن رضاقل بار نیمن پس از چند.آدرس را گرفت و مرا به آنجا رساند یچ درشکه

د؟یکنیچه م نجایدکایاز باز کردن در با تعجب پرس

.دیایدارد هر چه زودتر به باغ ب یبا شما کار مهم خانم

.توانمینم امروز

مرا به داخل منزل خود دعوت کند کنجکاو شده و  خواهدیکه نم دیدر چهارچوب در بنظرم رس ستادنشیحالت ا از

!ببرم یدرشکه چ يآب برا یممکن است کم:فتمگ

.برمیاو اب م يمن برا دیبمان نجایشما هم:بود گفت ستادهیهمانطور که ا یقل رضا

پدر  دیپرسیکه م ریام فیضع يهمان لحظه صدا.آب بدست من داد یوانیبداخل منزل رفت و در بازگشت ل بعد

.دمیشن ست؟رایک

.امدهیبه باغ ن رخانیدو روز است ام یکی:دمیخوشحال از زنده بودن او پرس و

د؟یپدر کجا هست:دیپرس ردوبارهیام

با او  یداده و پس از بازگشت به در منزل رضاقل یاب را به درشکه چ وانیمن ل.از جواب دادن طفره رفت یرضاقل

.میایاغ ببه ب توانمیآمده که نم شیمهم پ يامر دیاز جانب من از خانم معذرت بخواه:او گفت.کردم یخداحافظ

من  دنیاو به محض د دمیخانم را منتظر و نگران د زدمیسرعت خود را به باغ رسانده و همانطور که حدس م به

.زنده است ریخوشبختانه ام دینگران نباش ریچه خبر؟خبر خ:دیپرس
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.خدا را شکر:باغ نشست و گفت یصندل يرو دیکش ینفس راحت خانم

به پاك بودن خانم  یول شدمیم دیگاه دچار ترد دادندینشان م گریکدینسبت به  ریام که خانم و يعالقه ا نهمهیا دنید از

و  دهیتلخ خانم را به چشم خود د یمورد سات به خصوص که همه لحظات زندگ یب دمیترد دانستمیداشتم و م نانیاطم

.کردمیحس م

به .شودیم کیکه آقا به عمارت زمرد نزد مدیمن از پنجره اتاق خانم د.گرفته وارد باغ شد يا افهیشد و آقا با ق عصر

.آقا آمده بهتر است به اتاقم بروم:خانم گفتم

.بگذارند ریبه خ خدا

برافروخته وارد باغ  يبا چهره ا زدیو غر م دیدویراه رفتن م يبه جا تیاز ورود او فخر السلطنه که از شدت عصبان پس

.برادر به دادم برس:زد ادیکنان خود را به اتاق اقا رساند و فر هیگر.شد

.شده وانهیچه شده؟شازده د:دیپرس مهیبود سراس شیخان که در حال عوض کردن لباسها حسن

ست؟یشده منظورت چ وانهید

روزها در  زندیم بیو غر بیعج يدر خواب حرفها دیا یاوقات به منزل نم شتریسربه هوا شده و شبها هم ب مدتهاست

.ستیشازده سابق ن گریسرش آمده او د ییچه بال دانمینم.ندارد یهم رفتار خوب و بدتر از همه با من خوابدیمنزل م

.دیایبه او بگو نزد من ب یکنیاشتباه م دینکن شا هیگر

گرفته و اخم الود داشت و معلوم بود که به اصرار همسرش  يا افهیبعد هماره شازده که ق کساعتیرفت و  فخرالسلطنه

د؟یدار يبا من کار:آقا سالم کرد و گفت دنیو پس از دا.با او همراه شده وارد باغ شد

.نیبنش

.خواهر شما دمار از روزگار من در آورده نیبروم ا دیندارم با وقت

د؟یصحبت کن باز هم دعوا کرد درست
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.دعوا کردن ندارم حوصله

.ییمن بگو يرا برا زیبهتر است همه چ شازده

 دهیجمله او رنگ از رخسارش پر نیحس کردم با سوال آقا و آخر.ده کردمحق جانب شاز افهیبه ق ید راتاق نگاه يال از

م؟یچه بگو:گفت یو با دستپاچگ

.شازده تنها صحبت کنم دیمن با یدر باغ گردش کن یبهتر است کم:خان به فخر السلطنه گفت حسن

 کیه به اتاق آقا نزدمن دوبار.سرعت از پشت در اتاق دور شدم فخرالسلطنه از اتاق خارج شد و به باغ رفت به

ست؟یادها چ نیا يخواهرم را دوست دار يکردیتو ادعا م کهیمرت:دیبالفاصله حسن خان از شازده پرس.شدم

.اوردیب يمن فرزند ينتوانست برا یمتنفر کرده او حت یدوستش ندارم او مرا از زندگ گریفرق کرده د یلیاوضاع خ حاال

حال برو و دوباره به او محبت .نه بحاطر عشق و عالقه يما با او ازدواج کرد یبحاطر ملک و امالك و ثروت خانوادگ تو

.رمیگیم دهیمنهم سخنانت را نشن.کن

.بروم دیبا د؟منیندار يکار:بزند برخاست و گفت یحرف نکهیبدون ا شازده

؟يرویشبها چرا به منطل نم.با تو حرف دارم نیبنش يدار يعجله ا چه

رفته؟ دتانایدر خدمت شما هستم  شبها

.نمیبیو رفتن تو را نم بردیمن سرشب خوابم م شهیاست که هم بیعج

خواهر شما دوست  رومیشما به منزل م دنیهر شب پس از خواب:گفت یعصب یرا گم کرده و با حالت شیدست و پا شازده

د؟یکنیاو را باور م يشما حرفها.کند ییدارد بهانه جو

بمن دروغ  کندیاو هرگز جرات نم کنمیخواهرم را باور م يحرفها شهیمن هم:گفتبه او کرده و  یپر معن ینگاه حسنخان

.داریشب به منزل برو چه من خواب باشم و چه ب 8از امشب رسا ساعت .دیبگو

 یپس از خداحافظ نیبا او بحث کند بنابرا تواندیو نم ستیعصبان بایاز لحن صحبت حسن خان حس کرد که او تقر شازده
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زود  شهیمثل هم دیبا دیرسیبنظر م نکهیشد و با ا اكیتر دنیو آقا مشغول کش دیشب فرا رس.کرد او را ترك يسرد

خواب آور  يشازده هر شب در شراب آقا دارو کنمیفکر م:بود من کنجکاو شدم و به خانم گفتم داریبخوابد تا صبح ب

.ختیریم

.یکجا مطمئن از

خود  يو اقا از جا شودیکه شبها م ییآن همه سر و صدا کنمید و من فکر مبو داریکه اقا تنها بود تا صبح ب شبید نکهیا از

.ستین لیدل یب خوردیتکان هم نم

.شودیخودش م ریکند دامنگ ایدن نیدر ا يهر کس هر بد:لب گفت ریسکوت کرد به فکر فرو رفت و ز خانم

خانواده با  نیا.حسن خان مرده ام يندارد من برا يا دهیفا:حلقه زده بود گفت شیاشک در چشمها کهیدر حال خانم

و  دیآ یم ایفرزندم بدن گریچند ماه د میبهتر است هر دو سکوت کن.مرا تباه کردند یرنگارنگ خود زندگ يها سهیدس

.کنمیحسن خان را ترك م يزیمن بدون ابرور

شود؟یکودکتان چه م پس

جز  کنمیم فیتعر شیرا برا زیشد همه چبزرگ  یو وقت میآ یم دارشیرا بتو خواهم سپرد هر روز به د فرزندم

.از خانواده اوست کشمیکه م ییبتهایاست و تمام مص یفیکه او انسان شر رایپدرش را ز ینامهربان

هشتم فصل

قرار  میشانه ها يرا رو یگنیسن تیدارد بار مسئول میالسلطنه مرا به فکر فرو برد حس کردم تصم زیعز يصحبتها

همان لحظه مرگ مرا د رآغوش کشد و  خواستیشدم که دلم م شانیو معصوم آنقدر پرنیچهره غمگ دنیاز د.دهد

مجبور به  ایکنم  یدر آن باغ زندگ توانمیاو م تنکه پس از رف دانستمیگرچه نم.نمیکس نب یاو را افسرده و ب نگونهیا

آنجا را ترك  دیایسرم بيگرفتم هر بال میکودکش تصم یکس یاو و ب يهایبخاطر مهربان یترك آنجا خواهم شد ول

.نکنم
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خانم  یزندگ يهاینسبت به حسن خان در وجودم شکل گرفت و او را مسئول تمام نابسامان یبیفکر حس تنفر عج نیا با

بود  نیاتاق سنگ يهوا.از اتاق نشست و شروع به نوشتن کرد يروز صبح او در سکوت مطلق گوشه ا کی.دانستم 

پنجره رو به باغ  کیکه به آن اتاق دربسته که فقط  رم او همچنان نشسته بود و انگاکرده و از جا برخاست یاحساس خفگ

ندارد و استراحت و آرامش او فقط با نوشتن  ازین زیبه مصاحبت من ن یکه حت دمیشیبا خود اند.داشت عادت کرده بود

 هب.ستیغذ و قلم به او وفادار نجز کا چکسیه کردیاعتماد بود و فکر م یب انشیهم نسبت به اطراف دیشا.شودیم نیتام

سر و صدا از اتاق  یپر از کلمات درونش تنها گذاشته و ب يایاو را با دن.اموزمیفکر افتادم که از او خواندن و نوشتن ب

فرو رفته بود و تا ظهر جز تک تک ساعت  قیعم یبود هم اکنون به خواب داریآقا که شب قبل تا سحرگاهان ب.خارج شدم

.دیرسیبگوش نم ییصدا چیه تیششاه ن يوارید

آمد  رونیسکوت شکسته شد و آقا از اتاق ب نیپس از ورود به شاه نش.به باغ آمدند نیشمس السلطنه و رکن الد ظهر

کتک  زیهمه چ یو خواهرتان در منزلش از دست شازده ب دیا دهیشما راحت آرم:او گفت دنیشمس السلطنه به محض د

.زندیو دم نم خوردیم

چه شده؟:دیشد و پرس خکوبیخود م ين مثل برق گرفته ها در جاخا حسن

.دیرا بزرگ جلوه دهند شما خود را ناراحت نکن يزیزنها عادت دارند هر چ:خود گفت یشگیبا حالت ارام هم نیالد رکن

 ینیببدنش را بتو نشان دهد تا ب يهایکبود تواندیکه نم فیح:شد و گفت یشوهرش عصبان يالسلطنه از خونسرد شمس

راحت و  الیرفته که چطور با التماس با خواهرم ازدواج کرد حاال با خ ادشینقطه سالم در بدنش نمانده  کییکه حت

.کندینم یاعتراض چکسیو ه کندیم یحرمت یبه او ب یبدون ترس از کس

 يضوع را جدکن مو یسع زیتو ن رومیهم اکنون به منزل او م:لب گفت ریز دیلرزیاز خشم م کهیخان در حال حسن

.يرینگ

چه کنم؟ یبعن
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.دخالت نکن فقط

 ریخانم از زنده بودن ام.به دنبال او باغ را ترك کردند زین نیبه سرعت از منزل خارج شد و شمس السلطنه و رکن الد آقا

دارم تو يبرا یتیمامور:پس از رفتن آنها به باغ آمده الماس را احضار کرد و به او گفت.بود دهیرس ینسب یبه ارامش

.دییامر بفرما:گفت الماس

پس از  چکسیبده مواظب باش ه کیکار نکن عصرها را استراحت کن و شبها در باغ کش شتریامروز به بعد تا ظهر ب از

.شب حق ورود به باغ را ندارد 8ساعت 

.خانم چشم

گذشته  تیع منزل نظم و ترببود که اقا به منزل بازگشت و بدون خوردن شام به رختخواب رفت اوضا دهیرس مهیبه ن شب

او را در دفتر  يجا یرفت و وقت ریصبح روز بعد آقا بدنبال ام.بود ختهیتمام کارها بهم ر یرا نداشت و در نبود رضا قل

از باغ خارج  یشد با نگران یرضا قل بتیمتوجه غ یگرفت و وقت گریدسراغ او را از خدمه .تعجب کرد اریبس دید یخال

.شد

جز آقا حق عبور و مرور در باغ را  چکسیشب ه 8و همانطور که خانم گفته بود پس از ساعت  دادیم کیشبها کش الماس

زد  يبا صدا کشبینکهیتا ا کردیکرده و شبها را با ارامش کامل استراحت م تیمقرارت خانم احساس امن نیبا ا.نداشت

صدا قطع شد و همه در سکوت فرو رفت خانم از سر و يلحظه ا زپس ا.شدند داریالماس همه از خواب ب ادیو خورد و فر

چه شده؟:دیعمارت زمرد خارج شد خود را به الماس رساند و از او پرس

قصد ورود به باغ را داشت من با چوب او را زدم و او مجبور  انهیمخف یشخص:انداخت و آهسته گفت ریسرش را ز الماس

.به فرار شد

؟یرا شناخت او

.بوده یکه بوده احتماال دزد خانگ دانمیم:لب گفت ریکه حدس زده بود زسکوت کرد و خانم  الکاس
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.او را زدم نگرانم نکهیعرض کنم راستش خانم از ا چه

حق ورود به باغ  چکسیه.یادامه ده نکاریبه ا دیبه بعد هم با نیو از ا يات عمل کرد فهینباش تو به وظ زیچ چیه نگران

.بهیچه غرشب ندارد چه اشنا  8را بعد از ساعت 

.خانم چشم

با .دیدر باغ د دادیم کیدر کنارش گذاشته و کش یچوبدست کهیشب حسن خان وارد باغ شد و الماس را در حال يها مهین

.دیا یچه خبر؟چند روز است سرکار نم یاز رضا قل:دیتعجب از او پرس

.من اطالع ندارم قربان

ست؟یموضوع چ يبدست شد چماغ

.وارد باغ نشود یشب به بعد کس 8دارم از ساعت  تیمامور

رو بتو داده؟ تیمامور نیا یچه کس:شد و گفت کیبه الماس نزد آقا

.السلطنه زیعز خانم

خبرم؟ یافتاده که من از آن ب یاتفاق چه

 یبه منزل رضا قل یفورا با درشکه چ:گفت یعصبان یبا حالت دیآقا که سکوت او را د.نگفت چیانداخت و ه ریسربز الماس

.برو

.خواب باشد کنمیشب است فکر م مهین قربان

.امدهیبدانم چرا سرکار ن دیجهنم که خواب است با به

محکم وارد عمارت شد و پس از  يآقا با قدمها.کرد و همراه او از باغ خارج شد داریرا از خواب ب یدرشکه چ الماس

.ورود بدون اطالع به اتاق خانم وارد شد

از .که با ورود آقا اتاق را ترك کردم کردمیخواندن و نوشتن م نین بود و من تمرطبق معمول مشغول نوشت خانم
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بالفاصله پس از بسته شدن در اتاق  یبه اتاقم رفتم ول یبا نگران.خواهد داشت يکه خانم شب بد دمیاقا فهم تیعصبان

 ادیچرا فر:دیپرس ستیاقا چ تیعلت عصبان دانستیکه نم نمخا.عمارت را لرزاند يستونها شیادهایاقا و فر يخانم صدا

؟یزنیم

به سراغت آمدم و  یمن احمق را بگو که با چه عشق.دارد تیاهم يزیتو چه چ يبرا يحق دار زنمیم ادیچرا فر یدانینم

که حق با مادرم  فهممیکردم و حال م یمن سنت شکن.کردم تا با تو ازدواج کنم یستادگیدر مقابل مخالفت خانواده ام ا

.بود

.دییخود را بگو تیعلت عصبان ستین بهتر

تو را مجذوب کرده  نگونهیکه ا یسینویم زیچه چ ستیتو فقط نوشتن است و بس معلوم ن یدارد زندگ یتو چه فرق يبرا

.ینکن ییو مظلوم نما ینیننش يتا انقدر مرموز گوشه ا سوزانمیرا م تیتمام نوشته ها ؟امشبيغافل شد یو از زندگ

 ریمرا تحق زتانیخانواده عز دیشما اجازه داد.شماست يهایاز دست نامهربان کشمیهر چه م!دینکن نیبمن توه نیاز ا شیب

.دیکنیمرا سرزنش م برمیپناه م میمن به نوشته ها و تکه کاغذها یکنند و وقت

.يو انزوا شد ییمعتاد به تنها تو

.است اكیتر دنیبهتر از کش ادینوع اعت نیا

؟یزنیم هیبمن کنا یچه حق به

.دییخود را بگو تیبهتر است علت عصبان نیقصد ندارم شما را برنجانم بنابرا من

دهد؟یم کیچه کش يبرا الماس

 یرا به او دادم از نظر شما اشکال تیمامور نیمنزل ا تیاست من بخاطر امن نیخدمه باغ سنگ ریخواب شما و سا شبها

دارد؟

.هم مفقود شدند ریو ام یقلچه خبر است؟رضا  نجایبمنزل آمده؟معلوم هست ا دزد
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.میبا هم صحبت کن میتوانیما م دیاستراحت کن یبا کم شما

.دیمرا آشفته کرده ا یارام باشم شما زندگ توانمینم من

داشتم و هم اکنون  یبتیوارد منزل شما شدم هر روز مص کهیارام باشد از روز دیاعصاب من با دینزن ادیفر کنمیم خواهش

را  ندهیچند ماه آ دیاجازه بده.به او وارد شود يمن صدمه ا یبا ناآرام خواهمینم کنمیوجودم حس مکه کودك شما را در 

.کنم یدر آرامش زندگ

.دهدیم وندیمرا بتو پ یاست که زندگ يزیمن تنها چ کودك

.دیشویمشما پدر  دیدار ينتریسنگ تیبه بعد شما مسئول نیخورده از ا وندیپ گریکدیمن و شما با محبت به  یزندگ

خود  ییو تنها کنج خانه ام با تنها کهیدیشدم و حال با ریبخاطر تو با همه افراد خانواده ام درگ یمرا گرفت شیآسا تو

.بسازم

.قصد ازار شما را نداشته ام چگاهیمن شما را دوست دارم و ه میدوباره شروع کن میتوانیم:گفت یبه آرام خانم

بخاطر .يرا بمن حرام کرد یمرموزت زندگ يو با کارها يخانواده ام را از من جدا کرد من از تو متنفرم تو:زد ادیفر آقا

.میتو مجبور شدم به مادرم دروغ بگو

.خود شما بود میتصم نیرفته که ا ادتانی

.بعد از تو جدا خواهم شد يآور ایبحث با تو زن ابله را ندارم منتظرم تا کودك را به دن حوصله

.بدون طالق رومیمن از منزل شما م ستین ییبه جدا اجیاحت

در  یو خواب آلودگ یالماس که خستگ.خود را به الماس رساند مهیباز شدن در باغ آقا از اتاق خانم خارج شد و سراس با

.ستیخانه بستر ضیو در مر ماریب رخانیام:گرفته گفت ییبود با صدا انینما شیچشمها

؟يسوال کرد یرضا قل ست؟ازیاو چ يماریب

 رسدیافتاده فردا صبح به حضور شما م ینکرده اتفاق يمن وحشت کرد و فکر کرده خدا دنیقربان او پس از د ریخ
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.دیخودتان از او سوال کن دیتوانیم

.رحم کن ایخدا:گفت اریاخت یب ریشدن ام يو از خبر بستر دیاز پنجره اتاق مکالمه الماس با آقا را شن خانم

تا صبح در عمارت  یبلند شروع به قدم زدن در باغ کرد و آقا از نگران يداشت با قدمهارا بر یدوباره چوبدست الماس

.زمرد قدم زد و خوابش نبرد

 یباز شدن در باغ توجه همه را جلب کرد من از پنجره اتاق فخر السلطنه را که با شتاب بطرف عمارت زمرد م يصدا

چه شده؟ يچزا آشفته ا:دیاشت پرساو را در آن وقت شب ند دنیآقا که انتظار د دمیآمد د

.شده وانهیبرس شازده د ادمیفر به

د؟یدعوا کرد باز

را باز کرد  شیمرتبه چشمها کیاو خواب بود و من تازه به رختخواب رفته بودم که  فتادیما اتفاق ن نیب يمشاجره ا چیه

تو را  زدیم ادیکردم و او فر یزندان یبطرف من حمله ور شد من فرار کرده و خود را در اتاق یطانیش يو با خنده ها

.ختمیمرا بکشد از پنجره اتاق گر نکهیباالخره از ترس ا دیکوبیو با لگد بدر م کشمیم

.میآ یمن با تو بمنزل م نترس

صبح اقا خسته و نگران به  يها یکینزد.میمن و خانم تا صبح چشم به در باغ دوخت.به سرعت از باغ خارج شدند  آنها

.دیوخواب اتاقش رفت

عصر آقا از .رفت و مشغول کار شد ریبه دفتر کار ام کسریافسرده وارد باغ شد  يبا چهره ا یصبح رضا قل 8ساعت

به سرعت خود را به دفتر رساند خانم که از پنجره شاهد  دیرا در دفتر مشغول کار د یعمارت زمرد خارج شد و رضا قل

.افتاده یچه اتفاق شبید ستیلوم نبگذارند مع ریخدا بخ:لب گفت ریماجرا بود ز

.دیارام باش دیکن یسع شما

!داندیدارد خدا م یچه سرنوشت ندهیدر آ چارهیکودك ب نیا.بتوانم آرام باشم کنمینم فکر
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.دیکه آرامش خود را حفظ کن خواهمیکودکتان از شما م یبخاطر سالمت منهم

.را احضار کرد شکاریبود پ ریرك کرد و خانم که نگران وضع امدر دفتر کار نماند و بعد باغ را ت شتریب قهیچن دق آقا

 ری؟اميچند روز کجا بود نیا:دیاز او پرس یخانم با مهربان.خسته وارد اتاق خانم شد و سالم کرد يا افهیبا ق کاریپش

کجاست؟

!داندیدارد خدا م یچه سرنوشت ندهیدر آ چارهیکودك ب نیا.بتوانم آرام باشم کنمینم فکر

.دیکه آرامش خود را حفظ کن خواهمیکودکتان از شما م یبخاطر سالمت ممنه

.را احضار کرد شکاریبود پ ریدر دفتر کار نماند و بعد باغ را ترك کرد و خانم که نگران وضع ام شتریب قهیچن دق آقا

 ری؟اميچند روز کجا بود نیا:دیاز او پرس یخانم با مهربان.خسته وارد اتاق خانم شد و سالم کرد يا افهیبا ق کاریپش

کجاست؟

.خانه ببرم ضیمجبور شدم او را به مر روزیاست د ضیمر ریام-

از شازده چه خبر؟-

او افتاده ؟ يبرا یدانم مگر اتفاق ینم-

نگفت ؟ يزیاقا به شما چ-

.ریخ-

.بگو يبه کمک دار اجیاگر احت-

.از شما ممنونم ، اقا مرا شرمنده کردند-

؟يرو یم ریبه مالقات ام یتچه ساع-

.گریبا اجازه شما دو ساعت د-
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.میا یخانه م ضیمن با تو به مر-

:به خانم کرد و گفت یبا تعجب نگاه یرضاقل

.ستمیبه زحمت شما ن یراض-

ادتیروم فقط  یشوم و به مالقات او م یمن با تو همراه م.ستیخانه بستر ضیاز دوستانم در مر یکیستین یزحمت-

.باشد که اقا از قصد مالقات من با دوستم خبر ندارد

.دیمطمئن باش-

تکان داد  یمجروحش را به سخت کریخانم پ دنیبا د ریام میخانه رفت ضیبه مر یهمان روز من و خانم همراه رضاقل عصر

:شد و گفت کیبه او نزد یتخت نشست خانم به ارام يو به احترام خانم رو

.ان نخورتک یبهتر است بخواب-

:اهسته به او گفت ریام

د؟یکن یچه م نجایشما ا-

دکتر از اتاق  دنید يبرا شکاریشود پ ریسراز شیگونه ها يبود رو کیخانم جمع شد و نزد يبایز يدر چشم ها اشک

 دنیاز د.دیترک زالسلطنهیبغض عز یبه محض خروج رضاقل.اتاق نشستم يدر گوشه  یصندل کیيخارج شد من رو

عشق  يرویفقط ن دمیشیخود اند شیپ.شد رگونچانه او حالم دگ ریلبو ز يضربات چاقو در رو يو جا ریبود امصورت ک

را پاك  شیاورد و اشک ها رونیب فشیاز ک یخخانم دستمال.کند يکار نیبا وقار را مجبور به چن یتواند جوان یم

:خانم منقلب شده بود اهسته گفت دنیازد ریام.کرد

.کشم یباالخه ان نامرد را م نمییب انیا را گرخواهم شم ینم-

.جان تو در خطر است ییایبه باغ ن گریبهتر است د.تو ندارم تیبه حما یاجیاحت گریشده ، د وانهیشازده د-

.رمیگ یان نامرد زنده است من ارام نم یتا وقت-
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.ییایبه باغ ب يحق ندار میوگ یتواند وارد باغ شود باز هم م یدهد و هچ کس نم یم کیالماس شب ها کش-

از اتاق برگرداند تا ما  گرید یصورت خود را به جهت ردیرا بگ شیاشک ها يتواند جلو ینم دیرس یکه به نظر م ریام

:سپس اهسته گفت مینیاشک الود او را نب يچهره 

.ندیشما را بب یترسم کس یم دیجا برو نیکنم هر چه زودتر از ا یخواهش م-

او را  يرا پاك کرد بعد لحظه ا ریام يبر خاست و با دستمال اشم ها ریکنار تخت ام یصندل ياز رو یلیمیبا ب خانم

:و گفت ستینگر

خودم  یسع یهمه لطف تو را پاسخگو باشم ول نیتوانم ا ینم يکار چیکنم گرچه با ه یتو را جبران م يفداکار يروز-

.مواظب خودت باش.کنم یرا م

 ینا معلوم چشم دوخته و سخت نم يکند و خانم که به نقطه ا دایپ يشتریزد تا سرعت ب یا شالق مبه اسب ه یچ درشکه

او  دمیبا کمال تعجب اقا را در منزل د میدیبه باغ رس یوقت.نگران بازگشت به منزل بود یعصب یگفت در تمام راه با حالت

:دیکشادیما فر دنید ازپس .دیچک یخون م شیاز چشم ها تیاز شدت عصبان

؟ دیکجا بود-

بدهد سکوت  یدانست چه جواب یو خانم که نم دمیاز ترس به خود لرز.خود را به اتاق رسانده و همانجا نشستم من

:دیاقا دوباره پرس.کرد

؟ي؟ مگر قرار نبود که از منزل خارج نشو يبپرسم خودت بگو کجا بود یکه از درشکه چ نیقبل از ا-

 یدرشکه چ راغیاز اتاق خارج شد و به  دیلرز یبدنش م يتمام اعا تیاقا که از شدت عصبان باز هم سکوت کرد و خانم

.رفت

جرات  یبدتر از من دارد ول یداشتم فکر کردم خانم هم حال یاز ترس حالت خفگ.توانم نفس بکشم یکردم نم حس

:دیو پرس که دوباره به اتاق خانم رفت دمیاقا را شن يپا يصدا.نکردم از اتاقم خارج شوم
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 نیاز ا شیب میابرو یخواه یخانه بروم و پرس و جو کنم ؟ م ضیبه مر اییده ی؟ جواب م یرفت یمالقات چه کس-

؟.برود

که  دمیمرتبه او را در چهار چوب در اتاق خود د کیتر کرد و  یکار او اقا را عصبان نیباز هم سکوت کرد و ا خانم

:دیپرس نیخشمگ

؟ دیرفت یمالقات چه کس-

:گفتم یبه سخت ياز ترس بند امده بود و نتوانستم جواب بدهم پس از لحظه ا زبانم

.میخانه رفت ضیبه مر-

رفت ؟ یدانم بگو خانم به مالقات چه کس یرا م نیا-

.دانم ینم-

؟يمگه همراه او نبود-

.من در درشکه ماندم-

.يگذار یتو هر گز او را تنها نم یول-

.زد از خانم اجازه گرفتم و در درشکه ماندم ینه حال مرا بهم مخا ضیمر يبو

.بپرسم یتوانم از درشکه چ یکه م یدان یم ییگو یدروغ م-

:کردم و گفتم يلحظه فکر کیکه  دیلرز یبدنم از شدت ترس م تمام

.خانه همراه خانه بودم داخل نشدم ضیتا در مر یشدم ول ادهیمن از درشکه پ-

!؟يدر درشکه ماند یتو که گفت-

.میدانم چه بگو یرا گم کردم و نم میترسم دست و پا یاقا به خدا از شما م-

:زد ادیفر اقا
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.کرد ، خدا از او نگذرد لیمرا به جهنم تبد یزن زندگ نیا ندیگو یهمه به من دروغ م-

م بدنم عرق کرده بود ، به سراغ خانم رفته تما ی، از شدت ناراحت دمیدر باغ را شن ياز اتاق خارج شد و بالفاصله صدا اقا

:و گالب به اتاق خانم امد و غر غر کنان گفت دمشکیاو با عرق ب.را صدا کردم یب یب.افتمینیزم يرو هوشیو او را ب

!کند مانیخواهد زا یچه طور م ستیمعلوم ن چارهیزن ب-

:به او زده و گفتم يلبخند شیهامن با باز شدن پلک . را گشود  شیساعت چشم ها میپس از ن خانم

.گذشت ریبه خ یسخت بود ول یلیخ-

.ی، به خاطر من دروغ گفت یتو تنها دوست من هست-

.شد ، خدا مرا ببخشد یگفتم بدتر م یاگر راست م-

.از تو ممنونم.يندار يجز وفادار یگناه چیبخشد ، تو ه یخداوند خطا کاران را نم-

.میماجرا را به اقا بگو يمه من ه دیاگر اجازه بده-

.رندیگ ینکنند اروم نم رونیمنزل ب نیاز ا اهیکه مرا رو س یندارد ، انها وقت يا جهینت-

و  یکه مرد منطق نیو فخرالسلطنه به عمارت زمرد وارد شدند رکن الد نیهنگام اقا همراه شمس السلطنه و رکن الد شب

:بود به اقا گفت يبا وقار

خوب است ؟ شانیحال ا نمیب یلسلطنه را مدت هاست در جمع نما زیخانم عز-

:به فخرالسلطنه کرد و گفت ینگاه یچشم ریز اقا

.داشته باشد بهتر است در اتاقش استراحت کند یکنم حال خوب یفکر نم-

:دیپرس یالسلطنه با تظاهر به نگران شمس

است ؟ ضینکرده مر يخدا-

:بلند گفت يالسلطنه با صدا فخر
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 یما م يهمه  شیکند و از چشت در به ر یم یکند و خود اسوده در اتاقش ارام زندگ یم ضینترس او همه را مر-

.خندد

:که صورتش سرخ شده بود اهسته گفت نیالد رکن

؟ دیشو یم شانیچرا مزاحم ا دیکنم اهسته صحبت کن یخواهش م-

:گفت یخان با ناراحت حسن

با شما هم صحبت شود؟ دیانتظار دار دیزن یبه او زخم زبان م دییا یجا منیشما هر بار که به ا-

:زد ادیفر یبا حالت عصب فخرالسلنه

.میکه با او همکالم شو ستیما ن يدر شان خانواده  دیدان یکه خودتان م یدر صورت دیکن یاز او دفاع م شهیشما هم-

:برخاست و گفت داوریفخرالسلطنه طاقت ن يصحبت ها دنیبا شن نیالد رکن

.میکن یرا مالقات م گریکدیخانه  ضیفردا در مر میحسن خان بهتر است ما برو-

 یطول ینگران نیا یبروند ول ریخواهند به مالقات ام یهمه م میو فکر کرد میجمله من و هانم نگران شد نیا دنیشن با

:چون حسن خان گفت دینکش

کشد ، من نگران خواهرم هستم که بعد از مرخص شدن او از  یها طول مشازده مدت  يدارد معالجه  دهیدکتر عق-

.کند یزندگ وانهیمرد د هیتواند با  یچطور م مارستانیت

گفت ك تیبا عصبان واهید يکلمه  دنیبا شن فخرالسلطنه

طور  نیاو ايدر باره  دیا ی، او دوست شماست چطور دلتان م ستیهم ن وانهیاست ضمنا د يبستر مارستانیاز در ب-

.دیصحبت کن

:خان گفت حسن

 يادیبه مراقبت ز اجیکند او احت یتواند مثل گذشته با تو زندگ یبه بعد نم نی، شازده از ا يریرا بپذ قتیحق دیتو با-
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.دارد

:و گفت دیکش یقیانها نفس عم يحرف ها دنیبا شن خانم

.چوب خدا صدا ندارد-

نهم فصل

مثل  نیمستخدم. را بر همه سخت کرده بود  دنیافکنده و نفس کش یمرگ بارش را بر باغ لعنت يهیسا يدیو ناام اسی

.نگران حال خانم بود یب یدادند ، ب یسابق تن به کار نم

گاه ساعت . کرد  یم میرو به باغ تقس ياش را با قاب پنجره  یینشست و تنها یو تنها م کهیهمچنان در اتاق خود  خانم

.کرد یدسته پنجه نرم م زیاسرار ام ییایکرد و در دن یحضور مرا حس نم یاو بودم ولها در کنار 

انجام  يگه گاه برا یرضاقل.امد یوقت به منزل م ریگذراند و شب ها د یاز روز خارج از منزل م یطوالن يساعت ها اقا

باغ بود  يو از کار افتاده  ریتند باغبان پخود داش فیانجام وظا يبرا یکه هنوز رمق یزد و تنها مسان یکارها به دفتر سر م

و الماس که شب ها  ختیر یلب سکوت باغ را به هم م ریز يشعر يو زمزمه  اهانیگل ها و گ ياریکه هر روز عصر با اب

.نگران است یدزد خانگ یوانگیکه از د دیرس یداد و به نظر م یم کیباغ کش واریدر کنار د

خانم از .خانه مرخص شد و بالفاصله به باغ امد ضیاز مر ری،ام دیسال طول کش کیيه که به انداز ياز دو هفته ا بعد

:گفت یو با خوشحال دیاتاق او را د يپنجره 
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.امد ریگلناز ام-

:دمیو پرس دمیرا در چشمان خانم د ياز مدت ها برق شاد بعد

!دیایبه باغ ن دیهست که به او گفت ادتانی-

 ونیمن تا ابد مد.ست که جانش را به خاطر من به خطر انداخت یندارد ، او تنها کس یجان تیباغ امننیدانم که در ا یم-

.در گاه خداوند کرده بود اهیمرا رو س زیهمه چ یب ياو هستم اگر او نبود شازده 

شازده از بر گشت که  ينشد و کم کم باغ به وضع عاد کیدر دفتر کار خود ماند و هر گز به اتاق خانم نزد ریام

.حسن خان امد داریمرخص شد ، و به همراه فخرالسلطنه به د مارستانیت

که داشت از پنجره فاصله گرفت  یو خانم با احساس ترس میدیاتاق د يضعبف و الغر او را از پنجره  کریو خانم پ من

.دمیشد د یم کیکه به او نزد یرا در حال ریو ام ستادمیمن همانجا ا یول

:همان لحظه خود را به شازده رساند و لبخند به لب گفت ریام.شدند کیشازده به عمارت زمرد نزد و فخرالسلطنه

نه ؟ ایيعاقل شد-

با  ریام.گرد ریام يبه سر پا یو نگاه ستادیبدون حرکت ا ياو لحظه ا دنیمرده باشد با د ریکه انتظار داشت ام شازده

:بلند گفت يصدا

.زنده هستمشازده شرافتمند من هنوز -

اورد نگاهش به شازده کرد دست او را گرفت و به عمارت زمرد رفت و در حال  یکه از حرف ها سر در نم فخرالسلطنه

:حرکت گفت

؟یمگه قرار بود مرده باش-

به طرف دفتر کارش حرکت کرد و شازده که قدرت راه رفتن نداشت به کمک فخرالسلطنه وارد عمارت زمرد  ریام

شازده که هنز مات زده و باورش نشده بود با ان .انها خوشحال شد و شازده را در اغوش گرفت دنیاز د حسن خان.شد
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از فخرالسلطنه  یحسن خان با نگران.نگاه کرد راحسن خان  یعکسالعمل چیزنده است بدون ه ریکاردش ام يهمه ضربه 

:دیپرس

که حالش خوب شده ؟ یمطمئن-

.به او بدهم دیخواب اور داده که هر شب با يدارو يادی، مقدار ز شود یعصبان دیدکتر گفت نبا-

:دیخان از سکوت شازده نگران شد و پرس حسن

زند ؟ یچرا حرف نم-

.حالش دگرگون شد ریام دنیدانم چرا با د یزد ، نم یجا حرف م نیقبل از امدن به ا-

و از برادرش معذرت  دیکرد فخرالسلطنه به دنبالش دومرتبه برخاست و به رف در حرکت  کیشازده  رینام ام دنیشن با

.کرد و هر دو انجا را ترك کردند یخواه

:خان خود را به انها رساند و گفت حسن

.ایب نجایقفل کن و به ا شیامد در ها به رو شییپ ياگر مورد-

.شدند داریاو همه از خواب ب يزار ونیفخرالسلطنه و ش يروز بعد با سرو صدا صبح

:زد ادینامناسب به عمارت زمرد امد در اتاق خان مرا باز کرد و فر یبرهنه و لباس يبا پا رالسلطنهفخ

برادر .کشم یرا م ریهم تو و هم ام.اصل و نسب یپسر ب کیان هم به خاطر  یراحت شد ، شوهرم را کشت التیخ-

.برس ادمیبه فر ییکجا

 یدر گوش يت زمرد جمع شده و پچ پچ کنان مشغول صحبت هافخرالسلطنه پشت در عمار ياز سر و صدا نیمستخدم

:رساند و گفت یب یخود را به ب مهیسراس یرضاقل.شدند

.هر چه زودتر همه را به ساختمان ان طرف باغ ببر-

:دیفخر السلطنه پرس دنیشد و با د داریاقا از خواب ب باالخره
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؟یزن یم ادیچه شده ؟ چرا فر-

:من به حسن خان گفت دنیدر دست داشت به محض د يکه نامه ا یم و فخرالسلطنه در حالاز اتاقم خارج شد من

.سنگشار شوند دیجرم زن توست ، ان ها هر دو با کیشر فیزن کث نیا-

:شده بود گفت دیکه صورتش مثل گچ سف یخانم در حال.به اتاق خانم رفتم و در را بستم من

شازده مرده ؟ یعنی-

.طور است نیاحتماال هم-

.ریبه حال ام يوا-

.دیبه فکر او باش یبهتر است کم-

دست خط مرا به  نیا.کن داریبرسان اگر خواب است او را ب ریتو دارم هر چه زودتر خود را به ام يبرا یتیگلناز مامور-

.او بده و بگو هر چه زودتر از باغ خارج شود

به  یباغ پ یاز اشفتگ ریام.رساندم ریرا که خانم داده بود به ام يا سهیامه و کن.اتاق خانم خود را به باغ رساندم يپنجره  از

خانم به سرعت از باغ خارج  يخواست از باغ خارج شود پس از خواندن نامه  ینم نکهیخطر ناك خود برد و ا عتیموق

.شد

بود  ختهیرامش عمارت را به هم رفخرالسلطنه همچنان ا يو زار ونیش يدوباره از پنجره وارد اتاق خانم شدم ، صدا من

:گفت یم ادیاو با فر

 ریمن نوشته که زن تو و ام يبرا يخواب را خورده و در نامه ا ياز قرص ها يادیکرده ، مقدار ز یشازده خود کش-

.مسئول مرگ اوست

:خان گفت حسن

.نداشت یخواهر ارام باش ، شوهر تو عقل درست و حساب-
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 یناموس یب نیشازده تحمل ا.من دارم انها با هم روابط نامشروع داشتند يندار رتی؟ اگر غ یکن یباز هم از او دفاع م-

.را نداشت و خودش را کشت

شد و گفت کینزد دیلرز یاتاق م يمتحرك در گوشه  يمرده  کیبه خانم که مثل .وارد اتاق شد تیاقا با عصبان ناگهان

:

اورم که مرغان هوا  ینمک به حرام م ریسر تو و ام ییبال ؟يدیخجالت نکشيکه در شکم دار یکثافت هرزه از کودک-

.کنند هیبه حالتان گر

:لرزان گفت ییبا صدا خانم

از خودم دفاع کنم؟ دیده یاجازه م-

 رونیمنزل ب نیشکل از ا نیشوم که تو را به بدتر یم يشوم ، منتظر روز یمن هرگز با تو هم کالم نم.خفه شو کثافت-

.کنم

.شد اسیبه  لیانها تبد یزندگ يبه ادامه  دمیام يدر هم شکسته خانم همه  يچهره  دنیاز اتاق خارج شد با د اقا

مکرر اقا را ناراحت  دنیکش غیو ج شیپاها يبا زدن رو.کند یسرش را م ينشسته بود و موها نیدر شاه نش فخرالسلطنه

:کرد و گفت یم یو عصبان

.کشم ی، من او را م يریخون پاك شوهرم را بگانتقام  يندار رتیتو غ-

.در راه دارد یکار را انجام خواهم داد فعال او کودک نیخجالت بکش مواظب حرف زدنت باش ، به موقع خودم ا-

.کودك تو ست یدان یحرام زاده باشد از کجا م دیشا.ردیبه درك که کودش بم-

 غیکار او باعث شد که ج نیا.به صورت او زد یمحکم یلیامد و س فخرالسلطنه خونش به جوش يحرف ها دنیشن ایاقا

.غش کرد نیزم يشود وباالخره رو شتریفخرالسلطنه ب دنیکش

:دیکرد و پرس دایرا در باغ پ یرضاقل.از ساختمان خارج شد اقا
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کجاست ؟ ریام-

:دیوحشت زده پرس یرضاقل

؟ دیهست یافتاده قربان ، چرا عصبان یچه اتفاق-

:زد دیفر قاا

کجاست ؟ ریام دمیپرس-

.در دفتر باشد دیبا-

.دیایبگو هر چه زودتر به اتاق من ب-

.چشم قربان-

:خود را به اتاق اقارساند و گفت یبعد رضاقل يلحظه ا. به طرف دفتر رفت و اقا به اتاق برگشت و منتظر شد  یرضاقل

.دییبه من بگودیدار يدانم کجاست ، اگر امر ینم تینس ریام-

.کن ، او نمک مرا خورد و نمک دان شکست دایندارم ، هر چه زودتر او را پ يبا تو کار-

موضوع  دیبا دیو طرز صحبت کردن اقا فهم تیاز عصبان.دیدانست چه بگو یرا گم کرده بود و نم شیدست و پا یرضاقل

:دیاتفاق افتاده باشد اهسته پرس یمهم

سر زده ؟ ریاز ام یکنم چه خالف توانم سوال یجسارتا م-

:خان پس از پند لحظه سکوت گفت حسن

.از گفتنش به تو شرم دارد یبهتر است سوال نکن-

فخرالسلطنه که کم کم به هوش امده بود .به اقا کرد از انجا به باغ رفت و شروع به جستجو کرد یناباورانه نگاه یرضاقل

:به طرف در رفت و گفت مهیبر خاست سراس

؟یخود هست ییمن در خانه تنهاست و تو به فکر انتقام جو يچاره  یشوهر ب-
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.یتهمت نزن یبه بعد به کس نیکن از ا یسع.میا یصبر کن من همراه تو م یکم-

؟یشناس یتو دست خط شوهر مرا نم-

.شد یم مرخص دیدر سالمت عقل شوهر تو شک دارم او هنوز معالجه نشده بود نبا یشناسم ول یچرا م-

.تو را کور کرده زیهمه چ یزن ب نی، عشق ا یکن یکس را باور نم چیتو حرف ه-

:لب گفت ریز يبا ناله ا دیپوش یرا م شیکه کفش ها یخان سکوت کرد و در خال حسن

.کردم یکاش با او ازدواج نم يا-

:و گفت دیکش یتخت نشست ، نفس راحت يخانم رو.بعد هر دو از باغ خارج شدند يا لحظه

.گذشت ریخطر بزرگ از سر ام-

.کند دایشدن پ یمخف يبرا ییبتواند جا ستیمعلوم ن-

.او نوشتم يادرس فرخ را برا.کند یفرخ به او کمک م-

 انیاو نما يکامال در چهره  تیاحساس امن نیو ا دیاز باغ ، خانم به ارامش رس ریکردم با مردن شازده و نجات ام حس

.بود

.خانم امد داریو دور از چشم اقا به د وسانهیرفت و ما گریبه منزل د ریدنبال ام به یرضاقل

:دیپرس شانیاز ا یپس از سالم و احوالپرس.خانم آمد داریآقا به د چشم

د؟یخبر دار ریشما از ام-

تو را به شک انداخته ؟ گرانید يخبر داشته باشم ،حرفها دیچرا با-

:او را حس کرده بود گفت یانداخت،خانم که شدت نگران ریو سر به زدیرنگ از رخسارش پر یقل رضا

آورد؟ یسرش م ییاگر دست آقا به او برسد چه بال یدان ی؟ميگرد یچه دنبالش م يبرا-

گناه است؟ یمن از فرزندم مطمئنم او ب-
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 یافتیبهتر است اگر او را  نیم،بنابرایاو را ندار یگناه یکدام از ما قدرت اثبات ب چیه یمن هم از او مطمئن مول-

.دیایآقا ن داریهرگز به د یکن حتشینص

کند یاست،او حرف مرا باور نم یعصبان یلیآقا خ-

.کند یآقا بخشنده است،من مطمئنم به خاطر عمل پسرت تو را سرزنش نم-

آشفته و  يروز با چهره ا آن يفردا.کرد و از باغ خارج شد یشد،بعد با خانم خداحافظ رهیخ نیبه زم يلحظه ا شکاریپ

:دیآقا از او پرس.دیلرزان به حضور آقا رس ییصدا

!ییایب ریقرار بود با ام-

.سرش آمده ییدانم چه بال یدم،نمیقربان مدتهاست که او را ند-

:زد ادیبرخاست و فر یصندل ياز ررو آقا

.يکرد یحتما خودت او را مخف-

:با بغض در گلو گفت یقل رضا

.است یگناه یو ب بیپسر نج ریام دیمطمئن باش یول ستیدانم خشم شما از چ یم،نمیگو یز به شما دروغ نممن هرگ-

.را خواهم کشت نم،اویرا بب ریکه ام یفرصت نیرا بدان در اول نیا ی،ول یدان یم ییها زیپس تو هم چ-

:افتاد و گفت هیبه گر نیجمله را نداشت بنابرا نیآخر دنیطاقت شن یرضاقل

د؟یشو یم یراض دیاگر مرا بکش-

:شد و گفت کیاو دلش نرم شد،به او نزد ياشکها دنیداشت با د یخود احساس محبت خاص شکاریکه نسبت به پ آقا

دانم که تو  یرا م نیاندازم،ا یگناهش را به گردن تو نم یبخشم ول یکرده و من هرگز او را نم انتیبه من خ ریام-

.کن یدگیعقب افتاده ات رس يرا پاك کن و به کارها تیحاال اشک ها.یوده هستخانواده من ب نیام شهیهم

در  هین،بقیاز مستخدم ياز من و خانم و تعداد معدود ریبرگزار شد و غ يروز در منزل فخرالسلطنه مراسم عزادار چهل
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آمدن  ایه به زمان دنهرچ.رفت یبه باغ نم يهوا خور يبرا یزد و حت یحرف نم یخانم کالم.منزل شازده جمع بودند

او آمد و بعد از مدتها لبخند  دنیروز فرخ به د کینکهیا تا.شد یتر م فیشد،او از غصه الغر و ضع یم کتریکودك نزد

که آقا به منزل آمد  یداد و شب،زمان رییاو را تغ هیدر کنار دوست نشستن کامال روح یساعت.لب خانم نشست يبر رو

.بت کندصح شانیگرفت با ا میخانم تصم

:او کرد و گفت يبه سراپا یبا لبخند سالم کرد،آقا با تعجب نگاه.و از اتاق خارج شد دیپوش ییبایاز مدت ها لباس ز پس

.سالم کیعل-

توانم در کنارتان بمانم؟ یشما تنگ شده،م يبرا ،دلمیخسته نباش-

:به او کرد و گفت ینگاه يبه سرد آقا

.یو استراحت کن يبهتر است به اتاق خود بازگردشده، رید یلیحرفها خ نیا يبرا-

.و افسرده به اتاقش بازگشت نیو بعد غمگ ستیاو نگر يکوتاه در چشم ها يدر لحظه ها خانم

دهم فصل

 يشد،سپر یدر آن تکرار نم ینیآفر يشاد امیپ چیکه جز سکوت ه يشده ا نیغم و اندوه در باغ نفر لحظات

گذاشت و حال که به  یپشت سر م بایز یکودک داریرا در انتظار د شیخو یزندگ نشایپر يسالها زالسلطنهیعز.شدند

.بود دهیرا نچش ینکرده و طعم خوشبخت یکه هرگز زندگ ییگو ستینگر یگذشته م

 یزمزمه م رشیاز کودکش را در ضم ییجدا يسر و سامان هر لحظه اوا یسرود و هزاران مرغ ب ینم یکالم زبانش

 يبازگشت به روزها دیانتظار را پشت سرگذاشت و بدون ام یانیمبهم سرنوشت شوم خود لحظات پارشیاو با پذ.کردند

که طاقتش تمام  ییگرفت تا جا یم دهیمان را نادیکوچک قبل از زا يخود دردها نیریاز عشق د وسیخوش گذشته و ما

که از  یب یب.دهیفرارس مانیکه لحظه زا مافتیاو در ادیفر نیاول يو گرم با صدا یآفتاب کروزیشد و باالخره در سحرگاه 

را  هیرا حدس زده بود به همراه ستاره مقدمات اول مانیزمان زا ریاخ يحال خانم در روزها یچهره خسته و ب دنید
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.آورد ایفراوان موفق شد کودك را به دن یساخت و ماما پس از سع راهمف

از  مانیخبر زا دنیشن يبرا یاقیاشت چیطلب کرد و آقا که ه یژدگانو از او م دیآمدن بچه،ستاره به طرف آقا دو ایبه دن با

:پول در دست او گذاشت و گفت يداد،مقدار یخود نشان نم

.جا دور شو نیزود از ا-

صدا  یاز اتاق،خانم ب يگوشه ا د،دریگذاشت و به طرف اتاق دو بیانداخت و در ج یمثل مات زده ها پول را نگاه ستاره

:دیرا گشود و پرس شیچشمها یشدت درد به سخت خانم از.نشستم

کودکم سالم است؟-

:ما آهسته گفت ما

.بله،سالم است،خدا را شکر-

به اطراف اتاق کرد و گفت ینگاه خانم

؟ییگلناز کجا-

:گفتم

.هستم نجایمن ا-

.نمیخواهم کودکم را بب یم-

در آغوش  يمادرت برا يکه دستها یدر حال تیبایک و زکوچ يدستها دنیبعد از بوس.تو را در آغوش گرفته بودم من

به  ینگاه ردیخود را بگ هیگر يتوانست جلو یکه نم یاو در حال.قرار دادم شیگرفتنت باز شده بود تو را در دستها

:و گفت دیکش یصورت معصوم تو کرد،آه

.يخوشبخت شو دوارمیام-

:به باغ آمد و به حسن خان گفت دیشن آمدن بچه را ایخبر به دن نکهیالسلطنه به محض ا شمس
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.زن را بخورد نیا ریش دیفرزند تو نبا-

:به او گفت تیخان با عصبان حسن

.حال حاضر او مادر فرزند من است ،دریدرباره همسر من صحبت کن یرحم یگونه با ب نیاست که ا دیاز تو بع-

سوزد،اگر به سرنوشت او عالقه  یکودك شما م يدلم براست؟منیفرزند چ يمادر بر رو ریش ریکه تاث دیدان یشما نم-

.را بخورد زیعز ریش دینگذار دیدار

:را احضار کرد و گفت یب یسکوت کرد و بعد از رفتن شمس السلطنه ب آقا

.گاو بخورد ریش دیبچه با نیاز امروزبه بعد ا-

:گفت یب یب

.دهد ریتواند به او ش یقربان مادرش م یول-

.اجرا شود دیبا میگو یم امده،هرچهیه تو نها ب یفضول-

:غضب آلود به آقا گفت یبا نگاه یب یب

.بخورد ریده بار ش دیبا يبچه حداقل روز نیکنم؟ا دایتازه گاو پ ریاز کجا ش-

.کند يبخرد و در اصطبل از آن نگهدار ردهیگاو ش کیبه الماس بگو -

:غرغر کنان گفت یب یب

کرد؟ يکار نیشود چن یم م؟مگریندگاو را در کنار اسب بب-

.گفتم انجام بده یهمه با من جروبحث نکن،هر چ نیگرند،ایکدیمثل  واناتیتمام ح-

 ریش دنیبه بچه بود بعد از دوش یده ریکه مسئول ش یب یدر کنار اسب ها بسته شد و ب ردهیگاو ش کیهمان روز  عصر

:آن را به اتاق خانم آورد و به من گفت

.ندینب یکس دیدهد،مواظب باش یم ریخورد و کودکش را ش یگاو را م رین در اتاق راببند،از امروز خانم شگلنار جا-



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 111

 یب یدادن شد و به ب ریپس از در آغوش گرفتن بچه مشغول ش.بر لبانش نقش بست یبخش تیالسلطنه لبخند رضا زیعز

:گفت

.جان یب یب یکن یم يدر حق من مادر-

خانم و بچه نشان  دنید يبرا یرغبت چینحو گذشت،آقا ه نیهفته به هم کی.ندیخانم را نب یا کست دمیپرده ها را کش من

 یب یب.دیخواب یرفت و م یبه اتاق خود م اكیتر دنیامد،پس از کش یبه خانه م رید شهیشب ها طبق معمول هم.داد ینم

 فیضع مانیمدت که خانم در اثر زا نیدر ا.کرد یم یدگیرس توآمد و به  یخانم هر روز صبح زود به عمارت زمرد م

روز فخر  کینکهیداد تا ا یمربوط به تو را شخصا انجام م يکارها شتریب بایشده بود کم کم حالش بهتر شد و تقر

تو در  حظهدر همان ل.بود به همراه شمس السلطنه سرزده وارد اتاق شد امدهین نجایمادت به ا مانیالسلطنه که بعد از زا

برافروخته به  یصحنه هر دو از اتاق خارج شده و با حالت نیا دنیپس از د.يخوردن بود ریدر حال شآغوش مادرت 

شدند به اتاق مادرت بازگشتند و به  وسیبرادر مأ دنیکه از د نیآقا در منزل نبود و آن دو پس از ا.طرف اتاق آقا رفتند

:او گفتند

.کار را منع نکرد نیمگر او ا!یبدهریبه کودك برادرم ش یده یچطور به خودت اجازه م-

:جواب داد یبه آرام خانم

.دینیبنش دیبفرمائ-

از  زیبچه را از آغوش مادرت جدا کرد،از اتاق خارج شد و به دنبال او شمس السلطنه ن عیحرکت سر کیبا  فخرالسلطنه

:صدا کرد و گفت د،مرایبه طرف آنها دو مهیخانم سراس.اتاق خارج شد

.بچه را بردند یب یگلناز،ب-

خانم سوار بر درشکه از در  يو زار ونیو دو خواهر بدون توجه به ش میدیبه طرف در باغ به طرف آنها دو یهمگ ما

که تمام قدرت و  یکنان به باغ بازگشت و مثل کس هیو بعد از دور شدن درشکه گر دیخانم به دنبال آنها دو.خارج شدند
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در  ستادنیا يبرا یو او که قدرت میبازوان او را گرفت ریو من ز یب یب.باغ نشست نیزم يتوانش را از دست داده باشد رو

:نداشت گفت شیپاها

.ستمیبا میپاها يتوانم رو ینم،نمیجا بنش نیهم دید،بگذاریکن میرها-

:دیبلند پرس يبا صدا تیخانم به آن وضع دنیو دار حسن خان از در باغ وارد شد و بعد از د ریگ نیهم در

چه شده ؟بچه کجاست؟-

:گفت ادیفر هیشب ییبا صدا یب یب

.دندیخواهران شما بچه را دزد-

:کرد و گفت یب یغضب آلود به ب یخان نگاه حسن

!یکه هست یکن بفهم یسع یاحترامت به جا و ل یب یب-

.دیحد سنگدل باش نیا کردم که شما و خانواده تان تا یفکرش را هم نم میبگو دیبا یمن کلفت خانه شما هستم ول-

و ستاره به  یب یبه کمک ب.سکوت کرد و از باغ خارج شد دیچک یاز چشمانش خون م تیکه از شدت خشم و عصبان آقا

.که از حال رفت ستیو او آنقدر گر میخانم را به اتاق برگرداند یسخت

آقا را تنها  یکرد وقت یپنجره نگاه از یهنگام اقا به مزل بازگشت و مادرت که انتظار داشت تو در آغوش او باش شب

:دیاز اتاق خارج شد و از او پرس دید

؟ياوردیکودکم کجاست؟چرا او را ن-

:به او نگاه کند گفت نکهیبدون ا آقا

به  نیاز ا يکرد یچیحال که از دستور من سرپ!یربدهیبه او ش یباشد،تو حق نداشت یم شیعمه ها شیکودك من پ-

.ینیب یبعد او را نم
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حسن خان از  یصبح روز بعد وقت.دیبه اتاق برگشت و در سکوت همانجا نشست و از غصه تا صبح نخواب زالسلطنهیعز

.و قصد ترك منزل را کرد یخداحافظ نیبا تمام مستخدم زیمنزل خارج شد،او ن

مادرت را  يجلو یب یب.آمد از رفتن خانم ناراحت شد یآشپز که به نظر سنگدل م یو حت ستندیهمه گر نیمستخدم

:گرفت و گفت

.گردانند یشوند و کودك را به منزل باز م یباالخره خسته م ،آنهایو مبارزه کن یبمان دیبا

:گفت زیعز

 یمن بدون کودکم نم.ستیمن ن يجا گریجا د نیا.بروم دیمن با.گردانند یجان،تا من نروم کودك را بر نم یب ینه ب-

.کنم یتوانم زندگ

.خواهد یر مکودك شما ماد یول-

.او خواهد شد يبرا یروم و مطمئنم گلناز مادر خوب یمن م.داند یبزرگ کردن فرزندم نم قیپدرش مرا ال-

:و گفت دیدر آغوش گرفت،بوس رمیرا بگ میاشکها يتوانستم جلو یخرج از منزل مرا که نم موقع

و به او بگو که چقدر  یبده یو دوست کن به او درس محبت یسپارم،سع یندارد،به تو م یکودك را که هنوز نام-

.که نامش را شهرزاد بگذارند دوارمیام.دوستش دارم

:به او گفتم میبغض در گلو با

.دیابن جا منزل شماست،شما را به خدا منصرف شو-

.کنم یتوانم زندگ یوضع نم نیبا ا-

 نجایو از ا دیمرا بوس زیکنم و او نینتوانستم با او خداحافظ هیاز او جدا شوماز شدت گر يشد روز ینم باورم

 ینداشتم،کالفه بودم،دلم م يخبر زیآمد و از تو ن یآقا به منزل نم.باغ گذراندم  نیسخت را بدون او در ا يروزها.رفت

.گفت ینم چیانجا را نداشت و او هم از ترس آقا ه درسآ یکس جز رضاقل چیه یخواست به منزل مادرت بروم ول
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**************************

تو شناسنامه گرفت و نام تو را به درخواست من شهرزاد  يماه گذشت و پدرت به درخواست من برا کی

و افسرده در گوشه  نیکه غمگ یشب در حال کیتو خسته شدند و  يفخرالسلطنه و شمس السلطنه از نگهدار.گذاشت

تو  دارید يشاد.به همراه تو به منزل آمد دم،آقایشیاند یخود و مادرت م یتلخ زندگ ياتاق نشسته بودم و به گذشته ها

:به من کرد و گفت یآقا نگاه.تمام وجودم را فراگرفت

.یمادر او باش دیبه بعد تو با نیاز ا-

به او  یبیپس از رفتن مادرت حس تنفر عج.از اندوه چهره اش را پوشانده بود ياو را پرکرده و زنگار يچشمها غم

است فقط  یاو مرد خوب.با آقا مخالفت نکن چگاهیگلناز جان ه«:گفت یحرف مادرت کردم که م دایتو  دنیباد یداشتم ول

از قلب  نهیرا فراموش کردم و تمام ک زیمرتبه همه چ کیاو  سخنانادیبا ».کند یمیخانواده اش با من بدرفتار ریتحت تاث

.و روحم پاك شد

خبر مرگ مادرت  یوقت.گذراند یرا بدون تو نم يدکه لحظه ابه تو عالقه مند ش يو حسن خان ه حد يکم بزرگ شد کم

.دیرا ند یو خوشبخت يهرگز شاد عدیماند و از به  يماریهفته در بستر ب کیدیبه گوش او رس

دانم تا چه حد  یگفتم و نم تیدانستم برا یآنچه را م ،منیگذشته را بدان قیحقا یخواه یو م يتو هجده ساله شد حاال

.مادرت وجود داشت چشمت زنده کنم يروزگار گذشته را که برایتوانستم تلخ

بار هم سخنان مرا قطع  کیو حت  دیشن یمرا م يکردم شهرزاد با تمام دقت حرفها یتمام مدت که من صحبت م در

:به اطراف کرد و گفت یقدم گذاشته باشد نگاه ییموهوم و نا اشنا يایکه به دن یبعد مثل کس.نکرد

 يادآوریببخش دخترم، ؟مرايکرد ادییرا با نام باغ لعنت ییبایز نیباغ افتاده؟باغ به ا نیاقات در ااتف نیتمام ا-

.گفتم یم دیزدم که نبا ییخود کرد،ناخواسته حرفها یخاطرات تلخ گذشته مرا از خود ب

.رمیگ یکه به او ظلم کردند،م یمن انتقاممادرم را از همه کسان-
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.یرا فراموش کن گرانید يها يبد دیگذرد و تو با یتلخ م يااکنون سالها از ان روزه-

.آنها صحبت کنم کیکیبا  دیتوانم؟با یممکن است چطور م ریغ-

!یبه فکر درس و سرنوشت خود باش ییانتقام جو يبه جا ستیبهتر ن-

.فهمم ینم يزیکلمه از درس چ کییکه دارم حت يبا حال بد-

.يحت نشومن نارا يقرار بو از حرفها-

.توانم درس بخوانم یفعال نم.تو را در ذهنم مرور کنم يتا حرفها یبه من فرصت بده دیبا-

.گذارد یات م هیبر روح یمنف ریتاث میزدم که حرفها یحدس م دیبا-

لحظات را پشت سر  یبا نگران.او با روح خود در جدال است تیموقع نیدانستم در ا یم.به اتاق خود رفت شهرزاد

:دیدر سکوت ساعتها در اتاق دربسته خود گذراند و بعد از اتاق خارج شد و پرس.نرفت رستانیاو دو روز به دب.شتمگذا

به من تلفن نکرد؟ یجان،کس-

.تلفن کردند رستانیاز دب-

؟یتو چه گفت-

.یهست ضیببه دورغ گفتم که مر شهیمثل هم-

نداشتم؟ يگریتلفن -

.یتو خوابهم تلفن ز و من گتم  ينار-

.مالقات شهرزاد به باغ آمدند يعصر او بردارش برا.تماس گرفت يبه طرف تلفن رفت و با ناز شهرزا

شهرزاد  دنیدر دست داشت و باد ییباینسبت به چند روز قبل مهربان تر شده،دسته گل ز دیرس یکه به نظر م وشیدار

:لبخند زنان گفت

.گل يبرا-
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:و گفت با تعجب به طرف او برگشت يناز

.یحرفها هم بلد هست نیدانستم از ا ینم-

:زد و گفت يلبخند.خوشش آمده بود وشیبار از کالم دار نیاول يبرا شهرزاد

.باستیز یلیاقرار کنم که خ دیبا یبدهم ول یدانم چه جواب یتعارف نم نیدر مقابل ا-

شهرزاد مثل .تمام باغ را پر از طراوت کرد ينازخنده  يصدا.گذاشتم زیم يرو ینیریو ش يدر باغ نشستند و من چا آنها

پس از لحظه  يناز.داشت رنظریاو را ز یچشم ریز یبا حالت خاص وشینشسته و دار یصندل يساکت و موقر رو شهیهم

:را قطع کرد و گفت نشیریش يخنده ها يا

د؟یشما دوتا چرا ساکت-

:به شهرزاد کرد و گفت ینگاه وشیدار

.زنم ید نخندد،من حرف نمکه شهرزا یتا زمان-

:به خود آمد و گفت کمرتبهیکرد  ینگاه م زیم ریکه مات زده به سنگ فرش ز شهرزاد

 یاست که حال خوب يچند روز دیاز رفتار من نرنج.مرتبه حواسم پرت شد کیدانم چرا  یجان نم يمرا ببخش ناز-

.ندارم

:گفت یبا ناراحت يناز

.میشد یمزاحمت م دینبا طیشرا نیدر ا-

.میخور یشام را باهام م د،امشبیخواهد در کنارم باش یم د،دلمیستیابدا مزاحم ن-

شهرزاد را در دست گرفت و آهسته فیظر يدستها یبا ناراحت يناز

:گفت

شده ؟ یباز چ-
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.کنم یم یاحساس دلتنگ یول وفتادهین یاتفاق-

:تعارف کرده و گفتم ینیریش من

.دارد یناراحت کننده بر م يشهرزاد هم دست از فکر ها میهم باشدور  یامشب همگ یوقت-

:به شهرزاد کرد و گفت ینگاه وشیدار

.میخور یما حتما شام را با شهرزاد م-

لحظه فکر کردم که عشق  کیدانم چرا  ی، نم دمید شیبر گشتم و برق عشق را در چشم ها وشیبه طرف دار اریاخت یب

:دیشد و پرس وشیمن به دار زیشهرزاد متوجه نگاه اسرار ام.رزاد را پر کندشه یتواند خال زندگ یاو م

؟یزن یشده ؟ چرا حرف نم یگلناز چ-

.یماتتد تا تو تنها نباش یدوستانت امشب در کنارت م-

:که شهرزاد گفت دمیبعد از انها دور شدم و شن و

.دارم ایدن نیست که در ا یاو تنها کس. مهربان است  یلیگلناز خ-

:دیپرس وشیدار

؟یپس ما چ-

:کرد و گفت یکوتاه يخنده  شهرزاد

.دیگذار یمرا تنها نم یطیشرا چیکه تحت ه دیهست یشما هم دوستان خوب-

ضعبف او قرار  يشانه ها يساله را از دوشم برداشته و رو نیچند نیبه شهرزاد بار سنگ قتیکردم با گفتن حق حس

دانست  ینم يزیشد که او چ یوضع بدتر از زمان بایو افسرده تر از گذشته کرد و تقر نیغمگخاطرات ، اورا  نیا.دادم

.شد کرد او دست بردار نبود یچه م یول

بلند  يساعت بعد با صدا کیشهرزاد طبق معمول به اتاق ود رفت و .رفتند وشیو دار يهنگام بعد از صرف شام ناز شب
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.شب با ما کار داردموقع  نیا یتلفن کنجکاو شدم که چه کس

:را برداشت و گفت یگوش شهرزاد

.برد یخوابم نم یعنیدمی، نه هنوز نخواب وشیسالم دار-

لحظه از خودم خجالت  کی.را برداشتم یبه اتاقم رفتم و اهسته گوش اریاخت یشهرزاد دلم را لرزاند ، ب هیگر يصدا

:دیپرس یبا نگران وشیدارنبود ، من مسئول سرنوشت او بودم ،  يچاره ا یول دمیکش

.نکن هیتو رو به خدا گر زدیکه اشک از انها بر ستین تیبایز يچشم ها فیح ؟یکن یم هیچرا گر-

.راحت شوم دیکنم شا هیبگذار گر-

ناراحت  دیبا دمیاز سکوت امشب تو فهم. ییان را بگو یکن علت ناراحت یسع یکن ول هیکند گر یارامت م هیاگر گر-

پررو هستم که  یکاف يوقت است به خودم اجازه دادم مزاحم شوم البته من به اندازه  ریکه د نیران شدم و با ا، نگ یباش

.دهم یرو به خودم م يهر کار ياجازه 

:و گفت دیمرتبه خند کیشهرزاد

.ياور یبه زبان م یکن یو هر چه فکر م ی؟ به نظر من تو فقط با صداقت یگفته تو پررو هست یچه کس-

.راه افتاد لیس يکرد هی، چه قدر گر رمیتا با دستمال دماغت را بگ ستمیکه انجا ن فیح-

.یشوخ طبغ یلیتو خ-

.یرا فراموش کن زیاودرم تا همه چ یدر م يامدم و انقدر دلقک باز یالساعه به انجا م نیتوانستم هم یاگر م-

:از ته دل کرد و گفت يخنده ا شهرزاد

؟ییگو یمعلوم هست چه م-

.هستم وانهیکه من د يدیباالخره تو هم فهم-

هم  یلیرمز و راز در دل دارد و خ ایدن کیو با وقار که  بایدختر خانم ز کیموقع شب به  نیا وانهید کیجز  یچه کس-
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کند؟ یمغروز است تلفن م

:با خنده گفت شهرزاد

.دیا یبر م وشیکار فقط از دار نیا-

.شه ینم دایکس پ چیمن ه که خل تر از يدیفهم-

کرد  رییتغ نیچن نیاو ا يهیروح وشیبا دار یتلفن يمکالمه  قهیکه در مدت پنج دق نیو من از ا دیدوباره خند شهرزاد

.هم خوشحال شدم و هم تعجب کردم

وچراغ را  را گذاشته یگوش عیسر.دیباز شدن در اتاق شهرزاد به گوشم رس يافکار در هم و بر هم بودم که صدا نیا در

از شدت .شد ، باخاموش بودن چراغ فکر کرد خواب هستم و از انجا دور شد کیشهرزاد به اتاقم نزد.کردم یخاموش

 يشهرزاد با صدا.دمیچ زیم يرو یمفصل يو صبحانه  خاستمباالخره با روشن شدن هوا بر .تا صبح خوابم نبرد ینگران

دلم .بود انیدر چهره اش نما شبید يهیورتش پف کرده و اثار گرص.صبحانه حاضر شد زیشده بود سر م داریمن ب يپا

:و گفتم دمیبه طرف او رفتم ، صورتش را بوس اریاخت یاو سوخت و ب تیمعصوم يبرا

.امرزتیمادر خداب ییبای، درست به ز ییبایچقدر ز-

؟يکرد یم یچطور زندگ يمن بود يگلناز اگر تو به جا-

.ختمیر یکردن و گذشته ها را دور م یق و محبت را اغاز مپر از عش نیریش یزندگ کی-

.ختهی، در حال حاضر ارامش از من گر ستین سریبدون ارامش م نیرییزندگ-

.طور تو را ناراحت کنم نی، من حق نداشتم ا یخاطرات گذشته را نداشت دنیتحمل شن دیشا-

.روشن شود دیبا زیباالخره همه چ.ستیتو ن ریخواست خودم بود تقص نیا-

.ات را عوض کند هیها روح یهم کالس دارید دیبرو شا رستانیامروز به دب-

. خان را با تلفن به او داد یادرس منطل رضاقل يشکر يرفت و عصر همان روز اقا رستانیمن به دب شنهادیبه پ شهرزاد
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:نزد من امد و گفت یشهرزادبا خوشحال

.میبرو شکایا بخ منزل پحار شو ت.گلناز جان ادرس را گرفتم-

:به او زده و گفتم يلبخند

؟يچه قدر عجله دار-

.میحاضذ شو برو.من فقط کنجکاوم-

ازدهمیفصل

دست در گردن  دهیسر به فلک کش يدرخت ها يرا دور زد ، شاخه ها رانیپر از درخت شم يها ابانیخ لیاتومب

.کردند یم يریجلوگ ابانیاسفالت خنور افتاب بر  دنیاز رس یبان هیچون سا گریکری

درون خود  زیاسرار ام يایدوباره به دن دیرس یشهرزاد که به نظر م.دیبار ادرس را پرس نیدر حال حرکت چند راننده

 لیاتومب ينهیراننده در ا. به او نداد یجواب چیفرو رفته بود و ه لیعقب اتومب یحرکت در صندل یسفر کرده خاموش و ب

 ادیرا مالقات کنم به  شکاریشهرزاد کنجکاو بودم پس از سال ها پ ازشیمن که ب.نگفت چیبه او کرد و ه با تعجب نگاه

.حلقه زد میاشک در چشم ها اریاخت یو پسرش افتادم وب فیان مرد شر يفداکار

ما افتاده که قدرت  يبرا يمان دانست و فکر کرد حتما اتفاق بد یشانیپر لیبه من سکوت هر دو ما را دل یبا نگاه راننده

 رانیشم يکوچ پس کوچه ها. سکوت کرد و به راه خود ادامه داد نیبنابر ا میصحبت کردن و هم کالم شدن با او را ندار

و بن بست  کیبار يبه کوچه ا قهیکرد و پس از چند دق یبود را ط یوشفر يکوچک ، مسجد و سبز يها یکه پر از بقال
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:گفت یبه ارام. داد یبودن ان محله م یمیان نشان از قد يخانه ها يبلند و اجر يها واریکه د دیرس

.کوچه باشد نیکنم هم ی، فکر م دیخانم ، ادرس را دوباره بخوان دیببخش-

:راننده به خود امد و گفت يبا صدا شهرزاد

.دیجاست لطفا نکه دار نیبله هم-

!امده بودم؟ یرضاقل دارید يبرا شیه سال ها پک ستیهمان خانه ا ایکه ا امدین ادمیچه فکر کردم به  هر

:دمیمن سالم کرده و پرس.ما گشود يدر را به رو یزنگ ، خانم مسن يصدا با

؟ کیتاج يمنزل اقا -

شما ؟.جاست نیبله هم-

دارند؟ فیهستم تشر شانیا یمیاز دوستان قد یکیمن -

.داخل دییبفرما-

 یمیحوض قد.دیرس ینم به مشام م يو بو دهیان پوس يکه اجر فرش ها میشد یمیقد اریبس اطیوارد ح رزنیدنبال پ به

که  میشد یوارد ااق.داشت يزیسکوت خانه حالت حزن انگ.تعفن ان فضا را پر کرده بود يپر از لجن وبو اطیوسط ح

:گفت رزنیپ.مدت ها نظافت نشده بود

.دینیبنش دییبفرما-

رنگ و رو رفته ان  يها واریو د یمیاتاق قد يشهرزاد محو تماشا.مینشستیمیقد یچوب یدو صندل يو شهرزاد رو من

ان را به  رزنیچرخ دار نشسته و پ یصندل يجذب شد که رو يباز شدن در اتاق توجه ما به طرف مرد يبا صدا.شده بود

و فرسوده  ریپانقدر  یخان است ول یاو هنگام جواب سالم متوجه شدم رضاقل ياز تن صدا.کرد یم تیداخل اتاق هدا

:دمیسکوت از او پرس يپس از لحظه ا.شده بود که من در لحظه اول او را نشناختم

؟ دیشناس یمرا م-
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:گرفته جواب داد ییصدا با

.اورم یشما را به جا نم ریخ-

.من گلناز هستم-

:گفتم نیاورد بنابر ا یفکر کرد و از نگاهش حس کردم مرا به خاطر نم یکم

!دیاور یم ادیالسلطنه را به  زید و خانم عزعمارت زمر-

:جمع شد و گفت شیمرتبه اشک در چشم ها کی

.روم تا فراموشش کنم یمدت هاست با خود کلنجار م-

چطور؟-

.از ان روز ها ندارم یخاطره خوش-

اش جار  دهیکصورت چرو يو رو ریسراز شیاراده از گونه ها یبدون صدا و ب شیاشک ها.کرد ستنیشروع به گر او

:او ناراحت شدم و گفتم دنیمن با د.شد

.گذرد یتلخ م يسال ها از ان ماجرا ها-

.مانده یداغ ان بر دل من باق یول-

چرا داغ ؟-

:و به من گفت دیرا در هم کش شیام ها رزنیپ

.دیبرو نجایکنم از ا یخواهش م-

:منصرف شد و گفت رزنیاز طرز بر خورد پ یبزند ول یمصمم بود حرف شهرزاد

.ردیپذ یمارا م شانیداشته و ا یپدرم احترام شکاریپ يکردم مادرم برا یفکر م.میگلناز جان بهتر است برو-

 یزد که حس کردم حرف او را باور نکرد و در حال رونیاز حدقه ب شیشهرزاد چشم ها يجمله  دنیخان با شن یرضاقل
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:دیپرس دیلرز یم جانیاز شدت ه شیکه لب ها

.ندارد قتیحق نیا ؟یمعصوم هست يتو دختر ان فرشته -

:گفت شهرزاد

.پدرم شد يخانواده  يها سهیدس یمن دختر ان زن بدبخت هستم که قربان-

:شد و گفت کیشهرزاد به او نزد.فرو رفت  یو بعد در سکوت مبهم ستیناباورانه به شهرزاد نگر یرضاقل

.دییبگو میبرا دیدان ینچه از گذشته پدرو مادرم مامدم تا شما هر ا نجایمن به ا-

:به او نگاه کرد و گفت نشیغمگ شیبا جشم ها یراضاقل

.تو ندارد يبرا ینفع چیگذشته ه ياداوری-

:رنجور او را در دست گرفت و گفت يدست ها.نشست یدر مقابل ر رضاقل شهرزاد

.دارم اجیمن به کمک شما احت دیهست یشما مرد مهربان-

:پاك و معصوم او کرد و گفت يبه چهره  قیعم یبود نگاه دهیشهرزاد را ند کیکه تا ان لحظه از نزد یرضاقل

.تونم باور کنم یچطور م.یهست امرزتیمادر خداب هیچقدر شب-

:دوباره گفت رزنیپ

.او خطرناك است يبرا یجانیهر نوع ه جادیو ناتوان است و ا فیبرادرم ضع-

:رفتم و اهسته گفتم یطرف رضاقل من

کند؟ یم یخاطرات گذشته شما را ناراحت و عصب ياداوری-

را با خود به گور  يروز هیان س يکنم تا خاطره  یمرگ م يکه پسرم مرا ترك کرد ، هر روز هزاران بار ارزو ياز روز-

.ببرم

خان کجاست ؟ ریام-
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او در  ونیش يکرد که سدا یدر سکوت خانه اش چنان خال جا و در همان لحظه کیساله را  نیچند يعقده ها رمردیپ

:دمیو پرس دیهمه غم قلبم لرز نیا دنیمن از د.دیچیپ یمیتنگ قد يراهرو ها

او افتاده؟ يبرا یشده ؟ اتفاق یمگر چ-

.او فلج شدم دنیکرد ، من از غم ند ریگ نیجاره و زم یاز او مرا ب يدور-

مگر او کجاست ؟-

.کند یم یزندگسیدر انگل-

 يرو.خارج کردم  میجا از گلو کیحبس شده ام را  نهینفس در س.شد ختهیسرم ر ياب جوش رو یکه سطل نیا مثل

:نشستم و گفتم یصندل

.دیکه دلم لرز دیستیو گر دیچنان صحبت کرد-

:و گفت دیکش یاه رمردیپ

!شدزنده با ایکند که مرده باشد  یم یچه فرق ستیدر کنارم ن یوقت-

:گفت یحوصلگ یحرف ها را نداشت با ب نیا دنیکه طاقت شن شهرزاد

مهربان شما را  يجا امدم و چهره  نیدانم و حال که به ا ینم چیپدر و مادرم ه يگذشته  يخان من در باره  یرضاقل-

 ياداورییواهم حتخ یاز شما م.دییبگو میبرا دیدان یکنم هر چه از گذشته م یخواهش م نمیب یگونه دوستانه م نیا

.دین کار را انجام دهیشما ناراحت کننده است ، به خاطر من ا يگذشته برا

.دیها ثروت دار ونیلیو م دیشما در رفاه کامل هست.دارد تیشما اهم يچرا گذشته برا-

نم و اکنون ز یدست و پا م يخبر یاز ب یکیمبهم و تار یشال هاست در سرگردان.دهد یپول و ثروت به من ارامش نم-

.کنم دایخود را پ تیهو دیمن با.دیزنده کن میاز گذشته را برا يگوشه ا دیتوان یشما م

.تو کامال مشخص است تیهو-
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کرد ؟ یم يمادرم با انها بدرفتار ایمادربزرگم با او چه بوده ؟ ا ي؟ علت لجباز دیدان یاز مادرم چه م-

 يرینداشت او زن مستبد و سخت گ یکس رفتار خوب چیوکالسلطنه با همل.دیند يالسلطنه بدرفتار زیکس از عز چیه-

.دنباله رو او بودند زیبود و دخترانش ن

پدرم چطور؟-

:سکوت گفت يپس از لحظه ا یرضاقل

.دانم یاختالف پدرو مادرت را نم یعلت اصل-

چرا مرد ؟ به نفرت شد ؟ مادرم لیاشنا شدند و چگونه عشقشان تبد گریکدیانها چطور با -

؟يبازگشت به گذشته چرا مرا انتخاب کرد يبرا-

.دیکرد یمن زندگ يشما با خانواده .کس را جز شما و گلناز ندارم چیمن ه-

:در هم فرو رفت و گفت یرضا قل يچهره

.برم یان روز ها رنج م ياداوریاز -

:دیکش ادیلرزان فر ییبا صدا رزنیپ

؟ دیخواه ی، از جان او چه مناراحت است  ندیب یمگر نم-

:رفت و گفت رزنیبه طرف پ شهرزاد

.، من قصد ازار او را ندارم دینزن ادیکنم فر یخواهش م-

:رو به من کرد و گفت بعد

.مینشو شانیو مزاحم استراحت ا میخان را ترك کن یگلناز بهتر است هر چه زودتر منزل رضاقل-

:بلند گفت ییمرتبه با صدا کیداشت  یبر نملحظه از شهرزاد چشم  کیکه  یرضاقل

.گوبم یم تیباشد برا ادمی، هر چه  نیصبر کن ، بنش-
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...

که  یرا داشتم تا زمان شانیالدوله و پس از مرگ پدرم افتخار خدمت به ا نیبچه بودم در خدمت محمود خان ام یوقت-

و بستگان  انیبر امور اطراف یو خودخواه ییمر با زورگوع کیرا داع کفت و ملوك السلطنه که  یدارفان فیان مرد شر

را نداشتم  يگونه اظهار نظر چیمن که جرات ه.باغ خود کرد نیدماز مستخ یکیکرد مرا مجبور به ازدواج با  یدخالت م

باغ .کنمدر خدمت او بود از انجا خارج  يکرده و همسرم را که چون برده ا هیکوچک را ته يخانه  نیتوانستم ا یبا زرنگ

او .از حسن خان داشت ياز ان اختصاص به نگهدار یمتعدد بود که قسمت يبزرگ و پر از ساختمان ها اریمحمود خان بس

پدر خدا  هیشب یشد و از نظر اخالق ادیکماالت ز يکرده و دارا لیو استادان خبره در همانجا تحص نیبا داشتن معلم

.بود امرزشیب

.از او دچار مشکل شدم ينکهدار يرفت و من برا ایاز دن هیقهمسرم ر ریامدن ام ایبه دن با

را همانند  ریاز نعمت داشتن فرزند محروم بود و ام ریهمسر اشپز باغ خود سپرد که او را ن هیرا به اس ریالسلطنه ام ملوك

.کند تیو ترب يغرزند خود نگهدار

 لیحسن خان به تحص دیو اسات منیمعل يها ییاهنماو تحت ر دیرس یبه هفت سالگ هیدر دامان پر مهر و محبت اس ریام

.داد لیحقوق ادامه تحص يوارد دانشگاه شد و در رشته  یعال یبا معدل رستانیدب يدوره  یپس از ط.پرداخت

به دست  یاب وانیخود را گم کرده بود ل يکه دست و پا رزنیپ. سکوت کرد و بعد به سرفه افتاد  يخان لحظه ا یرضاقل

:ه ما گفتاو داد و ب

.استراحت کند دیاو با-

:گفت یشد شهرزاد با دستمال ان را پاك کرد و با مهربان يجار یپر از چروك رضاقل یشانیسرد از پ یعرق
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.نمیشما رو ازرده خاطر بب نیاز ا شتریتوانم ب ی، نم دیکنم سکوت کن یخواهش م-

:و گفتبه او کرد  ریمحبت ام یفروغش نگاه یب يبا چشم ها یرضاقل

هر چه توان  یحال که تو مشتاق دانستن هست.من افتاب لب بام هستم و هر لحظه ممکن است عمرم به پابان برسد-

.رمیگ یدارم به کار م

.دییبگو شتریاز پدرم ب-

 به احترام او یمادرش را قبول نداشت ول دیکرد و عقا یبود ، هرگز دست از پا خطا نم يفعال و جد يحسن خان مرد-

حسن خان .که ملوك السلطنه به او دستور داد که ازدواج کند نیتا ا.هرگز با ملوك السلطنه مخالفت نکرد و او را نرنجاند

 يکه روز نیتا ا دیپسند یکرد اقا نم یرا که ملوك السلطنه انتخاب م یکسهر  یمادرش به فکر ازدواج افتاد ول هیبه توص

دل نه صد دل  کیو  دیاو را د زیو به اصرار انها حسن خان ن دندیو پسند دید یمهمان کیرا ئر  يفخر السلطنه دختر

.قرار او شد یعاشق و ب

کرد ، او تنها فرزند خانواده  یم یجنوب تهران زندگ ياز محله ها یکیدر  یمیقد يدر خانه ا دالهیخانم دختر مش  زیعز

از .ارام وقرار نداشت ياو لحظه ا دنیکه اقا پس از د قرار داده بود یخود چنان حسن هان را تحت تاث ییبایبود و با ز

از پا  دندیخانم را در جنوب تهران د ی، ادرس محل زندگ قیتحق يبراکه  یفخرالسلطنه و شمس السلطنه هنگام یطرف

.او بود يفتهیحسن خان همچنان خواستار و ش یمنصرف شدند ول یانیدرم

«.دواج دارمبه از میتصم« : مرا احضار کرد و گفت  يروز

«؟ ستیدختر سعادتمند ک نی، ا یچه خبر مسرت بخش« : گفتم

«.بیپاك و نج يخانواده  کیاز  يدختر« : گفتند

«خانم ملوك السلطنه با خبرند ؟« : دمیپرس

«.ندانند يزیخبر ندارند و بهتر است چ شانیا« : گفتند
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«چطور ؟« : دمیپرس

«.شود یباعث مخالفت مادرم م نیو هم ستیاو از اشراف ن« : گفتند

«.را بداند زیهمه چ دیقربان مادر شما با یول« : گفتم

«.پدرش به محل کار او برو يدرباره  قیتحق يفعال برا« :گفتند

دختر خانم با کمال تاسف در شان خانواده  نیقربان ا« :گفتم  شانیرا گرفتم و عصر همان روز پس از بازگشت به ا ادرس

«.ستیشما ن

:غضب الود به من کرد و گفت ینگاه دیلرز یم شیسرخ شده و لب ها تیخان که صورتش از عصبان حسن

من صحبت  يندهیهمسر ا يگستاخانه دربازه  نیچن نیدهم ا یهرگز به تو احازه نم یبخشم ول یبار تو را م نیا»

«.یکن

را  تیچند روز بعد عمه ها.تواند مانع او شود یکس نم چیو ه زیچ چیروز از حالت بر خورد حسن خان حس کردن ه ان

«.سپارم یکار ها را به شما م يهیو بق دمید دیدیرا که شما پسند يمن دختر« : به باغ احضار کرد و به انها گفت 

«کدام دختر؟« : دیپرس فخرالسلطنه

«.کنم یواج مبا او ازد دیکرد هیو به من توص دیدید یکه در مهمان يهمان دختر« : گفتند  اقا

«!.خورد یاو به درد شما نم یول« : السلطنه گفت  شمس

«چطور ؟« : دندیپرس اقا

«.ستیدر شان شما ن میکرده و متوجه شد قیخانواده اش تحق يما درباره « : گفت  فخرالسلطنه

«از چه نظر ؟« : دندیاخم کردند و پرس اقا

«.سمسار جز است کی، پدر او فقط  ستیو معروف تهران ن معتبر ياو از خانواده ها« : گفت  فخرالسلطنه

«.به ازدواج با خود او را دارم نه با پدرش میمن تصم« : گفتند  تیبا عصبان اقا



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 129

«.کند یکه مادر مخالفت م یدان یتو م زمیبرادر عز یول« : السلطنه گفت  شمس

قول  دیبا یدهد ول یون کمک شما من ان کار را انجام مبد.دیشما هم مختار.ندارن يمن با مادر کار« : زدند  ادیفر اقا

«.دیینگو يزیکه به مادر چ دیبده

«تحفه چطور دل شما را برده است ؟ نیمعلوم هست ا« : دیپرس فخرالسلطنه

من . دیاست که خودتان برا من انتخاب کن یاو همان کس دیخجالت بکش« : زد  ادیبر افروخته فر يخان با چهره ا حسن

«.کنم یباشد با او ازدواج م یمتیخواهم و به هر ق یرا م او

«و رنجش مادر؟ يماریب متیبه ق یحت« :السلطنه اهسته گفت  شمس

«.دییشما به او بگو نکهیفهمد مگر ا یمادر نم« : گفتند  اقا

«.ماند یاز چشم مادر دور نم یاتفاق چیه« :السلطنه گفت  فخر

احترام خودتان  يضمنا برا.دانم یبفهمد از چشم شما دو تا م يزیدهم اگر مادر چ یدار مبه هر دو شما هش« : گفتند  اقا

«.بهتر است کار با دخالت شما انجام شود

«.زبانش الل است یالبد رضاقل« : متوجه حضور من در اتاق مجاور شد و اهسته گفت  فخرالسلطنه

 چیاز ه یتوقع چیدنبال کار خود ه دیشما هم برو. است یدگزن يچشم راست و محرم من در همه  یرضاقل« : گفتند  اقا

«.کس ندارم

 يهمسر يدختر با اصل و نسب برا نیمادر چند زنیبرادر عز« : السلطنه که ارام تر از خواهر بزرگتر بود گفت  شمس

«.میکرد یاو را به تو معرف قیکه قبل از تحق می؟ ما غلط کرد ستیان ها چ فیتو در نظر گرفته تکل

کنم  یاز دختران پر غرور و مستبد اشراف ازدواج م یکیمادرم  يمن طبق خواسته  یکن یاگر فکر م« : زدند  ادیفر اقا

«.یکن یاشتباه م

«دارند ؟ یبیمگر انها چه ع« : دیالسلطنه پرس فخر
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به  يکه من اعتماد نیر او از همه مهنت.یکند ؛ زورگو و از خود راض یرا مثل خودش انتخاب م یمادر کس« : گفتند  اقا

«.نجابت انها ندارم

هر چه  دیکند با نیتوه زیتا برادرمان به ما ن يمنتظر«:دست خواهر را گرفت و گفت .شد یسهت عصبان فخرالسلطنه

«.میجا را ترك کن نیزودتر ا

شد  یجا به جا م یلکه در صند یو افسرده در حال نیاقا غمگ.از رفتن خواهران حسن خان اهسته از اتاق خارج شدم پس

«.با من همراه باش یباغ دیخر يفردا برا یرضاقل« : به من گفت 

«کدام باغ قربان ؟« : دمیپرس

«.از محل ان باخبر باشد دیکس نبا چیدور از منزل مادرم فعال ه یباغ« : گفتند  شانیا

«.بله قربان« : گفتم

را جهت جدمت در ان استخدام کردم و  يبا تجربه ا نیستخدمکرد و من خدمه و م يداریخر یهفته بعد اقا ، باغ کی

خبر مانده بود مرا  یاز حسن خان ب یملوك السلطنه که مدت.در ان اماده شد یزندگ کیشروع  يالزم برا لیتمام وسا

«گذراند؟ یوقتش را چگونه م وا نمیب یاست حسن خان را نم یمدت« : دیاحضار کرد و پرس

«.کند یم یکند و به امور مستفالت سر کش یار مک شهیمثل هم« : گفتم

«؟ ستیبود علت چ شانیمضطرب و پر یلیخ دمیروز که او را د نیاخر« : دندیپرس

«.اطالع ندارم« : گفتم

«؟یینگو يزیچ یده یم حیترج اییدان ینم« : دیبه من کرد و پرس یالسلطنه ناباورانه نگاه ملوك

«.دیایماب داریفرصت به د نیبگو در اول« : د و گفت او مرا مرخص کر. ندادم  یجواب

خانم با شرکت در ان با . ملوك بود برگزار شد  انیاز اشنا یکیالملوك که  نیدر منزل ام یروز بعد مجلس مهمان دو

خانم  زیمادرش جز عز يشنهادیدانست دختر پ یاقا که نم.کرد یمادرت اشنا شد و ملوك او را بخ حسن خان معرف
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.باغ را ترك کرد تی، با عصبانستین

گذراند  یخود م یاوقات خود را در باغ مخف شتریمحدود و ب انیان روز به بعد معاشرت حسن خان با دوستان و اشنا از

او  يکرده بود که باالخره بدون اطالغ ملوك السلطنه به خواستگار ریچنان قلب او را تسخ ریان دختر فق

دانستم که اقا هر روز  یرفتن پدرت نداشتند و فقط من م ياز خواستگار یاطالع چیه فخرالسلطنه و شمس السلطنه.رفت

.ردیعروس را بگ يمشتاق تر از روز قبل و منتظر است تا جواب مثبت خانواده 

به من داد تا  ينامه ا زالسلطنهیخانم مادر عز يبدر.و حسن خان مرا به منزل مادرت فرستاد دیروز موعود فرا رس باالخره

مهم باشد که اقا از صبح زود خود را  دیدانستم با ینداشتم فقط م یمن از متن نامه اطالع.دهم لیان را به حسن خان تحو

پس . به محض ورود من نامه را از دستم گرفت و ان رو گشود .به باغ برگردم نان کرده و منتظر بود که م افتیاماده در

«.درست شد زیهمه چ« : به من گفت  ياز قرائت ان با شاد

.اقا مرا به دنبال خواهرانش فرستاد. خوشحال شدم اریاقا بس يشاد دنید از

پدر عروس رفته و قرار  دالهیبه منزل اقا  یو شمس السلطنه پس از مالقات با حسن خان و گرفتن دستورات فخرالسلطنه

.غقد گذاشته شد

دوازدهم فصل

با .عروس بودند داریو کارکنان ان مشتاق د نیمستخدم يشده و همه  يبند نیهفته قبل از ورود مادرت اذ کیاز  باغ

.گرفت گرید يحسن خان رنگ و بو ياو خوشحال و خانه  دنیالسلطنه همه از د زیورود عز

« : پس از رفتن مهمانان اقا مرا احضار کرد و گفت . نداشت یمهمانان کم و محدود بود و ملوك السطنه از ان اطالع تعداد

«.منزل وارد شود نیبه ا دینبا يا بهیغر چیه.از ازدواج من با خبر نشود میجز خواهر ها یباش کسمواظب 

«.از جانب ما راحت باشد التانیبله قربان خ« : گفتم
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کارکنان و  يمثبت رو يکوتاه اثر یو مهربان بود که با رفتار و کردار خود در فرصت ستهیشا يالسلطنه همسر زیعز

 نیا یکردند ول یم يحسن خان و او احساس شاد یهمه اورا دوست داشتند و از خوشبخت.ذاشتمنزل گ نیمستخدم

شازده و .انها شد نیباعث کدورت ب یو اتفاق دیینپا يریکه من از ان اطالع ندارم و د یمختلف لیبه دال یخوشبخت

 ینبودند و من حس م ریتقص یب ماجرا نیکردند در ا یبه باغ حسن خان رفت و امد م گرانیاز د شیفخرالسلطنه که ب

.ندازندیدارند خانم را از چشم اقا ب یکردم انها سع

حسن خان  يامد و به امور اموال و حساب ها یاقا به باغ م شنهادیرفت ، عصر ها به پ ی، روز ها به دانشگاه م ری، ام پسرم

 تیکار و فعال نکهیبه تصور ا. کرده  رییتغکردم اخالق و رفتار او  یکم کم حس م. کرد یپرداخت و شب ها مطالعه م یم

مرا رد کرد و ان قدر  شنهادیاو پ.و کمتر کار کند دیایکردم تا شب به منزل ب تاعصاب او را متشنج کرده با او صحب ادیز

دعوا کرده  یروز حس کردم با کس کی.کرد یانجا را ترك نم يوابسته به ان دفتر و باغ حسن خان شدخ بود که لحظه ا

 یکنم اتفاقات یفکر م« : دمیاز او پرس ستیجور کار ها ن نیدونستم اهل ا یصورتش نگران شدم چون م يها يبودو ک

«؟ میاز روز را با هم صحبت کن یبهتر باشد مثل گذشته ساعت یکن یفکر نم.ییبه من بگو یخواه یتو افتاده که نم يبرا

«.دیشما نگران من نباش وفتادهین یفاق مهمات« : به من کرد و اهسته گفت  ینگاه یچشم ریز ریام

«؟ نمیب یمن اشتباه م ستیچشمت کبود ن ریز ییگو یم یعنی« : گفتم

که نتوانم پاسخ گو  دینکن یکنم سوال یگاه به شما دروغ تگفتم ، خواهش م چیمن ه« : سکوت گفت  یپس از کم ریام

«.باشم

«.چهره تو نگران شوم دنیبه من حق بده که از د یماد دارم ولمن به تو اعت« :شده و گفتم  کیبه او نزد اهسته

تو  يبرا يکه اتفاق بد یمطمئن« : و دوباره سوال کردم  دمیدر چهره اش د یشانیهمان لحظه پر ینگفت ول چیه او

«؟ وفتادهین

«.راحت باشد التانینه پدر جان خ« : داد  جواب
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 يکه به پنجره  دمیروز او را د میکه  نینظر داشتم تا ا ریرا دور او راز نگرانش بودم و دور لیدل یان روز به بعد ب از

خانم را  يهیگر يبعد صدا يپرتاب کرد و بالفاصله از انجا دور شدولحظه ا شانیبه اتاق ا يشد نامه ا کیاتاق خانم نزد

.دمیشن

با  یدانستم ول ینم چیبه وجود امده بود هاو و خانم  نیکه ب یرابطه احساس نیاز ا رایشد ز یم شتریمن هر روز ب ینگران

 نیب يکه رابطه  نیافتد تا ا یاتفاق نم يحادثه بد چیکه نسبت به پسرم و نجابت خانم داشتم مطمئن بودم که ه یشناخت

و خانم از او  دیکش یم اكیاقا هر شب تر.و همه از ان با خبر شدند دیانجام ادیو داد و فر یلفظ يریخانم و اقا به درگ

کردند و به  یبه انجا رفت و امد م شتریشد فخرالسلطنه و شازده ب یم شتریانها ب نیب يکرد و هر چه فاصله  یم يورد

 ریام یشانیپر یانها دارد ول یزندگ ختنیدر به هم ر یکردم شازده نقش مهم یمن حس م.زدند یاختالف ان دو دامن م

.بودم ریو هر روز شاهد الغر شدن و افسرده تر شدن ام اطرافم نداشته باشم يبه ماجرا ها یباعث شد که توجه

اتاق خانم شکسته  شهیش.و اوضاع باغ اشفته است ختهیبه هم ر زیوارد باغ شدم حس کردم همه چ یروز صبح وقت کی

گاه فکر کردم به دانش.انجا نبود ریام.بود و به من اطالع دادند که شب گذشته دزد به اتاق خانم امدهومن به دفتر رفتم

که . در محل رفته و او را به منزل اوردم یبیسراغ طب.دمیبه منزل رفتم و او را مجروح و خون الود د.گردد یرفته و باز م

«.به مر خانه برود دیاز بدنش خارج شده با يادیخون ز« : گفت  ریام يپس از پانشمان زخم ها

به  يچند روز.خانه ببرم ضیشد مجبور شدم او را به مر شهویب یشب وقت يها مهیکردم و ن يدر منزل از او پرستار ابتدا

است فردا  يو بستر ضیمر ریام« به او گفتم .شد ایرا جو بتیشب الماس به منزل امد و علت غ کیکه  نیباغ نرفتم تا ا

«.میا یمالقات به اقا به باغ م يصبح زود برا

شدن شازده  وانهیاقا که از قرار معلوم خبر د.است  ارمیب ریدادم که ام حیشدم و توض ابیبعد به خضور اقا شرف روز

و اوضاع  ختهیباغ حس کردم همه جا به هم ر دنینداد و از باغ خارج شد با د یتیمن اهم ينگرانش کرده بود به حرف ها

 ضیو به مرعصر با ت« : او به من گفت .است  ماریب یمن به او گفتم کم. دیپرس ریخانم مرا احضار کرد و از ام.اشفته است
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«.میا یخانه م

«.ستمیبه زحمت شما ن یراض« گفتم

«.از دوستانم بروم بهتر است با تو همراه شوم یکیبه مالقات  دیمن با ستین یزحمت« : گفتند شانیا

 میامد و پس از ن ریبرخالف تصورم خانم به اتاق ام.کردند یخانه همراه ضیهمان روز خانم و گلناز مرا تا مر عصر

.خانه را ترك کرد ضیرساعت م

 یاو به همه کمک م.دست ها و فقرا بود ریز ياو زبانزد همه  تیانسان.دهد یم تیفرزند من اهم یکردم که سالمت حس

.رساند یم ازمندانیمن به دست ن يلهیخود را به وس یمال يکمک ها شتریکرد وب

 یرفته بود باغ در ارامش مارستانیمعالجه به ت يادر نبود شازده که بر.خانه مرخص شد و به باغ برگشت ضیاز مر ریام

شدکه  یکوتاه باعث م يانها مشاجره ا نیکردند و گاه ب یم یزندگ گریکدیاقا و خانم جدا از .برد یکامل به سر م

.کنجکاو به داخل عمارت نگاه کنند وعمارت زمرد هجوم اورده  يبه پشت پنجره ها نیمستخدم

اقا به باغ امد و پس از رفتن او اقا از  دارید يمرخص شد و همراه فخرالسلطنه برا ستانماریماه گذشت شازده از ت سه

 ياقا به رختخواب رفت تا استراحت کند که صدا دیدم دهیسپ یوقت.دیتا صبح در اتاق خود قدم زد و نخواب ینگران

 یکشته انتقام او را م زیهر مرا عزشو« : گفت  یزد و م یم ادیرفخرالسلطنه ف.اورد رونیفخرالسلطنه او رااز اتاقش ب

«.رمیگ

او  يو زار ونیش يمن از عمارت خارج شدم صدا.کرد او را ارام کند یخود را به فخرالسلطنه رساند و سع مهیسراس اقا

به اقا زد که باغث شد اقا مرا احضار کند و خواست  ییکه در دست داشت حرف ها يبا نامه ا.هم هرا به عمارت کشاند

.ندیرا بب ریودتر امهر چه ز

از او به دستم  يکه نامه ا نیو از ان روز به بعد تا مدت ها به دنبال پسرم گشتم تا ا افتمیرفتم اما او را ن ریسراغ ام به

.کس ندهم چیاست و از من خواست که ادرس ان را به ه سیکه نوشته بود در انگل دیرس
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 ایبا به دن.و اجازه داد دوباره در دفتر مشغول به کار شوم دیه مرا بخشباالخر دیمرا د یشانیها گذشتند و اقا که پر روز

.مادر شما شد و باالخره او را مجبور به ترك باغ کرد یشانیدر باغ افتاد که همه باعث پر يگریامدن شما اتفاقات د

:دیبه شهرزاد دادواز او پرس یو نفس تازه کردن او فرصت یرضاقل سکوت

د؟یکرده بود ییمگر شما خطا دیشما را بخشکه پدرم  دیگفت شما

:دیاز من پرس یسکوت کرد و با نگاه یکم یرضاقل

؟ دیشهرزاد از گذشته چه گفت يگلناز خانم شما برا-

:گفتم

.دانستم یهر چه م-

.دیبه شهرزاد گفت ییزهایهم چ ریام يپس حتما درباره -

.دانستم یبله تا انجا که م-

:برگشت و گفت یمن کرد دوباره به طرف رضاقلبه  ینگاه شهرزاد

چرا مادرم باغ را ترك کرد ؟-

در منزل پدرتان نداشت و  یپناهگاه چیانها شما را گرفتند و به منزل خود بردند مادر شما ه.شما باعث شدند يعمه ها-

 يادیز غاتیگوناگون و شا يها من که خبر.شما را از او گرفتند انجا را ترك کرد یوقت.به وجود شما بود دشیتنها ام

من .باز کرد میمش بداهللا رفتم ، مادربزرگت در را برو شانیپدر ا لبه منز يباالخره روز دمیشن یم شانیا يدرباره 

«السلطنه کجا هستند ؟ زیخانم عز« : سوال کردم 

«.او مرد دیخواه یمرد از جان او چه م زیعز« : گفت  یمادر بزرگ تو باناراحت و

«اتفاق افتاد ؟ نی؟ چطور ا دییگو یچه م« : دمیپرس یا ناراحتب من

او باعث  دیبهتر است از ملوك السلطنه بپرس« : جواب داد  دیلرز یم یکه تمام بدنش از شدت ناراحت یاو در حال و
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«.دختر من شد یبدبخت

به جهنم « : به من نگاه کرد و گفت  یبیاو با حالت عج.کردم فیاو ماجرا را تعر يبه منزل ملوك السلطنه رفته و برا من

«.که مرد

ممکن شدونبود خانم  ریغ میدر باغ برا یاز ان روز به بعد زندگ.ترك را هرگز نتواستم فراموش کنم يان روز ها خاطره

در .اقا مثل گذشته سر حال نبود.دندیرس یبه نظر م نیمنزل غمگ نیساکن يعجب به باغ داده بود و همه  یحالت ریو ام

کرد و  یم يکردوگلناز از شما نگهدار یبر قرار نم گرانیبا د یارتباط چیو ه دیکش یم اكینشست و تر یم يوشه اگ

گرفتم باغ را ترك و خود را  میباالخره تصم.کردند یخانم در ان منزل را زمزمه م یرنج و ناراحت ایپنجره ها و اتاق ها گو

 نیو نبودن او مرا زم ریام داریکردم و انتظار د یمنزل ط نیخواهرم در ارا با  ییو تنها یکس یسال ها ب.باز نشسته کنم

.کرد ریگ

:دیپرس شهرزاد

کس به شما نگفت مادرم چرا و چگونه مرد ؟ چیخان ه یرضاقل-

:خان جواب داد یرضاقل

خبر تکان دهنده بر  نیا.صحبت کند شانیا يکس به خود اجازه نداد در باره ا چیه دمیکه خبر مرگ او را شن ياز روز-

.بر جا گذاشت يریاغصاب اقا اثرات جبران ناپذ

.دیدان یخانواده پدرم را با نم نیو علت اختالف ب دیپس شما هم قبل ازازدواج با مادرم اشنا نبود-

«.کند هم جنس با هم جنس پرواز« : که شاعر گفته  يدیدخترم نشن-

؟یچ یعنی-

انها  یکند و زندگ يباغث شد که ملوك السلطنه با او لجباز نیداشتند و هم يادیز یف طبقاتانها با هم اختال نکهیا یعنی-

.دیاز هم پاش
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بود تا با هم خوشبخت شوند؟ یکاف نیرا دوست داشتند هم گریکدیانها  یول-

.است یموفق عشق کاف یزندگ کیيبرا دیکن یکه فکر م دیستیفقط شما ن نیا-

.هم بود ياز قسمت ها تکرار یبعض دیراستا بود و شا کیدر  بایتقزشما و گلناز  يحرف ها-

خواهد  یدلم م یقسمت ها را اشتباه کرده باشم ول یبعض دیو من به سبب کهولت سن شا دیکنجکاو هست یلیشما خ-

!دیده یم تیبدانم چرا به گذشته اهم

 یول رمیکشف گذشته مجبورم از همه کمک بگ ين براکردند و م یرا از من مخف زیعلت که از ابتدا همه چ نیبه ا دیشا-

.دیکن ینم يشما هرگز کنجکاو

چطور؟

که چرا بدون اطالع شما و با جله از کشور خارج شد و  دیاز پسرتان پرس و جو کن دیبخود زحمت نداد یکه شما حت رایز

چه بود؟ ریاو نسبت به ام ياعتماد یعلت خشم پدرم و ب نکهیاز آن مهمتر ا

و تجربه  دیشما جوان هست:به شهرزاد کردو گفت یبرافروخته شده بود نگاه یصورتش کم کهیخان در حال یقلرضا

.شودیحرفها هست که اگر زده شود باعث سوء تفاهم م یلیخ دیندار یکاف

.دیستیشما هم با من صادق ن پس

از  يبود از آن گذشته دور یمن کاف يبرا نیهم.ستین یکه او پسر ناخلف دانستمیم یاز دل پسرم خبر نداشتم ول من

.مهم نبود میبرا زیچ چیپسرم انقدر مرا رنجاند که ه

اگر ممکن است آدرس فرخ دوست مادرم را بمن  کنمیخواهش م یول دیبه سواالت من نده يادیز تیاهم دیحق دار شما

.دیبده

.کردندیم یزندگ ستین ادمیو  دمیالملک را ند نیکه خانواده ام سالهاست

.دیاوریب ادیب دیکن یسع کنمیم واهشخ
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انجام  دیاز دستم بر ا يدر خاطرم زنده است اگر کار شهیآن مرحوم هم ادیو  دیزیعز یلیمن خ يو مادرتان برا شما

.دهمیم

 گرید یچرخدار را گرفت و او را به اتاق یرا بست و خواهرش دست صندل شیکه از حال برود چشمها یمثل کس شکاریپ

.برد

فرا  اطیح یمیدرخت کاج قد يغارغار کالغها رو يصدا.را در بر گرفته بود شکاریپ یمیخانه قد يسل کننده اک سکوت

بر چههر  یغم بزرگ.میو به باغ بازگشت میمن و شهرزاد از منزل خارج شد.دادیم دیرا نو زیغم انگ يبعدازظهر دنیرس

حالت افسرده اش رنج  دنیاو کرده بودم از د ندهیو آیشبختخود را وقف خو یانداخته بود و منکه زندگ هیشهرزاد سا

.بردمیم

زنگ تلفن  يکه صدا ياز اوهام و سواالت بدون جواب غرق شد و من تا لحظه ا يایبه اتاق خود رفت و در دن شهرزاد

.دمیحرکت درخود ند يبرا یسکوت عمارت را نشکسته بود قدرت

کوتاه بود و پاز قطع تلفن  اریبس شهیآندو بر خالف هم نیمه بمکال.شهرزاد را صدا کردم وشیدار يصدا دنیشن با

د؟یشما منزل فرخ را بلد:دیشهرزاد پرس

.ریخ متاسفانه

.رمیکمک بگ يشکر يبهتر است از آقا دیکنم شا دایاو را پ توانمیم چطور

.او را بشناسد کنمینم فکر

.جستجو کند شکاریبتواند از پ دیشا

که نکان مهم را نداند و علت مرگ مادرش  یو تا وقت شودیم شتریب زین دنشیعطش شن ددانیم شتریکردم هر چه ب حس

.ستیرا نفهمد دست بردار ن

؟یکنیبه چه فکر م:دیاز سکوتم کنجکاو شد و پرس شهرزاد
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.ممکن است ملوك السلطنه آدرس فرخ را بداند نکهیا به

.را که ندارم مادربزرگ است یله تنها کسحوص:را باال انداخت و گفت شیشانه ها یحوصلگ یبا ب شهرزاد

دخترم چند روز است از درس :را نوازش کرده و گفتم شیموها شیگونه ها دنیشدم و پس از بوس کیبه او نزد آهسته

.را بخاطر گذشته خراب نکن ندهی؟آیچکار کن یخواهیم يغافل شد

 يلحظه ا خواستیوستش داشتم که دلم نمد يبحد دمید شیبه نگاهش گره خورد و قطرات اشک را در چشمها نگاهش

.نمیبب نیاو را غمگ

؟یکنیم هیچرا گر:دمیپرس یناراحت با

.نمیقبر مادرم را بب خواهمیم

.قدغن کرده دکتر

.مخالفت نکن کنمیم خواهش

ر مادرت فردا صبح بر مزا:گفتم نیموجود در اطرافش دور نگهدارم بنابرا قیاو را از حقا توانمینم نیاز ا شیکردم ب حس

.میبریگل و گالب م

در کجا دفن شده؟:دیزد و پرس یرنگیلبخند ب او

.ذریچ قبرستان

او  يباغ رفتم ستاره برا اطیفاصله از او به دنبالش به طرف ح یمن با کم.برخاست از من دور شد و به باغ رفت آهسته

به  وشیو دار يو ناز دیشب فرا رس.نشست و به فکر فرو رفت یمکتین ياو که حوصله حرف زدن نداشت رو.آورد يچا

و افسرده به  نیشهرزاد غمگ.به استقبال آنها رفت يحوصله مهمان را ندارد با دلخور دیرسیاو که بنظر م.آمدند دارشید

؟یکنیم ریشهرزاد کجاها س:دیوضع خسته شد و پرس نیاز ا وشیشد دار رهیخ ينقطه ا

.هستم در کنار شما نجایهم:کرد و گفتشود سربلند  داریکه از خواب ب یمثل کس شهرزاد
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.است زانیاز جمع گر شهیو روحت مثل هم نجایتو ا جسم

ه؟یمنظورت چ يشاعر شد:به او نگاه کرد و گفت يبا لبخند شهرزاد

 يزمان حال را از دست داد نکهیاز ا ترسمیم.يپردازیحال را فراموش و به گذشته م یزندگ ایدن نیاز مردم ا یمیمثل ن تو

.يشو انمیپش

مان؟یچه پش يبرا

.یکنیم لیبه گذشته تبد یحس کن نکهیکه حال را هم بدون ا رایز يشویم مانیپش

چه؟ یعنییاز نظر تو زندگ وشیدار

.مثبت گفتن دنیمثبت د یشیمثبت اند یعنییدرك لحظات زندگ یزندگ

؟یهست یبافیکه م يفلسفه ا نیخود تو معتقد به ا ایآ

.يرا باخته ا تیکه تو تمام زندگ دانمیم نرایا یول کنمیهم نم یاهر به خوشبختو تظ ستمین لسوفیف من

است؟ یبه گذشته و کشف ندانسته ها باخت زندگ دنیشیاند

.است یاز دست دادن زمان حال باشد بله باخت زندگ متیبه ق اگر

؟یکنیفکر م وشیهم مثل دار ه؟توینظر تو چ:دینگاه کرد پرس يبه ناز شهرزاد

.میبهتر است برو یکن تیاذ یخواهیاگر م وشیدار:کرد و گفت وشیجواب شهرزاد را بدهد رو به دار نکهیبدون ايناز

؟یدهیچرا جواب سوال من را نم يناز:دیدوباره پرس شهرزاد

.یبهتر است خودت را ناراحت نکن:گفت يناز

.یکنیرفتار م یروان ماریب کیبا من مثل  شهیهم یول یهست یتو دوست خوب:زد ادیفر تیبا عصبان شهرزاد

.يناراحت شو لیتو بدون دل خواهمیمن نم یکنیم اشتباه

.ات را بگو دهیچه زودتر جواب سوال من را بده عق هر
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تو دارد؟ يبرا یتیمن چه اهم دهیعق

.لطفا طفره نرو کردمیمهم نبود از تو سوال نم اگر

.یفکر کن ندهیهم درباره ا یهتر باشد کمب دیو شا يرا از دست داد يادیتو زمان ز کنمیفکر م من

ام؟ وانهیمن د یکنیهم فکر م ه؟تویتو چ دهیگلناز عق:دیبمن کرد و پرس ینگاه شهرزاد

 شهیهم نکهیداشته باشند آنها از ا يدوستانت منظور بد کنمینم ؟فکریزنیکه م هیحرفها چ نیا.يشد یباز هم عصبان:گفتم

.شوندینت منگرا نندیبیو افسرده م نیتو را غمگ

.پس از او دنبالش حرکت کرد وشیدار.بمن کرد برخاست و بطرف باغ رفت ینگاه شهرزاد

انها را در کنار هم  يروز خواهدیدلم م:به آنها گفت یبا نگاه يناز.میو آنها را نگاه کرد مینشست مکتین يرو يو ناز من

.نمیخوشبخت بب

فراموش کند؟ شهرزاد بتواند گذشته را یکنیفکر م:دمیاو پرس از

.دیایبا گذشته کنار ب دیبا او

.ندیبب کجایرا  زیهمه چ خواهدیاست که تازه چشم گوشده و م یاو مثل کودک.به زمان دارد اجیاحت نکاریا

.شودیاسان م شیبرا زیعاشق شود تحمل همه چ اگر

.کندینم دایشدن به او را پ کیمجال نزد چکسیکه ه دهیآنچنان به گذشته و مادرش چسب او

.شود کیبه او نزد تواندیبه او عالقه مند است م وشیدار

 مهیسراس.اند دهیبدست آوردن او کش يبرا يلحظه فکر کردم که نقشه ا کیدیقلبم لرز يناز يحرفها دنیشن از

ا و آهسته ب ستادهیانبود باغ ا يو شهرزاد رفته بودند حرکت کردم آنها پشت درختها وشیکه دار یبرخاسته و به سمت

متوجه حضور من شده و از هم  میپاها ریدر ز غخشک با يبرگها يشدن به آنها صدا کیبا نزد.کردندیهم صحبت م

.دارد یهمصحبت دائم کیبه  اجیاحت نیدختر نازن نیگلناز خانم ا:بلند گفت يبا صدا وشیدار.فاصله گرفتند
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.ندارماجیاحت چکسیخجالت بکش من به ه:و گفت دیبلند خند يبا صدا شهرزاد

د؟یمعلوم هست کجا هست:ما گفت دنیبه محض د يو ناز میسه بازگشت هر

آمد که تو در  شیبحث پ يبرا یمهم لیما فالسفه راهمان از تو جداست مسا:جواب داد نیریش يبا لبخند وشیدار

.یستین انیجر

؟یلسوفیف یکنیپس تو واقعا فکر م!عجب

دم؟ ایشاخ دارد  لسوفیمگه ف! که نه چرا

.دوستت دارم شتریب یباش ياگر جد وشیدار:و گفت دیخند وشیمسخره دار ياز حرفها زادشهر

؟يخندیآن نم شیبزرگ و مسخره پس چرا به ر یشوخ کیبزرگ است  یشوخ کییزندگ

چه  دمیپرس دیدلم لرز رزنیپ يصدا دنیرا برداشتم و به محض شن یزنگ تلفن به عمارت رفته و گوش يصدا دنیشن با

.ندیشهرزاد را بب خواهدیاو م دیکمکم کن ستیحالش خوب ن یرضا قل:تشده؟اوگف

؟يدویچه شده؟چرا م:دیشهرزاد پرس دمیبه باغ دو مهیسراس

.خواهدیخان تلفن کرد که حال برادرش بد شده از ما کمک م یرضاقل خواهر

خود را به  يو ناز وشیز دارا یپس از معذرت خواه.و لباس عوض کرد دیبطرف اتاق دو دهیپر ییبا رنگ و رو شهرزاد

.میرساند یمنزل رضا قل

 يکه رو یخود را به رضاقل مهیشهرزاد سراس.ما باز کرد يرا برو اطیآشفته در ح يو چهره ا انیگر يبا چشمها رزنیپ

چه شده؟:دیرا نداشت رساند و از او پرس شیبود و قدرت باز کردن چشمها دهیخواب نیزم

شهرزاد پس از برداشتن .آن قرار داشت يرو ياشاره کرد که نامه ا يزیال آورد و به مدست خود را با یبسخت یرضاقل

با دکتر :بعد رو بمن کرد و گفت.را به او داد یرضاقل يماریکوتاه خبر ب ينامه ا یبوده ط ریام سندهیکه نو افتینامه در

.دیایب انجیهر چه زودتر به ا دیبا ورا به او بده ا نجایو آدرس ا ریتماس بگ يناصر
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رساند و  یساعت خود را بمنزل رضاقل میما بود پس از ن یشهرزاد دکتر خانوادگ یکه از دوران کودک يناصر دکتر

.شود يبستر مارستانیدر ب دیداد که او سکته کرده با صیتشخ

زدهمیس فصل

سکوت راهروها را درهم پرستاران گه گاه  يپا يصدا.را پر کرده بود مارستانیب يکننده فضا یمواد ضد عفون يبو

.بازبود مهیاز اتاقها ن یبعض يو درها یخال مکتهاین.شکستیم

.کردند يبستر یقلب يهایماریخان را در بخش ب یرضاقل

او قرار  ینیکه در ب یکیلوله پالست لهیو به وس دادیاو را به پرستاران نشان م یضربان قلب وضع جسم يریاندازه گ دستگاه

.شدیس او کمک مداده شده بود به تنف

که چشم براه  دیرسیو بنظر م ستینگریم يا شهیباز به در ش يبا چشمها یحرف زدن نداشت ول يبرا یقدرت یرضاقل

 ریروز ام 20پس از .پرستار با تجربه از او مراقبت کرد کیماند و مثل  یشهرزاد در تمام مدت شبانه روز کنار او باق.است

.رساند مارستانیبه ب اگرفت خود ر رزنیکه از پ یآمد و با آدرس رانیبه ا

آمد و  یساله م 60او بنظر .و فرسوده شود ریسال انقدر پ 18در مدت  تواندیم یباورم نشد کس دمیرا د ریام کهیروز

 مارستانیبه محض ورود به ب.و افسرده داشت نیغمگ يصورتش پر از چروك و چهره ا.شده بود دیتماما سف شیموها

ر هستم پدرم کجاست؟یگلناز خانم ام:تلخ گفت يسالم و لبخند مرا شناخت و پس از

پس .گذشته افتادم ياو در سالها غیدر یب يهایفداکار ادیب اریاخت یب.ام گرفت هیهم خوشحال شدم و هم گر دارشیاز د

د؟یا هدیچند سال است او را ند.تحت نظر است یقلب يهایماریدر بخش ب:جواب سالم او را داده و گفتم ياز لحظه ا

.ام دلم براش تنگ شده دهیسال است او را ند 100کنمیحس م یسال ول 18ظاهرا

د؟یسال او را تنها گذاشت نهمهیا را
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.بازگردم رانیبه ا خواستیمجبور نبودم و حالش بد نبود باز هم دلم نم اگر

.دهیزجر کش یلیخ چارهیب رمردیپ دیبرو دارشیزودتر به د هرچه

شهرزاد نشسته بود و دست .ستیبلند گر ياو با صدا دنیبه محض د یف اتاق حرکت کرد و رضاقلبهمراه من بطر ریام

.دیلطفا از اتاق خارج شو:برخاست و گفت یرا در دستش داشت با ناراحت رمردیپ

د؟یهست رخانیشما ام:دیرساند و پرس رونیخود را به ب يشهرزاد پس از لحظه ا.بهمراه من از اتاق خارج شد ریام

 یندارد بهتر است فعال با او صحبت یحال خوب:شدم و گفتم کیمن به شهرزاد نزد.ستیگریبود و م نییسرش پا ریام

.دینکن

 ریام.ستادیدر کنارش ا یحرف چیبرافروخته و متعجب بطرف او رفت و بدون ه يبا چهره ا ریام دنیپس از د شهرزاد

خانم که  نیدکایخود را پاك کرد آهسته از من پرس يادر آورد و اشکه بیاز ج یدستمال ستنیگر يپس از لحظه ا

هستند؟

.السلطنه زیالدوله دختر خانم عز نیخانم شهرزاد ام نیا

تحمل وزنش را  شیحس کردم زانوها.داد هیتک واریبر خود مسلط شد و به د یبسخت.رفت جیسرش گ ریام ناگهان

.دینیلطفا بنش:کردم و گفتم کینزد تمکین کیشدم دستش را گرفته و او را به  کیبه او نزد.ندارد

چطور  دیگویشده و با خود م رهیلحظه حس کردم به چهره شهرزاد خ کی.مینشست من و شهرزاد در کنارش نشست او

.و متانت ییبایمادرش است درست بهمان ز هیشب یلیمتوجه نشدم خ

.دیپاسخ بده دیاز سواالت با یلیشما به خ:به طرف او برگشت و گفت شهرزاد

؟یچه سوال:دیپرس ریام

.شما مهم نباشد يپدر شماست که در خطر است البته ممکن است برا یمسئله مهم سالمت فعال

.دیداشته باش يدرباره من قضاوت بد دیحق دار شما
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از او  يادگارینیچن دانستمیاگر م:و گفت دیاو کش يدست به موها یبه ارام ریام.به او کرد  یپرمعن ینگاه شهرزاد

/لعنت به آدم دروغگو.آمدم یم رانیبه ا نهایمانده زودتر از ا يابرج

.فهممیشما را از دروغ نم منظور

.نمیپدرم را بب دیبا:بطرف اتاق رفت و گفت.برخاست مکتین ياز رو ریام

.او قدرت تکلم ندارد:گفت شهرزاد

و من آهسته وارد اتاق شده و در شهرزاد .و وارد اتاق شد ستیآهسته گر.صورت خود گذاشت يرا رو شیدستها ریام

زده خود را به او رساند و او را در آغوش  جانیه ریام.را باز کرد شیدستها ریام دنیبا د یرضاقل.میستادیا يگوشه ا

شد  کیشهرزاد به آنها نزد.را به پسر نشان داد الوصفشادیز يشاد شیبعد با چند قطره اشک در گوشه چشمها.دیکش

در  ریام.در گوشه لبانش نشست رنگیب يکرد و لبخند ریبه او و بعد به ام ینگاه ینشست رضاقل و در کنار او لب تخت

ریام.کردیاو را نوازش م يموها گریبا دست د یدست پدر را گرفته بود سرش را لب تخت گذاشت رضاقل کهیحال

د؟یچرا بمن نگفت:دیسر باال اورد وپرس کمرتبهی

 ریام.از دهانش خارج نشد ییصدا چیه یرا بهم فشرد ول شیاشک شده بود لبهاپر از  شیچشمها کهیدر حال یرضاقل

.میکنیبعدا با هم صحبت م دیاوریبخود فشار ن ستیمهم ن:آهسته گفت

با شما صحبت کند بهتر  تواندیکه نم نصورتیآنهم به ا دینیبیسال که او را م نهمهیبعد از ا:گفت ریآهسته به ام شهرزاد

.دهیشما رنج کش بتیاز غ یاو به اندازه کاف.دیورایاست به او فشار ن

.نبودم او برنجد یهرگز راض من

د؟یامدین رانیزودتر به ا د؟چرایسال کجا بود نهمهیا پس

 رانیکدم به ا یپدرم خود را راض يماریاالن هم بخاطر ب نیچنان دور کرد که هم رانیمرا از ا یبد دوران جوان خاطرات

.بازگردم
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 دیو استراحت کن دیالدوله شما هم امشب به منزل برو نیخانم ام دیلطفا اتاق را خلوت کن:تاق شد و گفتوارد ا پرستار

.خطر را پشت سر گذاشته ماریب

.مانمیشب م یچه خوب خوشحالم ول:و گفت دیکش یقینفس عم شهرزاد

.مانمیامشب من در کنار پدرم م:به پرستار گفت ریام

.تا او استراحت کند دیبهتر است همه برو.من مراقب او هستم.ستین چکسیالزم به ماندن ه:گفت پرستار

جبران  توانمیچگونه م دانمینم دیدیزحت کش:به شهرزاد گفت ریام.میرا ترك کرد مارستانیب یاصرار پرستار همگ به

.کنم

د؟یرویکجا م شما

.امشب با عمه جان بمانم و او را تنها نگذارم دیپدرم با منزل

.دیایبه منزل ما ب دیتوانیم دیته باشداش لیم اگر

.گذارمیهرگز به آنجا قدم نم:سکوت کرد و بعد گفت يلحظه ا ریام

با ما  دیتوانیم دیاگر دوست دار میرویفردا من و گلناز بر مزار مادرم م:گفت ریبمن کرد و دوباره به ام ینگاه شهرزاد

.دیهمراه باش

و کجا؟ یچه ساعت:و با بغض گفت دمیکه هزاران غم و اندوه را در آن د بمن کرد ینگاه ریجمله شهرزاد ام دنیشن با

.میاو برو داریبه د گریکدیتا با  میمانیمنتظر شما م ذریصبح در قبرستان چ 7ساعت

خان چند بار زنگ  وشیخانم شهرزاد دار:و به محض ورود ستاره گفت میمن و شهرزاد بمنزل باز گشت.از ما دور شد ریام

.زد

بود  ستنیاو که در حال گر.وارد اتاق شدم دمیرا شن وشیاو با دار یمکلکه تلفن يبه اتاقش رفت و پش از لحظه ا دشهرزا

.ستیبتو ن یاجیاحت میرویگفت من و گلناز م وشیبه دار
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ه و او را صبح زود به اتاق او رفت.میشب را به صبح رساند ییبه تنها مانیو در اتاقها داریاز شب من و او هر دو ب یپاس تا

.میندارد صبح زود برو یلزوم یبخواب یبهتر است کم:به او گفتم.افتمیخسته 

.نرود ادتیگل و گالب  میبرو دیمنتظر است با ریام

؟يخوریم صبحانه

.ندارم لیم

زودتر از ساعت .میگالب از باغ خارج شد يا شهیکرده و با ش هیزرد باغ ته ياز گلها یبود دسته گل کیهنوز تار هوا

دیزود آمد:شهرزاد بطرف او رفت و گفت.و منتظر بود دهیقبل از ما رس ریام میدیرس ذریموعود به چ

.دیشما هم زود آمد:گفت ریام

با شما همراه  دیبا يروز نیو من در چن فتدیاتفاق ب نیا دیمشکل است باالخره با میسنگ قبر برا ينام مادرم بر رو دنید

.باشم

د؟یمداین نجایتابحال به ا چطور

آمدم؟ نجایبار است به ا نیکه اول دیشد متوجه

.دانمیعلتش را نم یول بله

.است یطوالن داستانش

.دهیخروارها خاك خواب ریکه اکنون ز متیو صم یاز آنهمه مهربان فیح.و متانت ییبایاز آنهمه ز فیح

د؟یشاعر هست شما

.هستم لیوک ریخ

.کن ییراهنما گلناز ما را:دیبطرف من برگشت و پرس شهرزاد

را بتو نشان داد؟ نجایا یبار چگونه و چه کس نیاول:دیاو پرس.حرکت کردم زیقبر عز بطرف
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.مادربزرگت

؟يآمد یم نجایبه ا ادیز

که تو  ییکه او فوت کرد در ساعتها یآمدم و زمان یم کباریيپدرت زنده بود هفته ا کهیو تا زمان يکوچک بود یوقت

.آمدم یم نجایت صبحها به ااوقا یگاه يبود رستانیدب

.دیا ینم دارشیبه د چکسیکردم ه فکر

.در قلب من زنده است شهیو خاطره اش هم ادی.مظهر لطف و صفا بود او

چرا  دانمیرا جز من نداشت نم چکسیبه آنجا نرفته او ه یکه مدتهاست کس دادیسنگ قبر نشان م يو خاشاك رو خار

.دمیدیو من او را نم رفتیهم م دیو شا رفتینمبه آنجا  يگریشخص د ایپدر  ایمادر 

و  بایلحظه صورت ز کی.سنگ را شست يو با آب رو ختیقبر ر يرا که همراه خود اورده بود رو یگالب شهیش ریام

که خطوط چهره اش هر لحظه درهم  ریام.شد يجار دگانشینام مادر منقبض شد و اشک از د دنیمعصوم شهرزاد از د

به سنگ  رهیندارند خ یرا در زندگ چکسیکه ه یدر کنار قبر نشست و هر دو مثل کسان زین شدیفشرده تر م

.دیرسیبگوش نم ییصدا چیجز غار غار کالغها ه زیدر آن سکوت حزن انگ.تندیگرسیم

 ریام.خم کرد ریسرش را بطرف ام اریاخت یشود و ب هوشیکه حس کردم هر لحظه ممکن است ب ستیآنقدر گر شهرزاد

مهربان است  یکه سالهاست منتظر آغوش یشهرزاد مثل کس.دشیبا تمام وجود در برکش دنیحال د نیدر ا که او را

بهتر است :گفت نیحالت نداشت بنابرا نیدر ا رااو  دنیطاقت د ریام.ستیاو نهاد و گر يشانه ها يمشتاقانه سر برو

.ممکن است حالت بهم بخورد میبرو

از آنجا  یاو را به سخت ریام.به چهره اش داده بود زیغم انگ یحالت سشیصورت خ يآشفته او رو يو موها یمهتاب چهره

 دیپر ریشدن به باغ رنگ از رخسار ام کیبا نزد.ما برقرار شد نیب زیغم انگ یدر راه سکون.میشد نیدور کرد و سوار ماش

.دیگلناز خانم مواظب شهرزاد باش دیروخودتان ب دیتکه راه را با نیا:سرکوچه باغ گفت
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با شما  دیمن با دییایلطفا با ما ب:او را گرفت و گفت يشده باشد دستها کیکه به گذشته مادرش نزد یمثل کس شهرزاد

.صحبت کنم

.کندیوارد آن باغ شوم خاطرات دردناك گذشته مرا له م ستمیمن قادر ن:گفت ریام

لحظات از دست بروند خواهش  خواهمینم.ام شودانج نکاریا دیبا کروزیباالخره :و گفت دیدوباره دست او را کش شهرزاد

.دیمرا تنها نگذار کنمیم

.بمن فرصت بده کنمیکار را ندارم خواهش م نیا یآمادگ فعال

.ستمیشما ن یبه ناراحت یراض یدارم ول اجیبه وجود شما احت نکهیبا ا:دست او را رها کرد و گفت یبا ناراحت شهرزاد

 يپس از لحظه ا لیاتومب.میبغل او را گرفته و آرام بطرف باغ حرکت کرد ریمن ز.شد  دهایپ لیاز اتومب یبه ارام شهرزاد

.میا یهمراه تو م یبخواه ییهرجا دیسوار شو:به شهرزاد گفت ریام.دوباره حرکت کرد و به داخل کوچه آمد

 یباغبان با نگاه.در باغ باز شد.میبه باغ رفت ریو به همراه ام میشد لیهر دو سوار اتومب.بمن کرد ینگاه يبا شاد شهرزاد

گذرا به تمام قسمتها و بخصوص عمارت زمرد کرد و پس از آن  یو نگاه ستادیا يلحظه ا ریام.سالم کرد ریبه ام بیعج

.اتاقم را ترك کردم يبا چه ترس و لرز کنمیهرگز فراموش نم:گفت واز پنجره به داخل نگاه کرد .بطرف دفتر رفت

.اوردیب ياز جان به ستاره بگو چاگلن:رو بمن گفت شهرزاد

.تنها باشم يلحظه ا خواهمیم دیشما برو:نشست و گفت یمکتین يرو ریام

.خان چند بار تلفن کرد وشیدار:راه ستاره به او گفت مهیدر ن.کرد وبطرف عمارت زمرد رفت یبمن نگاه شهرزاد

بطرف پنجره اتاق آمد و  ریبعد ام يه الحظ.السلطنه رفت و پنجره را گشود زیبدون جواب به اتاق عز شهرزاد

و خاطرات آن روزها کم کم  يبریم شیسال پ 18تو مرا به .نیجذاب و مت افهیبا همان ق یمادرت هست هیدرست شب:گفت

.شودیدر ذهنم زنده م

 دوست دیتوانیکه شما م دیگویبمن م یبیحس غر:برد و گفت رونیب ریرا از پنجره اتاق بطرف ام شیدستها شهرزاد
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را  نجایو ا دیدر کنار من بمان کنمیدارم خواهش م اجیمن به شما احت.دیده انیمن پا ییو به تنها دیمن باش يبرا یخوب

.دیترك نکن

:را گرفت و گفت شیاو دست ها يحرفها ریتحت تاث. به او کرد یبینگاه عج ریام

 نیتا به حال ا. نمیرا بب يگرید يها یبائیداد ز یمتلخ اجازه ن يمادرت در آن روزها ییبایز.بتوانم موثر باشم دوارمیام-

.ییایب رونیبهتر است ا اتاق ب. و با شکوه است بایز یلیبودم، خ دهیند نگونهیباغ را ا

د؟ییآ یشما چرا به اتاق نم-

.اتاق و پنجره هدر رفت نیا يام به پا یکنم جوان یحس م. دارم يبد ياتاق خاطره  نیاز ا-

:و شکالت کرد و گفت ینیریش ،يباغ را پر از چا ییرایپذ زیم ستاره

".شود یسرد م يچا"

ما  یهمه نیسکوت ب يلحظه ا. رفت زیانداخت و به طرف م ریدست در دست ام اریاخت یو او ب میومن به باغ رفت شهرزاد

. دبه فکر فرو رفتنباش ایدن نیچند در ا يکه لحظه ا یدر هم شکسته و مهربانش مثل کس يبا چهره  ریام. بر قرار شد

:گفتم

.ینیریش دییبفرما رجانیام-

:را به طرف او بردمو گفتم يخور ینیریش. کرد ینگاه م ریبه شهرزاد کردم که با تعجب به ام ینگاه. نداد یجواب چیه او

.دییبفرما رخانیام-

:برخاسته باشدگفت قیعم یکه از خواب یمثل کس ریام

.نمب خورم متشکر ینیریش-

مضر است؟ دیکن یفکر م ایدیاردوست ند-
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:رنگ گفت یب يلبخند با

.دوست ندارم ینیریش-

د؟یمشغول هست يوبه چه کار دیکن یم یدر کدام شهر زندگ-

.کنم یآنجا کار م میمق يها یرانیا يالبته برا. در لندن دفتر وکالت دارم-

د؟یکن یها کار م یرانیا يشما فقط برا یعنی-

 گانهیدهند، درست برعکس مردم ما که به ب یها نم یرا به خارج شانیتندو هرگز کارهامحتاط هس سیمردم انگل-

.عادت دارند یپرست

.باغ آمدم نیبه ا دیعقلم رس یآورم از وقت یسر در نم استیمن از س-

.دیردا زین يارزشمند اتیکنم تجرب یمانده و فکر م ادمیبه . دیا دهیاتاق چش نیشما سرد و گرم روزگار را در ا-

.کرده ام یباغ زندگ نیا يممن فقط به اندازه  د؟یگذار یتلخ را تجربه م يشما نام آن ماجرا-

که به  دیرا بشناس ییانسان ها دیبسته توانست طیمح نیشما در هم. است یکاف یعمر زندگ کیيباغ برا نیوسعت ا-

.زنند یم ياز احساسات غلط دست به هر کار يرویخاطر منافع خود و پ

:دیکرد و پرس ریداد رو به ام یما گوش م يکه تا آن لحظه سکوت کرده و به حرف ها رزادشه

د؟یشناخت یشما تا چه حد مادر مرا م-

انسان  کیکه  افتمیرا شناخته و در شانیا اتیدر همان مدت زمان کوتاه روح ینبودم ول کینزد شانیبه ا نکهیبا ا-

.و پاکدامن است یواقع

رم با او مخالف بودند؟پد يچرا خانواده -

:سکوت کرد و من در جواب شهرزاد گفتم ریام

؟يهنوز قانع نشد ،یپرس یسوال را م نیتو از همه ا-
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.خواهم نظر همه را بدانم یم-

:به من کرد و به شهرزاد گفت ینگاه ریام

 رایبودز یبه اختالف طبقاتمشکالت مربوط  شتریکنم ب یمن فکر م یول يا دهیشن ییها زیمورد چه چ نیدانم در ا ینم-

.آنها يستهیکردند نه در کردار شا یافراد را در القاب جستجو م تیپدر تو شخص يکه خانواده 

شما چطور؟-

از هر  شتریهرگز نتوانستم مثل آنها فکر کنم و ب یشکل گرفت ول تمیخانواده بزرگ شده و شخص نیکه در ا نیبا ا-

باغ آمدم  نیکه به ا یزمان. بردم یآنها رنج م انیخود در م يمن از حضور اجبار. آنها بودم یعفت یشاهد ب يگریشخص د

.کردم دایپ شانینسبت به ا یبیحس عج دم،یو مادر شما را د

؟یچه حس-

:پس از سکوت گفت یسوال را بدهد ول نیتواند جواب ا ینم دیرس یبه نظر م ریام

.دیشد يو بعد احساس عالقه  يابتدا احساس هم درد-

.دیکرد یاو را ترك م دیحس نبا نیبا ا-

:من به طرف شهرزاد برگشت و گفت يبه چشم ها قیعم یبا نگاه دویرنگ از رخسارش پر ریام

.میتوانم منظورم را بگو یجمله نم کیسوال تو هزاران جواب داردکه من در  نیا-

.میتوانم منظورم را بگو یجمله نم کیجواب دارد که من در  کیفقط -

.کنند یجواب قانع کننده م کیط فق-

.ستیمهم ن یکن یموضوع هر انقدرها همه که فکر م نیهمه سال، ا نیبعد از ا-

.شما را نسبت به مادرم بدانم یدارد که احساس واقع تیاهم یلیمن خ يبرا

.نشود یمسئله صحبت نیا يحال که او رفته و ما را تنها گذاشته، بهتر است درباره -
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من بچه  دیکن یشما فکر م. گذشته صحبت کرد يدرباره  دیچرا نبا. کنم یود گرم او را کنار م حس موج شهیمن هم-

.است که تمام سواالتم تا به حال بدون جواب منده نیهم يدانم،برا ینم يزیهستم و چ

.تو گفته شود يبرا قیحقا يهمه  دیضمنا با ،یکنم بچه باش یفکر نم-

.که جواب ها با هم متفاوتند نیروند و مهم تر ا یما از جواب دادن طفره ممتاسفانه همه مثل خود ش یول-

:در آورد و آن را خشک کرد و آهسته گفت بیاز ج یدستمال يبا خونسرد. اش نشست یشانیبر پ يعرق سرد ریام

چون . کند یم فیخود ماجرا را تعر دیهرکس از د ،یپرس یرا از افراد مختلف م يزیچ یوقت یبدان دیمورد با نیدر ا-

 یصفت خوب نیو ا يتو کنجکاو. ستین کسانیزیجواب ها ن نیمتفاوت است، بنابرا گریکدیو نگرش مردم با  دگاهید

.یاعتماد کن يشنو یکهم یکه به جواب یاست به شرط

.من هنوز جواب سوالم را نگرفتم-

مرا  شیدارد که تو احساس هجده سال پ يادهیچه فا یکنجکاو باش دیدر لحظه اتفاق افتادنش با يزیدر مورد هر چ-

؟یمادرت بدان يدرباره 

 گریکدیاعتماد  میتا بتوان میکن یدر کنار هم زندگ يادیز يشود روزها جادیا یکه در مدت کوتاه ستین يزیاعتماد چ-

.میرا جلب کن

نستم شهرزاد آنقدر با هوش و دا یکه م نیبه کمک او رفته و با ا نیرود بنابرا یاز جواب دادن طفره م ریکردم ام حس

:شود، گفتم یاست که متوجه م نیزبیت

.يریبگ شانیات را بعدا از ا یدر پ یتازه از سفر آمده و خسته است، بهتر است جواب سواالت پ رخانیشهرزاد ام-

:کرد و گفت ریبدون جواب دادن به من رو به ام شهرزاد

که آنها کجا هستند؟ دیدان یخود داشته، شما م یوتاه زندگخاطره و نوشته از دوران ک يادیمادرم مقدار ز-

:گفت ریام
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موضوع با اطالع باشم؟ نیاز ا دیمن با-

.نوشته ها کجا هستند دیبدان دیفکر کردم شا. دیشما دورادور مواظب او بود-

.دانم ینم يزیداد چ یاتاق و در خلوت انجام م نیکه در ا ییاز کارها یدورادور مواظب او بودم ول دیمن با-

.مهم اند یلیمن خ ينامه ها برا نیا. دیاوریب ادیبه  دیکن یکنم سع یخواهش م-

 نیکه به اصرار او مجبور به ترك ا يمحترم و سرشناس بود، روز يبه نام فرخ داشت که از خانواده ا یمادر شما دوست-

را  سهیآدرس مراجعه کن، جواهرات داخل کنیبه ا":او نوشت و گفت يبرا يبه من داد و نامه ا يا سهیباغ شدم ک

".بفروش و از کشور خارج شو

 ياو نامه  ".است زالسلطنهیامانت نزد شما بماند، متعلق به خانم عز سهیک نیا":را به فرخ دادم و به او گفتم سهیک من

سال  کی. ور خارج شومپول به من داد و کمک کرد تا از کش يادیاز من، مقدار ز سهیخانم را خواند و پس از گرفتن ک

نوشته  دیاز جواهرات چه بود، شا ریغ سهیدانم داخل ک ینم. بازگردانم راتوانستم پول خانم فرخ  يبعد با کار شبانه روز

.ها نزد خانم فرخ باشد

د؟یشناس یپس شما فرخرا م-

.پناه بردم شانیپدرت به ا يمن از شر خانواده -

.دیدان یپس آدرس منزل فرخ را م-

.آورم ادیکنم بتوانم ب یگذرد، فکر نم یده سال از آن زمان مهج-

:شد و گفت کیبه ما نزد ستاره

.آوردند فیخانم تشر يخان و ناز وشیدار-

:او گفتم به

.اوریب يکن و چا ییلطفا آنها را راهنما-
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:به شهرزاد گفت ریام یشدند و پس از مراسم معرف کیما نزد زیبه م يو ناز وشیدار

.داشته باشد اجیپدر احت دیروم، شا یم مارستانیبمن به -

.میشو یما هم به شما ملحق م گریساعت د کی-

حوصله  دیرس یو صحبت با شهرزاد شد و او که به نظر م یشروع کرد به شوخ شهیطبق معمول هم وشیرفت و دار ریام

:حرف زدن ندارد گفت ي

.همه سر به سر من نگذار نیکن و ا کنم درك یندارم، خواهش م یامروز حوصله شوخ وشیدار-

:دیآهسته از شهرزاد پرس يناز. سکوت کرد وشیدار

؟یسکوت، حرف بزن يبه جا ستیبهتر ن-

:آهسته گفت شهرزاد

.رمیخواهد بم یسنگ قبر مادرم حالم بد شده، دلم م دنیبا د-

:شهرزاد نشست و گفتدر کنار . کالفه شد وشیدار. کرد هیگذاشت و گر يناز يشانه  يسرش را رو بعد

؟يبه خاطر گذشته رنج ببر یخواه ینکن، چقدر م هیبس کن، گر-

.بسوزم دیتا آخر عمر با-

.ییایبا حوادث گذشته کنار ب دیافتاده، تو با شیاتفاق سالها پ نیا ؟یدر مرگ مادرت داشت یمگر تو نقش-

:را با دست پاك کرد و به من گفت شیاشکها. شهرزاد سربلند کرد-

.میرا تنها بگذار ریام دیزند، نبا یدلم شور م م،یبرو مارستانیهر چه زودتر به ب دیلنار باگ-

:کرد و گفت يرو به ناز بعد

.جان مرا ببخش، مجبور بروم يناز-

.میمزاحم شو میخواه ینداره، ما نم یاشکال-
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:به طعنه به شهرزاد گفت وشیدار

.شود دل سنگ تو را به دست آورد یدانم چطور م یزاد نمشهر. یتا جوابم را بده ستمیمن هم که آدم ن-

.یکن یم یمستقل و فقط با خودت زندگ ییایو در دن یکن ی؟ تو حال من را درك نم ستیمنظورت چ-

شد و به  یکرد که با عجله از باغ خارج م وشیبه دار ینگاه يناز. و به سرعت باغ را ترك کرد یبدون خداحافظ بعد

:شهرزاد گفت

.کند یم ییها حساس شده و بهانه جو ینده، تازگ تیاو اهم يها حرف-

:دیشهرزاد پرس دم،یرا نگران پشت در اتاق بسته منتظر د ریو ام میرفت مارستانیب به

چرا در اتاق بسته است؟ چه شده؟-

.حال پدر بدتر شده-

د؟یدیاو را د شما

پدر مرا از  دنیو زنگ زدم، پرستا آمد و به محض دکنارش بودم، حس کردم تنفسش نامرتب است  شیچند لحظه پ تا

.کرد و با دکتر تماس گرفت رونیاتاق ب

دکتر داخل اتاق است؟-

.ترسم که او را از دست بدهم یمن نگرانم و م امده،ین رونیساعت است که از اتاق ب میبله، حدود ن-

:کرد و گفت ریاشک آلود ام يبه چشم ها ینگاه شهرزاد

. دارم یکه من چه حال دیحس کن دیتوان یحال که پدرتان حالش بد است م. مرگ مادرت را فراموش کن ندیگو یهمه م-

.است یپدر شما زنده بماند، او مرد خوب دوارمیام د؟یتفاوت باش یب دیتوان یم ایآ

 کیياد رومن و شهرز. ستادیو ساکت در کنار اتاق ا نمیرا نب شیپوشاندتا اشک ها شیچهره اش را با دستها ریام

جان  یو با جسد ب میبه داخل اتاق رفت صبرانهیساعت بعد در باز شد و ما ب مین. مینشستم و منتظر دکتر شد مکتین
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:به شهرزاد گفتم. غش کرد نیزم يهمان حال رو درآن صحنه را نداشتو  دنیتحمل د ریام. میمواجه شد رمردیپ

.ناراحت نباش، حالش به هم خورده دکتر را صدا کن-

. شد کینزد ریشهرزاد به همراه دکتر با عجله به ام. میتخت خواباند يرا رو ریو ام میبا پرستار کمک کرد یسخت به

.میآمد رونیبه پرستار داد و ما از اتاق ب یاو دستورات ينهیدکتر پس از معا

من و شهرزاد بدون . زد یم دایبلند فر ياو با صدا م،یبه اتاق رفت ریام ونیو ش هیگر يصدا دنیساعت بعد با شن مین

:شد و گفت کیدکتر به ما نزد. میستیگر یبا او م یحرف

.که راحت و اکنون در آرامش کامل است دیخوشحال باش دیبا یشما همگ. دیکش یشما رنج م ضیمر-

:گفت یبه آرام ریام

.میحرف بزن گریکدیبا  مینتوانست یمن سالها از پدرم دور بودم، ما حت-

:گفت دکتر

.تواند مانع آن شود ینم زیچ چیلحظه مرگ فرا رسد، ه یوقت-

با نگاه پدر را بدرقه کرد و  ریام. تخت برداشت و بردند يرا از رو یبه اتاق آمدند، جسد رضاقل یلحظه بعد گروه چند

:گفت

.پدر خداحافظ، مرا ببخش-

 یعل ریدر بازگشت ام. قبرستان انجام شددر  یجنازه در کمال غربت و سادگ عیو تش يآن روز مراسم خاکسبار يفردا

.میرغم اصرار من و شهرزاد به منزل پدر رفت و ما به باغ برگشت

چهاردهم فصل



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 158

شدن آب در نهرها و غارغار کالغ بر درختان کاج و  يجار يتنها صدا. داشت يسکوت کسل کننده ا شهیمثل هم باغ

.دیرسیکرد به گوش م یکه باغبان زمزمه م یمیشعر قد

او دل مرده . بگذارد نیآفر يشاد يخراب شهرزاد اثر يهیتوانست بر روح ینم شیها ییبایز يزمرد با همه  عمارت

آهسته وارد اتاق شدم و سکوت او باعث شد . چشم به سقف دوخته بود یحرکت چیو بدون ه دهیتخت اتاقش خواب يرو

لحظه  کی. به فکر فرو رفتم نیشاه نش يکاناپه  درردم و اتاق را ترك ک. دهد یم حیرا ترج ییکه من حس کنم تنها

شهرزاد مرا  غیج يبه سرعت از جلو چشمم عبور کردند و بعد صدا شکاریپ یو مرگ ناگهان ریحوادث چند روز اخ

:دمیوحشت زده از او پرس. به اتاق او کشاند مهیسراس

؟یکش یم غیچه شده؟ چرا ج-

:زد ادیفر او

.رمیخواهم بمیم. رمیخواهم بم یم-

عرق بود،  سیگرفت، بدنش خ يدست و پا در بازوانم جا یکودك ب کیاو مثل  فیرا در آغوش گرفتم، اندام ظر او

:تخت خوابانده و گفتم ياو را رو یبه آرام. حس کردم تب دارد

.یاستراحت کن دیبا. يشد ضیکنم مر یفکر م-

:شهرزاد و خروج از اتاق به من گفت ينهیبعد از معا. اغ آمدساعت به ب کیتماس گرفتم و او پس از  يدکتر ناصر با

.شهرزاد مضر است يهیروح يبرا یاماکن نیبه شما گفته بود که حضور در چن ینیدکتر ام-

.مخالفت کنم شیتوانم با خواسته ها ینم گریاقرار کنم د دیدکتر متاسفانه با يآقا-

دست از افکار ناراحت  بیترت نیبه ا دیهرچه زودتر ازدواج کند، شا دیبا رساند، یم بیبه او آس ییرسد تنها یبه نظر م-
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شما . کردم قیفعال آمپول آرام بخش به او تزر دیو مشورت کن دیریروانپزشک او تماس بگ ینیبا دکتر ام. کننده بردارد

.دینپوش یهم لباس مشک

.بله دکتر-

.دیکه بور عزا بدهد شرکت نکن یمراسم چچیدر ه دیکن یسع-

.چشم دکتر-

. بود نگاه کردم دهیخواب یپاك و معصومش را که به آرام يکوتاه چهره  یرفت و من به اتاق شهرزاد رفتم و زمان دکتر

.آرامش او کمک کرد تا من آرام شوم و به اتاق خود باز گردم دنید

:و لبخند زنان گفت شده داریاو ب م،یو با عجله به اتاق شهرزاد رفت دیبه گوشم رس ییشب صدا يها مهین

دمیخواب مادرم را د-

:کنارش نشسته و گفتم در

؟يدید یچه خواب-

".ینیب یروز مرا م کی،ینیچرا غمگ":و گفت دیمرا نوازش کرد بوس ،یارغوان يبا گل ها یصورت یاو با لباس-

:دیبه من کرد و پرس یاو با تعجب نگاه دم،یاو را در آغوش گرفته و بوس. شد يجار دگانمیاشک از د اریاخت یب

دیخوب کرد، با یلیخواب حال مرا خ نیا ؟یکن یم هیچرا گر-

.نمیدوباره او را بب دیشا بخوابم

 يبه قدر ریاعصابم از اتفاقات چند روز اخ.دوباره به خواب رفت و من آهسته اتاق او را ترك کردم ياز لحظه ا پس

ستاره طبق معمول هر روز صبح به .فرو رفتم قیعم یبه خواب دیورشمتشنج شده بود که شب نتوانستم بخوابم و با طلوع خ

.است 10ساعت  دیدیساعت خواب نیتا ا امروزصبحانه حاضر است چطور شد که شما :اتاقم آمد و گفت

آهسته به .را برنداشت حدس زدم سرخاك پدرش رفته باشد یگوش یافتادم و به او تلفن کردم کس ریام ادیب کمرتبهی
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وارد باغ  ریهمان موقع ام.کردم یاحساس سبک افتمیاو را آرام در رختخوابش  ینشود و وقت داریکردم تا ب یاهشهرزاد نگ

به چهره او داده بود  یابهت خاص یجوگندم يبا موها یمشک رنظر گرفتم کت و شلوا ریاو را ز يشد از دور لحظه ا

 يگاریکاناپه نشست و س کیيرو.ت زمرد وارد شدآرام به عمار.احساس کردم نسبت به چند روز قبل شکسته تر شده

آورده بود حس نکرد تا  ینیریو ش ياو چا يانقدر غرق در افکار خود بود که حضور من و ستاره را که برا.روشن کرد

متوجه حضور شما نشدم شهرزاد  دیسالم ببخش:شده باشد گفت داریکه از خواب ب یاو مثل کس.در کنارش نشستم نکهیا

کجاست؟

.دیآمپول مسکن خواب کیقیبا تزر شبید

خوب است؟ حالش

.اوست يبرا یخوب یکه وجود شمادلگرم نجاستیحساس او اثر گذاشته و جالب ا هیروح يپدر شما رو مرگ

.هر چه زودتر به لندن برگردم بهتر است به حضور من در کنار خود عادت نکند دیبا من

؟یک:دمیتعجب پرس با

.خواهم رفت نجایدرم از ااز مراسم شب هفت پ بعد

.شودیشهرزاد ناراحت م دیفعال حرف رفتن را نزن کنمیخواهش م پس

.او را بخود ببرم توانمیبخواهد م اگر

 نیبا ا یشما مشکل است ول ياز او برا ییجدا دانمیم:مرا حس کرد و گفت یبه او کردم که ناراحت زیغم انگ ینگاه

.دیایاگر او هم بخواهد در کنار من باشد بهتر است با من بکرده ام  دایکه نسبت به او پ یوابستگ

باز  يبا صدا.بود دهیکودم معصوم خواب کیاو مثل .به اتاق شهرزاد رفتم.ندیرا نب میاز کنار او برخاستم تا اشکها آهسته

؟ییگلناز تو:شدن در گفت

.آمده و مدتهاست منتظر توست ریام بله
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کجاست؟

.ایباست را عوض کن و بهر چه زودتر ل نیشاه نش در

آب و وزش باد  يبهمراه صدا فیپاك و لط يباغ با هوا.ناهار دادم يبرا یاز ترك ا و به آشپزخانه رفتم و دستورات پس

باغ  يهوا:و گفتم دمید گریکدیکنار  نیو شهرزاد را غمگ ریوارد عمارت زمرد شدم ام.رساندیانسان را به ارامش م میمال

.تاس نیخوب و دلنش یلیخ

درباره مراسم شب هفت  زدیهمچنان که با شهرزاد قدم م ریام.برخاستند و به باغ آمدند ندیبگو يزیچ نکهیبدون ا آنها

روح آن مرحون برگزار  يجهت شاد یخان مراسم کوچک یقرار شد در منزل رضا قل.برنامه ها صحبت کرد هیپدرش و بق

؟یکنیدر باغ برگزار نم ام رکوچک است چرا مراس یلیمنزل پدرت خ:شهرزاد گفت.شود

.خودمان باشد یمیمراسم ختم در منزل قد دهمیم حیترج میندار يادیز لیفام خوشبختانه

از افراد  يو تعداد دیچیدر محله پ یخبر فت رضا قل.نزد و قرار شد که شب جمعه مراسم برگزار شود یحرف شهرزاد

شب جمعه قبل از مراسم من و شهرزاد به منزل .اعالم کردند خود را يهمدرد ریبه ام تیگفتن تسل ایو بستگان  لیفام

و بدون کمک همه کارها را انجام داده  ییبتنها ریو ام بودندبسته  نیآذ اهیس يهمه جا را با پراچه ها.میرفت شکاریپ

خانواده  شیکه از سالها پ گانیدو نفر از همسا یکی.خواندیو افسرده در اتاق نشسته و قرآن م نیعمه خانم غمگ.بود

.در کنارش نشسته بودند شناختندیرا م یرضاقل

 جادیدر منزل ا يزیغم انگ يو فضا ختهیو کهنسال کاج سکوت خانه را برهم ر ریدرخت پ يغار غار کالغها رو صدار

ه شد ریسالها پ یدر مدت زمان کوتاه دیرسیبنظر م ریام.مینشست رزنیو کنار پ میمن و شهرزاد وارد اتاق شد.کرده بود

.کردینگاه م اطیدر کنار پنجره نشسته و به ح

حلوا و  يقرآن و بو يصدا.گفتندیم تیبه داخل آورده و تسل يسر کردندیکه از آنجا عبور م یباز بود و مردم اطیح در

جره من در کنار پن.رفت اطیبه دنبال او به ح ریام.کشاند اطیشهرزاد را کالفه کرد و او را از اتاق به ح اهیس يپارچه ها
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.نشستم و آندو را نگاه کردم

شانه او  يداده و سرش را رو ریدست به دست ام اریاخت یشهرزاد ب زدندیمثل پدر و دختر در کنار هم قدم م آنها

 اطیوارد ح یرزنیمرتبه ملوك السلطنه بهمراه پ کی.با او حرکت کرد و در کنار حوض نشستند یبه ارام ریگذاشت ام

قاتل؟ یباالخره برگشت:زد ادیفر ریبه ام یپس از نگاه.شد

.پدر من مرده ستیحرفها ن نیحاال وقت ا:او را شناخت و گفت يپس از لحظه ا.به او کرد یمات زده نگاه ریام

؟یدر کنار نوه من نشست یکشیخجالت نم.تو است ییجوابگو يبرا تیموقع نیحاال بهتر اتفاقا

د؟یهست یمادربزرگ؟چرا عصبان دیکنیچکار م نجایشما ا:به او کرد و گفت یناباورانه نگاه شهرزاد

؟ینشست یدر کنار چه گرگ یدانیم

باز :کالفه شده آهسته گفت دیرسیکه بنظر م ریشد ام رهیاو خ يدر چشمها دهیپر یکرد و با رنگ ریبه ام ینگاه شهرزاد

رفتار بد خود دست  نیااز  یک دیهست یآور بدبخت امیپ شهیمثل هم.رفتن آرامش است نیهم حضورتان باعث از ب

د؟یداریبرم

و  يمدتهاست منتظرم برگرد:بلند گفت يبا صدا دیکوبیم نیرا بزم شیعصا تیاز شدت عصبان کهیالسلطنه در حال ملوك

.زمیرا بر تیابرو

.ستیمن حالم خوب ن دیرا بلند نکن تانیمادربزرگ شما را بخدا صدا:شد و گفت کیبه او نزد شهرزاد

با  میبگو دیحال با گشتیبازنم رانیپسر نمک به حرام بهتر بود به ا نیا.و ساکت باش ير ندارخب زیچ چیاز ه تو

.ستمیبازگشت به وطن گور خود را کنده و من از او دست بردار ن

شهرزاد  دیگفت د؟چرایبرد نکاریاز ا يسود د؟چهیچرا دروغ گفت:آهسته گفت.داد هیرفت و به آن تک واریبطرف د ریام

مرده؟

چه خبر است؟ نجایآورم ا یسر در نم:به او کرد و گفت ینگاه ادشهرز



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 163

ها از سر و صدا ناراحت هستند  هیهمسا ییایشهرزاد بهتر است به اتاق ب:خود را به او رسانده و گفتم مهیسراس من

.میما عزادار هست یناسالمت

.کنن لیدر کار فام ؟دخالتیچکاره هست نجایتو ا:زد ادیالسلطنه با خشم فر ملوك

.دیبرو نجایمادر شهرزاد هستم شما بهتر است از ا من

.یمقدار هست یمستخدم ب کیفقط  تو

بدبخت هستم  یمنهم پسر نوکر شما رضاقل:زد ادیشده بود فر یکه از طرز حرف زدن ملوك السلطنه بشدت عصبان ریام

چون من هم  دیبا من صحبت نکن لطفا.دیختیرا بهم ر شیآمده و آرامش عزا هیکه هنوز کفنش خشک نشده سرکار عل

.ستمیشان شما ن

تو دست پرورده خودم  یول:شد و گفت کینزد ریکه همراهش بود به ام یرزنیالسلطنه به کمک عصا و پ ملوك

؟یو نمکدان شکست ينمک خورد يدیخجالت نکش.یهست

پس از .اصله از منزل خارج شدبه شهرزاد کرد و بالف ینگاه دیلرزیم یصورتش از شدت ناراحت ياعضا کهیدر حال ریام

.شد نینقش بر زم هوشیشهرزاد ب قهیچند دق

را  یو ملوك السلطنه در ازدحام زنها لنگ لنگان منزل رضا قل میآمده و کمک کردند او را به اتاق برد اطیها به ح هیهمسا

.ترك کرد

به دست و  یفیدند حرکت ضعشهرزاد ز فیبه صورت ظر هیهمسا يکه زنها یمحکم يهایلیکمک اب و گالب و س به

بمن  یرا باز کرد و بعد از نگاه شیچشمها یبسخت.را از دور او کنار زدم و او را در آغوش گرفتم تیمن جمع.داد شیپا

اطراف خود  لیقرآن بودو متوجه مسا الوتمشغول ت ویراد کیمثل  دیشنینم ادیعمه خانم که گوشش ز.ستیگر

 ادیو فر اوردهیلحظه طاقت ن کی.قابل تحمل کرده بودند ریوحشتناك غ یرا به فرمخانه  يها با پچ پچ فضا هیهمسا.نشد

سکوت  يلحظه ا بیو غر بیعج يزنها با نگاهها.است ماریدخترم ب ندیبیمگر نم دیلحظه سکوت کن کیدیبس کن:زدم
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.میبهتر است بمنزل بازگرد:به صحبت کردند آهسته به شهرزاد گفتم شروعکرده و دوباره 

.رمیبم نجایبگذار هم:گفت دشهرزا

.یاستراحت کن یبراحت یتوانیو تو م میرویاالن بمنزلمان م نیتحمل داشته باش هم شودیحرفها تمام م نیا همه

او با .میروبرو شد ریهنگام خروج از منزل با ام.میرفت اطیها شهرزاد را حرکت داده و بطرف ح هیاز همسا یکیکمک  به

کجا؟:دیتعجب پرس

.را ندارم نجایلحظه هم تحمل ماندن در ا کی:به او نگاه کند گفت نکهیون ابد شهرزاد

خودم شما را  دیکن د؟صبریرویکجا م دمیپرس:شد و گفت کیبه او نزد یرنگ به رخسارش نبود به آرام کهیدر حال ریام

.رسانمیم

.میگردیبرم یکسما با تا دیدر کنار عمه خانم بمان دیو با دیشما مهمان دار:آهسته به او گفتم من

شود شهرزاد دست او را کنار زد و  لیبغل شهرزاد را گرفت و کمک کرد تا سوار اتومب ریبدون توجه بمن ز ریام

.دیمرا بحال خود بگذار خواهمیکمک شما را نم:گفت

سوال کنم؟ توانمیافتاده م یاتفاق چه

.استراحت کند یمغزم کم دیاجازه بده دیلطفا سوال نکن نه

.دیشما بمنزل برگرد:معصومانه بمن کرد و گفتم یهنگا ریام

 دمیسرکوچه برگشتم و او را د.میو ما از او جدا شد ستادیاو شده بود همانجا ا یکه از برخورد شهرزاد متوجه ناراحت ریام

.کردیو با نگاه ما را بدرقه م ستادهیکه همچنان ا

شده بود و پس از بازگشت به اتاقش رفت و در را  یگو افسرد یشهرزاد دچار سردرگم.میسرعت از آنجا دور شد به

تعجب کردم و  اریاو بس دنیاز د.به باغ آمد و آهسته وارد عمارت زمرد شد ریاواخر شب ام.خود بست يبرو

مراسم تمام شد؟:دمیپرس
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.بله

.دیگذاشتیعمه خانم را تنها م دینبا

شهرزاد بودم کجاست؟ نگران

.دینخورده خواب شام

پس از .نشست نیدر شاه نش یمبل يرو.دیکش یرا روشن کرد و آه گارشیبود س انیکه در چهره اش نما یرانبا نگ ریام

.شود جادیما ا نیب یسوء تفاهم خواهمیهر چه زودتر با او صحبت کنم نم دیبا:سکوت گفت يلحظه ا

ست؟ین یگفتگو وقت مناسب يبرا دیکنینم فکر

از  یکرده او قسمت رییتغ زیحاال همه چ یمهم نبود ول میبرا زیچ چیاو ه دنید قبل از:بمن کرد و آهسته گفت ینگاه ریام

.تفاوت باشم یاو ب یدر مقابل ناراحت توانمیوجود من شده نم

د؟ینسبت به او دار یچه احساس شما

.کنمیم تیپدر نسبت به او احساس مسئول کیقلب دوست دارم و مثل  میرا از صم او

د؟یازدواج کرد شما

اگر ازدواج .شدم یتفاوت و عصب یب یبه آدم لیکه دوستشان داشتم تبد ياز افراد يرفتم با دور رانیاز ا کهیزمان

.کنم یدادم تنها زندگ حیترج نیبنابرا کردمیرا بدبخت م میزندگ کیبدون شک شر کردمیم

اتفاقات  نیا:گفتم ریام آهسته به دمیدر د ریرا از ز شیپاها هیسا دویآ یاز اتاق شهرزاد م ییپا ییکردم صدا حس

.را ندارد یناراحت نهمهیاعصاب شهرزاد را متشنج کرده او تحمل ا

.با ارزش است میتا چه حد برا میبا او صحبت کنم و به او بگو دیبا من

.بخوابم خواهمیم دیساکت باش:که گفت دمیشهرزاد را شن يصدا

؟ییآ ینم رونیچرا ب یهست داریتو که ب:دیبطرف اتاق او رفت و پرس ریام
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.دیبرو نجایرا ندارم لطفا از ا یکس حوصله

 یبمن فرصت بده دیتو با:را پنهان کند آهسته گفت تشیعصبان کردیم یسع کهیبرافروخته در حال يبا چهره ا ریام

.با تو صحبت کنم خواهمیم

.منیتو را بب یخداحافظ يتا برا ایب رونیب:گفت شیدر صدا یبا بغض ریام.سکوت کرد شهرزاد

بطرف .شده بود با دست پاك کرد يجار شیگونه ها يرا که رو شیاشکها ریو ام.همچنان به سکوت ادامه داد شهرزاد

.دیزحمت دادم از طرف من شهرزاد را ببوس یلیچند روز به شما خ نیا دیمرا ببخش:من برگشت و گفت

د؟یعازم هست یک:مدیمن به دنبال او تا عمارت زمرد رفته و پرس.به سرعت ما را ترك کرد و

.خداحافظ.گریدو روز د:گفت او

زد که من مجبور شدم با ضربات  ادیآنقدر فر.ادامه داد ستنیاز اتاق خارج شود به گر نکهیرفت و شهرزاد بدون ا ریام

.برود دیاو نبا:در را باز کرد و گفت قهیپس از چند دق.به در اتاق وارد کنم دیشد

.او برود یخواستیتو نم مگر

.نه

؟ياو گوش نکرد يبه حرفها ؟چرايامدین رونیچرا از اتاق ب پس

.دروغگوست گرانیکردم او هم مثل د فکر

.ستیدرست ن شهیمادربزرگت هم يحرفها یدانیم کهیدر صورت یملوك السلطنه باعث شد که به او شک کن يحرفها

چکار :رفت بدنبال او رفته و گفتم مرتبه به طرف تلفن کیسکوت کرد و  يلحظه ا یطوالن هیپس از آن گر شهرزاد

؟یزنیساعت چند است؟به کجا تلفن م یدانی؟میکنیم

شهرزاد !کردم دارتانیمادربزرگ ب:جواب بدهد شماره تلفن ملوك السلطنه را گرفت و گفت نکهیبدون ا شهرزاد

چه آن  يبرا دییگوب دیبا ستین د؟مهمیبود د؟خوابیرا بهم زد ياز شما بپرسم چرا امروز عزادار خواستمیم.هستم
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و باعث  دیمن مرده ام؟شما همه را ناراحت کرد دیر گفتیبه ام د؟چرایرا ناراحت کرد ریو ام دیسر و ته را گفت یب يحرفها

.دعوا کنم ریمن با ام دیشد

امشب !نباش یخودت را کنترل کنو عصب:را از دست او گرفته و قطع کردم بعد آهسته کنارش نشستم و گفتم یگوش

.میکنیبعد با هم صحبت م شودیت کن تا فردا حالت بهتر ماستراح

.رمیبم خواهدیشدم دلم م نیبه مادرم هم بدب یصحبت کنم من حت چکسیبا ه خواهمینم

.او نمونه بود نتیاز آن زن پاك ط فیح:آمد گفتم رونیکه از نهادم ب یو با آه دیحرف او دلم لرز نیا از

 یمرا عصب گودیم يزیتو چ يو حاال هر کس مخالف حرفها یاز او در ذهنم ساخت بایز يریتو تصو ییگویبمن دروغ م تو

.يکاش از ابتدا با من صادق بود يا.کندیم

را  یاو گوش یدر پ یپ يادهایملوك السلطنه و فر یعصبان يرا برداشتم صدا یبه سرعت گوش.زنگ زد تلفن

؟یکنیم داریموقع شب مرا از خواب ب نیا یکشیخجالت نم:لرزاند

.دیبا رفتارتان خواب را بر شهرزاد حرام کرد شما

؟يقبول کرد تیچرا مسئول یکردن نداشت تیاگر قدرت ترب اقتیل یشوزن ب خفه

.را بده به شهرزاد یگوش:گفت دیکشیم غیج تیسکوت کردم و او که از عصبان من

.ل کنخودت را کنتر ينشو یکن عصبان یسع:را به شهرزاد دادم و آهسته گفتم یگوش من

 نکهیبعد بدون ا.صورتش برافروخته شد دادیملوك السلطنه را گوش م يرا گرفت و همانطور که حرفها یگوش شهرزاد

پرنده کوچک که از مادرش دور افتاده در گوشه مبل فرو  کیبعد مثل .تلفن قرار داد يرا رو یجواب او را بدهد گوش

 روقتید:پس از نوازش گفتم.شده و در آغوشش گرفتم کیصورتش قرار داد به او نزد يرا رو شیرفت و دستها

.يبرو رستانیبه دب دیفردا با.یاستراحت کن یکم دیبا.است

رود؟یم یک ریام:دیگرفته پرس ییصدا با
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.گریروز د دو

.نمیبیاو را نم گرید

.دیایب نجایباز هم به ا دیشا

.شودیاو تنگ م يبرا دلم

.يداربود که او فکر کرد دوستش ن يطور رفتارت

.دوست دارم یلیاو را خ من

.یعالقه ات را نشان بده دیبا

.بداند دینبا او

.یخودخواه هست یلیفکر کنند تو خ گرانیکه د شودیمساله باعث م نی؟ایکنیمحبت خود را ابراز نم چرا؟چرا

واقعا من خودخواهم؟ یکنیچه فکر م تو

.ینشان بده گرانیاحساسات خوبت را به د يریبگادیدیبا یول یهست ایدختر دن نیتر نیریو ش نیبهتر تو

چه بشود؟ که

.شوندیآنها خوشحال م که

.دیکاناپه خواب يشد و همانجا رو نیسنگ هیو گر یاز شدت خستگ شیپلکها.سکوت کرد شهرزاد

 در درون احساس.رفتن آماده شد رستانیدب يبالفاصله برا.صحبت کرد یروز بعد به سراغ تلفن رفت و با کس صبح

حدود .عقب افتاده خود پرداختم ياو به کارها بتیبرگشته و در غ يبه حالت عاد زیکردم حس کردم همه چ دایپ یخوب

عمه :دمیبردم و پرس ياو چا يبرا.نشست یصندل يرو جابه اتاق کار سابق خود رفت و همان کسری.به باغ آمد ریظهر ام

خانم چطور است؟

و  کردیبلند قرآن تالوت م يتا صبح با صدا شبید.گناهان پدرم را ببخشد که خداوند کندیو دعا م خواندیم قرآن
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امده؟یبخوابم شهرزاد هنوز ن ينگذاشت لحظه ا

.رفته رستانیبعد از مدتها به دب امروز

.زود بمن تلفن کرد صبح

د؟یراحت هست یمیناهار را بدهم شما در دفتر قد بیترت رومیمن م.شودینم نیخوب بهتر از ا چه

.کندیزنده م میآن روزها را برا نیریخاطرات تلخ و ش نجایابله

 دنیبازگشته و پس از د رستانیکه از دب دمیپس از بازگشت به باغ شهرزاد را د.را ترك کردم و به آشپزخانه رفتم او

کجاست؟ ریام:دیمن پرس

.دفتر کار سابقش در

بعد از باز کردن .و بطرف در آمد  دیاز پنجره او را د ریام ستادیآنجا ا دنیو به محض رس دیبطرف دفتر کار دو شهرزاد

تنگ شده چرا  تیدلم برا بایدختر مهربان و ز يسالم بر تو ا:به او پاسخ داد و گفت يبا لبخند ریآن شهرزاد سالم کرد ام

.تا تو را ببوسم کینزد ییآ ینم

 هیگر يبعد صدا یآغوش او انداخت و لحظاتخود را در  دهیباغ رها کرد وبطرف او دو نیزم يخود را رو فیک شهرزاد

؟یکنیم هیچرا گر یلبخند بزن شهیهم ادیتو ب:را نوازش کرد و گفت شیموها ریام.دمیاش را شن

فراوان او را ارام کرد  یبا سع ریحلقه شد ام میآنها اشک در چشمها دنیسکوت کردم و از د یشدم ول کیبه آنها نزد من

مرا دعوت :بلند گفت يبا صدا ریگشوده بود دست بردار نبود باالخره ام ریدر آغوش امساله را  نیو او که عقده چند

؟یکنیمهیچه گر يبرا.کن خسته شدم ؟بسیکن هیکه گر يکرد

.مانمیو من تنها م يرویتو فردا م نکهیا يبرا

.گردمیزود برم یلیخ رومینم شهیهم يبرا

.تو را ندارم يطاقت دور من
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 دنیمن طاقت د:گفت يپس از لحظه ا.ستیچهره او منقلب شده بود گر دنیشهرزاد و د ياحرفه دنیکه از شن ریام

.نکن هیتو را ندارم تو را بخدا گر ياشکها

تو :با دست قطرات اشک را پاك کرد و گفت.اشک آلود او کرد يبه چشمها یاز او فاصله گرفت و با تعجب نگاه شهرزاد

.مثل من يکرد هیهم گر

:فتگ يبا لبخند ریام

.کنمیم هیگر نیهم يدر حال مرگ هستم برا یاز گرسنگ من

.چون با تو هستم خورمیهر چه باشد م یول میدار یناهار چ دانمیمنهم گرسنه هستم نم:و گفت دیخند شهرزاد

 و خاك آلود چه دارد که یمیاتاق قد نیا:دیشهرزاد پرس.هر دو از دفتر کار خارج شدند.دیرا گرفت و کش ریدست ام بعد

.به عمارت زمرد می؟برویدر آن بمان يدوست دار

.من بود یهمه زندگ شیاتاق سالها پ نیا:پاسخ داد ریام

؟يدفتر را دوست دار نیحاال چطور؟باز هم ا:او قرار داد و گفت يبازو يسرش را رو شهرزاد

سال قبل ترك  18ت مثل مشکل است درس میکرده ام و دل کندن از آن برا دایدر عمارت زمرد پ يگرید یدلگرم حاال

.دردناك است میباغ برا نیا

.یکن یو در کنار ما زندگ ينرو یتوانیم

.گردمیو زود برم دهمیرا انجام م میکارها رومیم ینکن هیو گر یباش یدختر خوب یقول بده اگر

!نرو کنمیخواهش م ریام

.یدهیبمن حق م یمرا بدان تیبروم اگر وضع دیدلم با زیعز

.یصحبت کن میو برا میبا هم باش گریچند روز د خواهدیدلم م ندازیقب بسفرت را ع پس

.کرده کیتو را بمن نزد يو کنجکاو یخواهیرا م میفقط حرفها یخواهیتو خود مرا نم پس
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.میگویدروغ نم خورمیقسم م یدر کنار من باش شهیهم خوادیدلم م ستین نطوریا

.ستین يا دهیپسند صفت ییدروغگو ییگویکه تو هرگز دروغ نم دانمیم

.کاش امروز تمام نشود يا

صحبت  ریبوده بدون مکث با ام یمدتها دنبال هم صحبت کهیشهرزاد مثل کس.سکوت کرد و براه خود ادامه داد ریام

و بنظر  کردیم يغذا با چنگال باز زیکه سر م ریام.ندازدیب قیبار از او خواست که سفر خود را به تعو نیو چند کردیم

به انصراف از سفر چنگال را در بشقاب رها کرد و عمارت زمرد  دبه خوردن غذا ندارد با اصرار شهرزا ییاشتها دیرسیم

.را بطرف باغ ترك کرد

زدم؟ يچه شد؟من حرف بد:دیبمن کرد و پرس ینگاه شهرزاد

.تواندیواقعا نم دیکه او بماند شا یکنیاصرار م تو

 کیشهرزاد به او نزد.داده بود هیتک یو به درخت ستادهیا ریام دمیجره آن دو را دبدنبال او به باغ رفت من از پن شهرزاد

من خارج  دیدر کنار او هر دو به قدم زدن در باغ پرداختند و از د ستادنیا یشد و از پشت دست او را گرفت و بعد از کم

چگونه در  دانستمیر فرو رفتم نمنشستم و به فک یصندل يرو اوریب يغذا را جمع کن و چا زیبه ستاره گفتم م.شدند

.او بود ییعلتش تنها دیکرده شا دایپ ریبه ام یقیعم یدلبستگ نیکوتاه شهرزاد چن یعرض مدت

.دارم یخبر خوش رونیب ای؟بییگلناز کجا:ساعت بعد شهرزاد بطرف پنجره اتاق آمد و گفت مین

.رودیفردا نم ریام:گفت دیخندیم کهیاو در حال.را به باغ رساندم خود

بار حس کردم با تمام وجودش خوشحال است همانطور که چهره  نیاول يبرا.جلوه گر شد شیدر چشمها يشاد برق

؟یستیحواست کجاست؟خوشحال ن:گفت کردمیرا نگاه م شیبایز

.خوشحالم یلیخ چرا

.ندارد یاز نظر تو اشکال رومیم نمایبه س ریبا ام امشب
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.يم نخواندرا ه تیباشد که درسها ادتیزمیعز نه

.خوانمیبرگردم م یوقت

باالخره موفق شد مرا از رفتن :شد و آهسته گفت کیبمن نزد ریام.لباس به اتاق خود رفت ضیتعو يبرا شهرزاد

.منصرف کند

د؟یمانیدر کنار ما م شهیهم يبرا یعنی

.قول دادم بمانم کهفتهیيبرا فعال

.نمیبیشاد م نطوریبار است که او را ا نیاول

.شاد باشد دیدارد چرا نبا زیاست همه چ ییبایتر زدخ او

.تا با شمادرباره مشکالت او صحبت کنم امدهین شیپ یو ارامش هنوز فرصت يدارد جز شاد زیهمه چ او

دارد؟ یچه مشکل مشکل؟او

که یمثال همان سوال.گفت شودیفرصت کوتاه نم کیکه در  گریاعتماد است و مشکالت د یو زودرنج است ب یعصب او

.کند یشباه روز بدون غذا در اتاق خود را زندان کیاو را رنجاند که باعث شد  يبقدر دیشما از ملوك السلطنه کرد

سوال؟ کدام

به شما گفت که شهرزاد مرده؟ یکس چه

خانواده ملوك السلطنه به پدرم گفتند که شهرزاد مرده من اگر  نیخدا لعنتشان کند هم:و گفت دیکش یآه ریام

.دارد او جان مرا نجات داد یمادر او به گردن من حق بزرگ.گذاشتمیاو زنده است هرگز او راتنها نم تمدانسیم

!آنها داشته يبرا یچه نفع نکاریا فهممینم

.شمیندیبه آن ب يلحظه ا خواهمیاز گذشته متنفرم که نم يبحد یبدانم ول خواهدیدلم م یلیخ

 دیبدان نرایا.پدرش کرده نیگزیهم شما را جا دیکرده شا دایپ یخاص یتگاو به شمادلبس ستیشهرزاد دست بردار ن یول
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.دییبه او بگو دیدانیهر چه از گذشته م دیکه مجبور شو کندیم چیکه آن قدر شما را سوال پ

.را دوست دارد؟منظورم جنس مخالف است یکس اینه؟آ ایارتباط هست  جادیا ایاهل معاشرت  شهرزاد

.دهدیبه او نم یتیگذشته است و اهم يشهرزاد کنجکاو ماجراها یاو عالقه مند است ول به وشیدار دیرسیم بنظر

هست؟ یاو پسر مطمئن ایآ

.هستم نینسبت بهمه بدب نمیسنگ تیبخاطر مسئول یباشد ول دیشا

.او هستم ندهیمنهم نگران آ دیدار حق

د؟یرویواقعا فردا نم شما

.هفته با او باشم نیتمام ا کنمیم یسع بله

.دیاو را ترك کن دیکه بخواه ياز لحظه ا ترسمیم یخوشحالم ول یلیشهرزاد به شما عالقه مند شده خ نکهیاز ا من

.پس از انجام کارها باز گردم کنمیم یسع یبوم ول گریهفته د دیبا ستین يا چاره

در موقع خروج با .باغ خارج شداز  ریخندان بطرف ما آمد و همراه ام يروشن و با چهره ا یبه رنگ آب یبا لباس شهرزاد

.میبرو ییجا دیما را ببخش با وشیدار:روبرو شد و گفت وشیدار

چند روز  شومیمن مزاحم شما نم:و گفت دیکش یبه اندو آه یبا نگاه وشیدار.ما را ترك کرد  ریبه سرعت بهمراه ام بعد

.بود که از شما خبر نداشتم دلم شور افتاد خداحافظ

 یبه باغ برگشتند شهرزاد به اتاق خود رفت و از خستگ زیشب ن مهیو شهرزاد ن ریام.آنجا دور شد به سرعت از وشیدار

.فرو رفت قیعم یبه خواب

.دیتعارف نکن دیالزم دار يزیاگر چ:کردم و گفتم ییرا به اتاق مهمان راهنما ریام من

.میچند لحظه با هم صحبت کن دیالزم ندارم شما اگر وقت دار يزیچ

شهرزاد نگرانم او  يمن برا:بود آهسته گفت انیاز چهره اش نما یکه نگران ریدر گوشه اتاق نشستم ام یلمب يرو
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.دارد ادیز يمشکالت رفتار

.کنمیمعالجه او م يخود را برا یاست من سع یکه او عصب دانمیم

دارد؟ یمشکل وشیاو با دار ستیبودن ن یفقط عصب منظورم

.هستند یمیمواقع با هم گرم و صم شتریدر ب یول کنندیا هم بگو مگو ممواقع ب یالبته گاه.کمینم فکر

با هم سازش ندارند؟ شهیهم پس

.ریخ

 یسرگرم کیاز او بعنوان  ادیاز فکر ز ییرها يو برا ییو فقط د رمواقع تنها دیآ یخوشش نم وشیاو از دار کنمیم فکر

نکرده؟ جادیاو ا يبرا یپسر مزاحمت نیکه ا دیشما مطمئن هست.کندیاستفاده م

.گذارمیلحظه هم او را تنها نم کییمن حت کنمینم فکر

.است یاز حد بشما متک شیباشد او ب نیعلتش هم دیشا

.ستین شیب يتجربه ا یهنوز دختر بچه ب او

من به سن او بودم  یاست وقت يریگ میفکر اراده و قدرت تصم يخانم است و دارا کیدرك کند که  دیعکس او با به

.بدون کمک پدرم دادمیرا خودم انجام م میمام کارهات

.مواظبش باشم دیدختر است و با کیو  یول

.کند یزندگ ایدن نیدر ا ییبه تنها دیاو با دیایشما لوس بار ن يو کمکها غیدر یب يکه با محبتها دیباش مواظب

 یاز سکوت من متوجه نگران ریام.گرفت سراسر وجودم را فرا یبیبه فکر فرو رفتم و احساس گناه عج ریام يحرفها با

خودخواه بار آمده و بخود اجازه  یبنظر من او کم.دیکن تیاو را ترب يبازتر دیو با د دینگران نباش ادیز:من شد و گفت

شما  ریتقص نیالبته ا دهمینم تیهم اهم گرانیضمنا بنظر د ندرفتار ک گرانیبا د خواهدیکه هر طور دلش م دهدیم

را  تیوجود دارد البته نقش ترب لیزشت به افراد فام تیخصوص نیجهت انتقال ا یخانواده ژن مخصوصنیدر ا.ستین
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 ین کافیا یول.دیپاك و معصوم بار آورد يو او را دختر دیگذاشت هیشما از جان خود ما میبگو دیبا.گرفت دهیناد دینبا

 توانندیدارند م گریکدیکه با  یاد با ارتباطو افر زندیم تیحرف اول را در ترب حیو طرز رفتار صح تیانسان.ستین

.منتقل کنند گریکدیآنهاست به  تیخود را که نشانگر شخص یاحساسات درون

 توانمیکودك و نوجوان ندارم فقط م تیو ترب مینسبت به تعل یشناخت و آگاه چیمن ه.دیکنیمثل فالسفه صحبت م شما

 دانمینم یول.کردن را آموختم یبه او راه و رسم خوب زندگ شهیهمکه شهرزاد را با عشق و عالقه بزرگ کردم و  میبگو

.بردینملذت  یمتنفر است و از زندگ زیاز همه چ شهیچرا او هم

ست؟یچ لشیدل دیکنیم فکر

.کرده یزندگ یکس یو ب یدر سرگردان شهیاو هم دهیند انشیاز اطراف یمحبت واقع نکهیبخاطر ا دیشا

؟یسرگردان چرا

.بداند کجایرا  زیهمه چ خواهدیاز گذشته دور نگه داشته شده و حال م یسالگ 18تا  او

د؟یاعتماد او را جلب کن دید؟توانستیشما با او صادق بود ایآ

 فیتعر شیداشتم برا ادیمنزل آمدم تا آنجا که ب نیکه به ا يرا از لحظه ا زیمنهم همه چ.اعتماد ندارد چکسیبه ه او

.قبل از ازدواج مادرش با حسن خان استاو به دنبال خاطرات  یکردم ول

دلم  رمیگیگذشته وقت شما را نم مهیشب از ن:گفت يواریبه ساعت د یبه فکر فرو رفت و بعد با نگاه يلحظه ا ریام

.مالقات کنم وشیهر چه زودتر بادار خواهدیم

مرتبه در ذهنم  نیو آنها را چندماندم  یباق ریام يحرفها یتا صبح در نگران یاز اتاق خارج شدم ول ریگفتن شب بخ با

خوب فکر کردن و  رمیبگ ادیریبخوانم و مطالعه کنم و از ام توانستمیم خواستیداشتم دلم م یبیعج جانیه.تکرار کردم

.درست عمل کردن را

 صبح روز بعد.فکر بخواب رفتم نیبا ا.اموزمیب شتریب يکلمه ا یگرفتم از شهرزاد کمک بخواهم و در هر فرصت میتصم
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شهرزاد مزاحم :رفت به دنبالش رفتم و گفتم ریشد و به سراغ ام داریاز خواب ب شهیشهرزاد زودتر و شاداب تر از هم

.خان خواب باشد ریام دینشو شا

.بخوابد نهمهیا دیکنم نبا داریاو را ب خواهمیم

سر و صدا مگر  نهمهیبا ا یکندارمیب ستین اجیاحت:تخت نشست و گفت يرو.شده بود داریشهرزاد ب ياز سر و صدا ریام

.دیخواب شودیم

تنها  يلحظه ا گذارمیلحظه به بعد نم نیاز ا میصبحانه بخور میبرو:و گفت دیاو را بوس يبطرف او رفت و گونه ها شهرزاد

.یباش

؟یدانستیم یهست یتو دختر سمج:و گفت دیبلند خند يبا صدا ریام

.دانستمیم بله

مزاح به او  يبرا ریجدا نشد تا آنجا که ام ریاز ام يدر تمام مدت شهرزاد لحظه امیصبحانه رفت زیسه بطرف م هر

بروم؟ ییاجازه هست دستشو:گفت

.ییایکه زود ب یبه شرط:و گفت دیخند شهرزاد

 یمیصم ریحد با ام نیکوتاه تا ا یچطور در مدت دانستمیشهرزاد متعجب بودم و نم بیرفتار و حرکات عج رییاز تغ من

.شده

 دایبحث درباره مشکالت شهرزاد پ يبرا يگریرفت و من و او فرصت د رستانیآنروز به دب ریبه اصرار ام زادشهر

شهرزاد چطور است؟ یوضع درس:دینگران است پرس دیرسیکه بنظر م ریام.میکرد

.درس است ستیکه ن يزیمتاسفانه به فکر تنها چ یدرس بخواند خوب است ول اگر

چرا؟

او دائما  ینیبیکه م نطوریتا بحال نتوانستم او را وادار کنم درس بخواند و هم کندیم یزندگ يگرید يایدر دن رسدیم بنظر
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.اطراف خود در کشمکش است طیبا مح

کنند؟یمدرسه اعتراض نم ایاول

.رندیگیو نامرتب بودن او از من پول م بتیاو با اطالعند ضمنا دائما بابت غ یوضع روح ار

د؟یبا او روراست بود ایدر واقع او با درون خودر کشمکش است آ:کرد و گفت يفکر ریام

 کندیفکر م نکهیا ایاست و  یبخصوص زیچ دنیدر انتظار شن دیشا کنمیگاه فکر م یول دهمیجواب م کنمیچه سوال م هر

.کنندیرا از او پنهان م يزیچ گرانیکه د

؟یرا گفت قیبه او حقا یچه سن از

.ساله شد 18یوقت از

د؟یدادیو شما جواب نم کردیتا آنموقع از شما سوال میعنی

 18صبر کند تا  دیبا گفتمیو من به او م کردیاز سن بلوغ به بعد دائم سوال م یول مینداشت یکه کنجکاو نبود مشکل لیاوا

.درخواست پدرش بود نیساله شود چون ا

.دیکرد دنیو در واع تشنه شن دینگه داشت يخبر یشما او را در ب نجاستیهم مشکل

.ام عمل کردم فهیبه وظ من

.به ضرر او باشد نکاریا دیکه شا دیهرگز فکر نکرد و

.کردمیبا دکتر روانپزشک او مشورت م شهیهم یندارم ول یحیکودك و نوجوان اطالع صح تیدر رابطه با ترب من

.داشت يا هیشهرزاد چه توص روانپزشک

از  کمرتبهیرا  زیو با زور همه چ اوردیخود شهرزاد طاقت ن یبگذارم ول انیمرا با شهرزاد در  لیگفت که به مرور مسا او

.دیکش رونیزبان من ب

د؟یگذاشت انیبا او در م یقلب هیزمن شیرا بدون پ قیهمه حقا شما
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باغ بودم و  نیدر ا دیعقلم رس کهیاز زمان یدارم و نه معلومات آنچنان یمنکه نه سواد درست و حساب دیببخش رخانیام

من بخاظر شهرزاد .دیکنیم یرابررس زیو همه چ دیروانشناس هست کیشما مثل .شده يسپر يواریچهار د نیدر ا میزندگ

.الزم باشد انجام دهم يحاضرم هر کار

آرامش  يمناسب برا یراخ حل افتنیکتاب خوانده ام و قصدم از صحبت با شما فقط  يفقط تعداد ستمیروانشناس ن من

.کردمیاز شما سوال نم نهمهیشهرزاد است وگرنه ا

 ادیشتریبخوانم و ب شتریدارم ب میضمنا تصم.گذرمیمن بخاطر او از جان خودم م دیبپرس دیخواهیندارد هر چه م یاشکال

.رمیبگ

در رفتار او هست درست  یمتاسفانه مشکالت یول دیو با عشق او را بزرگ کرد دیدار یروح بزرگ دیگرفت ییبه جا میتصم

بر اخالق او داشت؟ يریچه تاث کردیکه با روانپزشک م ییکه گفتگوها دییفراد حال بگوا هیمثل بق

.ستیمشکل ساز او مثل گذشته ن لیکرده و مسا رییمشکالت او تغ رایاخ یول شودیکه حالش بهتر م کردمیحس م لیاوا

من  دهمیکه به شهرزاد ماست  یتیعلتش فقط اهم یول دیشما خسته شد کنمیحس م کنمیسوال م ادیمن ز دکهیبخشیم

 یم رانیکاش زودتر به ا يا.مانده وجود شهرزاد است یباق میگذشته برا یکه از زندگ يادگاریرا ندارم و تنها  چکسیه

.کردمیتر مالقات م نییآمد و او را در سن پا

شما را  يهایاکارسال فد نیپس از گذشت چند د؟هنوزمیکنیفکر م نطوریبه شما گفته که من خسته هستم چرا ا یکس چه

.بتوانم مثل شما پر قدرت و توانا شوم يروز خواهدیدلم م.دیهست یشما مرد سخت کوش.نبردم ادیاز 

از دود  ییایدر دن گاریبه س قیعم یبا پک فتدیخود ب کیگذشته تار ادیکه ب یو گرفته شد و مثل کس نیغمگ ریام چهره

السلطنه بود و پس  زیخبر مرگ عز دمیام شن یکه در زندگ یاکخبر وحشتن نیاول:سکوت گفت يبعد از لحظه ا.غرق شد

و انزوا  ییرا در تنها یطوالن يروانپزشک روزها وشبها ظربودم و تحت ن یعصب یمعالجه ناراحت یاز آن مدتها در پ

که  داندیبه اطالعم رساند و خدا م ينامه ا یبرنگشته بودم که پدرم خبر مرگ شهرزاد را ط يهنوز به حال عاد.گذراندم
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خروارها غم و  ریز کجایرفت و خاطرات خوش و ناخوش گذشته  نیمرتبه از ب کیها  یآن لحظه حس کردم همه خوش

 دیالبته با.را فراموش کنم زیشوم و همه چ گرید یبپردازم و شخص يگرفتم دوباره به خودساز میتصم.غصه دفن کردم

از  یچه کس دانمیآورد نم یوار هنوز بر قلب و روح من فشار مناگ يتلخ و خبرها يموفق نشدم و اثر آن روزها میبگو

.اخبار نزد پدرم بود و دفن شد نیاکه  رایهرگز نفهمم ز دیدروغ سود برده و شا نیگفتن ا

د؟یپاك باغ استفاده کن يو از هوا دیقدم بزن یکم ستیبهتر ن:دمیسکوت کرد پرس ریام

با روبرو  يقو يا هیبا روح دیو من با گرددیهرزاد به منزل بازمش گریاست بخصوص که چند ساعت د یفکر خوب بله

.شوم

.دیها او پاسخ ده يتا به سواالت و کنجکاو دیآماده باش دیبا و

از من داشته باشد؟ یچه سوال دیکنیم فکر

.دانمینم

.میگویرا به او م قتیکه هر چه سوال کند حق رایز کندینم یفرق

.دیقدم بزن یبهتر است کمشما هم  رومیبه آشپزخانه م من

 یلیامروز حالم خ:بعد از سالم بمن گفت.رفت ریبه سراغ ام یبعدازظهر به منزل آمد و بدون معطل 1راس ساعت  شهرزاد

.میزودتر ناهار بخور.اندازه گرسنه هستم یخوب است ب

کار  نیبهتر:وجد آمده بود گفتبه  نشیریاو و حرکات ش يشاد دنیکه از د ریو و ام کردیصحبت م ریبدون وقفه با ام او

.ببرم سیکه تو را با خود به انگل نستیا

.گذارمیمن مادرم را تنها نم:بمن کرد و گفت یسکوت کرد بعد نگاه یکم شهرزاد

 ایدن نیکه مادرت مرده؟او سالهاست که از ا يریپذیچرا نم:به آن داد و گفت دیشد یاو را گرفت و تکان يشانه ها ریام

.گرددیباز نمرفته و هرگز 
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او را در آغوش  ریام ستیبلند گر يسکوت کوتاه با صدا کینگاه کرد و پس از  ریام يدر چشمها يلحظه ا شهرزاد

 یتو زنده هست ابیخود را در تی؟موقعیکنیم یزندگ یواقع ریغ يایچرا در دن زمیدختر عز:گرفت نوازش کرد و گفت

.یرا حس کن یخوشبخت دیو جوان با

را لمس  یخوشبخت دیچطور با دانمیو نم فهممینم یاز زندگ يزیچ ه؟منیچ یخوشبخت:زد ادیبلند فر ییبا صدا شهرزاد

.کنم

.ستیچ یخوشبخت میگویبتو م من

شهرزاد در تمام مدت بدون  میرفت زیسر م یارام شد و همگ ریام يبا نوازشها ختنیاشک ر یطوالن یپس از مدت شهرزاد

 یچه روز خوب:بلند گفت ينظر داشت با صدا ریحرکات او را ز یرچشمیکه ز ریو امکردیم يبا چنگال خود باز یکالم

.کنم و از آن باال روم دایپ دهیکوه سر به فلک کش کیخوادیدلم م

است؟ یورزش سخت يکوهنورد:دیبه او کرد و پرس ینگاه شهرزاد

.تبه سن من مشکل اس يرمردیپ يبرا یول ستیبه سن و سال تو سخت ن یجوان يبرا

.دمیکه تا بحال من د یهست يمرد نیباتریتو ز!یهست ریگفته که تو پ یکس چه

و با  يو ضمنان بمن لطف دار يا دهیمرد د يکه تو تعداد معدود نستیطرز تفکر ا نیعلت ا:گفت يبا لبخند ریام

.ینیبیم بایرا ز زیهمه چ تیبایز يچشمها

.ه تو باشمهمرا ایتا آخر دن خواهدیدلم م:و گفت دیخند شهرزاد

پانزدهم فصل

مرغان خوش الحان با عشق از . داد دیرا نو گرید يروز دنیفرا رس ده،یسر به فلک کش ياز پشت کوه ها دیخورش طلوع
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. ختندیر یباغ م نیکوچک شان به زم يرا با پاها دهیخکش يکردند و برگ ها یم زیجست و خ گریبه شاخه د يشاخه ا

.سخت کوش و با وفا فرو برد انکارکن ياهویو ه یشگیدحام همصبح باغ را در از دنیفرا رس

خود را در  یداد و ستاره سع لیناهرا را به اشپزخانه تحو هیالزم جهت ته لیدر انبار، وسا دنیآشپز با سرك کش اریدست

.صبحانه به سر حد امکان رساند زیشدن م باتریز

داشت و دسته  یناموزون یآب هماهنگ يکرد که با صدا یمه ملب زمز ریرا ز یمیقد ي،آواز شهیطبق معمول هم باغبان

.صبحانه کرد زیبخش م نتیو رنگارنگ باغ را ز بایز ياز گل ها يا

داد و وجود ستون  یو شهرزاد م ری، ام یعنیبه ساکنان خود،  يریآرامش وصف ناپذ ،یشگیزمرد با سکوت هم عمارت

طبق  ریام. شد یبه داخل ساختمان م ییورود هرگونه سر و صدا آن مانع از یمیکلفت و قد يوارهایمحکم و د يها

خود  یجوگندم يلباس به آراستن موها شیو تعو تشد و بعد از اصالح صور داریمعمول هر روز، صبح زود از خواب ب

 يا هازیخم.آمد  رونیاو از اتاق ب يپا يصدا دنیشهرزاد با شن. از اتاق خارج شد گاریس یکیدنیپرداخت و پس از کش

:و گفت دیکش

!يزیتو چقدر سحرخ-

دانه به  دنیخود جهت برچ اهیو س دیشوند و با آراستن پرها سف یم دایهر روز صبح زود از خواب ب بایز يپرستوها-

؟يکه هنوز لباس خواب بر تن دار یقدر تنبل نیدانم چرا ا یکوچک من، نم يروند و تو پرستو یصحرا م

.دمیخوابیتا ظهر م ياگر تو نبود-

.یراحت بخواب الیپس بهتر است من بروم و تو هم با خ-

.کنم یاالن لباس عوض م نینه ، هم-

و لبخندزنان از  ادیز يصبحانه حاضر شد و با اشتها زیسر م ریلباس همراه ام ضیپس از تعو. به اتاق خود رفت شهرزاد

:گفت ریام. کرد یتعارف م زین ریخورد و به ام زیم يرو ییمواد غذا
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.باشم ریکه خوردم تا فردا س یصبحانه مفصل نیکنم با ا یفکر م-

:گفت شهرزاد

.خواهم تا شب با تو صحبت کنم یمن م يالزم دار يادیز يانرژ-

 یم ادیکه ز یچه بسا کسان. توان کسب کرد یرا فقط از خوردن نم يو انرژ ستیخوردن ن ادیبه ز يازیصحبت ن يبرا-

.سل هستندک شهیهم یخورند ول

!دانستم یعجب ، نم-

.مجبور به حرف زدن کرد دیرا به زور نبا یاست که کس نیاز آنها ا یکییدان یهست که نم زهایچ یلیخ-

.میبا هم صحبت کن ي، فکر کردم حتماً دوست دار یخواهم به زور و بدون خواست خودت با من حرف بزن یمن نم-

.یکنم ف درباره هرچه دوست داشته باش یتو صحبت مالبته که دوست دارم و حتما ً با -

.جالب است میتو برا يحرفها دنیفقط کنجکاوم ، شن من

ست؟یطور ن نیالبد گذشته، ا ؟يکنجکاو زیدرباره چه چ-

؟یکنیتو هم مرا مسخره م-

:دیشد و آهسته از او پرس کیبه شهرزاد نزد ریام

خورد؟ یگذشته من به چه درد تو م-

.من مهم است يکه به او مربوط شود، برا زیهر چ ،یاز گذشته مادرم هست یمتتو قس-

 یخواهم آن را از تو مخف یدارم و م یراز بزرگ یکن یالبد اگر حوصلهء بازگشت به گذشته را نداشته باشم تو فکر م-

درباره  دنیشیرا از اند مساله تو نیخالصه شده و ا گرانیگذشتهء د دنیتو در شن یتو نگرانم ، زندگ يکنم؟ من برا

.خودت غافل کرده یمسائل مهم زندگ

.را درباره تو ندانم ، به تو اعتماد ندارم زیکه همه چ یتا وقت-
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.است یکیدلت با زبانت  ی، ول یهست یدختر سرسخت-

.کس تا به حال نتوانسته مرا قانع کند که با من صادق است چیه یکنند ول یهمه با من صحبت م-

 ینم زیمردم ن یباش دهیقت و اعتماد به مردم ، در درجه اول اعتماد به خود است و اگر تو با خودت به تفاهم نرسصدا-

.برقرار کنند حیتوانند با تو ارتباط صح

 یب زیخودم از همه چ یندانند ول انمیو اطراف گرانیمساله ندارم که د چیفهمم ، من ه یتو را نم يحرف ها یمعن-

.اطالعم

.خارج کرده یتو را از حالت تعادل روح دیکنند، شک و ترد يکار یدارند مخف یهمه سع یکن یا فکر مچر-

؟یکن یم شنهادیپ یتو چه راه! چه کنم-

 حیخود به خود با تو ارتباط صح گرانیباش و اجازه بده د تیها تیهم به فکر زمان حال و مئول یکنم کم یم شنهادیپ-

.نشو انتیاطراف چیبرقرار کنند ،انقدر پاپ

:او را نوازش کرد و گفت دهیحس کرد شهرزاد از او رنج ریام. نگفت چیسکوت کرد و ه شهرزاد

نگاه  یبه زندگ يتر عیوس دیبازتر شود و با د تیخواهم چشم ها یکه م یدرك کن دوارمیام ستفیقصد من آزار تو ن-

.یکن

رد؟هم وجود دا یخوش يروزها ایآ ه؟یچ یدانم زندگ ینم-

.یرا کشف کن یرمز خوشبخت دیالبته که وجود دارد، تو با-

رمز دارد؟ یخوشبخت-

.بله-

؟يتو کشف کرد-

 طیمن هرگز شرا. یو جوان هم هست يرا در کنار خود دار یخوشبخت طیمن با تو فرق دارد، تو تمام شرا یزندگ-
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.استفاده کرده ام یهستم و از لحظات زندگ یاز من گذشته و مرد موفق یسن ینیب یم. مناسب در اطرافم نبود

نه؟ ایتوانم  یم ایتوانم و آ یدانم چطور م ینم یرمز را کشف کنم ول نیمن هم دوست دارم ا-

.يقدم را برداشته ا نیاول يخوشبخت شو يبه خود تو مربوط است، هرگاه اراده کرد یخوشبخت-

؟یکن یم ییتو مرا راهنما-

فراموش نکن  یول. بپرس تا جواب دهم  یخواه ینماند هرچه م یتو باق ياز من برا یابهام چیکه ه نیالبته ، حاال برا ا-

.یخودت را ناراحت کن دیخاطرات نبا دنیکه گذشته هرچه بود گذشت و تو به خاطر شن

:شد و از شهرزاد تشکر کرد و بالفاصله بعد از او ستاره به شهرزاد گفت کینزد زیبه م باغبان

.دیکن یم از لطف شما ممنون که حقوق ما را به موقع پرداخت مخان-

:زد و گفت يلبخند شهرزاد

!چه کند دیفهم يپس باالخره شکر-

:دیپرس ریام

ست؟یک يشکر-

.دهد یرا انجام م یمن است و امور مال لیوک يشکر-

وارد هست؟ یبه کارش به اندازه کاف-

.بوده امرزتیانتخاب پدر خداب او. آورم یسر در نم زیچ چیمن از ه-

.شود یدگیحساب ها رس دیبا. خواهمیآدرس دفتر او را م-

:شد و گفت کیبه ما نزد ستاره

.دیخان تلفن کرد و حال شهرزاد خانم را پرس وشیدار دیخواب بود یصبح زود وقت-

 ریام. شد رهیخ زیاز م يشنود به گوشه ا ینم شیکه گوش ها ینشان نداد و مثل کس یعکس العمل چیه شهرزاد



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 185

:دیکنجکاوانه پرس

؟یشناس یرا م وشیشهرزاد ، چند سال است دار-

.چهار سال است که با خواهر او دوست هستم-

رسد؟ یبه نظر م یپسر خوب-

.من تحملش را ندارم یبله ، ول-

؟!چطور-

.میدعوا نکنو  میدر کنار هم باش میتوان یساعت هم نم مین یما حت-

از کدامتان باشد؟ رادیا یکن یچرا دعوا؟ فکر م-

وجود داشته باشد؟ دیرایا دیمگر با-

.دیهر دو شما مقصر هست ایاز شما و  یکیحتماً  د،یکرد ی، راحت با هم صحبت م دینداشت دیرایاگر ا-

.کند یمخالف من صحبت م شهیاوست، او هم ریکنم تقص یمن فکر م-

.با او آشنا شوم شتریاهد بخو یدلم م-

دارد؟ یتیچه اهم-

.دارند، درست مثل خودت تیمن اهم يشوند برا یبه تو مربوط م یکنند و به نوع یم یکه در کنار تو زندگ يافراد-

!دانستم میمن مهم هستم؟ ن-

و آشپز  ختیتو ر يرا به پا اش یکه من سفرم را به خاطر تو عقب انداختم و گلناز هم عمر و جوان یتو انقدر مهم هست-

.کند یم ياریتو آب يباغ را برا يبایز يکند و باغبان گل ها یغذا درست م تیبرا

.رندیگ یکنند و پول م یآنها کار م یول-

.نکردند یاعتراض چیاست که چند ماه بدون حقوق کار کردند و ه لیدل نیبه هم. ارزش کار آنها از پول باالتر است-
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؟یدان یمتو از کجا -

چه کار کند؟ دیگرفت و فهم ادیکارش را  يشکر یمگر نگفت-

.کس مرا دوست ندارد چیکنم ه یفکر م شهیهم-

؟يرا دوست دار یکس ایتو چطور؟آ-

.بدون تو باشم يخواهم لحظه ا یو نم یمونس من هست نیمن است و تو بهتر زیالبته که دوست دارم، گلناز همه چ-

؟يه ازدواج فکر کردتا به حال ب ایآ-

.نه-

.یو چه بهتر که خودت انتخاب کن یازدواج مت یکیبا  دیچرا؟ تو باالخره با-

.دانم ینم چیزود است ، من دربارهء مردها ه یلیکنم هنوز خ یفکر م-

:و گفت دیبلند خند يبا صدا ریام

آنها را کشف  یو اسرار نهان یقرار بده نیذره ب ریآنها را ز دیهستند که با يزیمردها موجودات اسرار آم یکن یفکر م-

که تو را  یشوند، به خصوص کسان کیو به آنها اجازه بده به تو نزد یشیندیب انتیبه اطراف شتریکنم ب یم هیتوص ؟یکن

.کند یم فافداد و ستد محبت روح انسان را ش. دوست دارند

.بود دهیتا به حال نشن ،یچه واژهء جالب-

به خصوص  يو معلوماتت را باال ببر یمطالعه کن يگرید ياندن امتحانات آخر سال واجب است کتاب هابعد از گذر-

.یمربوط به خودشناس يکتاب ها

در اطرافش  یبا ارزش يزهایداد که چ یاو باز کرد و به او آگاه يناشناخته را به رو ییایدن يبا شهرزاد درها ریام صحبت

.دهیند دیآن طور که باوجود دارد که تا کنون آنها را 

به اتاقش برود، شهرزاد به اتاق خود رفت و  یدرس يمطالعه کتاب ها يکرد که برا هیبه شهرزاد توص ریبود ، ام غروب
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ملوك السلطنه که طبق  يصدا. را برداشتم یدر همان لحظه تلفن زنگ زد و من گوش. مشغول خواندن کتاب شد ریام

:دیبه گوشم رس دیکش یم ادیمعمول فر

.کن رونی، هرچه زودتر او را از منزل پسرم ب یقاتل را در کنار نوهء من نگه داشت کیکه  یکش یخجالت نم-

در شان  دیزن یحرف ها که م نیاز شما گذشته ا یسن د،یشو یکه مزاحم ما م دیندار یمگر شما کار و زندگ ز،یخانم عز-

.ستیشما ن

.میگو یرا به شهرزاد م زیتلخ گذشتهء عز قیدا از آنجا نرود همهء حقاتا فر ریء احمق ، اگر ام کهیخفه شو زن-

.داند یرا م زیاو همه چ د،یخودتان را خسته نکن-

!یرتیغ یدختر ب رفته؟چهیداند و فاسق مادرش را در کنار خود پذ یرا م زیهمه چ-

به خاطر شهرزاد سکوت کردم و  یبزنم ول ادیلحظه دلم خواست فر کیرفت و  جیزشت او سرم گ يحرف ها دنیشن از

:آرام گفتم ییبا صدا

 نیبود و چوب ا بیکه او نج دیدان یشما بهتر از همه م د،ینکن ییو پشت سر مرده بدگو دیکنم آرام باش یخواهش م-

.نجابت را خورد

:دیآمد و پرس رونیاز اتاقش ب د،یمرا شن يصدا شهرزاد

؟یکن یصحبت م یگلناز به چه کس-

:و گفت دیاو را شن يسلطنه صداال ملوك

.را به شهرزاد بده یگوش-

.گارد یبر روانش م ییشما اثر نا به جا ياو جوان است و حرف ها. دیکنم او را آزار نده یخواهش م-

.را بده به او یگفتم گوش-

:را از دست من گرفت و گفت یگوش. به طرف من آمد شهرزاد
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د؟یهست یالو ، سالم مادربزرگ، چرا عصبان-

 دیبگو يزیچ نکهیو بدون ا دیرنگ از رخسارش پر. چهره اش دگرگون شد دیکه شن ییسکوت کرد و با حرف ها بعد

.شد نینقش بر زم هوشیب

:زد ادیشهرزاد فر دنیاو خود را به ما رساند و به محض د. را صدا کردم ریزدم و ام ادیفر

پشت خط است؟ یچه شده؟ چه کس-

:زد ادیفر دیملوك السلطنه را شن يصدا یشت و وقترا بردا یگوش بعد

شرف  د،یاست، شما احساس ندار ماریب چارهیدختر ب نیا د؟یستیدست بردار ن دیمادرش را شما کشت د،یخجالت بکش-

.دیندار

:زدم ادیفر انیمن گر. بود هوشیهمچنان ب شهرزاد

.هآمد چارهیدختر ب نیسر ا ییچه بال نیبب ایرا بگذار ب یگوش-

.دیبالفاصله اب آورد و به سر و صورت او پاش. از در وارد شد ستاره

:گفت ریام دنیرا باز کرد و به محض د شیشهرزاد چشم ها قهیاز چند دق پس

که از مادرم هم متنفر شوم؟ يمادرم تو بود، چرا باعث شد يها يباعث گرفتار-

:، گفت ختیر یاشک م لیکه مثل س یدر حال ریام

ملوك السلطنه، او به تو چه گفت؟ یبه احمق یآن هم زن ؟یکن یتو باور م دیرچه بگوهرکس ه-

منه؟ يبرا یهمه بدبخت نیچرا ا. وحشتناك است یلیخ م،یتوانم بگو یخواهم و نم ینم-

و من . ندارد ما را تنها گذاشت و به کتابخانه رفت يا دهیفا چیه طیدانست صحبت با شهرزاد در آن شرا یکه م ریام

به شهرزاد  یستاره نگاه. میتخت خواباند يبه اتاقش برده و رو یستاره ، شهرزاد را که قدرت برخاستن نداشت به سخت

:کرد گفت یم كگلدارش پا يرا با روسر شیکه اشک ها یکرد و در حال
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!هستند ضیچرا خانم دائم مر یاله رمیبم-

:به طرف او برگشتم و گفتم من

.دهد یاست که او را آزار م ماریبزرگش بمادر ست،ین ضیاو مر-

:را باز کرد و آهسته گفت شیچشم ها شهرزاد

.کس اعتماد ندارم چیمن به ه د،ییگو یهمه دروغ م-

:را نوازش کردم و گفتم شیموها

.یبده تیاو اهم يبه حرف ها دیتو نبا. ندارد یاست و عقل درست ریمادربزرگ تو پ. دخترم اشتباه نکن-

.فرو رفت قیعم یشد و به خواب نیسنگ شیپلک ها دهیکه سال ها نخواب یسکوت کرد و مثل کس شهرزاد

آهسته  دیکش یم گاریبه کتابخانه رفتم ، او آنجا نشسته بود و س ریبه دنبال ام. اتاقش خارج شدم و آهسته در را بستم از

.به در زدم و وارد شدم

«دییبفرما« :جابه جا شد و گفت یدر صندل او

:در مقابل او نشستم و گفتم یمبل يرو

متاسفانه دوباره به حالت قبل برگشت-

.عادت کند حرف همه را تحمل کند دیاو با یول ستین ندیدروغ خوشا يحرف ها نیا دنیاگر چه شن-

.را داشته باشد یهمه زشت نیکنم قدرت تحمل ا یفکر نم-

.ردیبگ هجیراست و دروغ را بشنود و خودش نت دیبه عکس با-

را دارد؟ ضیضد و نق يحرف ها دنیتحمل شن دیکن یشما تصور م-

قدرتمند شود و  دیاست که با یکه او نوجوان دیرا بدان نیدست و پاست، ا یکودك ب کیاو  دیکن یفکر م شهیشما هم-

.دهد که در شناخت به او کمک خواهد کرد یبه او م ییخود به خود درست ها یزندگ
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د؟یستیکند ناراحت ن رییاو نسبت به شما تغ دگاهیکه د نیاز ا-

.شود گرانیمنتظر قضاوت د نکهیکه خودش قضاوت کند نه ا ردیگ یم ادیباالخره -

ام فرق دارد مثل  دهیکه تا به حال د ییو آن ها انمیحس کردم با اطرافا دم،ید یدر خود م رینسبت به ام یبیعج احساس

 يکند و درها تیترب یتواند او را به خوب یدر کنار شهرزاد باشد م شهیکردم اگر هم یمفکر . به او اعتماد داشتم شهیهم

که  نیا ایکردد  یباز م ایعازم بود و معلوم نبود که آ گریکه پنج روز د فیح یباز کند ول شیرا به رو يناشناخته ا يایدن

:به او گفتم اریاخت یب. شهرزاد قول داده اسن یدلخوش يفقط برا

د؟یترس یشود و دوباره دچار همان اوهام باشد وحشت دارد، شما نم داریکه شهرزاد ب نیااز -

.ام دهینترس یگاه در زندگ چیه-

.دیهست يقو یلیشما خ-

.باشند يتوانند قو یهمه م-

!چطور؟-

.افتد یاتفاق خود به خود م نی، بعد ا یباش يکه قو یاراده کن دیابتدا با-

 گرانیتواند همهء افکار خود را به د یدارد و م يادیکردم، حس کردم کالم و نگاهش در آدم نفوذ ز نگاه شیچشم ها به

:گفت يبا لبخند. در من گذاشت يزیشگفت انگ رینگاه او تاث. منتقل کند

چرا ماتتان برده؟-

د؟یحد قدرتمند و مسلط باش نیتا ا دیتوان یچطور م-

موجود در وجود  يروهاین نیاز ا دیتوان یشما هم م. رسد یتالش به ثمر م هیر ساخواهد و د یفراوان م یکار سع نیا-

.دیکن لیخفته در ذات خود را از بالقوه به بالفعل تبد يها يو انرژ دیخود استفاده کن

.بتوانم مثل شما فکر کنم يخواهد روز یبرم و دلم م یاز سخنان شما لذت م یول دییگو یدانم چه م یکه نم نیبا ا-
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:و گفت دیخند

.دیآور یبدست م د،یکه اراده کن نیدهم و هم یانجام نم یمن کار خاص-

:کرده و خونسرد و آرام او گفتم بیعج یسخنانش احساس آرامش دنیاز شن یول دمیاو را نفهم منظور

.به اتاق شهرزاد بروم دیبا-

که نگران شما شود؟ دیداده ا تا به حال به او هم فرصت اید،آیبود شیعمر نگران سالمت کیشما -

چه؟ یعنی-

.آب در دلش تکان بخورد دیو نگذاشت دیاو را تر و خشک کرد شهیکه به قول معروف هم نیا یعنی-

.من به پدر و مادرش قول دادم-

کند؟ یبه شما زندگ هیکه فقط با تک دیبار آور فیضع يکه او را فرد دیقول داد-

:گفت د،یاو که سکوت مرا د. بدهم یتم چه جوابدانس یفکر فرو رفتم و نم به

ابتدا از . شود انشیو متوجه اطراف دیایب رونیاز درونش ب دیبه او فرصت بده. دیده رییتغ یرفتارتان را کم دیشما با-

.نگران شما شود دیو بگذار دیخودتان شروع کن

چگونه؟-

.گران شما شودشهرزاد ن دیو بگذار دیاالن به رختخواب برو نیمثالً هم-

م؟یبه او دروغ بگو یعنی-

هم او به فکر شما باشد و  یبهتر است کم. او بفهمد دیگذار یاگر حالتان بد باشد هم نم یشما حت. ستیدروغ ن نیا-

 شهیکند که شما هم یطور تصور م نیشهرزاد نقش شما را در ذهن خود ا. خارج از اوجود خود شود يها یمتوجهء نگران

.دیاو گوش ده قتو یوقت و ب يو به نق زدن ها دیدمت او باشدر خ دیبا

:گفتم اریاخت یحق با اوست و ب دمیفکر ، فهم یاز کم پس
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.استراحت کنم یکم دیکند، با یسرم درد م-

 يپا يبا صدا. کردم دایپ یکردم و آرامش خاص یفکر م ریام يساعت به حرف ها میف ن دمیاتاقم رفتم و خواب به

که حرکت کنم به همان حالت  نیمن بدون ا. راهرو به خود آمدم ، او به اتاقم آمد و در کنار تختم نشستشهرزاد در 

:دیپرس. دمیخواب

؟يدیچرا خواب-

.کند یسرم درد م-

کجاست؟ ریمن هم سر درد دارم، ام-

.کنم در کتابخانه باشد یفکر م-

ستاره به . دمیبعد من هم به دنبال او رفنم و او را در باغ ديلحظه ا. از اتاقم خارج شد دیبگو يزیکه چ نیا بدون

:اوگفت

د؟یخور یم يخدا را شکر که حالتان خوب است، چا-

.ندارم لیم-

:قرار داد و گفت زیم يرو یدسته گل. دوان دوان به طرف ما آمد  زیطرف او رفتم و باغبان ن به

.دیسالم باش شهیسالم خانم ، انشاء اله هم-

:تکان داد و گفت يسر ادشهرز

متشکرم-

:دیبه سمت من برگشت و پرس بعد

؟يبهتر شد-

تو چطور؟ حالت خوب است؟. ستمیبد ن-
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؟يکرد یچه م يمن بود يخوب باشم؟ اگر تو جا يشنوم انتظار دار یکه م ییحرف ها نیبا ا-

.یزندگ-

!همه حرف نیبا ا یزندگ-

همه تو را  نیا رزنیپ کیحرف  دیچرا با زدیوقه که بخواهد فکر تو را در هم برهر کس هر م يتو خودت اجازه داد-

.آرامش تو را بر هم بزند یخودت باش و اجازه نده کس. کند یعصب

:به من کرد و گفت یمتعجب نگاه شهرزاد

ست؟یمشکل من چ یدان یتو نم-

.کرد یشود زندگ یطور نم نیا ی، ول یکنیهم حرف همه را قبول م ،یتو هم کنجکاو هست. کنم بدانم یفکر م-

:دیپرس تیبا عصبان شهرزاد

کنم؟ یچه کار کنم که بتوانم به قول تو زندگ-

.ریچند نفر اعتماد کن و فقط حرف آنها را بپذ ایکیبه -

 بزنم و از غصه ادیخواست فر یکه دلم م دیکش یم یآه یسکوت کرد و گه گاه یقیدقا. به فکر فرو رفت شهرزاد

.زمیرا بر هم بر ایاو دن یناراحت

:آورد و گفت يچا ستاره

.کند یشما را باز م ياشتها ینیریو ش ي، چا دییخانم بفرما-

:گفت شهرزاد

.خورم یممنون ، م ،يدیستاره جان زحمت کش-

:و آهسته گفت يمن و خودش چا يشهرزاد برا. زد و ما را ترك کرد  يلبخند ستاره

. خورد یپردغدغه به هم م یزندگ نیمتنفر باشم ، حالم از ا دیبا یو از چه کس دیگو یدرست میدانم چه کس ینم-
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.دیگو یرا نم قتیکس حق چیکنم ه یحس م

 يکه از بد ییکنند همه دروغ گو هستند و آنها یخوب م فیکه دربارهء گذشته تو از مادر و پدرت تعر یالبد آن کسان-

؟یکن یطور فکر م نیچرا ا! انندیواز راستگ ندیگو یها م یها و زشت

:زد ادیبرافروخته شد و فر شهرزاد

.اعتماد کنم ریتوانستم به ام یکاش م يا-

.است یاو مرد خوب. دیگو یوقت دروغ نم چیه ریام-

؟يتو به او اعتماد دار-

او بود که از . ر خواب بودکه پدرت د یزمان. دیمادرت رس ادیلحظات به فر نیاست که در سخت تر یبله ، او تنها کس-

به نظر تو . ترسند یکه م ندیگو یدروغ م یرا بدان کسان نیا. کند یحرمت یبه او ب یکرد و اجازه نداد کس تیمادرت حما

است؟ یمرد ترسوئ ریام

.هم جسور و قدرتمند است یلیکنم ترسو باشد، او خ میفکر ن-

.ندارد ییدروغ گو يبرا یلیپس دل-

دارد؟ ییدروغ گو يبرا یلیدل مادربزرگ چه-

که اشتباه کرده  ردیخواهد بپذ یدادم او هنوز هم نم حیکه قبالً توض یلیاست و به دال یمادربزرگ تو زن خودخواه-

.آشکار شوند قیو خود به خود حقا دیشو یمیصم ریکه تو و ام يترسد از روز یکند و م یم یاو در اوهام زندگ. است

:گفت فکر کرد و یکم شهرزاد

.طور باشد نیا دیشا-

:و گفت دیکش یآه بعد

چه خبر؟ وشیاز دار. رمیشوم و آرام بگ الیخ یب یخواهد کم یاز فکر کردن خسته شدم، دلم م-
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.دیزنگ زد و حال تو را پرس يناز يبود رستانیدب یوقت-

مسخره اش تنگ  يحرف ها يبرا دلم. ردیگ یاز من نم یاست که سراغ يرا رنجانده ، چند روز وشیرفتار من دار-

.شده

شد،  رهیخ يبه آسمان نگاه کرد، بعد به نقطه ا. کداند چه کند یحس کردم کالفه است و نم. چند سکوت کرد یلحظات

:که در کنارش نشست و گفت يشهرزاد متوجه حضور او نشد تا لحظه ا یمرا به خود آورد ول ریام يپا يصدا

.گذرد یدر فکرت م زیخواهد بدانم چه چ یدلم م ينگر یدر دور دست ها م يبه نقطه اقاًیو عم یکن یسکوت م یوقت-

:گفت شهرزاد

.بندم یلب فرو م یمن در درون خود هزاران حرف ناگفته دارم ول-

؟یبمباران کلمات له کن ریو مرا ز ییکه زبان بگشا ستیبهتر ن-

.خواهد تو را برنجانم یدلم نم-

؟ییگو یچرا نم. چرا؟ بگو-

.ینیکه تو بهتر دیگو یزند و م یم ادیاز درونم فر يزیکه چ رایز-

:ف گفتم اوردمیطرز صحبت کردن آنها در سردر ن از

.سواد هم بفهمم یکه من ب دیصحبت کن يبهتر است طور-

:در جواب من گفت ریام

.دیشعربگو باواند ندهیو تالش در آ یسع یکنم با کم یدارد، فکر م یفیشهرزاد طبع لط-

:دمیاو پرس از

.االن شروع کند نیتواند از هم یم ند؟یچرا در آ-

:گفت ریام
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.دوباره درس ها را بخواند دیوضع امتحاناتش فکر کنم تابستان با نیبا ا-

با کمال  ریام. ستینگر یم رهیخ يخود غرق شد، به نقطه ا یشگیهم ياینگفت و در دن چیسکوت کرده و ه شهرزاد

:دیپرس يخونسرد

؟ییشهرزاد کجا-

.جا ، در جمع شما نیهم-

را در کنار  گرانیباعث شده که حضور د زیچ ؟چهیکن یفکر م یبه چ ییو بگو یخواهد با من رو راست باش یدلم م-

؟يریبگ دهیخود ناد

:زد ادیشد و فر یعصبان شهرزاد

 میبگو تیاز آن برا يبرپاست؟ اگر ذره ا یآتش در درونم ؟یبدان یخواه یرا م زیچه چ. کند یکس مرا درك نم چیه-

.سوزاند یم زیتو را ن

:آهسته گفت ریام

 نیا یتمام لحظات را با من باش یخواستیروم و تو که م یمن م گریچند روز د. تو بودن است یبا تو سوختن بهتر از ب-

آن  يارزش ملوك السلطنه که برا یمفت و ب يهم به خاطر حرف ها ،آنيرو یو در خود فرو م یکن یم یگونه وقت کش

.ستمیقائل ن يزیها پش

؟یشناس یتا چه حد او را م تو

من مربوط به  یخاطرات نوجوان نیبدتر.کامال اشنا هستم انشیاو و اطراف اتیدر خانواده او بزرگ شدم و با روح من

دادند و او پس  یاو قرار م اریدر اختو جوانشان را  بایکه به خاطر پول شوهران ز یبدبخت يهست زن ها ادمیهنوز .اوست

او  یهاسیکه نتوانست کثافت کار یتنها کس.انداخت یدستمال چرك انها را به دور م کیاز استفاده نا مشروع از انها مثل 

به نجابت اغلب زن  میاو باعث شد که در تمام زندگ.گرفتار شدم یسرنوشت نیو سکوت کند من بودم که به چن ندیرا بب
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.شوم يمنزو يبه مرد لیم و تبدها شک کن

کرد و هر  یگوش م ریام يبرافروخته به حرف ها ياشکار بود با چهره ا شتیعصبان زانیکه از حالت صورتش م شهرزاد

که متوجه حالت برافروخته او شد ناگهان سکوت  ریام.کرد یم رییتغ شتریزد چهره شهرزاد ب یحرف م شتریچه او ب

:دیاو پرس.کرد

.را بدانم زیخواهم همه چ یباز هم بگو،م یده یمادامه ن چرا

.یحساس باش. نسبت به او دیاو مادربزرگ توست و تو با.کردم مرا بخش یم يتند رو دینبا

است که نسبت به رابطه تو با  نیناراحت هستم به خاطر ا ینیب یاگر م.جز مادرم ستمیکس حساس ن چینسبت به ه من

:دیدرهم فرو رفت شد و پرس ارهکبیبه  ریچهره ام.مادرم شک دارم

.از تو کردم ییجا یسوال ب.مساله مشکل است نیا صیهستم؟اگر چه تشخ يانتکارینظر تو من ادم خ به

 یگونه ب نیدارد او را ا یدانم چرا مادربزرگ سع ینم یبوده ول یبیدانم مادرم زن نج یبه نجابت تو شک ندارم م نسبت

.معماست کیمن  يبرا نیا.کند یمعرف تیمسوول

.شناسم یکه او را مثل کف دست م رایز ستین بیمن عج يبرا

.کنم بگو یخواهش م.بشنوم زیحواهم از زبان تو ن ی؟مییگو ینم میاز گذشته برا چرا

16

 افتهیکامل ن امیرا که هنوز الت يخاطرات تلخ گذشته زخم کهنه ا يداوریحس کردم .درهم فشرده شد ریچهره ام خطوط

:شد و گفت رهیروشن کرد به دوردست ها خ يگاریبا متانت س.شد انیز کرد و درد ان در صورتش نمادوباره با

به نام  یمرا به زن زیاو ن.را وداع گفت و پدر مجبور شد مرا به ملوك السلطنه بسپارد یامدنم مادرم دارفان ایاز به دن پس

با عشق و .او از نعمت بچه دار شدن محروم بود.ته بودمهربان با وفا و همسر اشپز ملوك السلطن یزن هیاس.سپرد هیاس
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به سن  نکهیتا ا میکنار هم بود یامد و ساعت یمن م داریبه د کباریروزپدرم هر چند .محبت مادرانه مرا بزرگ کرد

مادربزرگ تو .گذشت یکرد که در اطرافم م یعیو رفت و امد به منزل ملوك السلطنته مرا متوجه فجا دمیرس ینوجوان

 میدخالت مستق انیاطراف يدر کارها.شوهرش باشد يبرا یمستبد و تشنه قدرت بود و هرگز نتوانست همسر مهربان ینز

با شوهرانشان  یاز مادرشان نتوانستند رابطه خوب تیانها به تبع.تو را مثل خودش خودخواه بار اورد يداشت و عمه ها

 یانها عقده بزرگ يبرا نیکدام صاحب فرزند نشدند وا چیه.کردند ینوکر رفتار م کیبرقرار کنند و با انها مثل 

.کرد یناحق مادرش مخالفت م يبار امد که با خواسته ها یازاد و عال يافکارمستقل با  يپدرت بر خالف انها مرد.شد

 یمرد،عل یوقت.عمرش در کنارش بودم يلحظه ها نیو تا اخر اموزدیرت به من ب یزندگ يها یکرد خوب یم یسع هیاس

که در ان دوران به من کمک کرد تا درس بخوانم و به  یتنها کس.رغم مخالفت ملوك السلطنه منزل او را ترك کردم

.نخواهم کرد راموشراف غشیدر یب يخان بود که هرگز محبت ها نیدانشگاه بروم حس

به استقبال  ریاز ام یرت خواهشهرزاد با معذ.وارد شد يبود که در باغ باز شد و ناز ریام يسراپا متوجه حرف ها شهرزاد

 ریام ياز فکر حرف ها دیرس یشهرزاد که هنوز به نظر م.برخاست و سالم کرد ریام.رفت و هر دو به طرف ما امدند يناز

.شد رهیخ يبه نقطه ا امدهین رونیب

:سکوت گفت يپس از لحظه ا ریام

.يل بازگردو به زمان حا یرا فراموش کن شیچند لحظه پ يبهتر است فضا شهرزاد

:دیزد و پرس يلبخند شهرزاد

کجاست؟ وشیجان دار يناز

:جواب داد يناز

.کنم رفته دانشگاه یم فکر

:گفت شهرزاد
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.متاسفانه فرصت نکردم تلفن بزنم یشما تنگش ده بود ول يهر دو يبرا دلم

:گفت يناز

.امدم دارتیامروزبه د نیهم يتو تنگ شده برا يهم دلمان برا ما

:بخند زد و جواب دادل شهرزاد

.کنم یاحساس ارامش م ریبا وجود ام بله

:نگاه کرد و گفت ریبه ام يناز

.در کنارت بمانند شهیکه هم میخواهش کن شانیاز ا دیبا پس

:گفت يبا لبخند ریام

.کنم هرگز او را تنها نگذارم یم یبه من لطف دارم،سع شهرزاد

:گفت ریمعصومانه به ام یبا نگاه شهرزاد

.نرو ریما

:اهسته گفت.دست او را گرفت و فشرد ریام

.به رفتن من فکر نکن فعال

:گفت ریبه ام يناز

.اشناشود شتریخواهد با شما ب یدلش م وشیدار

:گفت ریام

قبل ازرفتن  یکنم ول یرابه مقصد لندن ترك م رانیا گریالبته دو سه روز د.نمیاو را بب شتریهم مشتاق هستم که ب من

.نمیب یرا م انشیحتما ا

:گفت يناز



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 200

.رسد یخدمت م حتما

:گفت ریام

.شوم یم ممنون

:به شهرزاد گفت ریام.کرد و رفت یساعت بعد خداحافظ کیيناز

.باش يدرس خواندن جد درباره

:اخم کرد و گفت شهرزاد

.اوردیم کنم هزاران فکر به مغزطم هجوم یکتاب را باز م نکهیبه محض ا یخواهد درس بخوانم ول یم دلم

؟يتو دارم،به من اعتماد دار يبرا يشنهادیپ

:شد و گفت رهیخ ریام يدر چشم ها شهرزاد

.البته بله

به فکرو  یفکر نکن و وقت گرید يزهایبه چ یکن یرا مطالعه م یدرس يکتاب ها یاست وقت يزیچاره کار تو برنامه ر تنها

.را کنار بگذار یکتاب درس يپرداز یم گرید يها الیخ

.توانم فکرم را متمرکز کنم یوقت نم چیه

.روزمره جدا کند یفکر تو را از زندگ یو اجازه نده یکن نیتمر دیبا

توان عادت ها را کنار گذاشت؟ یم ؟چطوریچ یعنیروزمره  یزندگ

:دیو پرس دیآه کش ریام

تو داشته؟ يبرا يا جهیفکرکردن هاچه نت نیا

:ادامه دادریام.کوت کردو به فکر فرو رفت شهرزاد

تو  يفکرکردن در واقع برا نیو ا یکن یم جادیا هودهیب يخود فکرها يبرا یهست کاریکه ب نیبه خاطر ا دیشا البته
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.شده یسرگرم

:گفت تیبا عصبان شهرزاد

چطور افکار مختلف به  یفهم ینم.کنم یجهت خود را ناراحت م یو ب خودیاحمق هستم که ب نقدریمن ا یکن یفکر م یعنی

.دهند یاورند و مرا در تنگنا قرار م یم هجوم ممغز

:اهسته گفت ریام

 اریکه فکرت را در اخت يریبگ ادیدیتو با.دارد يحد واندازه ا زیهر چ یول ستیکردن بد ن ؟فکريشو یم یعصبان چرا

.خواهد ببرد یکه دلش م ییفکر تو را به هر جا نکهینه ا يریخود بگ

!یلسوفیپا ف هیخودت  يتو واقعا برا.برم یم یام پ یابله بودن ونادان شتربهیبکنم  یبا تو صحبت م شتریب هرچه

:او را اهسته گرفت و گفت يدست ها.خم شد ریام

.یکن نیبه خودت توه يحق ندار.یفکر نکن ابله و نادان هرگز

.دارند و اصوال ادم بد وجود ندارد يفوق العاده ا يها ارزش ها انسان

ستند؟یدهند هم از نظر تو بد ن ید انجام مب يکه کارها یکسان پس

گذارد و از انها  یم میرفتار مردم اثر مستق يانها رو انیافراد و اطراف یزندگ طیو شرا اتیکه روح دیفهم یخواه بعدها

که قدرتمند و با  نیباشند مگر ا لیتوانند در شکل گرفتن ان دخ ینم زیخودشان ن دیسازد که شا یم یتیرفتهرفته شخص

.جا بگذارد هانها اثر نا ب ينتواند رو یاده باشند و کسار

.را بفهمم زیتوانستم قدرتمند شوم و همه چ یکاش م يا

.یمثبت باش يها یکه به دنبال اموختن یبه شرط يقدرتمند و با اراده شو یانسان یتوان یهستم که م مطمئن

دانم از کجا  ینم یول زمیرسانده را دوربر بیبه من اس با من بوده و يخواهد افکار در هم و برهم ذهنم که عمر یم دلم

.شروع کنم دیبا
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:داد و اهسته گفت هیتک یصندل یبه پشت ریام

؟ياعتماد کرده ا یتا به حال به کس ایا یاعتماد کن يکه دوستش دار یاست که به کس نیقدم ا نیاول

.و تو گلناز

؟یمطمئن

.بله

.یبعد به من و گلناز ثابت کنمساله را به خودت و  نیا دیبا ابتدا

چطور؟

که چه  شیاندیرا ورق بزن و ب تیسالزندگ جدهیچند با خودت خلوت کن و کارنامه ه یکنم که لحظات یم هیتوص

.و سعادت دور ساخاته یکرده و از زندگ نیتو را افسرده و غمگ ییزهایچ

:و گفت دیکش یاه شهرزاد

.مانده ام یقهزاران سوال بدون جواب با نیکنم ب یم حس

.دهم یتا انجا که بدانم جواب سواالت تو را م من

:بر لبانش نقش بست و گفت یبخش تیلبخند رضا شهرزاد

.ییبه انها پاسخ بگو یتو باشد و نتوان یخصوص یاز سواالت مربوط به زندگ یبعض يشاد

.یسوال کن زیدربارهه مه چ یتوان یندارد و تو م یمن مورد خاص یخصوص یزندگ.پنهان کردن ندارم يبرا يزیچ

؟يفرار کرد رانیخواهد بدانم چرا از ا یم دلم

.کرد جان من در خطر است یمن ب هخاطر مادرت از کشور خارج شدم او فکر م ایکه من فرار نکردم ثان اوال

شد؟یچه م يماند یجان تو در خطربود؟اگر م واقعا

 ینم.شد یشدم حرف ها تمام نم یاگر از صحنه دور نم.شد یم زین نتهمت مربوط به م نیبه مادر تو تهمت زدند و ا انها
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او به منزل فرخ رفته و به کمک پدرش از کشور خارج  هیبه توص نیبنابرا.متهم شود ستیکه ن يزیخواستم مادرت به چ

.شدم

او هوز زنده است؟ ایا نمیفرخ را بب خواهدیم دلم

خانواده پدرت  نکهیمهربان و متشخص بودند و مهم تر ا اریاده فرخ بسکنم خانو یانها را فراموش نم يگاه کمک ها چیه

 يداشتم برا میدر ابتدا تصم.به خاطر مادرت به من کمک کردند تا از کشور خارج شوم نیشناختند بنابرا یرا کامال م

.اندمعوض شد و همانجا م ممیتصم دمیو تو را شن ادرتخبر مرگ م یوقت یراترك کنم ول رانیکوتاه ا یمدت

خبرمرگ مرا به پدرت داد؟ یکس چه

.ملوك السلطنه احتماال

؟ياور یم ادیادرس فرخ را به  تو

.نوشته باشم سیدر دفتر خاطراتم در انگل دیدر حال حاضر حضور ذهن ندارم شا متاسفانه

.بتوانم با او مالقات کنم دوارمیمادرم بودم ام یدوست دوران نوجوان او

.یات باش ندهیو ا یو به فکر زندگ يکودکانه دست بردار يهایکنجکاوباالخره از  دوارمیام

ان روز  يکه شهرزاد ب هاو اعتماد دارد،؛فردا دیرس یصحبت کردند و به نظر م گریکدیوشهرزاد مدت ها با  ریام

:او گفت دنیبا د ریداشت ام يشادتر هیرفت ودر موقع بازگشت روح رستانیشهرزاد به دب

.لبخند بزن و نگذار افکار مزاحم تو را ازار دهد شهیهم.يشو یم باتریز یشاد هست یوقت

؟ینیرا بب وشیدار يحوصله دار امروز

.حتما بله

به تن داشت و  یمیمال یشهرزاد لباس صورت.صرف عصرانه وارد باغ شدند يبه دعوت شهرزاد برا يو ناز وشیدار

به  ییخوش امد گو يکم برا.وارد باغ شد ریجذاب همراه اميکرده بود با چهره ا شیارا يرا به فرم ساده ا شیموها
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مهمانان دنیبا د ریام.رفتم يو ناز وشیدار شوازیپ

.ندیو تعارف کرد تا بنش دیك ش رونیب يناز يرا برا یو صندل برخاست

:دیاز او پرس يچا دنیپس از نوش ریام.کرد به شهرزاد نگاه نکند یم یساکت نشسته بود و سع شویدار

م؟یقدم بزن یکم یموافق وشیدار

.گفت موافقم وشیدار

اشپزخانه انها  يبه کارها یدگیرس يبرا زیو شهرزاد مشغول گفتگو شدند و من ن يناز.قدم زنان از ما فاصله گرفتند انها

:دمیو پرس دمیطبق معمول اشپز و ستاره را در حال مشاجره د.را ترك کردم

!دیهم مشغول دعوا هست باز

:گرفته گفت يره ابا چه ستاره

امروز انقدر راه رفته ام که مطمئن .دهد یحسن اقا نشسته وفقط دستور م.انجام بدهم دیسخت را من با يکارها همه

.کشد یکند و او باز هم از من کار م یدرد م میبرد پاها یهشتم شب خوابم نم

:کرده و گفتم یبه او اعتراض مایمستق یکشد ول یاز حد از او کار م شیدانستم حق با ستاره است و حسن اقا ب یم نکهیا با

ست؟یطور ن نی،ایدهد تا تو استراحت کن یحسن اقا امروز عصر تمام کارها را خودش انجام م مطمئنم

:غضب الود به ستاره گفت یو با نگاه دیاجاق کنار کش ياشپز سرش را از رو حسن

.دهمیامروز عصر وشب همه کارها را خودم انجام م.خانم بله

 الیو اسوده خ نطورراحتیا شهیخود ارزو کردم هم شیپ.دمیاشپزخانه خارج شدم و از دور شهرزاد را گرم گفتگو د از

:بلند گفت يو با صدا دیاو مرا از دور د.باشد

.میدار همانیجان به اشپز بگو شام م گلناز

:و گفتمانها بازگشتم  يبه سو.به طرف اشپزهانه رفتم و دستور شام دادم دوباره
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.اورندیب فیتشر شتریب دوارمیام.خانم تو را سر حال اورد يناز حضور

:گفت يناز

.دیایگه گاه به منزل ما ب دیشهرزاد هم با یول دیلطف دار شما

.دهد یکار را نجام م نیالبته حتما ا:گفتم

کننده  دواریو ام ندیشاخو ریام يحدس زدم که صحبت ها وشیاز چهره بشاش دار.به طرف ما امدند وشیو دار ریام

:انها گفت دنیبه محض د يناز.بودم

گذشت؟ خوش

:گفت یشگیهم طنتیبا ش وشیدار

.گذرد یخوش م شهیخان هم ریام با

:شد و اهسته گفت وشیمتوجه رفتار سرد دار شهرزاد

.گذارد یهمه اثر مثبت م يرو ریکردن با ام صحبت

:دبدون انکه به او نگاه کند اظهار کر وشیدار و

.بمانند نجایا شهیکاش هم يا

:دست او را گرفت ولبخند زنان به او گفت.در کنار شهرزاد نشست یصندل يررویام

.کنم یم یدوستان تو احساس راحت یمیدر جمع دوستان صم ییاز مدتها تنها پس

:گفت شهرزاد

.یکه به من ارامش م ده یهست یتو تنها کس ریام

:دیو پرس ررفتیشهرزاد به کنار ام وشیو دار يهنگام پس ازرفتن ناز شب

؟يگرد یباز م رانیبه ا یک
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.تمام را تمام کنم مهین يکارها یوقت

.سینامه بنو میروزبرا هر

 یکنم اگر گاه یاست فکر م یپسر خوب و خونگرم وشیدار نیا یراست.یباش یکنم،تو هم قول بده دختر خوب یم یسع

.است يپسر شاد او.شود یات عوض م هیروح یبا او صحبت کن

.میرس یگاه به تفاهم نم چیو او ه من

.کنند یم ییبهانه جو ندیتوانند حرف دلشان را به او بگو یرا دوست دارندو نم يدختر یوقت مردها

تواند باشد؟ یدل او چه م حرف

 رانیبه ا یوقت ارمدویام یدرس بخوان یو کم يبه اتاقت برو دیحاال با.یان را کشف کن دیتو با.چه هست در دل اوست هر

.نمیگردم تو را در دانشگاه بب یباز م

؟یاز من دورباش یخواه یتو چقدر م مگر

.کنم هر چه زودتر برگردم یم یالبته من سع یدر دانشگاه هست گریدو سال د یدرس بخوان اگر

 یلیقبل از شروع سال تحص دیتو هم با.بتوانم درس بخوانم دیشا ابمیبگذارند ارامش از دست رفته ام راباز  گرانید اگر

.یباش رانیدر ا

.توان بست یاز دست برود،دهان مردم را نم گرانید يارامشت با گفته ها یاجازه ده دینبا تو

ست؟یکه با مادربزرگ بود ک یرزنیان پ ریام

.کردم هنوز زنده باشد یمادر بزرگ توست فکر نم ياز هم صحبت ها یکین،یگل

:و گفت دیکش یاه شهرزاد

.و افسرده دارد دهیرنج کش يا هرهچ

.داشت و داوما در تالش بود او را معالجه کند یاورم او دختر فلج یانجا که به خاطر م تا
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با مادربزرگ دارد؟ ینسبت چه

.با ملوك السلطنه ندارد یلیدانم نسبت فام یانجا که م تا

.کردم مستخدم مادربزرگ است یم فکر

.کرد یم یداد فقط در کنارش بود و با او زندگ ینه انجام نمملوك السلط يبرا يکار چیه او

.یکن دایحاال قول بده ادرس فرخ را پ خب

.کنم یم یسع

.نمیاو را بب دیکنم حتما با یم حس

 ریام.کم کم حس کردم مضطرب و نگران است.شد یراتییارامش شهرزاد دستخوش تغ ییشدن به لحظه جدا کینزد با

من .کس حوصله حرف زدن نداشت چیسکوت همه جا را فرا گرفت ه.بر منزل حاکم شده بود يکالفه بود و جو بد زین

بر اعصاب شهرزاد  يلحظات اخر فشار کمتر انصحبت کنم تا در  شتریکردم ب یم یسع یهم از رفتن او ناراحت بودمول

:و گفت شد کیدارد به من نزد یاز حد من علت خاص شیب یدانست پر حرف یشهرزاد که م.وارد شود

خواد  یاصال دلم نم.کردم مرا بببخش یکنم اگر من بداخالق یخواهش م یول یناراحت ریدانم که تو هم از رفتن ام یم

.یدرك کن دیحرف بزنم تو با

من باز هم طاقت  یغصه بخورد ول شتریگفت که حرف نزنم تا ب یبه من م یزبان یاو را گرفته بود و با زبان ب يگلو بغض

:مگفت اوردهین

 یم.یلحظات کنارش باش نیسکوت کردن در ا يبه جا دیگردد تو هم با یباز م يرود و به زود یاو م دهیبه اخر نرس ایدن

.ياز امشب بر جا بگذار یکن خاطره خوش یسع.ناراحت است اریبس ییجدا نیاز ا زیکه او ن ینیب

.به اتاق خود رفتتکان داد و يسر دهیکه حرف مرا نفهم یمثل کس.به من کرد قیعم ینگاه

 ياز روزها شیشده بود و ب رهیبه شهرزاد خ نیگرفته و غمگ يبا چهره ا ریام.میروز بعد هر سه به فرودگاه رفت صبح



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 208

زدود و  یرا از چهره اش م یگاه اشک.نگاه نکند ریکرد به ام یم یکرد شهرزاد سکوت کرده بود وسع یقبل به او نگاه م

شهرزاد به .گذاشت و شهرزاد را در اغوش گرفت نیخود را زم فیک ریام.دیفرا رس ییباالخره لحظه جدا.دیکش یم یاه

.و با غم و اندوه از هم جدا شدند ستندیبلند گر يچند هر دو با صدا یو لحظات.ختیر یصورتش اشک م يپهنا

 یشده و غم بزرگ یخال رسد همه جا یبه نظر م ریبا رفتن ام.ما بود یتلخ زندگ ياز روزها گرید یکیرفت و ان روز  ریام

:ما شده بود گفت یستاره که متوجه ناراحت.به اتاق خود رفت یحوصلگ یسراسر باغ را فراگرفته شهرزاد با ب

.ماند یم نجایا کاشینباشد،ا یخان خال ریام يجا

ت نشسته و با تخ يبه اتاقش رفتم او رو اوردمیطاقت ن.امدین رونیو هر چه منتظر شدم شهرزاد از اتاق ب دیفرا رس شب

:دمیاهسته در کنارش نشستم و پرس.دو دست سرش را گرفته بود

؟يخور یم شام

.به غذا ندارم یلیم

.خورم یبدون تو غذا نم یگرسنه هستم ول من

.کنم یاحترام یترسم به تو ب یکنم چند روز سر به سر من نگذار،م یم خواهش

.بخشم یندارد،من مثل مادرت هستم وتو را م یاشکال

.بگذار به حال خود باشم.نکنم یاحترام یدادم که هرگز به تو ب رقولیام به

.یکن ینم یاحترام یب یو هرگز به کس یهست یدختر خوب تو

:او را نداشتم گفتم ياشک ها دنیطاقت د.کرد هیخود را در اغوش من انداخت و گر ناگهان

.رفت یم دیبا یول.د گردد او به تو عالقه دار یکه او هر چه زودتر باز م مطمئنم

:گفتم.و بعد سکوت کرد ستیگر یمدت

.میکه با هم غذا بخور ییایب رونیتا سرد نشده ب دوارمیکنم ام یشام را حاضر م من
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حاضر شد،حس کردم عاقل تر از گذشته شده و حضور چند روزه  زیپس از شستن دست و صورت سر م شهرزاد

پس از .تمام با او صحبت کرد يتلفن کرد و شهرزاد با شاد وشیخر شب داراوا.داشته باشد يشده رفتار بهتر رباعثیام

.فرو رفت نیسنگ یبه خواب بیعج یقطع تلفن با ارامش

ادرس فرخ  ریام نکهیادامه داشت تا ا زین یحالت تا مدت نیباز گشته و ا یعیروز بعد حس کردم شهرزاد به حال طب چند

کرد تا هر چه زودتر فرخ را  یم يشد و لحظه شمار یدچار اضطراب و نگرانفرستاد،شهرزاد دوباره  يرا توسط نامه ا

.ندیبب

کسب  یمحل اطالعات یبار توقف کرد و از اهال نیبه دنبال آدرس چند رانیپر درخت شم يدر کوچه ها لیاتومب راننده

.کرد و دوباره حرکت کرد

 کردیم یکه راننده ط يریبدون توجه به مس کردیم ریسپر از اوهام  يایفرو رفته بود و در دن یدر سکوت مبهم شهرزاد

آن روبرو  يایچطور با زوا شودیاو باز م يبرو دیجد ییایاز دن گرید يا چهیحال که در گفتمیو با خود م ستمینگریاو را م

.خواهد شد

 زدیریاش را بر هم مو آرامش کودکانه  شودیاز مشکالت بر ذهن او حمله ور م یکه از همان روز به بعد طوفان دانستمیم

.دور کنم یو روان یو او را از خطرات روح استمیتوفان ب نیدر مقابل ا یچون کوه دیهستم که با یو من تنها کس

 شدیبلند قامت م يو درختها يآجر يخانه ها دهیسر به فلک کش يوارهایگذرا به د یبا نگاه.راننده توقف کرد باالخره

.را فشردم 12+1زنگ پالك .دیقدمت آن محله را فهم

در را  ییخانم مسن خوشرو يداشتم پس از لحظه ا یبیعج جانیه زیو من ن دیرسیو آشفته بنظر م دهیرنگ پر شهرزاد

ن؟یدار یشیبله چه فرما:دیما گشود و پرس يبرو

الملک؟ نیام يمنزل آقا:دمیپرس

.نجاستیبله هم:گفت
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فرخ خانم هستند؟:دیپرس شهرزاد

.است شانیمنزل پدر ا نجایا:کرد و گفت متعجب بما ینگاه رزنیپ

م؟یرا مالقات کن شانیا میتوانیما کجا م دیدکببخشیپرس شهرزاد

د؟یخواهیمنزل فرخ خانم را م آدرس

.بله:گفت شهرزاد

 کیبما نزد کردیموقر که در جلو حرکت م یدر بازگشت خانم.کرد یبزرگ ط اطیح یپشت بما کرد و راه طوالن رزنیپ

.من مادر فرخ هستم دییبفرما سالم:شد و گفت

.شناسمیمتاسفانه شما نم:قدم به جلو رفت و گفت کیشهرزاد

.السلطنه زیشهرزاد هستم دختر عز من

ز؟یدختر عز:دیقدم به عقب برداشت و با تعجب پرس کیزن

.بله:گفت شهرزاد

.کنمیامکان ندارد باور نم نیا:گفت زن

.امکان ندارد زیچه چ:دیپرس شهرزاد

.نمیبیکه خواب م نستیمثل ا:فتگ زن

.اوریمن ب يآب برا وانیل کیبانو :و گفت رزنیرو کرد به پ و

.دییبفرما:ادامه داد و

آب خورد دوباره  وانیل کینشست  یصندل يکرد و بعد رو ییما را بداخل ساختمان راهنما ادیفرخ با اصرار ز مادر

ست؟یشما چ لینام فام:بطرف شهرزاد برگشت و گفت

.الدوله هستم نیهرزاد امش من
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.مشکل است اریکردنش بس باور

چطور؟

...شیشما سالها پ دمیکه من شن رایز

خبر مرگ  یسوال کنم چه کس توانمیم ایآ دیکرد افتیدر يخبر نیکه چن دیستیمن مرده ام؟تنها شما ن دیکردیم فکر

مرا به شما داد؟

.اوریبانو شربت ب:بلند گفت بایرتق ییهمچنان متعجب به شهرزاد نگاه کرد و با صدا زه

است که  ییماجرا نهمیا دمیفهم.من به چهره افسرده و نگران شهرزاد نگاه کردم.از اتاق خارج شد عیسر یبا حرکت بعد

.به اعصاب خود مسلط شو آنقدر فکر نکن:آهسته به او گفتم.داردیدور نگه م یاو را از درس و زندگ یطوالن يمدتها

.داشته گراید يبرا يکه مردن من چه سود فهممیباالخره م:آهسته گفت شهرزاد

.یشیندیات ب ندهیبه ا دیکه فقط با یفهمیاست و در انتها م هودهیحرفها ب نی؟ایکنیم يالپردازیباز هم خ:دمیاو پرس از

.سازدیمرا جواب سواالتم م ندهیآ:گفت تیبا عصبان شهرزاد

با  ستهیدر همان لحظه گر دادیپف کرده که نشان م يمادر فرخ با چشمهابدنبال او .شربت وارد اتاق شد ینینو با س با

.دیشربت بنوش دییبفرما:در کنار شهرزاد نشست و اهسته گفت شیلبها يکمرنگ رو يلبخند

.نمیفرخ خانم را بب دیمن با:بطرف او برگشت و گفت شهرزاد

.ممکن است ریغ نیا

چرا؟

د؟یگرفت یآلمان است شما آدرس منزل ما را از چه کس میاو سالهاست مقکندینم یزندگ رانیفرخ در ا نکهیا يبرا

.دیحتما او را بخاطر دار ریام از

.شناسمینام نم نیرا به ا یکس:شد و گفت دهیچهره مادر فرخ درهم کش رینام ام دنیشن با
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.داندیشما م دونیو خود را م شناسدیاو شما را خوب م چطور

ز؟یچه چ بابت

.شیسال پ 18خارج شود حدود  رانیتا از ا دیکرد به او کمک شما

پسر  ریآمد ام ادمی:بخاطر آورد گفت يزیچ نکهیمرتبه مثل ا کیسکوت کرد و به فکر فرو رفت  يفرخ لحظه ا مادر

.پدر شما شکاریپ

رم؟یبا فرخ خانم تماس بگ توانمیمن چطور م:دیپرس شهرزاد

.میبهتر است ابتدا من به او نامه بنوس اوردیه ممکن است شما را بخاطر ناز آنجا ک یآدرس او را بشما بدهم ول توانمیم

د؟یا دهیچند سال است او را ند:دیپرس شهرزاد

.پدرش مخالف بود بخاطر شوهرش ما را ترك کرد نکهیهمراه همسرش به آلمان رفت و با ا شیسال پ 5

او تنگ شده؟ يدلتان برا:دیپرس شهرزاد

.روح است یبدون او سرد و ب ما یزندگ ادیز یلیخ بله

د؟یایب رانیندارد به ا میتصم ایآ:دمیپرس

.دیایب رانیبه ا ردیبگ میبه اندازه ما دلتنگ شود و تصم ندهیدر آ دیشا دیگوینم نبارهیدر ا يزیفعال که چ:داد جواب

.نمیرا بب شانیا خواهدیدلم م:گفت شهرزاد

چه  ستین ریدر حال حاضر مالقات با او امکان پذ:دست گرفت و گفتاو رادر  يشد دستها کیفرخ به شهرزاد نزد مادر

؟یفتیب داریباعث شده که به فکر د زیچ

.يکنجکاو

ز؟یدر مورد چه چ يکنجکاو

.انداخته شانیمرا به فکر مالقات با ا يکنجکاو نیمورد گذشته ارتباط و فرخ خانم ا در
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.سمیاجازه بده ابتدا خودم به او نامه بنو دخترم

و  دیکشیم یآه یگه گاه.جان فرسا فرو رفت یمادر فرخ در سکوت.آورد وهیو م ینیریو ش يبانو چا.سکوت کرد رزادشه

و دوباره به فکر فرو  کردیو به شهرزاد نگاه م کردیمتوجه اطرافش شود سربلند م کباریکه چند لحظه  یبعد مثل کس

.رفت

از تنها فرزندش او را از  يکه دور دادیرفتار او نشان م.اده بودبه او د یو چهره شکسته اش وقار خاص یجو گندم يموها

فرخ  یرا مجسم کردم که وقت یخود زمان شینگاه کردم پ اطیرنگ و رو رفته اتاق به ح یاز پنجره چوب.کرده ریس یزندگ

 گریکرده بود ود کودکانه او بوده حال سکوت همه جا را پر يجان و صدایخانه پر از شور و ه نینبود ا شیب يدختربچه ا

.ستیو رفت و آمد ن ياز آن شاد يخبر

به اصرار از او آدرس فرخ را گرفت و از .بداند جهیفرخ با سکوت خود باعث شد که شهرزاد در آنجا را بدون نت مادر

.میآنجا خارج شد

.میدیبعد به باغ رس کساعتی

عصر همان روز به فرخ .لقمه به اتاق خود رفتنشست بعد از خوردن چند  يغذاخور زیمثل مات زده ها پشت م شهرزاد

 یدرس يصحبت کرد و پس از قطع تلفن به سراغ کتابها یتلفن وشیشب با دار.ارامتر شده ینامه نوشت حس کردم کم

.شب مطالعه کرد يها مهیرفت تا ن

به اتاق خود رفت و پس از خواندن نامه .شد یاز فرخ دوباره شهرزاد دچار سردرگم ينامه ا دنیهفته بعد با رس چند

نامه را برداشته و ان را  دمیو افسرده د نیوارد اتاق او شدم واو را غمگ اوردهیباالخره طاقت ن.ساعتها از آن خارج نشدند

زمیدختر عز:نوشته بود دیآ یادم میدست پا شکسته خواندم تا آنجا که  یبه سخت

 رانیهر چه زودتر به ا کنمیم یسع.بگذارم انیبا تو در م دیگذشته تو وجود دارد که حتما با یدر زندگ ياریبس قیحقا

و بتوانم  نمیتو را بب کهیروز دیمشکل است به ام میباور کردنش برا میبگو دیخوشحالم و با یلیخ يزنده ا نکهیاز ا.میایب
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.سپارمیکنم تو را بخدا م گومادرت را باز یتلخ زندگ يگذشته ها يشمه ا

تو دارید دیام به

فرخ

از  يحال به گوشه ا شانیکرد و پر ینامه روزها و ساعتها فکر خواه نیالبد بخاطر ا:پرتاب کرده و گفتم ییرا بسو نامه

.يبریاتاقت پناه م

وضع خسته شدم دلم  نیاز ا:ادامه دادم.دیگونه اش لغز ياشک از گوشه چشم به رو ينگفت و فقط قطره ا چیه شهرزاد

.نمینب قراریو ب اشفته نیو تو را چن رمیبم خواهدیم

.ریبگ دهیدارم؟مرا ناد يبا تو کار مگر

.کشمیعذاب م نمیبیتو را سرگردان م یو وقت یمن یهمه زندگ توانم؟تویم چطور

چه کنم؟ ییگویم:دیدوخت و پرس دگانمیپر از اشکش را به د يچشمها شهرزاد

و فرخ به  ریام.دیرسیتابستان فرا م يبزود.تمام دختران جوان هم سن و سال خودت درس بخوان و به دانشگاه برو مثل

.یساعتها با آنها حرف بزن یتوانیو تو م ندیآ یم رانیا

.فکر کنم یکم دیبا

؟يفکر خسته نشد نهمهیا از

.تو فکر کنم شنهادیاجازه بده درباره پ یول چرا

بح روز بعد پس از خوردن صبحانه به گرفتم او رادر انتخاب راه ازاد بگذارم ص میاتاق او را ترك کرده و تصم یناراحت با

 ایيبود رستانی؟دبيامروز مهمان دار:دمیبطرف او رفتم و پرس.بمنزل آمد وشیدر بازگشت بهمراه دار.رفت رستانیدب

ح؟ینفر
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.دیایناهار به منزل ب يو از او خواستم برا دمیرا د وشیشدن دار لیبودم در موقع تعط رستانیدب

.شودیرد مغذا س دییرا بشو تانیدستها

ساعت  گریکدیبا  يبر خالف گذشته بدون پرخاشگر.گفتگو کردند و من از دور مراقب آنها بودم گریکدیدو عصر با  آن

.رفت و شهرزاد تا صبح در اتاق خود درس خواند وشیغروب دار.را به بحث و گفتگو گذراندند یخوب

18فصل

با  اهانیو گلها و گ کردیم ياریدر طول روز دوبار باغ را آب ریان پباغب.دیآخر سال تمام شد و تابستان فرا رس امتحانات

 مکتهایاز ن یکیيشهرزاد گردش در باغ بود و هر روز عصر رو یتنها سرگرم.شاداب بودند شهیاو هم یدگیرس

 ریام داریدر انتظار د یخاص یتابیو شهرزاد با ب شتندروزها گذ.کردیو با باغبان درباره گلها صحبت م نشستیم

.گذراندندیم وشیو مرور درسها با دار یرا به هم صحبت قیساعات و دقا.بود

 وشیدار.عالقه خود را بروز نداده اند چکدامیه زدمیحدس م یآنها بوجود آمده ول نیب يکم حس کردم عالقه ا کم

قدم زدن  و رنگارنگ با او به صحبت و کیش يلباسها دنیآمد شهرزاد با پوش یهر روز عصر به باغ م بایتقر

 یول میبگو يزیچ خواهمیگلناز خانم م:تروز عصر ستاره شتابزده خودر ا بمن رساند و آهسته گف کی.پرداختیم

.ترسمیم

.چه شده ؟بگویترسیچه م از

.کردم ینیکه من خبر چ دییبه شهرزاد خانم نگو پس

شهرزاد کجاست؟:دمیدست او را گرفته و پرس.ختیدر درونم فرو ر يزیمرتبه چ کی

.باغ آنطرف

.طرف؟زود بگو مدام
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.خان هم آنجاست وشیدار نهیتاالر ا پشت

آب دهان فرو برد و  دهیپر ییاو با رنگ و رو.بسته شده خیسرد و  زیحس کردم دست ستاره ن.دیلرزیم میدستها

...و دمیآشپز روغن ببرم که آنها را د يبه انبار رفتم تا برا:گفت

.دمیستاره نشدم و به سرعت بطرف پشت انبار دو يتظر ادامه صحبتهاتمام وجودم را فرا گرفت من ترس

آنها بگوشم  يصدا.ستادمیا دندیدیکه مرا نم ییجا يانبار واریصبر کردم پشت د یشدم و کم کیانها نزد به

ست؟یعشق چ یدانیم:خاص گفت یبا ارامش وشیدار.دیرس

.فرصت تجربه آنرا نداشتم دانمینم:جواب داد شهرزاد

.است نیبهتر شهیتجربه هم نیاول

.يقبال تجربه کرده ا البد

.کندیم رییتغ زیاست که انسان عاشق شود آنگاه همه چ یکاف یول دانمیاز تو م شتریب کنمیم فکر

.تابحال به آن فکر نکرده ام یول خواهدیم دلم

ندتر از حد معمول بود بدان که اگر ت.ضربان قلبت را بشمار فشارمیتو را در آغوش م یوقت.قلبت گوش کن يبه ندا فقط

.یعشق با شکوه هست کیدر حال تجربه 

شود؟یبعد چه م و

.دیبرداشت تا به اوج لذت رس شتریب يقدمها دیبا بعد

فهمم؟یمنظورت را نم یقدم چه

.شد یگرم خواه یهم آغوش کیو تو در حرارت  ندیآ یم تیپا شیقدمها خود به خود پ هیبق یاول را که برداشت قدم

.فکر کنم دیبا کنمینشو خواهش م کیانقدر بمن نزد وشیدار

چقدر دوستت دارم  یدانیمن نگاه کن م يسکوت کن و به چشمها.ندارد يازیاست که به فکر کردن ن يتنها کار نیا
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.رمیرا در آغوش بگ تیبایتا اندام ز کنمیم يمدتهاست که لحظه شمار

بزرگ  يحس کردم خطر.وجودم را فرا گرفت يسراپا یبیحشت عجو.آنها ضربان نبضم باال رفت يحرفها دنیشن از

نسبتا  یشهرزاد خود را بمن رساند و با صورت.از آنجا دور شده و شهرزاد را صدا کردم یکم.کندیم دیرا تهد زمیدختر عز

چه شده گلناز؟:دیاشفته پرس يبرافروخته و موها

.يدیهر چه صدا کردم نشن.تلفن با تو کار دارد:گفتم يبتند

.است يناز حتما

کجاست؟ وشیناآشنا بود دار میبرا يباشد صدا يناز کنمینم فکر

زد؟یکه او با من در باغ قدم م یدانینم یعنی:مرموز بمن کرد و گفت ینگاه شهرزاد

؟يدیزود به عمارت زمرد برو فهم:گفتم تیعصبان با

افتاده؟ یاتفاق:دید و پرسحالت ترس در چهره اش ظاهر ش.شد دیصورتش به رنگ مهتاب سف شهرزاد

.حرفها با تو دارم یلیاز تو سوال کنم پس هر چه زودتر به اتاق من برو که خ دیبا من

نشستم و به او  یمبل يرو دیلرزیتمام صورتم م یاز شدت ناراحت کهیدر حال.به سرعت خود را به اتاق من رساند شهرزاد

 نیبنابرا میبه او نگو يزیچ تیبهتر است د رآن حالت عصبان و دهیخجالت کش ینگاه کردم حس کردم به اندازه کاف

.با تو صحبت کنم دیچطور با دانمیهستم که نم یانقدر از دستت عصبان:گفتم

د  خواهمینم يمرا تنها بگذار یو مدت يبهتر است به اتاق خودت برو:ادامه دادم.نگفت چیانداخت و ه نییسرش را پا او

.حالت با تو صحبت کنم نیرا

در افکار مبهم و مغشوش .دمیشدن در اتاقش را شن دهیبهم کوب يبعد صدا يلحظه ا.از اتاق من خارج شد درنگیب وا

 دمیرا از آنطرف خط شن وشیدار يرا برداشتم و صدا یآهسته گوش. زنگ تلفن مرا بخود اورد يخود غرق بودم که صدا

؟یکنیم هیچرا گر:دیکه پرس
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.کشمیاز او خجالت م دهیما را شن يناز تمام حرفهاگل کنمیفکر م:آهسته گفت شهرزاد

؟يعالقه مند شو یبه کش دیتو نبا یعنیچه؟ يبرا خجالت

...یول چرا

 يو روزها لحظه شمار خوابمیتو م ادیچه؟من مدتهاست که با تو دوست هستم و انقدر تو را دوست دارم که شبها ب یول

.نمیتا تو را بب کنمیم

؟يتو مرا دوست دار:ادامه داد وشیسکوت کرد و دار شهرزاد

.دانمینم

.یچه تا حال مرا بفهم یعنیعاشق شدن  یدانیکه نم فیح

.ترسمیم

؟چرا؟ یترسیعاشق شدن م از

فتدیب ياتفاق بد ترسمیم

.میکنیکار را م نیما هم هم کنندیشده و بعد ازدواج م گریکدیعاشق  ایزن و مرد در دن نهمهیافتد ا ینم ياتفاق بد چیه

.من قصد ازدواج ندارم یلو

.میکنیازدواج م یهر گاه تو بخواه يریبگ میلحظه تصم نیدر هم یستین مجبور

.زارمیب انهیرابطه مخف نیمن از ا وشیدار

دارد که من تو را در حضور گلناز  یصورت خوش یکنیبودنش است از آن گذشته فکر م یروابط به مخف نیا ینیریش

ببوسم؟

.خداحافظ.شک کند ترسمیتلفن را قطع کنم م دیبا:کرد و بعد گفت سکوت يلحظه ا شهرزاد

و خود را به خواب زدم شهرزاد وارد سرسرا شد و چندبار آهسته مرا صدا کرد .را گذاشتم یآهسته گوش.قطع شد تلفن
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.مطمئن شد خواب هستم آنجا را ترك کرد یبمن کرد و وقت یدر نگاه يبعد از ال

.ایبه منزل ب یشد بدون معطل لیتعط رستانیدب یوقت:گفتم دیپوشیپوش مرو کهیروز بعد در حال صبح

.میآ یبخانه م میمستق رستانیاز دب شهیکردم؟همیچه م گرید يروزها مگر

.که وقت را تلف نکن و زود بخانه برگرد نستیا منظورم

؟يبا من دار يخبر است ؟کار چه

.امروز نیبا تو صحبت کنم هم دیبا

پس از رفتن او ساعتها .کرد و از باغ خارج شد یخداحافظ یحرف چیبدون ه یب و نگران شد ولمضطر یکردم کم حس

 یتا اگر اتفاق کردمینشسته آگاه کنم و ضمنا باشد اعتماد او را جلب م نشیکه در کم يفکر کردم که چگونه او را از خطر

.قرار دهد انیاز من نترسد و مرا در جر فتدیب

صحبت  يزیدرباره چ دیاو با سکوت خود بمن فهماند که نبا.میوردن ناهار با هم به باغ رفتبمنزل آمد و پس از خ او

نگاه  بایز یبه گل کهیکرده در حال دایپ يگرید يحس کردم حال و هوا.و فرخ هم صحبت نکرد ریدرباره ام یحت.کنم

.دمیدینمچیو ه زدمیباغ قدم م رد عتیطب يهاییبایمدتهاست که بدون توجه به ز:گفت کردیم

 نیاز حضور د را دیو انسان با باستیز عتیطب:کرده بود گفتم دایپ یخاص تیکردم که شفاف شیبایز يبه چشمها ینگاه

.استفاده کند حیلذت ببرد و البته از لذتها بطور صح یاله ينعمتها نهمهیا دنیو د ایدن

ست؟یاز لذتها چ حیاز استفاده صح منظورت

.خربا نکند حیصح ریداوند را از راه غخ يکه نعمتها نستیا منظورم

؟ییگویچه م فهممیباز هم نم گلناز

مضر است خوشش  شیکه برا يزیافتد که انسان ندانسته به اشتباه از چ یگاه اتفاق م.نعمت است کیدوست داشتن  مثال

.دیا یم
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؟يرا دوست داشته ا یتو تابحال کس:دیپرس آهسته

.میبندیدل م انمانیما به اطراف همه

.نهندیاست که نام عشق بر آن م یمنظورم دوست داشتن سینت یدوست داشتن معمول منظورم

ندارد  یمن است لزوم یکوتاه احساس کردم که او مرد زندگ یاز عشق با من سخن گفت و من زمان يمرد شیپ سالها

.درباره اش صحبت کنم

.يازدواج نکرد یبدانم چرا تابحال با کس خواهدیم دلم

 يهمه لحظه ا شیعاشق من باشد و حرفها تواندیکه او نم افتمیدر دمید يگریو را در حال ابراز عشق به دختر دا کهیروز

.و پوچ است

چه؟ یعنی

.مرد را باور کنند کیکه خانمها عشق  یاساس است و اما از وقت یب یعنی

شود؟یآنصورت چه م در

که  دهدیاز دست م يزیمواقع چ یو گاه گذاردیاخالص مهر چه دارد در طبق  ندیرا عاشق خود بب یکس یزن وقت کی

.قابل بازگشت است ریو غ ریجبران ناپذ

قابل بازگشت است؟ ریکه غ دهدیاز دست م زیچ چه

مراقبت کند و بعد از آن  نهیتا لحظه موعود از آن گنج دیکه خدا در وجود زنها گذاشته و با يو مهمتر از همه گوهر ابتدا

ممکن  یروابط مشکوك و خصوص یبدان دیو با يندار یتو هنوز تجربه کاف.متر از آن ارزش نداردکه ک تیغرور و شخص

.است خطرناك باشد

؟ییگویرا نم یچرا موضوع اصل.یاز دست من دلخور هست کنمیاحساس م:انداخته و گفت نییرا پا سرش

احساس  نیاجازه ندارد د رمقابل اچکسیاست و ه یموهبت اله کیزن و مرد  نیعشق ب.ستمیاز دست تو دلخور ن من
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.يکرد دایپ کتریارتباط نزد وشیکه نسبت به گذشته با دار نینگرانم بخاطر ا یول ستدیخوب با

.يکردیم قیمرا به رفت و آمد با دوستان تشو شهیهم تو

و در آن ستمیکنار تو ن شهیکه من هم یبخاطر داشته باش دیبا یول ستیخطرناك ن چکسیه يبرا حیو آمد صح رفت

.یکن یبدون من زندگ يریبگ ادیدیتو با یمواقع خودت مسئول خودت هست

.مراقب خودم باشم توانمیم ستمینگران من نباش من بچه ن ادیز:من کرد و گفت يمرموز به چشمها ینگاه شهرزاد

فکر نکن در کار تو  مانمیبا تو م تا آنجا که بتوانم زیبه بعد ن نیبتو صدمه بزند از ا یدر کنار تو بوده و نگذاشتم کس سالها

.يریفاصله بگ يتا حد وشیاز دار دیبا کنمیحس م یول کنمیم یفضول

!لیراه ندهم؟آنهم بدون دل نجایاو را به ا یخواهیم.رمیاز او فاصله بگ توانمیمن چطور م.بود يگرید زیتو چ دهیعق قبال

.یشکن با او تنها نبا یسع يتجربه ا یب زیجوان است و تو ن او

.ییگویمتوجه هستم که چه م:گفت يبا دلخور شهرزاد

.تلفن با شما کار دارد:از باغ خود را بما رساند و گفت يدر گوشه ا ستاره

و  دیخجالت بکش:گفتیکه م دیچیملوك السلطنه در گوشم پ ادیفر.را برداشتم یرا به عمارت زمرد رساندم و گوش خود

باشد؟یکه تمام اوقات در کنار نوه من م ستیسر و پا ک یپسر ب نیا.دیندهها را به باغ پسرم راه  بهیغر نهمهیا

منزل دخالت  نیکه د رامور ا دیندار یشما کار و زندگ رساند؟مگریاخبار باغ را به شما م یکس د؟چهیزنیم ادیفر چرا

د؟یکنیم

.يبهتر است از آن منزل برو و ياز نوه مرا ندار ينگهدار اقتیکم است تو ل اریتو بس يمن هر چه باشد برا ادیفر

 جهینظر دارد به نت ریهر چه فکر کردم چطور او همه ما را ز.دندیلرزیم تیاز عصبان میتلفن را گذاشتم دستها یگوش

.دمینرس

بود؟ یچه کس:بطرفم آمد و گفت شهرزاد
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.مزاحم بود:دروغ گفتم به

با .است دهیفا یمن ب يحتهایکه نص دمیرس جهینت نیا و به کندیصحبت م یتلفن وشیکه با دار دمیبه اتاقش رفت و شن او

.ارامش نداشتم يلحظه ا نینسبت به رفت و آمد شهرزاد حساس شده بودم و بهم.و اضطراب روزها را گذراندم يدلخور

 شهرزاد کهیروز.میرا سربسته به او بگو وشیشهرزاد و دار انیتلگراف بزنم و جر ریگرفتم به ام میروز تصم کیباالخره

.تلگراف زدم رید انسته و رفتم به ام متیاز منزل خارج شده منهم فرصت را غن دیخر يبرا

 ییلباسها نباریبود ا دهیساده و پوش یهمگ شیبرخالف گذشته که لباسها دمیبازگشت و با تعجب د دیاز خر شهرزاد

هربار که منتظر اظهار .شد اینظر مرا جوهر کدام  يلباسها را بمن نشان داد و برا ياو با شاد.بود دهیکوتاه و دکلته خر

 يشده باشد لبخند ریکه غافلگ یدستپاچه درست مثل کس یو من با حالت کردیکنجکاوانه به چهره ام نگاه م شدینظر من م

.در جهت مثبت باشد رییتغ نیا دوارمیو ام يتو دگرگون شد.کرده یات با گذشته تفاوت فاحش قهیسل:زده و گفتم

 رادیحاال ا يکردیم قمیلباس تشو دیخر يقبال برا:را جمع کرد در ساك گذاشت و گفت شیه لباسهاشتاب زد شهرزاد

.يریگیم

 گریکدیتیبه شخص دنیاز آنجا که مردم از طرز لباس پوش یتو را دوست دارم ول یمن در هر لباس:و گفتم دمیرا بوس او

که در  یتحول نیخودت به ا ایآ.ضاوت نادرست نکننددرباره تو ق گرانیکه د یلباس بپوش يبهتر است طور برندیم یپ

؟يشده فکر کرده ا جادیوجودت ا

فکر  گرید یگذشته الزم است که نوع ياز افکار و فشارها ییبخاطر رها:و گفت دیکش ینشست آه یصندل يرو شهرزاد

.کنم یزندگازاد و بدور از هرگونه اضطراب  يبا فکر گرانیکند مثل د رییتغ میزندگ خواهدیدلم م.کنم

و  يفوق العاده قو.را نداشت یفشار عصب نهمهیتحمل ا دیتو بود شا يهرکس بجا یرا پشت سر گذاشت یسخت طیشرا

.کنمیو من بتو افتخار م یبااراده هست

و  وشیدار میاحتماال امشب مهمان دار:برخاست ساك لباسها را برداشت و گفت یصندل ياز رو یتفاوت یبا ب شهرزاد
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.شام دعوت کردم يارا بر يناز

؟يشد نیچرا نسبت به آنها بدب.یگذاشتیاحترام م شتریب يو ناز وشیقبال به دار:کردم شهرزاد ادامه داد سکوت

با ورود به اجتماع  ندهیوجود دارند در آ ایدن نید را زین يگرید يجوانها:گفتم نیکردم از جواب طفره بروم بنابرا یسع

؟يدوستش دار ایآ ینیبیرا م وشیرا فقط دارشد چ یاشنا خواه يدیبا افراد جد

.ستمیعالقه مند ن یبه کس من

چطور؟ او

.ازدواج کرده و من هنوز جواب نداده ام ياز من تقاضا او

چرا؟

.مشترك را ندارم یزندگ کیفکر کردن درباره  حوصله

چطور؟

.سقف است کیریمرد ز کیکردن با  یزندگ نایکار در د نیمن مسخره تر بنظر

به .است ماریب کردمیاز آنچه تصور م شتریحس کردم ب دمیشدم و خشم و نفرت رادر آن د رهیخ شید رچشمها اگهانن

جلد کتاب را  نیچند یروانشناس يغرق در افکار مغشوش بطرف کتابخانه رفته و بدنبال کتابها زیاتاقش رفت و من ن

 یپس از کم.کتاب را بستم و به اتاق خود پناه بردم يدیاماهمه کتابها دور از قدرت و فهم و درك من بود با ن.ورق زدم

که سالها شهرزاد تحت نظر او بود افتاده و شماره تلفن او  یروانشناس خانوادگ ینیدکتر ام ادیفکر و کشمکش با درونم ب

باز  مهیاتاق ن ردشدم  کیدوباره به سرسرا بازگشتم و به اتاق شهرزاد نزد.کرد نیمع میرا برا یدکتر وقت یرا گرفتم منش

 دنیو مشغول پوش ختهیر نیزم يبود رو دهیپوش یکییکیرا که  ییشهرزاد لباسها.آهسته بدورن آن نگاه کردم.شود

!باستیلباس ز نیبنظر تو ا:دیو پرس دیمقابل خود مرا د نهییلباس بود که در آ نیآخر

؟يدیخر یکدام مهمان يلباس را برا نیا:دمیتعجب از او پرس با
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.لباس را بپوشم نیا خواهمیبدهد و من م یقرار است مهمان يروزها نازنیهم

بدن نما باشد؟ یلیخ یکنینم فکر

.لباسها عادت کنم نگونهیا دنیبه پوش دیبا

دارد؟ یلزوم چه

.لباس بپوشم گرانیدارم مثل د میتصم.مد روز است چون

.ستیتو ن یدر شان خانوادگ دنیطرز لباس پوش نیا

بد بودن آن  يبرا یمنطق لیدل چگاهیه یبد است ول زیچه چ ییبگو يتو فقط بلد:زد ادیفر نیو خشمگ یعصبان شهرزاد

ماست؟ قهیمن و تو باعث اختالف سل نیب یتفاوت سن یکنیفکر نم.يندار

.ستیهماهنگ ن یکارها با عرف خانوادگ یبعض یاست ول حیتو کامال صح حرف

سال مرا با  نهمهیتو فقط ا.بحث و گفتگو ندارد نهمهیوم است و نه مادرش اکه نه پدرش معل يخانواده؟خانواده ا کدام

.اصل و نسبم یتا نفهمم چقدر ب يسرگرم کرد تیدروغها

به طرفش رفته و دستم را باال بردم تا به او  مهیشد و من سراس یسرم خال يسطل اب سرد رو کیمرتبه حس کردم  کی

از من بر  يکار نیچن کردیاو که باور نم.سرش متوقف کرد يرا همان باال دستم يمرموز يروین یبزنم ول یمحکم یلیس

.يدل من را هم ندار يحرفها دنیقدرت شن یتح ؟تویزنیچرا نم:دیشد و آهسته پرس دیسف یصورتش کم دیا

ناراحت نشوم؟ یکنیکه به پدر و مادرت م نیتوه نهمهیاز ا يدار انتظار

 یحت.ستیمهم ن میبرا زیچ چیه گرید:تخت افتاد و آهسته گفت يبپرد رو نییه پاب يبلند واریکه از د یمثل کس شهرزاد

.تنها بمانم خواهمیم رومیطرز رفتار تو از اتاقم برو ب

به اتاقم رفته و به فکر  يدیبا ناام.شدم مانیرا صبورانه تحمل کنم پش شینتوانستم حرفها نکهیاو را ترك کردم و از ا اتاق

به مطب او مراجعه  ینیمالقات با دکتر ام ياو را تنها بگذارم برا خواستیدلم نم کهیز در حالعصر همان رو.فرو رفتم
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.نداشته باشد یمشکل داورمیام دمیکجاست؟مدتهاست او را ند شهرزاد:دیبا تعجب پرس دیمرا تنها د یکردم وقت

.ستین یاو تمام شدن مشکل

؟يخودت مشکل دار ؟مگريچرا تنها آمد پس

فاحش در  یراتییاو با گذشته فرق کرده و تغ.برقرار کنم حیچگونه با شهرزاد ارتباط صح دانمیکه نم ستنیمن ا مشکل

.تحمل کنم توانمیمن نم يبا صبور یشده که من حت جادیرفتارش ا

.کرد يقاطعانه نشان داد و گاه صبور يرفتار دیدارند گاه با یکه مشکل عاطف يکه در مقابل افراد نجاستیا مساله

.او را بحال خود رها کردم یکردم که مدت یاشتباه بزرگ من

دنبال گذشته خود سرگردان است؟ هنوزم

.تفاوت است یقبل از ازدواج اوست و گاه نسبت به آن ب یمادرش و نکات مبهم زندگ ادیب دایمواقع شد یگاه

توجهش را جلب کرده؟ یموضوع خاص ایخسته شده ا یکنواختیاز  دیشا

؟یموضوع چه

.گذشته است لیکه متفاوت با مسا يزیچ

.عشق است کیاو در حال تجربه  احتماال

را داشته  نکاریتجربه ا کباریخود شما هم بطور حتم حداقل .افتد یاتفاق م یدرسن جوان یهر کس ياست و برا یعیطب نیا

.دیا

.مورد بخصوص را نداشتم نیدر ا يدکتر من هرگز فرصت و امکان تجربه اندوز يآقا

.دینگران هست لیدل نیبهمو

مورد است؟ یمن ب یشما نگران بنظر

.بله يحدود تا
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چطور؟

.وجود ندارد ینگران يبرا یلیدل نیاست بنابرا یعیامر طب کیاتفاق  نیکه ا يدرك کند دیبا شما

.با او چه کنم دیدکتر با يآقا

.دیزیبپره حتیو از نص دیو آگاهانه عمل کن یمنطق دیکن یسع

.داشته باشم ندارم دیرا که با یمن خودم آن آگاهمتاسفانه

ندارد  يا دهیکه تجربه نشان داده نه تنها فا رایز دینکن حتینص دیکن یسع دینظر داشته باش ریدورادور او را ز دیکن یسع

ما که او اثرش را در چهره ش دیانقدر نگران نباش دیکن یضمنا سع.خواهد شد زین نیمواقع مشکل آفر یبلکه در بعض

شما آگاه است  اتیکرده و به روح یمدتهاست در کنار شما زندگ.است یشو باهو نیب زیشهرزاد دختر فوق العاده ت.ندیبب

.شودیمضطرب م ندیدر شما بب يرفتار رییتغ نیاگر کوچکتر

.کنم یچطور او را راض دانمینم دیایکاش به مالقات شما ب يا

.دییبه او نگو يزیروز چام يشما از گفتگو رمیگیبا او تماس م خودم

پس از .کردمیاحساس ارامش م ینشده بود ول رمیدکتر دستگ ياز حرفها يادیز زیچ نکهیمطب دکتر خارج شدم و با ا از

 يبرا زندیخانم شور م يدلم برا دیستیشما ن یوقت:من اهسته گفت دنیستاره به محض د.به منزل بازگشتم دیخر یکم

.مته بود و منهم مزاحم نشددر اتاق بس یبردم ول يچا شانیا

لطفا :او گفت.دمیآهسته چند ضربه به در کوب دمیبه عمارت زمرد رفتم و در اتاق را بسته د میبگو يزیچ نکهیا بدون

.دیمزاحم نشو

.نمیتو را بب خواهمیم ستیدر چ نیعلت قفل بودن ا:دمیپرس آهسته

.بخوابم خواهمیم:در ظاهر شد و گفت در چهارچوب ختهیآشفته و بهم ر ياز چند لحظه با چهره ا پس

.ییایخوردن عصرانه به باغ ب يبهتر است برا.از حد کسل کننده است شیب خواب
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؟يکجا بود ستمین گرسنه

.دمیتو خر يبلوز ناقابل برا کیرفتم و البته  رونیب دیخر يبرا:در ان لحظه گفتم یآنروز به او دروغ نگفته بودم ول تا

.يدیزحمت کش:تخت پرتاب کرد بعد گفت يآنرا گرفت و رو.من کرد هیهدبه  ینگاه یلیم یب با

.يممکن است نپسند ؟البتهینیمرا بب قهیو سل یباز کن یخواهینم

.قشنگ است متشکرم:تخت نشست و آنرا باز کرد و گفت يرو آرام

.دارم ایدن نیکه د را یهست یدوستت دارم و تو تنها کس ایدن کیبه اندازه :و گفتم دمیرا بوس صورتش

؟يمن تلف کرد يچرا عمرت را به پا:دیحلقه زد و پرس شیدر چشمها اشک

.لذت بخش بوده و هست شهیمن هم يتو بودن برا شودوبایکند عمرش تلف نم یکه درکنار تو زندگ یکس

 یوانر ماریب کیبنظر تو من :دیرا در آن مشاهده کردم و آهسته پرس یمن کرد که خستگ يبه چشمها قیعم ینگاه

هستم؟

بر  ییاز عهد همه آنها به تنها یول یداشت ادیمشکل ز نکهیو با ا یکامال سالم هست ؟تویکنیم یسوال نیکه نه چرا چن البته

.يآمد

؟یمشکل چه

 داندیگذشته را مشکل خود نم يادآوریانداختم حس کردم او  یمشکالتش م ادیاو را ب دینبا.شدم ریسوال او غافلگ نیا با

.خسته کننده من است افهیق دنیعمر د کیکردن با من و  یمنظورم مشکل زندگ:گفتمنیبنابرا

.کردیتو را داشت مرا ترك نم يمن وفا یاگر مادر واقع یتو مثل مادرم هست:گفت يلبخند با

 طیبارها شرا نکهیبا ا:مساله مرا رنجاند با تعجب به او گفتم نیکرده و ا رییکردم فکرش درباره مادرش تغ احساس

.کند یکه او نتوانست با پدرت زندگ يدادم تو هنوز درك نکرد حیمادرت را توض یزندگ

و  مانندیم یجان د رکنار فرزندانشان باق يدر تمام کتابها خوانده ام که چگونه تا پا.است يگرید زیمن از مادر چ دگاهید
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.هم هست واناتیخصلت در ح نیا کنندیآنها را ترك نم

.يشویم ندیاوهام و افکار ناخوشا ریچون دوباره اس یمساله فکر نکن نیبه ا کنمیم هیتوص

انقدر دوست  تواندیم یکس ایو آ ستیچ یمحبت واقع دانمینم:لب گفت ریشد و ز رهیخ نیزم يرو يبه نقطه ا شهرزاد

بدهد؟ ياثبات آن تن به هر کار يداشته باشد که برا

ست؟یاز هر کار چ منظورت

.دیآ یبر نم یاز کس یعیحال طب که در يعاد ریغ يکارها

خوب  شهیدوست داشتن هم یاست ول یوانگینوع د کیندیگویآنطور که همه م کنمیو فکر م دانمینم چیاز عشق ه من

؟یسینویتنگ نشده؟چرا به او نامه نم ریام يدلت برا یراست.کندیو شفاف م دهدیاست روح انسان را جال م

.گریافراد درفت و مرا فراموش کرد درست مثل  او

.عقب مانده دارد يبوده و کارها رانیدر ا یبخصوص که مدت کندیکار م ادیفراموش کرده باشد او ز کنمینم فکر

تماس گرفت  وشینوشت به اتاق خود رفت و با دار ینامه کوتاه ریام يخورد بعد برا يفنجان چا کییلیمیبا ب شهرزاد

.دییآ یحوصله ام سررفته چرا نم:و گفت

چرا :غذا را دادم آشپز غرغر کنان گفت هیبه اشپزخانه رفتم و دستور ته میاوردم که شام مهمان دار ادیتبه بمر کی

چنند نفر هستند؟ دیزودتر اطالع نداد

.ستندین بهیغر خواهدینم فاتیدو نفر تشر فقط

 یباغ شما پر از گل است ول:به شهرزاد داد و گفت بایز یدسته گل وشیبه باغ امدند دار وشیو دار يساعت بعد ناز کی

.یمن به آنها نگاه کن ادیو ب يگلها را در اتاق خودت بگذار نیا خواهدیدلم م

.با همراه شد وشیگلها را از او گرفت و به اتاق خود رفت و دار شهرزاد

زود به باغ :د گفتمبه اتاق شهرزاد وارد شدند خود را به عمارت زمرد رساندم به شهرزا یدور به آنها نگاه کردم و وقت از
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.تنهاست يبرگرد ناز

شده و  کیکه تنها در باغ نشسته و به او نزد دمیرا د يپس از بازگشت ناز.آنجا را ترك کرده و به آشپزخانه رفتم بعد

کجا هستند؟ وشیشهرزاد و دار:دمیپرس

.زنندیاحتماال با هم حرف م دانمینم

ام حبس شده و  نهیشدم نفس در س کیتم آهسته به اتاق شهرزاد نزدبه او بدهم به عمارت زمرد رف یجواب نکهیا بدون

گذشت در باز شد و  يمجبور شدم چند ضربه به در بزنم لحظه ا.شد شتریام ب یکه بر اتاق حکمفرما بود نگران یبا سکوت

؟يچکار دار:دیبرافروخته پرس يشهرزاد با چهره ا

.رونیب ایلحظه ب کیلطفا

 نیانقدر موضوع مهم است که هم:دیدر همان لحظات آهسته پرس.و به دنبال من به اتاقم آمد از اتاق خود خارج شد او

؟ییبگو دیاالن با

همان لحظه او را به داخل اتاقم .بر افروخته تر از قبل شد دیاو که خشم را در چهره ام د.به او کردم ینگاه تیعصبان با

؟يمن شو یکه باعث نگران یهانجام بد يکار يمجبور:و پس از بستن د رگفتم دمیکش

من چه کردم؟ مگر

!اتاق دربسته بودن خطرناك است يپسر تنها تو کیکه با  یدانیتو نم یعنی

.میکردیفقط صحبت م ما

ست؟ین نطوریا یدر باغ با او صحبت کن یتوانیم

.از دست تو خسته شدم یو دستور بده يریبگ رانیا يفقط بلد:گفت تیعصبان با

.را گوشزد کنم یتو مجبورم مواظب باشم و بتو نکات بخاطر سعادت من

.میچه بگو وشیبه دار دانمینم يمرا برد يابرو تو
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.یبده حیبه او توض يدارم؟اجبار ندار يدارد که من با تو چه کار یچه ربط وشیدار به

به باغ  وشیمراه داربعد ه يچه کند شتابزده از اتاق من خارج شد و لحظه ا دانستیرا گم کرد و نم شیدست و پا او

 دیآور ینم فیتشر يگلناز خانم چرا لحظه ا:من گفت دنیبه محض د يناز.آهسته از اتاق خارج شدم و به باغ رفتم.رفت

.دینیبنش

دارند  میآندو تصم!دیچرا انقدر نگران:نشستم او گفت يدر کنار ناز دمیدیو شهرزاد را م وشیدور شدن دار کهیحال در

.هم صحبت کنند با دیازدواج کنند با

.شهرزاد قصد ازدواج داشته باشد کنمینم فکر

د؟یدار یشما اعتراض کندیم یاو را دوست دارد و باالخره شهرزاد را راض وشیدار

.ردیبگ میشتابزده تصم دیرا گذرانده نبا یسخت یروح طیشرا او

.ندارد ییجز تنها یمشکل چیه ست؟شهرزادیچ منظورتان

.است ییاز تنها ییبرادر شما جواب مثبت بدهد فقط بخاطر رها که اگر به نستیا منظورم

ست؟یازدواج ن يبرا یمهم زهیانگ ییاز تنها ییشما رها بنظر

.ریشهرزاد خ يبرا یها باشد ول یبعض ياست برا ممکن

دارد؟ گرانیبا د یچه فرق شهرزاد

د؟یکنینم ییاحساس تنها د؟شمایچرا تابحال ازدواج نکرد شما

.مانمیتنها نم چگاهیمعاشرت هستم و ه من اهل ریخ

د؟یگردیعشق با شکوه نم کیبدنبال  اید؟ایهست زیبدنبال چه چ پس

.باشد نطوریهم دیشا:فکر کرد و جواب داد یکم يناز

شناخت  دیبا نیمشترك طرف یزندگ کیشروع  يبرا کنمیحس م یمورد ندارم ول نیدر ا يازدواج نکردم و تجربه ا من
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.داشته باشند گریکدیاز  یکاف

پس از .اظهار نظر کنم در خود احساس غرور کردم یتوانستم د رباره موضوع نکهیمن از ا.بمن نگاه کرد يبا ناباور يناز

.دیبه آشپزخانه بروم مرا ببخش دیبا:به او گفتم يلحظه ا

نگاه  اطیجکاوانه و با احتو کن یکییکیپشت درختها را .بود وشیاودور شدم و در باغ چشمم به دنبال شهرزاد و دار از

تمام  دمیآنها را شن ينفسها يبود صدا کتریباغ که از همه جا تار یدر کنار انبار در قسمت شرق دمیکردم تا به ته باغ رس

شاخ و  انیکردم از م یام حبس شد و سع نهینفس در س.وقوع است لدر حا یعرق شد حس کردم اتفاقات سیبدنم خ

آنها حدس زدم در آغوش  ياز صدا یول شدیمن م دیآن منطقه از باغ مانع از د یکیتار.نمیبرگ درختان آنها را بب

را  ادبدون فکر به عواقب کار شهرز.تمام وجودم را فرا گرفت یبیتمام بدنم به لرزه افتاد و حس ترس عج.گرندیکدی

 مهیشهرزاد سراس.در آمدندخشک به صدا  يآنها قطع شد و بعد با تکان خوردن آن برگها يمرتبه صدا کی.صدا کردم

.هستم نجایمن ا:از او جدا شد و جواب داد

به صورت شهرزاد  یمحکم یلیشدم و س کیبه آنها فرصت دادم تا خود را جمع و جور کنند بعد به آنها نزد یمدت

رزاد با شه.انداخته بود نییو سرش را پا ستادهیدرخت ا کینامرتب در کنار  یآشفته و لباس ییبا موها وشیدار.زدم

هر چه :او گفتم يبه سراپا یرفتم و با نگاه وشیبدون توجه به شهرزاد بطرف دار.و از من دور شد ستیبلند گر يصدا

.نمیترا بب خواهمینم گریبرو د نجایزودتر از ا

آن ساعت در  میبا عجله از من دور شد و من همانجا نشستم زانوانم قدرت راه رفتن نداشت حس کردم فلج شده ام ن او

.مهمانها رفتند!دیهست نجایشما ا:ستاره مرا بخود اورد که گفت يصدا نکهیماندم و در خود فرو رفتم تا ا تیوضع

به جهنم که رفتند شهرزاد کجاست؟:لب گفتم ریو ز آهسته

.دمیاو را ند دانمینم

به پشت در اتاق شهرزاد  کسریو  راه بروم خود را به عمارت زمرد رسانده توانستمینم نکهیتمام قدرت برخاستم و با ا با
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 یمبل يبا او صحبت کنم به اتاق خود رفتم و رو نکهیبدون ا.کردیم هیبود و آهسته گر دهیتخت خواب يرفتم او رو

گردنم برجسته شده بود فکر کردم هر لحظه  يتمام رگها یداشتم و از شدت ناراحت یبیعج یاحساس کالفگ.نشستم

د؟یخوریشام م:تاره به اتاقم آمد و سوال کردس.دیآ یم رونیب میقلبم از گلو

.میخوریغذا م میمن و شهرزاد هر وقت گرسنه شد دیخودتان در آشپزخانه بخور خوردیشام نم یآشپز بگو فعال کس به

که به  یمثل کس.سر شهرزاد آمده درمبل فرو رفتم ییچه بال دانستمینم نکهیو افسرده و نگران از ا نیرفت و من غمگ او

.کردم يندارد سرگردان و تنها لحظات را سپر يزیراه گر چیبسته شده و ه شیو تمام راهها به رو دهیت رسبن بس

با  دینور خورش.که صبح شده افتمیزنگ تلفن در يبا صدا.برپا بود ییخوابم نبرد و در درونم غوغا یاز شدت نگران شب

ملوك السلطنه مثل پتک بر  يصدا.تلفن را برداشتم یشبه ساعت نگاه کردم و گو دیپس زدن پرده ها به درون اتاق تاب

د؟یبه اب داد دیخبر بود؟باز هم دسته گل جد هدر باغ چ شبید:زدیم ادیفر شهیکه مثل هم دیسرم کوب

.دیمنزل دخالت نکن نیشما را بخدا در امور ا دیاز سرم بردار دست

 اقتیخود فکر کردم حق با اوست اگر من ل شید پبع.در آوردم زیتلفن را از پر میتلفن گذاشتم و س يرا رو یگوش

.آمد ینم شیمشکالت پ نیدختر جوان را داشتم ا کیتیو ترب ينگهدار

دختر  نکهیاز ا دانستمیحوادث م نیبروز ا یخود را مسبب اصل کهیگناه تمام وجودم را فرا گرفت و در حال احساس

باز بود او را نگاه کردم مثل  مهیدر ن.شدم کیبه اتاق او نزد آهسته.شدم مانیکرده و آرزده بودم پش هیرا تنب چارهیب

سرش گذاشتم و بعد از  ریز یبالش یوارد اتاق شدم به ارام.ده بودیخواب نیزم ياز حال رفته باشد رو یکه از خستگ یکس

.از اتاق خارج شدم شیبایز ينوازش موها

19فصل
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ظهر شهرزاد از اتاق .کردم یم یت سر گذاشته بودم و احساس خستگرا پش میزندگ يروز ها نیاز بدتر یکیگذشته  روز

خود را  یوقت یرفتار او دلم گرفت ول نیاز ا.من صورتش را برگرداند و دوباره به اتاق برگشت دنیخارج شد به محض د

او  یردم نامهربانک یدادم و سع يبه خود دلدار نیبنابر ا.باشد تهداش يرفتار نیاو گذاشتم حق را به او دادم که چن يجا

افکار بودم که زنگ  نیدر هم.که شب گذشته به او زده بودم متنفر شدم یلیاز خودم به خاطر س شتریرا فراموش کنم وب

:که گفت دیبه گوشم رس ینیدکتر ام هیاشنا يرا برداشته و صدا یتلفن مرا به خود اورد گوش

.خواهم با او صحبت کنم یاگر شهرزاد منزل است م-

:بلند گفتم يصدابا

.را بردار یشهرزاد گوش-

به طرف او  یمعذرت خواه يشمرده برا متیاز اتاق خارج شد و من فرصت را غن ینیپس از صحبت با دکتر ام شهرزاد

به  نیبنابر ا.او را داشته باشم ندیتحمل رفتار ناخوشا يچند روز دیحس کردم با.رفتم و او بدون توجه از کنارم رد شد

بار تلفن  نیکه در اتاقم بودم چند یدر مدت دو ساعت.کنم مطالعهگرفتم  میتصم.اوردم رونیکتاب ب کیه رفتم و کتابخان

 يکرده بودم به قدر دایپ وشیکه نسبت به دار یتیحساس نیکند و با ا یبا شهرزاد صحبت م وشیزنگ زد فکر کردم دار

.م قرار دادمه يرا رو میکهک تاب را بستم و پلک ها ختیاعصابم به هم ر

همه زحمت و  نیظاهر شد و ا میچشم ها يناارام با تمام اتفاقات کوچک وبزرگش جلو یسال زندگ جدهیه ریتصو

رفته  نیاز ب ندیاتفاق ناخوشا کیو  يبودم ممکن بود با ندانم کار دهیبزرگ کردن شهرزاد کش يبرا ییکه به تنها یمشقت

تمام وجودم را فرا  ییو تنها یکس یاحساس ب ستمین لحظه به حال خود گربدنم را لرزاند و در هما يباشد تمام اعضا

.گرفت

 دیشد یساعت در حالت بکباران عصب کیحدود .مقصر بدانم تمام ذهنم را مشغول کرد هیقض نیرا در ا یکه چه کس نیا

ه شهرزاد قراره مشاوره با دکتر گفت ک یمنش.افتاده و به او تلفن کردم ینیدکتر ام ادیمرتبه به  کیبودم و پس از ان 
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 شیاز پ شیرا پ تیمسئول ینیسنگ.دوباتره به فکر فرو رفتم ماحساس ارامش کرد یخبر کم نیا دنیبا شن.دکتر دارد

ممکن بود اتفاق افتاده  یشد کرد ؟ هر اتفاق یچه م یتمام وجودم را فرا گرفت ول شیکردم و دغدغه وتشو یحس م

 دیگذشته و از امروز با روزیمساله به خود که د نیا نیبا تلق نیبنابر ا.امد یدستم بر نماز  يکار چیباشد و در ان لحظه ه

.ازار ندهم نیاز ا شیگرفتم خود را ب میبرخاستم و تصم یحال یباشم ، با ب ندهیبه فکر حال وا

ات داشت از خانه که وقت مالق یکرد خود را از من پنهان کند و عصر در ساعت یاون روز ناهار نخورد و سع شهرزاد

 دیگشتم که نگارش ساده داشته باشد تا شا یم یروان شناس نهیدر زم یمن به کتابخانه رفتم و به دنبال کتاب.خارج شد

 نیدر هم رمیرابطه کمک بگ نیمناسب از دکتر در ا یفرصت درگرفتم  میتصم نیبنابر ا.نکردم دایپ یزمان بگذرد ول

و حالت چهره اش اخم الود و گرفته  دهیحس کردم رنگ پر.از در باغ وارد شدزدم که شهرزاد  یافکار دست و پا م

.که به من سالم کند وارد عمارت زمرد شد و به اتاقش رفت نیبدون ا دیاتاقم د ياو مرا از پنجره .است

هم  ریکه باغبان پ دیرس یبزرگ فرو رفته به نظر م یکردم باغ در غم یبود حس م شهیتر از هم نیخانه سنگ يفضا

.گل ها را ندارد ياریاب يحوصله 

.کردم یاحساس فشار م شهیاز هم شیجا سکوت بود و من ب همه

 ریچند روز اخ يگاه به اندازه  چیکردم و ه یهمه سال در کنار شهرزاد زندگ نیکه چطور ا دمیلحظه از خود پرس کی

کردم و  یم یهودگیبا او اکنون احساس ب یتاو همه کس من بود و من با از دست دادن هم صحب.نکردم ییاحساس تنها

.نداشتم یزندگ يادمه  يبرا يا زهیانگ چیه

 ادیکردم و در همان لحظه  يدیاحساس گناه شد.شدم دیفکر مرا مشغول کرد که دچار سردرد شد يمساله به قدر نیا

«.دبر خود باش یمتک دیانسان با« داشت  هینکته تک نیبر ا شهیافتادم که هم ینیدکتر ام

که  ستمیانقدر گر.رمیرا بگ میاشک ها يمطلق گذشته و در همان لحظه توانستم جلو یهدف یبا ب میکردم زندگ حس

طور مرا  نیکه ا نیمتوجه او شدم از ا یوقت.کرد یم هیبود وهمراه با من گر ستادهیمتوجه حضور ستاره در اتاقم نشدم او ا
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را پاك کرده و گفتم میسکوت اشک ها يپس از لحظه ا.شوم طمسل کردم به خود یناراحت شدم پس سع ندیبیضعبف م

:

؟یکن یم هیچرا گر-

؟یکن یم هیشما چرا گر-

.کردم تا سبک بشم یم هیگر دیدلم گرفته با-

.است زیباغ بزرگ چقدر غم انگ نیخانم ا يطور برا نیسوزد هم یشما م يدلم بار-

!پدرو مادرت تنگ شدهيدلت برا دیبگو شا یخواه یم یاگر مرخص-

.ذارم یتنها نم یعتیموق نیشما را در چن یانها تنگ شده ول يگرچه دلم برا-

:دمیتعجب به او نگاه کردم و اهسته پرس با

عت؟یکدام موق-

:گفت یسرخ شد و با دستپاچگ یکم صورتش

.دیکه شما با شهرزاد خانم قهر هست نیا-

:گفتم تیعصبان با

خواهم  یاست که م نیکنم علتش ا یکنم اگر با او کمتر صحبت م یوقت با دخترم قهر نم چیمن ه گوش کن ستاره-

.حساس است یلینشود او خ کیاعصابش تحر

.خورم یمن هم همشه از دست اشپز جوش م-

کند؟ یم یمگر باز هم بداخالق-

!خانه امده نیا به یچه کس يهیدانم او به توص یاز بداخالق بودنش فضول هم هست نم ریغ-

.شنوم یتازه م يفضول است ؟ حرف ها-
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زبان  ریخواهد از ز یاز همه بدتر م.کند یزند و مردم را مسخره م یناجور م يحرف ها گرانیپشت سر د شهیاو هم-

.من حرف بکشد

او به  قیغ از طربا يستاره به فکر فرو رفتم و با خود گفتم ممکن است اشپز جاسوس باشد و خبر ها يحرف ها دنیشن با

:دیرسد ستاره متوجه سکوت من شد و پرس یگوش ملوك السلطنه م

.شوم ینگران م دیده یگوش نم میزنم و شما به حرف ها یمن حرف م یچه شده ؟ وقت-

:دمیپرس يلبخند با

؟يشو یچرا نگران م-

.من بدانم دیخواه یکاسه هست که شما نم مین ریز يکنم حتما کاسه ا یفکر م نکهیا يبرا-

:به او گفت دیجد با

 زیم يدرست کن و رو يحاال برو چا يافتاد یکاسه نم ریز يکاسه ها مین يکرد یو گرنه فکر نم یتو هم فضول هست-

.کند لیازاد م يباغ بگذار تا خانم عصرانه را در هوا

او  ایکه ا نیاشپز افتادم و ا ادیوباره به را گم کرده بود به سرعت از اتاق خارج شد من د شیکه دست و پا یدر حال ستاره

.دمیرس یم جهیکردم کمتر به نت یفکر م شتریباغبان و هر چه ب ایستاره  ایجاسوس است 

اهسته چند .از اتاق خارج شده و به سراغ شهرزاد رفتم نیرود و قدرت فکر کردن ندارم بنابر ا یم جیکردم سرم گ حس

:تضربه به در اتاق او زدم شهرزاد گف

؟ هیک-

.دخترم عصرانه در باغ اماده است-

.ندارم لیم-

.خورم یمن بدون تو عصرانه نم-
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.ندارم لیبه هر جهت م-

من بدون توجه .و منتظر ما بود دهیچ زیم يرو ینیریو ش وهی، م يستاره چا.قدم زدن به باغ رفتم يانجا دور شدم و برا از

.دور شدم در باغ قدم زده و از او يگریاز جهت د

عطر  يشان فضا زیدل انگ يگذشت با انبوه برگ ها و بو یو درختان تنومند باغ که سال ها از عمرشان م اهانیها و گ گل

 يبرا يروز شیاوردم سال ها پ ادیلحظه به  کیکرد  یم جیتازه انسان را گ ينم چمن ها يبو.به باغ داده بود ینیاگ

 نیافتادم که بهتر زالسلطنهیعز ادیو بعد بعد به  رندیبپذ يبه خدمتکار رازو داشتم مباغ نهادم و ار نیبار قدم به ا نیاول

 یجلوه م شیسال ها پ تیبا همان شفاف یاسمان اب.سرم را باال اوردم.اتش به جانم زد شیها یمهربان ادیدوست من بود و 

ان خوش صدا بود همانند سال ها پرندگ يصنوبر و کاج پر از النه  يدرخت ها يدهیپیدر هم چ يکرد و شاخه ها

امد  ادمیبه .را بستم مینشستم و چشم ها نیزم يرو يرفت لحظه ا یاهیس میرفت و چشم ها جیمرتبه سرم گ کی.شیپ

اهسته برخاستم و باغ را دور زدم تا به .ان دوران را از دست داده ام يرویرا پشت سر گذاشته و ن یجوان يکه سال ها

.است يچا ختینشسته و در حال ر یصندل يکه رو دمیعجب شهرزاد رادبا ت.دمیاول رس ينقطه 

:دور به من سالم کرد و گفت از

.سرد شد يچا-

:به او گفتم يشاد با

.خورم یندارد سرد م یاشکال-

حس کردم .دوستانه نبود ادیاو نشستم و نگاهش کردم جالت صورتش سرد و نسبتا خشن و رفتارش ز يبه رو رو

من و او قرار گرفا  نیبلند ب وارید کیسکوت مثل .شدم شانیفکر پر نیکرده و از ا جادیما ا نیب يفاصله ا ریخا اناتیجر

او با چهره  یگذرد ول یدر درونش چه م دمیفهم یم واستخ یدلم م.دمیدیرا م گریکدیکه ما فقط جسم  يا شهیش وارید

:دیو اهسته پرس دینوش مهیرا تا ن يچا وانیل نیغمگ يا
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د؟یا یم رانیبه ا گریچند روز د ریام یدان ینم-

.دیایروز ها ب نیکنم هم یفکر م-

.حرف بزنم یخواهد با کس یکنم دلم م یم ییاحساس تنها-

!که من در کنارت هستم يفراموش کرد-

قلبم  از ان خارج شد و در درونم فرو رفت و به يرینگاهم کرد که حس کردم ت يدرشت و شفافش طور يچشم ها با

:به او گفتم يدیبا ناام. اعتماد باشد  یگونه نسبت به من ب نیطاقت نداشتم ا.فرود اورد يضربه ا

.خورم ینم يکار چیکه من به درد ه رایز ي، حق دار يتو مرا دوست ندار-

:دوستانه گفت یکرده بود و با حالت رییبار حالت نگاهش تغ نیا.نگاهمان در هم گره خورد دوباره

.قابل تحملم ریمنم که غ نیا.یخوب و مهربان بوده و هست شهیتو هم ستیطور ن نیا-

:دیاو پرس. شد  ریسراز دگانمیاشک از د اریاخت یحرف دوباره دلم را به دست اورد و ب نیا با

؟یکن یم هیچرا گر-

.ینیمرا بب یکن یرغبت نمبد هستم که تو  یلیتنگ شد فکر کردم خ تیدلم برا دمیدو روز که تو را ند یکینیا-

:را گرفت ، فشرد و اهسته گفت دستم

.خواستم فرار کنم یبود که م نیمحبوس کردم به خاطر ا يواریاگر من خودم را در ان چهار د-

؟یفرار از چه کس-

.زنم یمطلق دست و پا م یسرگردان کیو در  زارمیاز خودم ، من از خودم ب-

؟یده یچرا انقدر خودت را ازار م-

را ببخشند  میشهرزاد کوچولو باشم و همه مرا دوست داشته باشند ، به من ترحم کنند و خطاها کیخواهد  یگاه دلم م-

 یم یکنم عصبان یهمه فکرم را خسته م نیاحمق به دنبال مسبب مرگ مادرم هستم و ا کیکه مثل  نمیبیعمال م یول
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دست و  ییرسد و در تنها ینم ادمیکس به فر چیکه ه تمعلف هس اب و یخشک و ب ابانیب کیکنم در  یاحساس م.شوم

.زنم یپا م

را گرفتم که  شیدست ها.خواهد یخودش هم نداند که چه م دیاست و شا ضیهمه ضد و نق شیکردم حرف ها حس

:او را در اغوشم فشردم و گفتم. شدم  کیبه او نزد.لرزش داشت یبود کم نی، سرد و سنگ خیکیمثل 

.ذارمیگاه تو را تنها نم چیرا بدان که ه نیا یخورم ول ینم يدرد چیاست که من به هدرست -

موهوم فرو رفته و ممکن است حالت  یزانو من گذاشت و به فکر فرو رفت حس کردم دوباره به عوالم يسر به رو اهسته

:گفتم نیدوباره زنده شوند بنابر ا یعصب يها

م؟یروب نمایخواهد به گردش و س یدلت م-

.حوصله ندارم-

.یکن یوقت تلف م هودهیکنم تو ب یمن فکر م! یخوان یکنکور درس نم يچرا برا-

.کنم امسال بتوانم قبول شوم یفکر نم-

 ياگر دوست دار ستیهنر هم بد ن يکالس ها! يشو یقبول نم یدان یخود از االن فکرت را خراب نکن از کجا م یب-

.کند ثبت نام کن یرا شاد متو  یکن یهر جا که فکر م

و  ستمیکس ن چیکنم ه یدر حال حاضر فکر م یول دمیدینقاش م کیشاعر ، خطاط و  کیخود را  میاهایدر رو شهیهم-

.نخواهم شد

.يریبگ میتصم دی، فقط با يو خط دار یمن مطمئنم که استعداد نقاش-

.ستیامروز ن مطمئنم که ان روز ، یکار را انجام دهم ول نیا يروز دیشا-

:شد و گفت کیبه ما نزد ستاره

.تلفن با شهرزاد خانم کار دارد-
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؟ هیک-

.شناسم یرا نم شانیخانم است من ا کی-

:ربع بعد بازگشت و گفت کیبه سرعت به عمارت زمرد رفت و  شهرزاد

.خانم انورژمان ، مادر فرخ بود-

چه کار داشت؟-

.الم رساندس زیو به تو ن دیحال مرا پرس-

او  یتفاوت یمن که از حالت ب.گذاشت زیم يسکوت سرش را رو يدوباره شهرزاد به فکر فرو رفت و بعد از لحظه ا-

:خسته شده بودم گفتم

شود ؟ یمعلوم م یک رستانیامتحانات دب يجهینت-

.گریپانزده روز د-

زند؟ یدلت شور م-

.ادینه ز-

؟یشده باش دیتجد ایکنئ که قبول  ینم یفرق یعنی-

گلناز جان .است یمنتظق ریغ يفکر نیممکن است با وضع درس خواندن من چن ریع نیا یدوست دارم قبول شوم ول-

شوم؟ دیتجد ایدارد که من قبول  یتیتو چه اهم يبرا

.يموفق بشو یمراحل زندگ يخواهد در همه  ی؟ معلوم است که من دلم م یکن یم یبیسوال عج-

فقط درس؟ اییمراجل زندگ يدر همه -

.یامور مربوط به زندگ یدر همه-

 حیصح میتوانم تصم یتوانم تمرکز داشته باشم و نه م یموضوع ثابت را ندارم نه م کیقدرت فکر کردن به  یمن حت-
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.رمیبگ

.یبا خودت به تفاهم برس دیابتدا با ینیو به قول دکتر ام يریگیم ادیکم کم -

:دیرسبا تعجب پ شهرزاد

؟يمگر تو او را مالقات کرده ا! یگفت یکه قبال نم یزن یم ییحرف ها-

ام و من به او نگفته ام شک  دهیرا د گریکدیینیکه من و دکتر ام نیحس کردم ممکن است از ا.را گم کردم میو پا دست

:فکر کرده و پاسخ دادم یمالقات نهفته اسن کم نیدر ا يکند و فکر کند که اصرار

.دوبار نزد او رفتم یکی-

چه موقع ؟-

.ماه قبل کیجدودا -

؟يدار یمگر تو مشکل-

.به پزشک دارم ازین گرانیاز د شتریب دیمن شا. میما مشکل دار يهمه -

.یده یانجام نم یوقت کار نادرست چیو ه یبه خصوص که ارام هست يندار یمشکل چیکردم که ه یفکر م-

:ر دست فشرده و گفتمرا د شیدست ها یارام به

و ضمنا ان  رمیدرست را بگ میتوان مبه موقع تصم یندارم و نم يسواد چی، من ه ستیدرست ن شهیمن هم يکار ها-

کنند؟ یدکتر ها چه م یکن یها گذشته تو فکر م نیبر پاست از ا ییکه در ظاهر ارام هستند در درونشان غوغا یکسان

 یبکشند و بعد کلمات رونیزبانم ب ریخواهد بدانند به زور از ز یرا که من دلم نم يزیدارند چ یکنم ان ها سع یفکر م-

خواهند  یم شهیکه هم نیبدتر از همه ا.کنند حتیکنند و مرا نص فیرا که در کتاب ها خوانده اند پشت سر هم رد

.ندیگو یکنم و انها درست م یکه من اشتباه م ندیبگو

از  ياریبس رایکردم ز یرفتم و احساس سبک ینیدو بار نزد دکتر ام یکی، من  ستینانها درست  يتصور تو درباره -
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او .رمیبگ جهیگرفتم چطور بهتر فکر کنم و بهتر نت ادیدادم او علت انجام ان ها را به من شناساند و  یکارها را که انجام م

.ه درونم را بشناسمان نبودم و به من اموخت چگون هکه خودم قادر ب يبا درون من صحبت کرد کار

؟یکه چطور خود را بشناس یافتیبا همان دو جلسه در یعنی-

.اگاه به مسائل و مشکالت خود شوم شتریروم تا ب یاست که از ابتدا الفبا را به من اموخت من باز هم نزد او م نیمهم ا-

.ندیگو یو چرت و پرت م شوند یم وانهید زیها سرو کار دارند که خود ن وانهیکنم انقدر با د یفکر م-

.داند حل کرد یکه راه حلش را م یبا کمک کس دیمشکالت را با.دارد یراه يهر کار! دخترم -

.توانستم صبور باشم یکاش من هم م يا. يارام دار يو ظاهر يصبور یلیتو خ-

.دیایاسب بدهد فکر کن و راه حل من یکند بلکه به انسان فرصت م یمشکل را حل نم ییصبر به تنها-

!و انها که صبر ندارند-

 يلحظه همه  کیخواهند در  یم.از حد توان خود دارند شیب یدهند و از خود انتظارات یانها به خود فرصت نم-

مواقع  یدر بعض دیدارد شا قیبه زمان و تفکر عم ازیکه حل مشکل ن رایز ستین ریامکان پذ نیمشکالت حل شود و ا

.در اورده نحلیال یما ان را به صورت ادرستن يشهیدر واقع مشکل نباشد و اند میامن یرا که مشکل م يزیچ

:مرتبه گفت کیو  رهیمن خ يچند به چشم ها یسکوت کرد و لحظات شهرزاد

.دارد یمسائل اگاه يکه به همه  یدرست مثل کس یکن یخوب صحبت م یلیخ رایتو اخ-

 ادیاست البته به صورت دست و پا شکسته  ینیدکتر ام يحرف ها .تسیحرف ها از من ن نیسرت را درد اوردم ا-

.گرفتم

؟يفتادیهم هسال به فکر درس خواندن ن نیچرا ا يخوب حرف زد یلیخ-

به نظر تو در .هستم يریمطالعه و فراگ ازمندین دایکه شد افتمیهم اکنون در یداشته باشم ول اجیکردم احت یفکر نم-

افتد؟ یواندن مبه فکر درس خ یسن من کس
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.یقاطع داشته باش انیقدرت ب ریمثل ام زیدوست دارم تو ن یلیچرا که نه ؟ خ-

.انیبا اطراف حیارتباط صح جادیقاطع و ا انیب-

؟يرا دار یارتباط با چه کس جادیبه ا ازیتو ن-

.صحبت کنم یخواهد حداقل با تو بتوانم به راحت یدلم م-

.میبا هم راحت صحبت کن میتوان یاالن هم با م نیهم-

:لبخند به او گفتم با

 یرا بهتر م گریکدیانیشد و ز یبر قرار م يبهتر يما رابطه  نیدانستم چگونه با تو رفتار کنم ب یاگر از ابتدا م-

.دمیدیفهم

.ستیهم بد ن ادیما ز يبه هر جهت رابطه .اشکال از من باشد  دیشا-

.میدان یرا نم گریکدیکه ما حرف دل  نیاز همه مهم تر ا باشد و نیتوانست بهتر از ا یم-

؟ ستیحرف دل تو چ-

تو . به تو راندارم ییکه قدرت جوابگو رایاز کلمات استفاده کنم ز ستمیبلد ن یگفتن دارم ول يدر دلم هزاران حرف برا-

.تو باشم يبرا یبخو يتوانم راهنما ینم یکن یو فکر م يکرد یات زندان تهیرا درون س تیحرف ها زین

:و گفت دیکش یجمع شده بود اه شیکه اشک در چشم ها یدر حال شهرزاد

بلد  یکه درس خوانده هستم ول نیو به جاست خالف من که با ا یمنطق تیکارها يو همه  یکن یخوب فکر م یلیتو خ-

.خوب فکر کنم ستمین

.يکرد تو خودت را خسته یکن یاست که فکرت را متمرکز نم نیعلت ا-

؟یچ یعنی-

 يگذشته و سرنوشت مادرت ذهن تو را مشغول کرده اند که فرصت ندار لیکه انقدر مسائل گوناگون از قب نیا یعنی-
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.یو انها را درك کن ياطرافت بنگر يها یها و خوش یبه خوب يلحظه ا

.حق با توست روح من خسته است-

.یکه به خودت کمک کن ریبگ میامروز تصم نیاز هم-

.به کمک دارم اجیمن واقعا احت-

«.خودت را دوست بدار« است که به تو گفته شود  نیکمک به تو ا نیاول-

.رمیبا خودم درگ شهیمن هم-

.یاستفاده کن يکه به انها اعتماد دار ینکن از حرف ها و سخنان کسان یپس سع-

وجود دارد؟ یکس نیچن ایا-

.يماد داراعت ینیکنم به دکتر ام یفکر م-

.بله يتا حدود-

.تواند موفق شود یپس به او اعتماد کن و بدان که هر کس به ارامش برسد و خودش را باور کند م-

را چگونه حل کنم؟ گریمسائل د-

؟ هیمشگل تو چ یدان یواقعا م ایا-

.اسمشن یرا نم یکه خوشبخت نیا گرید ید عدم اعتماد است و قسمت یقسمت بزرگ ان نااگاه-

؟ینااگاه زینسبت به چه چ-

.نسبت به گذشته-

که  نیبه سواالت تو بدهم به خصوص ا یکه بتوانم جواب درست ستمین يمن در حد دیایب رانیبه ا ریصبر کن تا ام-

.ستیچ یدانم خوشبخت یخودم هم نم

:شد و گفت کیبه ما نزد ستاره
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.نامه اورده یپستچ-

:رفت و گفتنامه را از ستاره گ شهرزاد

.از خانم فرخ است-

:خندان گفت يباچهره ا يان را باز کرد و پس از لحظه ا و

.دیا یم رانیروز ها به ا نیفرخ هم-

:گفت دیلرز یم جانیکه از شدت ه یشاد شدم و او را در اعوش گرفتم در حال اریاخت یب

.ودوران قبل از ازدواجش بپرسماز گذشته ها  یمادرم سواالت يتوانم درباره  یم دیایاو ب اگر

:نشست و گفت یصندل يباشند رو ختهیسرش ر يرو يکه اب سرد یجمله مثل کس نیگفتن ا با

.از او نپرسم يزیو افکار منهم خسته شدم بهتر است چ یشانیهمه پر نیمهم نباشد از ا گریکنم د یالبته فکر م-

 داریکه از خواب ب نیصبح روز بعد قبل از ا.نگفتم چیه یب کردم ولموضع داد تعج رییتغ هیکه در مدت چند ثان نیا از

:تلفن زدم و گفتم ینیشود به مطب دکتر ام

.شهرزاد نگرانم يدکتر برا _

افتاده؟ یاتفاق خاص _

.تفاوت دارد، من سردرگم شده م گریرفتارش هر لحظه با لحظه د _

د؟یبا اون مهربان هست ایا _

.کند کیخود را به من نزد کندیم یو سع، ا ادیز یلیبله ،خ _

.به اعمال خود است يدر حال بازنگر دیشا _

دارد؟ یدرباره مادرش صحبت کند چه علت خواهدیکه برخالف گذشته نم نیو ا _

اطالعات  افتیو در گرانیو صحبت با د يشهرزاد با کنجکاو یو نقص ول بیبدون ع دیساخت يشما از مادر او فرشته ا _
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دوباره ان بت  دهدیم حیاست و ترج زانیگر قیاو از حقا نی،بنابرا دیرا که در ذهنش ساخته بود فروپاش یبت ضیضد و نق

.کند شیرا در ذهن بسازد و ان را ستا یالیخ

.و نقص بود بیفرشته بدون ع کیدکتر، مادر او واقعا  ياقا _

 یالسلطنه م زینظر شهرزاد،با انچه شما در خانم عز مادر از کیمالك خوب بودن  دیشا. انسانها متفاوت است  دگاهید _

.متفاوت باشد دیدید

؟ ستیمن چ فیدر حال حاضر تکل _

درك کند که  دیبرود، او با قیو به دنبال حقا ردیبگ میخودش تصم دی، با دیاو را وادار به بازگشت به گذشته نکن_

.اگرچه تلخ باشد، بهتر از ندانستن ان است یقتیدانستن هر حق

/ستیبه نظر شما رفتار او نگران کننده ن _

و اگر  دیگوش کن دهیگونه ابراز عق چیاو را بدون ه يحرف ها دیکن یشما سع.است یعیدر او طب یعصب يحالت ها نیا _

.میا یبه مالقات او م گریمن چند روز د. دیکرد در حد توان خود به ان پاسخ ده یاز شما سوال

 يصحبت ،برا یساعت میتماس گرفت و پس از ن وشیدرنگ به سراغ تلفن رفت،با دار یو ب شد داریاز خواب ب شهرزاد

:دیخودم را به او رساندم،پرس زیقدم زدن به باغ رفت،من ن

؟يصبحانه خورد _

.ریخ _

ه؟یگرسنه هستم ،برنامه امروز تو چ یلیمن خ _

.بدهم لیدرس بخوانم و ادامه تحص يگرفتم به طور جد میتصم _

:زد و گفت يبخندل _

.کنمیمن به تو افتخار م _
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از کجا شروع کنم  دیکه با دانمینم چیه یول ازمندمیگرفتن ن ادیاز حد به مطالعه و  شیب کنمیاست که احساس م یمدت _

؟یکنی،تو به من کمک م

:گفت يشاد با

ویکن میسه دیکار مف نیکه من رو در ا خوامیالبته، از خدا م _

/کنم دایمعلم خوب پ هیدیصبح باامروز  نیپس هم _

که معلم  میاشنا شد یمدرسه با خانم نیکتری، در نزد میو پس از ان که از منزل خارج شد میدو صبحانه خورد هر

مخالفت  شنهادیپ نیبا ا ادیز نهیو فشرده به من اموزش دهد، ابتدا به جهت هز یدبستان بود و قبول کرد به طور خصوص

.مشهرزاد مجبور شدم موافقت کن ادیز با اصرار یکردم، ول

و  خواندمیامد و من با شوق فراوان درس ها رو م یبه منزل ما م سیتدر يصبح برا 9هر روز راس ساعت  يداوود خانم

و در همه حال همراه من  رکدیم ياریمرا  فیدر انجام تکال زیشهرزاد ن. کردیمصمم تر م يریادگیيمرا برا قیبا تشو

.بود

 یهمه جا به مشام م یداشته و عطر گل اقاق یارزان اهانیخود را بر گل ها و گ ییاشعه طال یدرخشش خاص با افتاب

ستاره با دامن گلدار و . کردیلب زمزمه م ریرا ز یمیشعر قد کیشهیباغبان در حال اب دادن به چمن ها، مثل هم. دیرس

باغ قرار داد و بعد به  زیم يو گرفت و در گلدان رواز ا سرخدسته گل  کیشد و  کیچارقد سبز رنگش به باغبان نزد

.من تکان داد يبرا یپنجره ااق من نگاه کرد و دست

 چیه بارهایدر جو يگنجشک ها و بلبالن عاشق و اب جار يبود و جز صدا یتابلو نقاش کیدور منظره باغ درست مثل  از

که  دمیو معصوم او را د بایاق شهرزاد رفتم،چهره زاهسته از اتاقم خارج شده و به سمت ات. دیرسیبه گوش نم ییصدا

 زیم يو نان داغ رو ییچا دمیبه باغ رس یدور شدم ، وقت جاسر و صدا از ان یب. پرنده کوچک در خواب بود کیچون 

:شد و گفت کیستاره به من نزد. اماده بود
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شهرزاد خانم خواب هستند؟ _

.بله، او خواب است انقدر سر و صدا نکن _

:و به او گفتم دمینوش يچا یمن فنجان. گذاشت و سکوت کرد شیلبها يرو رو شیکودکانه دست ها یبا حالت رهستا

.را جمع کن زیم _

هم قرار دادم  يرا رو میپلک ها يو ارام لحظه ا نیعطراگ طیمانده را به اشپزخانه برد و من در ان مح یصبحانه باق ستاره

.دمیشدن در باغ رو نشن دهیکوب يصداو چنان غرق در افکار مبهم شدم که 

:شد و گفت کیکه به من نزد دمیرا باز کردم و باغبان را د میپا پلک ها يصدا ای

.ندیشما را بب خواهدیو م ستادهیباغ ا رونیب یخانم _

ست؟یک _

.دمیتا به حال او را ند. شناسمینم _

و  دهیلباس پوش کیفوق العاده ش یکه به فرم دمیاله را دحدود چهل س یبه طرف در باغ رفتم و در انجا خانم بالفاصله

:دمیبا تعجب پرس. بر چهره داشت يدود نکیع

د؟یدار یشیچه فرما _

.سالم گلناز، من فرخ هستم _

:گفتم یبا خوشحال _

.شما رو نشناختم دیسالم، ببخش _

:دمیکردم و پرس ییرا به داخل راهنما او

د؟یامد رانیبه ا یک _

او کجاست؟. امدم نجایو با عجله به ا اوردمیشهرزاد هستم که طاقت ن داریو انقدر مشتاق د زروید _
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.رسدی، هم اکنون خدمت م دینیبنش دییبفرما _

از گوشه چشم  یگذرا به باغ کرد بعد قطره اشک یخود را برداشت و نگاه نکیستاد،عیقدم داخل باغ امد و همانجا ا چند

،اشک در چشمانش  زیگذشته و عز ادیحس کردم به . ن را پاك کرد و دوباره حرکت کردا عایشد که سر يجار شیها

:دمیاهسته از او پرس. نمیاش را نب یشانیبر چهره گذاشت تا عمق پر نکیجمع شده و او ع

د؟ییا یم نیبه شاه نش ایدیدر باغ بمان دیدار لیم _

.نمینش یجا م نیخوب است،هم اریهوا بس _

.تنشس یصندل يرو

******************

فرخ  دنیشهرزاد که از د. شد سیدر همان حال صورتش از اشک خ. را باز کرد و شهرزاد را در اغوش گرفت شیدستها

:و گفت دیشده بود صورت او را بوس جانزدهیبه ان صورت ناراحت و ه

؟ دیکنیم هیچرا گر _

:گرفت هگفت ییبا صدا فرخ

و من تو را اندازه فرزند خودم  میمن و مادرت مثل دو خواهر. لحظه بودم  نیواندم منتظر اکه نامه تو را خ ياز روز _

.رمیام را بگ یخوشحال يجلو توانمینم. است  یمن از خوشحال هیگر. دوست دارم

.ستین نجایکه او ا فیح. دیده یمادرم را م يمن هم خوشحالم ، شما بو _

:بلند تر شد و گفت ستنشیگر يداحرف داغ فرخ تازه شد، ص نیگفتن ا با

.دوستت دارم یلی، خ زمیدختر عز _

را  شیدر اورد و اشک ها فشیاز ک یفرخ دستمال. دینکن هیشما را به خدا گر! دینیمن هم شما را دوست دارملطفا بنش _
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:ب شهرزاد گفت يپاك کرد و با لبخند

.مادرت يدرست به رنگ موها! ییبایز يچه موها _

د؟یوز چهره مادرم را فراموش نکردشما هن _

.فرشته است کیاو  شود،یمادرت فراموش نم _

فرشت هبود؟ کیایفرشته است  کی _

:دستپاچه گفت فرخ

 چیدر خارج از کشور است،به هر جهت او ه یزندگ اتیهم از خصوص نی، ا کنمیمن افعال گذشته و حال را اشتباه م _

.من نمرده و نخواهد مرد يکاه برا

:لب گفت ریز نیغمگ يبا چهره ا شهرزاد

خاص در  یبا من است و من او را به فرم شهیتوانم او را از ذهنم دور کنم، او هم یاست که نم نیمشکل من هم هم _

.کنمیم شیقلبم ستا

:به من کرد و گفت ینگاه یچشم ریز فرخ

.را بدانم زیخواه مهمه چ یو مخبر بودم  یسال از تو ب جدهی، من ه ییاز خودت بگو یبهتر است کم _

عمر تنها بودم و تنها  کیکه  میبگو توانمیفقط م. گفتن ندارم يبرا یحرف کنمیحاال که در کنار شما هستم ،حس م _

.مونسم گلناز است

.کنمیکمتر معاشرت م اد،یز يبه خاطر مشغله فکر یدارم ول یدوستان البته

؟یدهیانجام م یکار بخوص ایا ؟يمشغله فکر _

.کنمیفقط خودم را با افکار جوراجور خسته م ریخ _

دختر جوان و سالم را ندارد از او  کیمککر او احساس کرد که او ارامش  ياز طرز صحبت شهرزاد و پلک زدن ها فرخ
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:دیپرس

؟یکنیبگو، ورزش نم میات برا یجسم يها تیاز فعال _

.خوانمی،درس هم نم کنمی، مطالعه نم کنمیورزش نم_

ه؟یچ يفکر تیپس منظورت از فعال_

:"گفت نیافسرده و غمگ. به کمک دارد اجیکرد که احساس کردم احت یبه من نگاه دهیپر ییبا رنگ و رو شهرزاد

.فکرم را متمرکز کنم توانمیداند، من نم یمرا بهتر از خودم م یگلناز وضع روح _

:امده ، به او گفتم شیاو پ يمرموز به من کرد که حس کردم هزاران سوال برا ینگاه فرخ

را  شیدهد حرف ها یم حیترج نیبنابرا ستم،یبا او ن یاست و من در حد هم صحبت یشهرزاد دختر فوق العاده حساس _

.کند ریدر گذشته س شتریدر درون با خود تکرار کند و ب

:گفت یبا نگران فرخ

.داردیموثر باز م يها تیو او را از فعال دریگیانسان را م يست،انرژین یفکر کردن به گذشته کار درست _

.خانم شهرزاد يتلفن برا: شد و گفت کیبه ما نزد ستاره

:دیشمرد و از من پرس متیفرخ فرصت را غن. از ما دور شد  یپس از معذرت خواه شهرزاد

ه؟یمشکل شهرزاد چ _

.کنجکاو است _

بداند؟ خواهدیرا م زیچه چ _

.گذشته پدر و مادرش _

دادن؟ینم يزیگر چم _

.دیا یکار تنها از دست شما بر م نیدرباره قبل ازدواج مادرش بداند و فکر کنم ا خواهدی، م شودیقانع نم یچرا ول _
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حد کنجکاو کرده؟ نیاو را تا ا زیچه چ _

 دارشید ياو برا ياز عمه ها کیچیکه ه نیورفتار ناهنجار مادر بزرگش،از همه مهم تر ا ضیضد و نق يحرف ها _

شد و هم اکنون تحت نظر  یعصب یپس از مرگ پدرش او دچار ناراحت. کندیم ییاحساس تنها شهیاو هم. ندیا ینم

.شودیپزشک،معالجه م

:اهسته گفت نیغمگ يبا چهره ا فرخ

.متاسفم _

.سال من او را تنها نگذاشتم جدهیدر تمام مدت ه _

اعتماد او را جلب  یسال توانست جدهیمدت ه نیدر ا ایا یباشکوه است ول رایبس نیا د،یختیاو ر يشما عمر خود را به پا _

؟یکن

.اعتماد ندارد یاو به کس _

چرا؟ _

.میگفتیرا به او م قیاز ابتدا حقا دیما با دیگو یپزشک م _

د؟یمگر نگفت _

و در موقع مرگش از السلطنه صحبت کند  زیکس جرئت نداشت در باره عز چیبود ه اتیح دیکه پدرش در ق یزمان _

.مینگو چیبه شهرزاد ه یسالگ جدهیمن خواست تا سن ه

خواسته او چه بود؟ نیعلت ا _

 ستیمن از همسر او چ دگاهید دانستیرا ندارد و چون نم یهر حرف دنیاو نوجوان است و طاقت شن کردیفکر م دیشا _

.دهم حیشهرزاد توض ينتوانم علت شکست انها را برا دیشا کردیفکر م

.مرتکب نشد یبود که هرگز خالف بینج یاو زن چارهیمادر ب _
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.حسن خان تا اخر عمر به او مشکوك بود یهستم ول دهیمن با شما هم عق _

:برگشت و گفت زیگرفته به طرف اتاق عز يا افهیبا ق فرخ

 شینها مونس او نوشته هاو ت کردیاتاق محبوس م نیحسن خان خود را در ا یچه روزها و شبها که در حسرت مهربان _

.بود

.میرا داشت شیکاش نوشته ها يا د،یبه شهرزاد کمک کن دیتوانیم یشما بهتر از هر کس _

خورد؟یاو به چه درد شهرزاد م ينوشته ها _

:و گفت دیکش یبه طرف ما امد و همان لحظه فرخ اه. از عمارت خارج شد  شهرزاد

.به منزل برگردم دیمن با. رودیدرست مثل مادرش راه م _

:و گفت دید ستادهیشد ، فرخ را ا کیشهرزاد که به ما نزد _

د؟یا ستادهیچرا ا _

.در منزل مهمان دارم و مجبورم هر چه زودتر شما را ترك کنم _

.دیبمان کنمیك هشما را تنها گذاشتم، خواهش م دیمرا ببخش _

.از همه وقتم را با تو بگذرانم شیبکنمیم یمدت سع نیو در ا مانمیم رانیدر ا کماهیمن  _

:گفت يبا دلخور شهرزاد

؟ نمیبیشما را م یک _

.گریدو سه روز د _

نجات او ار فکر کردن از او  يمن برا. و به فکر فرو رفت  ددیشهرزاد به کنج اتاقش خز. کرد و رفت  یخداحافظ او

:مرا برداشت و گفتیاو کتاب فارس. خواستم که در خواندن درس ها به من کمک کند

.یسیبنو کتهیبهتر است د _



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 254

شهرزاد مشغول صحبت شد پس از . خود را در اوردم و تا خواستم شروع کنم ، زنگ تلفن مانع از ان شد کتهیدفتر د من

:گفت يلحظه ا

.با تو کار دارد وشیدار _

با . صحبت کند ییبا من تنها خواهدیم است که او یاو از کنار من رفت و حس کردم موضوع مهم. را از او گرفتم یگوش

"گفتم. مجبور شدم  یبا او صحبت کنم ول خواستیکه دلم ننم نیا

.دییبله بفرما _

.کنم یکه ان شب اتفاق افتاد معذرت خواه يدر ابتدا از مساله ا خوامیسالم ، م _

اتفاق افتاد؟ يمگر مساله ا _

خواهم با اجازه شما از او  یمن شهرزاد را دوست دارم و م دیواهراستش رو بخ. به شماست  ياحترما یمنظورم ب _

.کنم يخواستگار

. ازداوج ندار یامادگ یکه او از نظر روح یدانیتو خوب م. يکردیابتدا با خود من صحبت م یخواستیاگر اجازه م _

.یبهتر است فعال درباره ازدواج صحبت نکن نیبنابرا

چطور؟ _

.ردیبگ میمشتکر تصم یعمر زندگ کیياند براکه بتو ستین طیاو در شرا_

د؟یدانیشما از کجا م _

از  ینکرده کس يخواهم خدا ینم. است  ي، او دختر ساده ا دانمیمن او را بزرگ کردم و بهتر از همه مشکالت او را م _

.يریاز او فاصله بگ دیاو سو استفاده کند ،تو با

.دیکنیم نیشما به من توه _

.ناپسند بود اریبدان که کار تو بس ،يشویت که متوجه مخوب اس یلیخ_
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من او را دوست دارم ، به نظر شما جرم است ؟ _

.ستی، مهم رفتار توست که قابل اعتماد ن ستیدوست داشتن جرم ن _

:گفت ادیفر هیشب ییبا صدا وشیدار

دختر  نیا دهمیمن اجازه نم. دیا دهیشکه خودتان تا به حال طعم عشق را نچ رایز د،یکنیشما احساس مرا درك نم _

.به ازدواج نداشت هباشد یاقیکه مثل خودتان اشت دیکن تیترب يرا طور چارهیب

.ینکن شتریب نیپسر جان بهتر است مرا مجبور به توه _

 دهیکوب م نهیبه س دیشد یاو با ضربات يحرفها دنیقلبم از شن. لرزد یدر وجودم م يزیرا قطع کرده و حس کردم چ تلفن

جوان کم سن و سال  کیمن است که  یلحظه حس کردم از ناتوان کی. دیلرز یم میصورتم برافروخته و دستها. شدیم

.گونه مرا برنجاند نیتواند ا یم

:دیشد و پرس کیبه م ننزد شهرزاد

:چه گفت وشیدار ده؟یچرا رنگن پر _

.که موفق هم شد زدیداشت که اعصاب مرا به هم بر میتصم _

چطور؟ _

.برمیاز صحبت کردن با او رنج م _

؟يدیدیم يگریقبال او را طور د _

.شومینسبت به او حساس م شتریب گذردیهر چه م. حرف تو کامال درست است _

تو را ازرد؟ نگونهیچه گفت که ا _

.کند يخواد از تو خواستگار یم _
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مساله ناراحت کننده ست ؟ نیا يکجا _

.دنش ناراحت هستممن از طرز صحبت کر _

.کندینم نیتوه یگاه به کس چیاست و ه يپسر موقر وشیبه نظر من دار _

.ياز مردها ندار یشناخت چیتو ه میگویو من هم م _

؟يمگر تو دار _

.یدهیجواب مثبت م شیحتما به خواستگار یکنیکه از او م یبانیپشت نیو باا ياو را دوست دار کنمیفکر م _

.ر ازدواج ندارمب میمن فعال تصم _

شود؟ کیحد به تو نزد نیتاا یدهیپس چرا به او اجازه م _

.دهم ینداده ام و نم ياجازه ا چیتا چه حد؟ من به او ه_

.با تو را از سر دور کند یزندگ الیتا خ يبه ازدواج ندار میکه تصم ییبه او بگو دیپس با _

؟ازدواج کنم یتو چه فرق دارد که من با چه کس يبرا _

.يمن ارزش دار يتا چه حد برا یدانیاست که هنوز نم نیمشکل تو ا_

چه گفت؟ وشی؟دار دهیرنگت پر چرا

و متاسفانه موفق شدو زدیداشت اعصاب مرا بهم بر میتصم

چطور؟

.برمیصحبت کردن با او رنج م از

.يدیدیم يگریاو را طور د قبال

.شومیبه او حساس منسبت  شتریب گذردیهر چه م.تو کامال درست است حرف

تو را آزرد؟ نگونهیگفت که ا چه
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.کند ياز تو خواستگار خواهدیم

مسئله ناراحت کننده است؟ نیا يکجا:دیتخت نشست و پرس يرو يبا خونسرد شهرزاد

.هستم یاز طرز صحبت کردنش عصبان من

.کندینم نیتوه یبه کس چگاهیاست و ه يپسر موقر وشیمن دار بنظر

؟ياعتقاد دار یزنیکه م یواقعا به حرف:دمینگاه کردم و پرستعجب به او  با

.مطمئنم بله

.یشناسیمردها را نم تو

.کندینم نیتوه یبه کس وشیفقط گفتم که دار من

.ياز مردها ندار یشناخت چیکه تو ه میگویمنهم م و

؟يتو دار مگر

.یدهیجواب مثبت م شیبه خواستگارحتما  یکنیکه از او م یبانیپشت نیو با ا ياو را دوست دار کنمیم فکر

.به ازدواج ندارم میفعال تصم من

شود؟ کیحد بتو نزد نیتا ا یدهیچرا به او اجازه م پس

.دهمینداده ام و نم ياجازه ا چیچه حد؟من به او ه تا

.با تو را از سر دور کند یزندگ الیتا خ يبه ازدواج ندار میکه تصم ییبه او بگو دیبا پس

ازدواج کنم؟ یدارد که من با چه کس یفرقتو چه  يبرا

يمن ارزش دار يتا چه حد برا یدانیکه هنوز نم نستیتو ا مشکل

کنم؟یازدواج م یدارد که من با چه کس یتو چه فرق يبگو که برا یاست جواب سوالم را بده بهتر

 نمیبب توانمیانقدر دوستت دارم که نم کهنیاز تو مراقبت کنم و مهمتر ا یمادر واقع کیبه پدر و مادر تو قول دادم مثل  من
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.برساند يبتو آزار یکس

 کندیمرا خوشحال م ؟اویکنیمساله را درك م نیآزارد ا یاو هرگز مرا نم:شد و گفت کیرنگ بمن نزد یب يبا لبخند او

به نظر .دهدیو احساس خوب دوست داشتن و دوست داشته بدن را بمن م کندیبا من درددل م دهدیگوش م میبه حرفها

ازار رساندن است؟ نهایتو ا

را  شیدرها توانمیوارد شده که من نم گرید ییایصورتش که از شرم سرخ شده بود نگاه کرده و حس کردم در دن به

به اتاقم رفتم و .او سکوت مرا با سکوتش پاسخ داد و از کنارم دور شد.نگفتم چیسکوت کرده و ه نیببندم بنابرا شیبرو

در همان  یمدت.برپا بود یینامفهوم و در درونم غوغا لحظهمن در آن  يوط کتاب و مطالب آن برامشغول درس شدم خط

 نیاو را بخدا بسپارم با ا دیکه با دمیرس جهینت نیباالخره به ا.زدمیحالت سردرگم مانده و در افکار مبهم خود دست و پا م

و  ریدرگ هبا ستار شهیزخانه رفتم آشپز مثل هماز اتاقم خارج شدم و بطرف آشپ.دمیکش یقیحس سبک شدم و نفس عم

را به آنجا کشانده بود با ورود من همه سکوت کردند و باغبان که از همه با تجربه تر  گرید نیآنهامستخد نیمشاجره ب

.است ختهیبهم ر زیهمه چ نجایا دیزنینم يمدتهاست به آشپزخانه سر:بود آهسته بمن گفت

.با توست حق

ه؟یچ يسر و صداها برا نیا:دمیو پرسآشپز رفته  بطرف

 ییحاال کار بجا یول دانستمیم نیمستخدم یاطیاحت یمساله را ب نیمن ا شودیگم م يزیهر روز چ دیدانیشما نم!خانم

.فرق دارد یلیبا گم شدن کارد و چنگال خ نیو ا شودیکه گوشت و مرغ گم م دهیرس

به او .دمیرا آنجا ند یلحظه برگشتم و جز باغبان کس کی.ردندآنجا را ترك ک یکییکینیآشپز مستخدم يصحبتها با

.دیبه کارتان برس دیشما برو:گفتم

 دیبگو ستیحاضر ن چکسیو ه روندیهمه م دیآ یم شیپ يصحبت از دزد یکه وقت ینیبیم:از رفتن او به آشپز گفتم پس

.یکن گریکدیرا مسئول کنترل  نیکه مستخدم نستیراه ا نیبهتر.ستیکار کار ک نیا
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.برسد جهیبه نت دیشا کنمیرا هم امتحان م نکاریا:کرد و گفت يفکر آشپز

 يبا قدمها.دمیاو را شن هیگر يشدم صدا کیبه پنجره اتاق شهرزاد نزد یوقت.آشپزخانه خارج شدم و در باغ قدم زدم از

.تند خود را به اتاق او رساندم

ده؟یرس نیبزم مگر آسمان یباش نیافسرده و غمگ نهمهینداره ا یلیدل

شدم و در  کیخود ادامه داد به او نزد هیآرام آرام به گر.کالفه باشد کهیدو دست گرفت و مثل کس  نیسرش را ب او

تو  یخوشبخت خواهمیم یندارم همه کس من تو هست ایدن نیرا در ا یمن جز تو کس:کنارش نشستم بعد از نوازشش گفتم

؟یفهمیم نمیرا بب

؟يمن هدر داد يچرا عمرت را به پا:و جواب داداش قطع شد  هیگر يصدا

.من مهم است يکه سرنوشت تو برا یباور کن خواهدید رکنار تو خوشبختم دلم م من

چه کنم؟ دیبا من

 وشیبمن حق بده که از معاشرت تو با دار یول ياز من دار ریغ یبه هم صحبت ازیکه ن یهست یدر سن دانمیباش م عاقل

.نگران باشم

.یقول بده نگران من نباش زیتو ن.عاقل باشم دهمیقول م:کرد و بعد گفت سکوت یکم

چه؟ یعنیعاقل بودن :دیشد و پرس رهیمن خ يسرش را باال آورد به چشمها بعد

؟یکه عاقل باش یدهیچگونه بمن قول م ؟پسیدانیعاقل بودن را نم یمعن

ست؟یبدانم عاقل بودن از نظر تو چ خواهمیم

روشن خود را با لذات  ندهیکن آ یسع یکن يدور یدانیکه درباره اش نم یلیاز همه مسا نکهیا یعنیسن تو عاقل بودم در

.یخراب نکن يلحظه ا

من کجاست؟ ندهیآ
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.يبگذار یپر از خوشبخت يایو قدم به دن یهر چه زودتر به ارامش برس دوارمیام

 نمایبه س خواهدیدلت م:او گفتم دنیاز بوسشانه ام گذاشت و من پس  ياحساس آرامش کرد سرش را رو میحرفها از

م؟یبرو

.مطالعه کنم خواهمیحوصله ندارم م نه

.رومیم میمنهم به سراغ درسها پس

وقتش را  شتریبا من کم ارتباط داشته باشد و به بهانه مطالعه ب کردیم یبعد شهرزاد سع کهفتهیاتاقش خارج شدم تا  از

.رفتیبه باغ م ییدم زدن به تنهاق يو گه گاه برا گذراندیدر اتاق خود م

 نیا دنیبا شن ندیشهرزاد را بب خواهدیدورا دور مواطب او بودم و باالخره آخر هفته فرخ تلفن زد و اطالع داد که م من

.دیایب نجایفرخ قرار است به ا:خبر خوشحال و خندان به اتاق شهرزاد رفتم و گفتم

 یقرار داده آشپز ناهار مفصل زیم يرو بایز یو باغبان دسته گل دیاغ چب زیم يرا رو ینیریو ش يطبق معمول چا ستاره

.و فرخ حدود ظهر وارد باغ شد دید هیته

آنها .بود به استقبال فرخ رفت ختهیشانه اش ر يرا رو شیبتن داشت و موها یرنگ یلباس صورت کهیدر حال شهرزاد

بتن  ییبایفرخ لباس ز.اعتماد شهرزاد را جلب کند  دتوانیاست که م یرا در آغوش گرفتند حس کردم فرخ کس گریکدی

درشت و شفافش مات زده به  يبا چشمها اشتد یرا پشت سر جمع کرده و چهره اش وقار خاص شیداشت و موها

.دییایب دارمیزودتر به د کردمیفکر م:او شد و گفت قیمتوجه نگاه عم يشهرزاد لحظه ا کردیشهرزاد نگاه م

.از منزل خارج نشوم يقوام باعث شد که در هفته گذشته لحظه او رفت دوستان و ا آمد

د؟یآمد رانیتنها به ا شما

.آمدم رانیبه ا ییبه تنها بله

د؟یایب رانیبه ا دیگرفت میسال تصم نهمهیشد که پس از ا چطور
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.کنمینم انجام دهد گرچه هنوزم باور ادیاست که ب ییتو و مادرم بود و البته کارها داریمساله د نیمهمتر

را؟ زیچ چه

.يمرده ا شیسالها پ کردمیتو را که فکر م وجود

به شما گفت که من مرده ام؟ یکس چه

.دیخبر بمن رس نیملوك السلطنه ا قیاز طر کنمیفکر م یبخاطر ندارم ول درست

ه شدم اگر حرفها خست نیاز ا:نسبتا بلند گفت ییبرافروخته شده بود با صدا تیکه صورتش از شدت عصبان شهرزاد

بوده و  یکه مادرم زن خودخواه دمیرس جهینت نیکم کم به ا شدمیهمه گرفتار و سرگردان نم نیا کردیمادرم ترکم نم

.دادهینم تیاهم زیچ چیبه خودش به ه یجز حت

 طهیکه در چه شرا داندیبه اندازه من نم چکسیه یکن نیبه مادرت توه يحق ندار:برخاست و گفت یصندل ياز رو فرخ

.کرد یزندگ یختس

 نهمهیبود که من ا یاو راض ایسال چه قدر کمبود داشتم آ نهمهیکه درا داندینم چکسیمن هم سخت بود ه یزندگ طیشرا

زجر بکشم؟

که از  لیدل نیخانواده پدرت شد فقط به ا يها سهیدس یمادرت قربان:بلند گفت يبود با صدا ستادهیهمانطور که ا فرخ

.بود يریخانواده فق

را با فکر  میسال زندگ نیجدا شدند بهتر گریکدیکرده و چرا از  یندارد که آنها چگونه زندگ یتیمن اهم يبرا رگید

.ستیمهم ن میبرا زیچ چیه گرید دمینرس يا جهینت چیکردن به گذشته از دست دادم و به ه

 شتریدرباره آنها ب چکسیبدان که ه زین انریو ا یرا همانگونه که اتفاق افتاد بدان زیهمه چ ادیتو ب کنمیعکس من فکر م به

فکر ازاد و  نهمهیو بند ا دیپرده از تمام اسرار بردارم و تو را از ق خواهمیو بمن اعتماد کن م ریبگ میتصم داندیاز من نم

.رها کنم
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.بود ضیضد و نق شانیحرفها یرا گفته اند ول قتیادعا کردند که بمن حق همه

.با توست میندارم حال تصم يو واهمه اترس  زیچ چیو ه چکسیاز ه من

ترسم؟یم زیچ کیفقط از :سکوت کرد و فرخ ادامه داد يلحظه ا شهرزاد

ز؟یچه چ از

 کیتو به صورت  يبرا نکاریا کنمیمن فکر م یول يکه بدنبال سرنوشت مادرت از همه سوال کرد یکنیادعا م تو

 تیرا برا زیقاطع هستم و تا همه چ یکنیحس م رایزيشک دار يریگ میدر تصم لیدل نیدر آمده و بهم یسرگرم

.دارمینکنم دست از سرت برنم فیتعر

 قتیحق دنیاز شن یترس چگونهیه:خارج کرد و گفت نهیو با فشار آنرا از س یشهرزاد حبس شد و بسخت نهیدر س نفس

.دیندارم لطفا شروع کن

 يوقت برا میبهتر است ابتدا غذا بخور:فرخ و شهرزاد گفتم رو به. صرف ناهار دعوت کرد يو ما را برا دیرا چ زیم ستاره

.است اریصحبت بس

از :دیمبل نشسته بود پرس يرو کهیفرخ د رحال.رفتند نیبه شاه نش يچا دنیو فرخ پس از خوردن ناهار و نوش شهرزاد

چه خبر؟ ریام

د؟یدانیچه م ریدرباره ام:دیپرس یعصب یمثل برق گرفته ها با حالت شهرزاد

 نیو در آخر دمیسالهاست او را ند.است یمرد خوب میبگو دیاست البته با یپسر خوب ری؟اميزده شده ا جانیانقدر ه اچر

بود که از  یاو تنها کس.او بود يها یبدبخت يشاد زیعز یزندگ طیشرا نیکه او را مالقات کردم جوان بود و در بدتر يبار

.کرد تیمادر تو حما

چرا؟

.دیکشیعذاب م شدیکه به او م یعالقه مند بود و از ظلمبه مادرت  کنمیم فکر
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 .شما گوش کنم يسکوت کنم و به حرفها دهمیم حیترج:گفت رکانهیمرموز به فرخ نگاه کرد و ز یبا نگاه شهرزاد

کمیو  ستیب فصل

همراه خود  زیمرا نرفت و  یم ارتیمادرم هر ماه به ز. دمید میرا در حضرت عبدالعظ زیعز یبار در دوازده سالگ نیاول

، مادر دست مرا  دیرس یم حیدستش به ضر یشلوغ بود که کمتر کس يبود ، حرم به قدر روزید نیانگار هم. برد  یم

 گریکدیبه  حیشدن به ضر کینزد يمردم برا. بودم  دهیچسبمحکم در دست گرفته بود و من از ترس گم شدن به او 

:زدم و به مادر گفتم ادیلحظه از شدت درد فر کیشد ،  دهیسر من کوببار با آرنج بر  نیآوردند و چند یفشار م

؟ آنجا چه خبر است ؟ میجلو برو دیچه با يبرا-

.برسد حیحتما دستمان به ضر دیبا-

چرا ؟-

.صواب دارد-

.رمیمیشوم و م یدست و پا خفه م ریتا آنجا من ز-

.یتحمل کن ینمانده ، بهتر است کم يزیچ-

من . را گرفت  حیمادر دست مرا رها کرد و با دو دست ضر. میرساند حیبه ضر تیجمع نیبا فشار خود را از ب خرهباال

 دنیکه در اطرافم بودند و د یمردم يو زار ونیش يصدا. نگاه کردم  حیداخل ضر يکردم و به پول ها دیاز او تقل زین

:آهسته به او گفتم. ه بود مرا ناراحت کرد شد ریصورتش سراز يبر پهنه  لیمادر که مثل س ياشک ها

.کند یمن درد م يمادر پهلو ها. میکنم برو یخواهش م-

مردم دائما . شنود  یمرا نم يکه صدا دیرس یادامه داد و به نظر م ستنیمن همچنان به گر يبدون توجه به حرف ها مادر

چشم  کیدر . رها شود  حیاز ضر میباعث شد که دست هاتیبودند و باالخره موج جمع گریکدیدر حال فشار آوردن بر 

گم شدم و مردم مرا با خود به  تیجمع لیمن در س. دیرا نشن میزدم صدا ادیبر هم زدن از مادر دور شدم و هر چه فر
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لحظه به  کی. آمدم  رونیو باالخره از حرم ب دمیرس جهیهر چه مقاومت کردم کمتر به نت. سمت خارج از حرم بردند 

حرکت کردم  ابمییزدم او را م یکه حدس م یدوباره در جهت. نفس تازه کردم  یکم. دمیو مادر را ند تمیاطرافم نگرس

 یشده بود درد م دهیکه بر سر و گردنم کوب ییو مشت ها تیتمام بدنم از شدت فشار جمع. نتوانستم جلو بروم  یول

.خواهد کرد دایمرا پ بمانم او اطیکه اگر در ح دمیرس جهینت نیکرد و به ا

هم سن و سال خودم آنجا  يدختر. بود پناه برده و با ترس و لرز نشستم  هیکه سا اطیاز ح يبرهنه به گوشه ا يپا با

:دیزد و پرس ينشسته بود و به من لبخند

؟ یتنها هست-

.نه ، با مادرم آمدم-

.است ارتیحتما مثل مادر من در حال ز-

.بله-

کجاست ؟ تیکفش ها-

.دانم ینم-

هیسا ریساعت ز کیو  دمیبار او را د نیاول يآن روز برا. م  دیهمراه او خند زیاز جواب من خنده اش گرفت و من ن او

که از  یلحظه مادر را در حال کی.است  ریفق يکه از خانواده ا دمیفهم شیاز لباس ها. میدرخت با هم حرف زد کیي

آهسته به .گردد  یسرگردان به دنبالم م اطیکه در ح دمید ردیرا بگ شیاشک ها يت جلوتوانس ینم یشدت ناراحت

:گفتم زیعز

.بروم دیبا. آن خانم مادرم است -

؟ نمیب یدوباره تو را م یک-

.گریماه د کی-
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.میآ یم نجایمن هر هفته به ا-

:و گفت دیمن سر و صورتم را بوس دنیمادر با د. او جدا شدم  از

؟ ي؟ چرا در کنار من نماند يدیترس یلیخ. یاله رمیبم-

.ماندم تا حاال مرده بودم یدر کنار تو م اگر

دیو از مادر پرس اوردمیباالخره طاقت ن. از خاطرم دور نشد  يلحظه ا زیخندان و شاداب عز يهفته گذشت و چهره  کی

:

؟ میرو یم ارتیامروز به ز-

:گفت مادر

؟ يافتاد ارتیکار ندارم ، چطور شد که تو به فکر ز نیا يوقت برا شتریبار ب کییکه ماه یاند ی، م ریخ-

.رود یکردم که هر هفته به آنجا م دایپ یدوست-

؟ يریگ یها دوست م بهیهست و تو از غر لیهمه دختر هم سن و سال خودت در فام نیا-

ما از همان روز شروع  ییآشنا. ندادم  یحیتوض چیدانستم ه ینم زیزاو نگاه کردم و چون خودم علت عالقه ام را به ع به

با  یآنقدر به او عالقه مند شدم که به دوست یول ستیما ن هیشب یو طبقات یدانستم از نظر خانوادگ یکه م نیشد و من با ا

روز با هزار  کی. ال بود هم از معاشرت با من خوشح زیعز. کردم  یها او را دعوت م یمهمان شتریاو ادامه دادم و در ب

شهر بود  نییکه داده بود به آن محله که پا یو آدرس یدردسر از مادر اجازه گرفتم تا به منزلشان بروم و با درشکه چ

.رفتم

آن از چوب و  یمی، در قد زدیبر شیها واریبود که هر لحظه احتمال م رفت د دهیکهنه و پوس يبه قدر داهللایمش  منزل

ِ آن که در گوشه و کنار به چشم  ماندهیباق يمعلوم بود که تکه رنگ ها. رنگ نداشت  شیجاها یو بعض فلز ساخته شده

کوبه ها به خاطر لمس مکرر . ساختن منزل به آن زده بودند  موقعشیدر است که سال ها پ يهیخورد آثار رنگ اول یم
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 یب یشده و آنها را به صورت سنگ ختهیر شیکه لبه هارنگ و رو رفته  يدر دو سکو رونیب. را نداشت  هیاول يبرق و جال

بعد از ورود به  وآزرد  یمشام انسان را م یبیعج ينا يشد بو یدر باز م یوقت. خورد  یقواره در آورده بود به چشم م

شد که حوض  یم دهید یکوچک اطیداالن کوتاه و بعد ح. را نداشت و چرك شده بود  هیرنگ اول شیکه آجرها یهشت

بود که  یپرگل یشمعدان يپر از گلدان ها هیبود و لب پاشو هیدور حوض پاشو. وسط آن قرار داشت  یو بزرگ یمیقد

 یختگیلب حوض قرار داده بود تا ر يفرسوده  يقسمت ها يآنها را رو یخاص يقهیخانم ، مادر بزرگت ، با سل يبدر

 نیسه پله از سطح زم ياشت که هر کدام به اندازه اتاق قرار د کیاطیدر هر طرف ح. سنگ ها کمتر به چشم بخورد 

خانم دائما در حال رفت و آمد و  يبدر. رفت  یم نییاز اتاتق ها مطبخ بود که چهار پله پا یکینیزم ریز. باالتر بود 

ات و ، مربا ، غالت ، حبوب یترش يبود که محل نگهدار اطیح گریطرف د ینیرزمیز. پخت و پز در آن نقطه از منزل بود 

 اریبس داهللایکه در آمد مش  نیبا ا. کرد  یم يرا در آن نگهدار ییمواد غذا یخاص يقهیخانم با سل يبرنج بود و بدر

 يبا آبرو دار شهیکرد و هم یمعجزه م ییاو با صرفه جو یکرد ول یروزمره تجاوز نم راكاندك بود و از حد خورد و خو

.دید یرك ماز مهمان تدا ییرایپذ يبرا نیرنگ يسفره ا

مثل همه  داهللایاو نداشتند و مش  یجز خوشبخت ییآنها آرزو. بود  داهللایخانم و مش  يبدر ی، تنها فرزند و دلخوش زیعز

 دیکرد و شبانه روز به ام یرا با کار پر م شینه چندان دوستانه زندگ يتند و برخورد یآن دوره با اخالق ریفق يمرد ها ي

.نداشت یشرفتیآنها پ یزندگ یلکرد و یالش مت شتریب يدر آوردن لقمه ا

متمول و سرشناس مالك انتخاب همسر را هم سطح بودن دو  يبود که خانواده ها نیمعموال رسم بر ا میقد يزمان ها در

از  دیثروت نبا« : داشتند  دهیشد و عق یانجام م لیدر فام یاشراف يبه خصوص ازدواج خانواده ها. دانستند  یخانواده م

 یتفاهم نداشته باشند و حت يمورد چیممکن بود عروس و داماد در ه فتر شیپ ییرسم تا جا نیو ا» .انواده خارج شود خ

.شد یآنها انجام م نیب يبزرگتر ها ازدواج دستور يهیبه توص ینبودند ول گریکدیاز نظر سن و سال هم مناسب 

 يرا دوست نداشتند و در ظاهر همه  گریکدیداد که دو نفر  یمرخ  یمتعدد و اتفاقات ناهنجار وقت یمسائل اخالق بروز
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.دندید یآنها را خوشبخت و موفق م لیفام

در حد خواندن و نوشتن داشت و با  ییابتدا التیتحص. و زبر و زرنگ بود  بایسمسار ، نسبتا ز داهللای، دختر مش  زیعز

داشت  یسع شهیاو مشکل پسند بود هم یشوهر دهند ولداشتند او را  یسع یهمگ لیافراد فام یبه سن نوجوان دنیرس

معروف بود و به  يبه بلند پرواز انیاطراف نیب لیدل نیبه هم. متمول انتخاب کند  ياز خانواده ها یدوستان لیخارج از فام

که باالخره  ادامه داد لیزنانه خارج از فام يها یهمانیبا دوستان مختلف و رفتن به م انهیمخف يآنقدر به رفت و آمد ها

.خود دست و پا کرد يبرا یخانواده اشراف کیاز  يخواستگار

:خواندم که نیاو چن ينوشته ها در

 یدر پوست خود نم ي، او که از شاد ندیایب زیعز يالدوله به خواستگار نیکه قرار بود از طرف حسن خان ام يروز

و  یو هشت اطیپرداخت و با وسواس فراوان کوچه و حزده و مضطرب به رفت و روب منزل  جانیاز صبح زود ه. دیگنج

 ياز سکوها یکیيلحظه رو کیکرد و  جادیدر او ا یبیجنم و گرد و غبار حس ع يداالن منزل را آب و جارو کرد ، بو

:دیشینشست و با خود اند یهشت

افکار غوطه ور  نیت ، در انخواهد داش یغم گریثروتمند شود د يخانواده  کیو او عروس  ردیازدواج سر بگ نیا اگر

:خانم گفت يبود که بدر

.کن ی؟زودتر آب حوض را خال یکن یدست و آن دست م نیچرا ا-

آب حوض ماه ها عوض نشده و . ستیبازگشت و لب حوض رفت و به آن نگر یواقع يایبه خود داد و به دن یتکان زیعز

:زد ادیفر زیشدند عز ینم دهیها در آن د یماه یآن را گرفته بود و حت يلجن همه جا

.را ندارم فیحوض کث نیکردن ا زیمن قدرت تم-

.ياوری، پس بهتر است ادا در ن میکن زیمن و تو حوض را تم دیکه با یدان یم-

.از من کار نکش نقدیکنم ا یخواهش م-
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کرد و بعد  زیاتاق ها را تم یرنگ يها شهیش يریبه مطبخ رفت و غرغرکنان به او ناسزا گفت و او با دستمال گردگ مادر

کرد و دوباره به اتاق  زیآب زده آنها را تم يآورد و تکان داد و با جارو وانینخ نما شده را به ا يوارد اتاق شد و فرش ها

کرد و تا عصر مشغول کار  زیخالصه همه جا را تم. مشغول شد  یمیقد يها نهییبازگرداند و بعد به پاك کردن الله ها و آ

. دیاز اتاق خواب ياز حال رفت و در گوشه ا یاز شدت خستگ چارهیب زیعز یو مرتب شد ول زیباالخره منزل تم. بود 

:خانم وارد اتاق شد و گفت يبدر

.به صورتت بکش ینخواب ، زودتر لباس عوض کن و دست نقدریا-

 شیدر چشمها يسرمه ا ینفهم یبفهم کرد و دابیسرخاب سف یکم. از جا برخاست و به پستو رفت  یبه سخت زیعز

لحظه با  کیاتاق خوابش برد که  يگلدار از پستو خارج شد و گوشه  یو لباس دیقرمز و صورت سف يبا لب ها. دیکش

را که از  يچا ینیس. سر کرد و به مطبخ رفت  يدیسفبا عجله چادر . مادر متوجه شد مهمان ها منتظر او هستند  يصدا

 یو قندان یشاه عباس یرا که در آن استکان نعلبک ینیلرزان س یبرداشت و به مهمانخانه برد و با دست قبل آماده شده بود

.مهمان ها گرفت يپر از قند داخلش بود جلو

انداختند و  گریکدیبه  یاو را ورانداز کرده بعد نگاه يسراپا زیبودند با ورود عز یها که دو خانم با چادر مشک مهمان

.تشکر کردند ين چابعد از برداشت

از  دیرس یداشتند و به نظر م زیهمه چشم به عز. کرد  ینم یکس صحبت چیاتاق را در بر گرفت و ه نیسنگ یسکوت

نگاه تاب و تحملش تمام شده بود از خدا خواست که زودتر مجلس  نیا نیبار سنگ ریمتعجب شده اند او که ز يزیچ

.بکشد یتمام شود و او بتواند نفس راحت

در  زیآن شب تا صبح عز. کرده و رفتند  یخداحافظ زیدهان عز دنیو مهمان ها پس از بوس دیرس انیانتظار به پا باالخره

مادر او را از  يفرو رفت که صدا نیسنگ یبه خواب دیدم دهیسپ یبا خود کلنجار رفت و وقت یاشراف نیریش یزندگ يایرو

:کرد که گفت داریخواب ب
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؟ یخواب یم قدرنیشو چرا ا داریب-

او در  دنیخانم با د يبدر. و دوباره خوابش برد  ستیآمد ، اطرافش را نگر رونیکسل و ناراحت از رختخواب ب زیعز

:و گفت دیاو کش يشد ، لحاف را از رو یرختخواب عصبان

.وابت را جمع کنبلند شو دختر رختخ! نازت باال رفته  نقدریکه ا يالدوله شده ا نیعروس ام یکن یم الینکند خ-

 یبعد استکان. لب حوض رفت و دست و صورتش را شست . از رختخواب خارج شد و آن را جمعکرد  یتیبا نارضا زیعز

کرده بود  یمخف یرختخواب ها اضاف ریکه ز یکوچک نهییدر آ. و خورده نخورده به پستو رفت  ختیخود ر يبرا يچا

:و گفت ستیخود را نگر

.يآدم پولدار شو کیتا زن  یخودت را بکن یسع دیهم با يریاگر بم-

عصر روز . را فراگرفت  زیوجود عز يسراپا بیعج ينشد ، دلشوره  يحسن خان خبر يروز گذشت و از فرستاده ها دو

در حال رفت و آمد  يسرکوچه طبق معمول افراد. حمام از منزل خارج شد  يبه بهانه . دوم حس کرد دلتنگ است 

از پشت سرش  ییشد صدا یم کیکه به حمام نزد ورط نیهم. نظر گرفت  ریچادر همه جا را ز ریاز ز زیو عز. بودند 

:گفت

عجله ؟ نیکجا با ا-

مرد خم شد و بقچه را .افتاد  نیبغلش به زم ریحمام از ز يآن مرد هول شد و بقچه  يصدا دنیبه محض شن زیعز

 ياز سر و لباس مرد حدس زد آدم پولدار زیعز. به او کرد  ینگاهداد  یم زیکه آن را به دست عز یبرداشت ، در حال

 اریاخت یاو ب ییبایز دنیمرد با د. شد  انینما یکل بهحمام چادرش را رها کرد و صورتش  يگرفتن بقچه  يبرا. است 

:گفت

.بایچه ز... اه -

مرد . بانفوذ مرد کرد و از او دور شد  يها به چشم یگرفت نگاه یکه بقچه را م یزد ، در حال يناخود آگاه لبخند زیعز
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به مرد که  یاز پشت در نگاه. و داخل شد  دیبه در حمام رس زیعز. که او از نظر محو شد نگاهش کرد  ییو تا جا ستادیا

.رفت کرد و دور شدن او را تماشا کرد یخود م یاختصاص يبه سراغ درشکه 

 يآرزو کرد روز. جذاب آن مرد از نظرش محو نشد  يهم چهره  لحظه کیدر حمام بود  زیکه عز یتمام مدت در

آن شب تا . او را نگاه کرد  يدرشکه  يچرخ ها يو متانت او داشته باشد و در بازگشت به منزل جا ییبایبه ز يشوهر

تاد و او اف ادیشدن به  داریروز بعد به محض ب بحص. را پشت سر گذاشت  یازدواج با آن مرد شب خوش يایصبح در رو

:خانم باال رفت يبدر ياز اتاق نشست و در فکر بود که صدا يآنقدر گوشه ا

افتاده ؟ ی؟ اتفاق یچرا انقدر ساکت زیعز-

.حرف زدن ندارم يحوصله -

.زود به مطبخ برو و ناهار درست کن. حوصله ندارم  دیدارد که دختر بگو یچه معن-

به مطبخ رفت و شروع به پختن غذا کرد و  نیندارد بنابرا یو عاقبت خوشدانست که مخالفت با مادرش آخر  یم زیعز

آن مرد خوش چهره ، لحظات کسل  ادیبه  ستینگر یم گید ریز يها زمیکرد و به ه یطور که اجاق را فوت م نیهم

.را پشت سر گذاشت يکننده ا

از  یکیآهسته خود را به پشت  زیعز. رداخت با مادر به گفتگو پ یخانم آمد و در هشت يبدر داریبه د یشد و خانم عصر

خانم با  يبدر. پس از خروج آن زن با سرعت خود را به اتاق رساند . دینشن چیاز مکالمات آنها ه یستون ها رساند ول

:دیپرس زیاخم آلود وارد اتاق شد و از عز يچهره ا

؟ یکن یو چه م یپوش یها چطور لباس م یمعلوم هست در مهمان-

مادر ؟ یام مهمانکد-

:و گفت دیلب غر ریز مادر

.دهم یزنانه را به تو نم یرفتن به مهمان ياجازه  يریبار اگر بم نیا-
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از اتاق پناه برد و چشم  يبه موضوع بدهد به گوشه ا یتیکه اهم نیآورد بدون ا یمادر سر در نم يکه از حرف ها زیعز

.فرو رفت نیریش یش مجسم شود و در همان جا به خوابمرد دلخواهش در ذهن يرا بست تا چهره  شیها

.او آورد يبرا یغامیخانم آمد و پ يبدر داریبه د یبعد دوباره زن روز

:دستپاچه شده بود به زن گفت غامیپ دنیخانم که از شن يبدر

.رق داردزنند که با روز گذشته ف یم یکه هر روز حرف میخانواده هست نیا يخانم مگر ما مسخره  نیگل-

.کار را ندارم نی، من جرات ا دیتواند به اونه بگو ینم یمالقات دارد ، کس يخود حسن خان تقاضا نباریا یول-

.که خواهرانش منصرف شده اند دیشما گفت-

.دهد رییتواند نظر او را تغ ینم یاست و کس ياو مرد مستبد-

در حال در  یحس کرد اتفاق. ختیدر قلبش فرو ر يزیداد چ یآنها گوش م يبه حرف ها انهیکه مخف یدر حال زیعز

.ستیداند چ یحال وقوع است و او نم

:رفت و به او گفت زیبه طرف عز یخانم با مهربان يخانم منزل را ترك کرد و بدر نیگل

؟ يخواهد عروس شو یدخترم دلت م-

:که صورتش از شرم سرخ شده بود گفت یدر حال زیعز-

.بچه ام من هنوز-

.با پدرت ازدواج کردم یمن در نه سالگ. یتو هفده ساله هست-

.ازدواج ندارم یمن فعال آمادگ. آن دوره گذشت -

بار  کیو بدان که بخت  یشوهر کن دیشود با دایپ یهر وقت جوان خوب. خواهد  یم یمگر ازدواج امادگ. چه حرف ها -

.زند یدر خانه را م

:دیآهسته پرس زیعز
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؟ یشناس ی؟ شما او را م ستیبخت ک نیا-

.اند دهیو پسند دهیتو را د یمهمان کیخواهرانش در . الدوله است  نیحسن خان ام-

به منزل ما آمدند ؟ شیهمان دو خانم که چند روز پ-

.بله-

؟ دیو پس از رفتن آنها شما با من دعوا کرد-

 يزیاو چ ایخانم آورد با تو دعوا کردم ، ثان نیکه گل يا نکردم بلکه پس از خبراوال که من پس از رفتن آنها با تو دعو-

.کرد یم یرا عصبان يگفت که هر مادر

مگر او چه گفت ؟-

.منصرف شده اند يو از خواستگار دهید يگریمثل اشراف بوده و حال آنها او را طور د یگفت که دختر شما در مهمان-

؟ دیایجا ب نیاهد به اخو یپس چرا برادرشان م-

؟ يکرد یما گوش م يپس تو به حرف ها-

:گفت یبا دستپاچگ زیعز

.دمیرا شن تانیو بدون قصد و منظور حرف ها ستیک نمیراستش کنجکاو شدم بب-

.ندیخواهد تو را بب یبه هر جهت حسن خان م-

؟ یک-

.ا عوض کنو لباست ر ي، زود باش دست و صورتت را بشو گریساعت د کی-

شدن در ، قلبش از جا کنده  دهیموها و لباسش را مرتب کرد و با کوب. رفت  نهییبرخاست و به طرف آ یبا نگران زیعز

نفس او در . که مادر از اتاق مهمانخانه او را صدا کرد  ندیحسن خان را بب يمایداشت و کنجکاو بود س یبیعج جانیشد ، ه

آن مرد سرش  دنیدر را باز کرد و وارد شد و به محض د. رفت  نخانهبه طرف مهمامضطرب  یحبس شده و با حالت نهیس
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مادر . از اتاق نشست  يو بدون سالم گوشه ا. او زبانش بند آمد  دنیبا د. بود  شیاهایکه او همان مرد رو رایرفت ز جیگ

:فتسکوت مرد سالم کرد و گ يپس از لحظه ا. آوردن از اتاق خارج شد  يچا يبه بهانه 

هست ؟ ادتانی،  میمالقات داشت گریبار د کی؟ ما  دیمن ناراحت شد دنیاز د-

:آهسته گفت. توانست به او نگاه کند  یاز خجالت نم زیعز

.تعجب کردم یلیشما خ دنیاز د. که سالم نکردم  دیببخش-

:گفت زیآورد و به عز يخانم وارد اتاق شد چا يبدر

.زنند یدر م-

 شیکه دستها یرفت و در حال گریبه اتاق د. از اتاق خارج شد  يبا دلخور. شد که وقت ترك کردن اتاق است متوجه  او

«چقدر خوشبختم« : تب دارش گذاشته بود گفت  يگونه ها يرا رو

با » !حسن خان است  مایمرد خوش س نیا یعنی« : خود را در آن نگاه کرد و دوباره گفت . رفت  نهیبه طرف آ بعد

 نیآخر ينگاه کرد تا برا رونیو به ب دیعقب کش یرا کم ياتاق رساند ، پشت در يپا خود را پشت پنجره  يصدا دنینش

و  دیرا د زیاز صورت عز یمیاتاق ها چرخاند تا باالخره ن يرهپنج يرا رو شیحسن خان انقدر چشم ها. ندیبار او را بب

.فرو رفت زیدر قلب عزرینشست که مثل ت شیلب ها يبه رو یلبخند کمرنگ

 يمادر که از پشت پنجره . دیکش ینشست و آه نیزم ياش حبس شده بود بعد از رفتن او رو نهیکه نفس در س زیعز

:او شده بود بعد از ورود به اتاق گفت يرعادیاتاق شاهد حرکات غ

؟ يدیچه شده ؟ چرا رنگت قرمز شده ؟ او را د-

.فکر کنم دیبا-

 ی، م يشو يخانواده ا نیعروس چن یاز خدا بخواه دی؟ با دهیاو تو را پسند نی، صبر کن بب یزن یده مگن يحرف ها-

.خانم گفت که ملوك السلطنه مادر حسن خان از اشراف است نیچقدر سرشناس هستند ؟ گل یدان
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از شوق ازدواج با حسن در درون  یکرد خود را خواهان او نشان ندهد ول یبر پا بود سع ییکه در درونش غوغا زیعز

شده  کینزد شیکه عاشق است و به آرزو یوجودش را فرا گرفت و آن شب را با احساس کس یدالوصفیزا يخان شاد

.دیخواب

خانم صحبت کرد و موافقت داماد را به  يآمد و با بدر داهللایالدوله به منزل مش  نیاز منزل ام يرو بعد فرستاده ا صبح

.کرد و قرار شد عصر همان روز همراه خانواده با شال انگشتر خدمت برسندعروس اعالم  يخانواده 

:گفت داهللای، به مش  دیگنج یخانم که ا شوق در پوست خود نم يبدر

.میامروز عصر مهمان دار-

مهمان ؟-

سرش کرد و گفتبه هم قیعم ینگاه داهللایمش .اورندیو قرار است شال و انگشتر ب دیرا پسند زیبله حسن خان ، عز-

:

دارد ؟ یمرد ثروتمند چه عواقب کیبا  ریدختر فق کیازدواج  یدان یم-

.شوند یانشااله خوشبخت م-

.ستمیمطمئن ن-

.مینکن یبهتر است ما دخالت. گرندیکدیآنها خاطرخواه -

خاطر خواه ؟-

.ستیردار ندست ب. شده  زیدل نه صد دل عاشق عز کیاست که حسن خان  نیمنظورم ا-

.بگذراند ریبه خ خدا

 دیکه مادر و دختر ناام يغروب لحظه ا. امدین یهر چه صبر کردند کس یشد و همه چشم انتظار مهمان ها بودند ول عصر

 يستون طور کیپشت . رفت یپشت سر او به هشت زیخانم ا شتاب برخاست و عز يبدر. شدند کوبه در به صدا در آمد
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.ندینباو را  یکه کس ستادیا

:دیو پرس کردیخانم با تعجب به او نگاه  يبدر. برافروخته و آشفته وارد شد یخانم با حالت نیباز شد و گل در

؟یهست تنها

.ندیایمتأسفانه خواهران حسن خان حاضر نشدند ب بله،

دند؟یرا نپسند زیعز مگر

. شناسم یکرده و بتر از شما آنها را م یا زندگدارند، من سال ها با آنه یو اشراف چه اخالق انیاع نیا دیدان ینم شما

برادر  ياریخواهرها از ترس ملوك السلطنه عقب نشسته و حاضر به  یدارد ول یحسن خان دست از دختر شما بر نم

.ستندین

م؟یدار بییما چه ع مگر

همه  دیکار را بکن نیاگر ا. دیحرفش را هم نزن: خانم گفته. گردند یبا بزرگان نم لتانیو فام دیفقط چون لقب ندار چ،یه

.کنم یشما را از ارث محجروم م

د؟یآورد غامیامروز چه پ پس

نتوانست و خواهرها از ترس  یکنم ول یم یمن مادر را را ض د،یبرو يخان به خواهرانش گفت شما به خواستگار حسن

.مادرشان منصرف شدند

ست؟یما چ فیتکل پس

.مییآ یخواستند و گفتند از خجالت خرج و مخارج شما در مفخرالسلطنه و شم السلطنه معذرت  خانم

کرد،  ستنتیشروع به گر اریاخت ینشست و ب نیزم يپشت ستون، رو. سست شد شیزانوها یاز شدت ناراحت زیعز

 یچه م نجایا: دیو پرس دیرا د زیخانم، عز يخانم رفت بدر نیگل یوقت. دل دردمندش را يجز صدا دیشن ینم چیه گرید

؟یکن یم هیچرا گر؟یکن
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حادثه سوته بود  نیخانم که تا مغز استخئانش از ا يبدر. نگفت چیسر بلند کرد و معصومانه به مادر نگاه کرد و ه زیعز

.شود، البد قسمت نبوده یهر چه خدا بخواهد همان م رد،یمادرت بم یاله: او را در آغوش گرفت و گفت

:دیبا تعجب پرس دیو همسرش را د زیعز نیغمگ چهره یوقت. به منزل آمد دالهیهنگام مش  شب

چه شده؟ د؟یماتم گرفت چرا

.میگو یم تیمرد، بعداغ برا یاست نپرس بهتر

ندارم،؛ زود بگو چه شده؟ طاقت

.منصرف شدند خواستگارها

آوردند؟ غامیدادم، پس چرا پ وهیو م ینیریهمه پول ش نیکردند، من ا غلط

انزمیسر عز يفدا ؟یزن یداد م چرا

.يشد وانهیواقعا د تو

.کرد که همانجا خوابش برد هیاز مشاجره پرد و مادرش ناراحت شد و به پستو رفت و آنقدر چگر زیعز

:به مادر گفت رد،یگرفت از مادر حسن خان انتقام بگ میروز بعد تصم صبح

.امروز به منزل فرخ بروم دیبده اجازه

پردردسر؟ یخبر است؟ باز هم مهمان چه

.بروم ییجا دیمرا مسخره نکن، دل تنگم بامادر

را  دنشیکه انتظار د يو او درست در لحظه ا دیایبه او اجازه داد تا به منزل ما ب زیعز یشانیپر دنیخانم با د يبدر

:دمیپرس. متعجب و خوشحال شدم اریاو بس دنیمن از د. نداشتم به منزل ما آمد

؟یکن یو چه م یتکجا هس نم،یب یاست تو را نم یمدت! عجب چه

نظام السلطنه که خواهران حسن خان حضور  یکرد و من حدس زدم در مهمان فیمن تعر يتمام ماجرا را برا زیعز
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:دادن به او گفتم يدلدار ياند و برا دهیبرادرشان پسند يکه از اشراف است برا نیا الیو به خ دهیداشتند او را د

.هستند یمتکبر و از خود راض اریکه خانواده بس رایز یمرد ازدواج نکنحدس من درست باشد چه بهتر که با آن  اگر

.است یخوب اریکنم مرد بس یو من فکر م ستیطور ن نیحسن خان ا یول

از  يآن ها از قاجارها. ملوك السلطنه و دخترانش زبانزد دوست و آشنا هستند یحسن خان ندارم ول يرو یشناخت من

.هستند یخودراض

.رمیوك السلطنه انتقام بگاز مل دیبا من

.تالش کند تا به معشوق برسد دیفقط با یعاشق واقع کیاست،  دیکار از تو بع نیا

.هستم یزن عصبان نیچقدر از دست ا یدان ینم

تا آنجا  يبرخاست تا به منزل بازگردد و من به او قول دادم درباره موضوع خواستگار زیعز. در حال غروب بود آفتاب

.را به او اعالم کنم جهیو نت قیحقکه بتوانم ت

*******

:را مالقات کردم، به او گفتم زیرفته و عز دالهیهفته بعد با دست پر به منزل مش  کی

.الزم را به عمل آوردم قاتیتحق من

کجا؟ از

زدم تو را  یمشد که آنها همان طور که حدس  رمیدور مادر که با آنها رفت و آمد دارد دستگ يها لیاز فام یکیقیطر از

نوکر آنها  ینوکر خود را به دنبالت فرستادند وقت یکه تو از اشراف هست نیا الیو به خ دهینظام السلطنه د یدر مهمان

که تو را به  نیشناسند و از ا یجا آمده و تو را م نیشود و خود به ا ینمدهد باورشان  یآدرس خانه شما را به آنها م

 يو به آنها گفته که برا دهیو پسند دهیکه برادرشان تو را د رایشوند ز یم مانیسخت پش کرده بودند شنهادیبرادرشان پ

 یمنصرف م يخواستگار ازشود  یازدواج نم نیبه ا یدانند مادرشان راض یآنها هم چون م. ستیجزء او مهم ن چیمن ه
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.شوند

.کند تواند با من ازدواج ینباشد او نم یمادرش راض یتمام شد، وقت زیهمه چ پس

.ندیکه ملوك السلطنه تو را بب میکن يکار دیما با م،یکنم موفق شو یام که فکر م دهیکش ينقشه ا من

.او مهم اصل و نسب من است يدارد، برا یفرق چه

 ینام سلطنه که به پشت نام خود م کیشان حک شده؟ آنها فقط با  یشانیپ ياصل و نسب انسان ها رو یکن یم فکر

.برند یود را باال مگذارند احترام خ

؟ییگو یفهمم تو چه م ینم من

چرا مادرم اسم مرافرخ گذاشت؟ یدان یم

.دانم ینم نه،

انسان ها به اك بودن روح و طرز رفتار آنهاست نه به نام  تیاز نظر او شخص رد،یپشت آن قرار نگ يسلطنه ا نکهیا يبرا

.شانیو نشان پدر

.يکه ا يدانم چه نقشه ا یهم نم باز

.السلطنه بشناسد يکن که ملوك السلطنه تو را به نام عز کرف

.هستم زیمن عز یول

فقط به من بگو . میکن یم یاست که تو را با لقب به او معرف نیمنظورم ا ش،یندیخوب فکر کن و ب. فکر نکن یسط آنقدر

؟يواقعا حسن خان را دوست دار

.که دوستش دارم البته

.ش تا خبرت کنممنتظر با. به من اعتماد کن پس

که با  یوقت. دیمرا شن يبود و حرف ها ستادهیکردم پشت در اتاق ا یصحبت م زیکه با عز یخانم در تمام مدت يبدر
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:شدم و گفتم کیمن به او نزد. کردم به سرعت از آنجا دور شد و به مطبخ رفت یخداحافظ زیعز

.مزاحم شدم، خداحافظ دیببخش

:خانم گفت يبدر

.دیاشداشته ب فیتشر

:دادم پاسخ

.دیآ یبه منزل ما م زجانیبار عز نیبروم، انشاءاهللا ا دیبا

22فصل

:سدینو یدر خاطراتش م زیعز

اشتها  يبرد و او جوشانده ا میهفته خواب و خوراك نداشتم و آنقدر الغر شدم که مادر مرا نزد حک کیآن شب تا  از»

 ریآب ز ،يشده ا بایچقدر ز: گفت یم دید یکه هر کس مرا م يکرد که با خوردن آن چاق شدم، به طور زیآور تجو

«.پوستت رفته

آمد آنها  یاز خانواده ملوك السلطنه خوشش نم نکهیبدهد و با ا یکردم مهمان یمن با هزار مکافات مادر را راض باالخره

.منزل ما شرکت کند یمانکرد تا در مه یبا هزار مکافات مادرش را راض زین زیبه خاطر من دعوت کرد و عز زیرا ن

او خوشحال شدم، او را به اتاقم بردم و درها  دنیصبح زود درشکه گرفت و به منزل ما آمد و من از د زیعز ،یمهمان روز

به هم خوردن ظرف و استکان و  يشده و از هر طرف صدا یاندرونیرفت و آمد نوکر و کلفت ها باعث شلوغ. را بستم

.بودند یمهمان فاتیو تشر ناهارآماده کردن  يه در تکاپوهم. دیرس یبه گوش م یتعلبک

.بپوش: دادم و گفتم زیخود را به عز يبایز ياز لباس ها یکیمن

.چاق شدم یلیتنم نرود، خ دیشا: گفت او
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.السلطنه است زیباشد نام تو امشب عز ادتی. يباز هم از من الغر تر یهر چقدر چاق شده باش یول

م؟یدروغ بگو دیبا یعنی

 شهیشود آنها هم ینم دایروده راست هم پ کیینیب یکه امروز م یجماعت نیدر شکم ا د؟یگو یراست م یبابا چه کس يا

.گذارند یاحترام م گریکدیو در ظاهر به  ندیگو یدروغ م

 مرا به اصرار من به گردن متیگران ق يزهایر نهیاز س یکیو  دیلباس را پوش. مستعجب به من کرد ینگاه زیعز

:و گفت ختیآو

.کشم یشود، از او خجالت م یبد م یلیخ ندیمادرت جواهرات تو را به گردن من بب اگر

.دارم يگردنبند نیمن چن ستین ادشیباش که مادرم  مطمئن

م؟یوارد اتاق شو دیبا یک

 ییبایز دنیهمه به د يو چشم ها میرو یهمه مهمانان ها آمدند و حضور داشتند ما مثل دو شاهزاده خانم به تاالر م یوقت

.خواهد شد رهیتو خ يها

شدم؟ بایکه ز یمطمئن

.کرد یغش م دید یجا بود و تو را م نیاگر ا ،یحسن خان خال يجا

.تا همه مهمان ها وارد تاال شدند میآرام در اتاقم نشست و هر دو منتظر شد. بر لبانش نقش بست رنگیلبخند ب زیعز

من همچنان در اتاقم منتظر بودم تا همه به خصوص . از مادرم سراغ مرا گرفتندشروع شد و همه مهمان ها  یمهمان

.وارد شوند یخانواده ملوك السلطنه به مهمان

 زیبه عز. که چند خانم اطرافش را گرفته بودند دمیو من از پنجره اتاقم ملوك السلطنه را د دیرس انیانتظار به پا باالخره

.میبه تاالر برو دیاب گریربع د کیآماده باش، : گفتم

.ترسم یم: و گفت دیرنگ از رخسارش پر زیعز
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.دهم یمن تمام اخبار را به تو م ،یکن اصال به او نگاه نکن یسع

با هم پچ  یما درگوش دنیمهمان ها با د. میکرد وارد تاالر شد یدوشادوش من حرکت م زیکه عز یربع بعد در حال کی

که همراه فرخ است؟ ستیک بایدختر ز نیا: دندیپرس یم گریکدیکاوانه از که کنج دمیپچ و نجوا پرداختند و شن

ما آمده، البته مادرش  یمن است که امروز افتخار داده و به مهمان یمیالسلطنه دوست صم زیعز: بلند گفتم يبا صدا من

آوردم تا به شما  یمهمان من با اصرار فراوان دوستم را به یسردرد داشت و مجبور بود استراحت کند ول یبدرالملوك کم

.کنم یمعرف

را  زیعز يسراپا. نگاه کردند گریکدیفروخت همه به  یخود فخر م یبه بغل دست کیکه هر یاز خود راض يها خانم

 یمسن که حسادت يخانم ها زیآم نینگاه تحس انیدر م. زدند گریکدیبه  ییحرف ها یورانداز کردند و آهسته در گوش

 يبا آمدن اعضا. میدر مقابل ملوك السلطنه نشست االراز ت يو من در گوشه ا زینداشتند عز نگراید ییباینسبت به ز

گرفت و بزن و  يگریرونق د یرفتند مهمان یرا گرفته و آهسته راه م گریکدیيارکستر که همه با چشم بند دست ها

.به وسط تاالر دعوت کردند دنیرقص يرا برا گریکدیاز دختران جوان با عشوه و ناز  يعده ا. بکوب آغاز شد

 یتاالر نشست و از لحظه ورود ما به مهمان يبود باال گریمهم تر از مهمانان د یالسلطنه که از نظر شأن خانوادگ ملوك

 یبر م میکه ما نشسته بود یکرد و دوباره نگاهش به جهت یپس و جو م انشیگه گاه از اطراف. برنداشت زیچشم از عز

کرد جرأت سربلند کردن نداشت و در عوض من مهمان ها را به دقت نگاه  ینگاه ها را حس م ینیکه سنگ زیعز. گشت

.دادم یم زیرا جزء جزء به عز یکردم و آهسته گزارش مهمان یم

با تابش . میصحبت کرد گریکدیصبح با  کیتا نزد زیمن و عز. منزل ما را ترك کردند یشد و مهمان ها همگ شب

 کیفرو رفتم، نزد قیعم یشد و به خواب نیسنگ میپلک ها. بمانم داریتوانم ب ینم یز خستگآفتاب کم کم حس کردم ا

کجاست؟ زیعز: دمیشده و از مادر پرس داریظهر از خواب ب

.و لباس از تو تشکر کنم یرفت و از من خواست که بابت مهمان او
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:درباره آن شب در خاطراتش نوشته زیعز

ثروتمند که  يو جواهرات با ارزش خانم ها بایز يو لباس ها یاشراف یمهمان يهوادر درشکه نشستم، حال و  یوقت»

مادر او را  دنیپس از د دم،یبه خانه رس یک دمیآنقدر کوتاه کرد که نفهم میکرد راه را برا یم رهیرا خ یچشم هر کس

.دمینخواب شبیمن د: و گفتم دمیبوس

!دهیچرا رنگت پر: دیپرس مادر

.استراحت دارمبه  اجیاحت: گفتم

کردم، هر لحظه که چهره مغرور و از  ریس يگرید يایروز تا صبح فردا حال و حوصله حرف زدن نداشتم و در دن آن

کردم  یو گاه حس م دیلرز یاو م يشد تمام بدنم از وحشت نگاه ها یملوك السلطنه در ذهنم مجسم م یخود راض

 یوقت یشدم ول یسر نگرفته بود خوشحال م نواجم با حسن خاازد نکهیاست و از ا بتیمص کیشدن  یزن نیعروس چن

با حسن خان بودن به همه : گفتم یرفت و با خودم م یافتادم دلم ضعف م یحسن خان م نیو مت یمیچهره صم ادیبه 

« .ارزد یم ایمکافات دن

برساند تالش  گریکدیو را به که آن د یراه حل افتنیيمدت برا نیو در ا دمیرا ند زیمن عز. گذشت یهفته از مهمان کی

با تعجب  دید یصبح زود مرا در منزل خود م نکهیاز ا زیمادر عز. کردم و به سراغ او رفتم يجمع آور یکرده و اطالعات

:دیپرس

افتاده؟ یاتفاق

.نمیجان را بب زیعز دیلحظه با کیمن  د،ینشده، نگران نباش يزیچ: گفتم

شد من در  یرفت و او را صدا زد و او که خواب آلوده بود و باورش نم زیزبه طرف رختخواب ع مهیخانم سراس يبدر

ساعت چند است؟ چه شده فرخ؟: دیپرس دیمرا د یو وقت دیرا مال شیآسمان صبح آنجا باشم چشم ها

.دیهشت است، نگران نباش مادرم با تو و مادرت کار دارد، من آمدم دنبال شما زودتر حاضر شو ساعت
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.گو تا دق نکرده امشده؟ زود ب چه

تا به حال چند  شیملوك السلطنه از هفته پ. دهم یم حیتوض تانیدر راه برا. عجله کن و حاضر شود یخوش دارم ول خبر

موضوع  نیدرباره ا دیبار از مادرم درباره تو سوال کرده و آدرس منزل تو را از من خواسته، من به مادرم گفتم که با

.میریعاقالنه بگ میو تصم میبا هم فکر کن یهمگ

نشست و من که متوجه  نیزم يرو اریاخت یکرد و ب خیتمام بدنش  زندیسرش بر يکه آب سرد رو یمثل کس زیعز

؟يناراحت شد د؟یچرا رنگت پر: دمیحالت صورتش شدم به طرف او رفته و پرس رییتغ

ه؟یمادرت چ دهیافتند، عق یهمه به دردسر م يکه تو به آب داد یدسته گل نیکه ناراحت شدم، با ا البته

چون اگر  دیزودتر آماده شو. خواهد با مادرت مشورت کند یم. دییایبهتر است منزل ما ب يریگ میتصم يکه برا گفت

.به او داده شود یجواب درست دیبا ردیباز هم ملوك السلطنه سراغ تو را از مادر بگ

شد تا با هم به  یما بود گفتگو کرد و او راض يصحبت ها رفت ، با مادرش که لب حوض نشسته و نگران اطیبه ح زیعز

.ستیاو اکنون در منزل ن م؟یبه پدرت چه بگو: دیکرد و پرس زیمرموز به عز یخانم نگاه يبدر. میمنزل ما برو

.ابتدا به مغازه پدر برود مییگو یم یبه درشکه چ: گفت زیعز

 زیانتظار پدر عز يپس از لحظه ا. میرفت دالهیبه در مغازه مش  با درشکه به یو همگ دیلباس پوش يخانم با دلخور يبدر

به  شهیکوتاه تر از هم یدر مدت زمان یباالخره با تالش درشکه چ. میو او اجازه داد که به منزل ما برو میکرد یرا راض

 يبدر. کرد ییرایپذ زیزخانم و ع ياز بدر ینیریما آمد و بانو با شربت و ش لمادر با آغوش باز به استقبا. میدیمنزل رس

. زند یدلم شور م میبگو دیبا یول میمزاحم شما شد يزود نیدانم چرا صبح به ا ینم: خانم بعد از خوردن شربت گفت

چه شده؟ دییشما را به خدا زودتر بگو

.هستم ریامر خ نیشده و من واسطه انجام ا دایدختر شما خواستگار پ يبرا د،ینگران نباش: گفت مادرم

ست؟یباشد، خواستگار ک ریخ: دیپرس يخانم با لبخند يبدر
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.دهیپسرش پسند يو برا دهیجان را د زیمنزل ما عز یملوك السلطنه، مادر حسن خان، در مهمان خانم

 ایخانواده  نیکنم ا یفکر م: و گفت دیخانم پر يرخسار بدر ينام ملوك السلطنه و حسن خان رنگ از رو دنیشن با

.قصد مسخره کردنمان را دارندایهستند و  وانهید

چطور؟

م؟یستیداند که ما از اشراف ن یملوك السلطنه م خانم

د؟یا دهیشما آنها را قبال د ه؟یچ موضوع

دانم چه  یحاال نم. منصرف شدند يخواستگار نیآنها به خاطر مادرشان از ا یول میا دهیخان و خواهرانش را د حسن

!دهیرا پسند زیعز افتاده که خود ملوك السلطنه یاتفاق

 شیخانم در ادامه صحبت ها يبدر. نگفت چیغضب آلود به من کرد و ه یکه تازه متوجه داستان شده بود نگاه مادر

.نامزد دارد زیعز د،ییبگو شانیبهتر است به ا: گفت

:آورد به او جواب داد یکه از موضوع سر در نم یدر حال مادر

خانواده حرف  نیدانم که در ا یرا م نیا یول دیهست نیخانواده بدب نیا نسبت به اافتاده و چرا شم یدانم چه اتفاق ینم

خود حسن خان  دمیشن انیطور که من از اطراف نیاو هم اکنون خواستگار دختر شماست و ا. زند یاول را ملوك السلطنه م

داند  یز قرار معلوم ملوك نما. انتخاب کند  يگریهمسر د ستین اضردختر شما سخت به او دلبسته و ح دنیبا د زین

.کرده ماریاست که پسرش را ب یهمان کس دهیکه خودش پسند یداند کس یخواهد و در واقع نم یرا م یپسرش چه کس

است؟ ماریب یچه کس: دیبدون اراده پرس زیعز ماریکلمه ب دنیشن با

.خفته يماریاست در بستر ب يمادرش به امر ازدواج با تو چند روز یتیحسن خان به خاطر نارضا: گفت مادرم

را  گرانیکاش وجود نداشتم و د يا. همه شدم يمن باعث گرفتار: صورتش برافروخته شد و گفت د،یکش یآه زیعز

.زنده باشد دیپول و بدبخت است نبا یکه ب یآزردم کس ینم
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.دارم يفکر، من  ینخوان أسیهیبهتر است آ: به تنگ آمده و گفتم زیعز يدیو ناام أسیاز حالت  من

تنها راه حل  قتیو بدان که گفتن حق زیمسخره ات را دور بر يفکرها و نقشه ها: به من کرد و گفت یپر معن ینگاه مادر

.است

د؟ینیب یم یقتیخبر حق یجماعت از خدا ب نیا نیب ایمادر؟ آ قتیحق کدام

فکر گول زدن  دیو نبا میهست يدرستکار ياندارد، ما خودمان آدم ه یمسأله به ما ربط نیا یآنها نباشد ول نیب دیشا

.میباش گرانید

 نجایدر منزل ما باشد و آنها او را هم یمدت زیاست که عز نیراه حل ا نیبه نظر من بهتر د،یرا به خدا فلسفه نباف شما

.کنند يخواستگار

.ماند یماه پشت ابر نم باالخره

.ستندیمهم ن هیداند، بق یرا م زیحسن خان است که همه چ اصل

 یم انیاطراف. ستین ریامکان پذ نیا یرا بخواهند ول گریکدیدیزن و مرد خودشان با کییکن یفکر م ،یکن یاشتباه م تو

ا  یعمل تینقشه ها یکن یو فکر م یتجربه هست یتو ب. و رو کنند ریدو نفر را ز یچشم به هم زدن زندگ کیتوانند در 

.ست

.میبگو تیرااجازه بده تمام نقشه ام را ب مادر

 تیو مسئول میگو یبه ملوك السلطنه نم یدروغ چیرا بدان که من ه نیا یمن است ول ییتو مستلزم دروغ گو يها نقشه

.بر عهده توست زیهمه چ

هرگز  زیپدر عز: گفت تیداد با عصبان یما گوش م يجگر گذاشته و به حرف ها يخانم که تا آن لحظه دندان رو يبدر

.میشود، بهتر است زودتر زحمت را کم کن يخواستگار گرانیدخترش در منزل ددهد که  یاجازه نم

.غم گرفته و مضطرب ما را ترك کردند ییبا چهره ها زیخانم همراه عز يبدر
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:کرده ادیگونه  نیدر دفتر خاطراتش از آن شب ا زیعز

اطرافم را پر  ياندوه تمام فضا. دیتابیاتاق به رختخواب سرد من م ریهنگام بود و نور ماه از پنجره کوچک و حق شب»

. دمیغلت یدنده به آن دنده م نیاز ا يدیبا ناام. ربوده بود دگانمیفرجام حسن، خواب را از د یعشق ب الیکرده، فکر و خ

به  شانیشده و مادر را که پر زیخ یتوجهم را جلب کرد، در رختخواب نم ییپا يبرد، صدا یدانستم چرا خوابم نم ینم

د؟یداریشما هنوز ب: دمیآهسته از او پرس د،یآ یکه ه طرفم م دمید دیرس ینظر م

.است یکار مشکل اریاالن مشغول قانع کردن پدرت بودم که بس نی، تا هم بله

؟یدرباره امروز به او چه گفت باالخره

.را قتیحق

م؟یمادر ما انقدر بدبخت چرا

از آنچه که مستحقش  شتریب شهیاقرار کن که هم. توست يروازما از بلند پ یبدبخت: غضب آلود گفت یبا حالت مادر

.یکن ی، طلب م یهست

.کنم در رفاه باشم یآروز دارم با اشراف زندگ من

خواهم و  یتو را م یمن فقط خوشبخت: و گفت دیکش میبه موها یدست. من کرد يپر از آرزو يبه چشم ها ینگاه مادر

.دیبرس تیخواهم که به آرزوها یاز خدا م شهیهم

.یبرس تیخواهم که به آرزوها یم

با  هیخروس همسا يصبح زود با صدا. دمیمن که غرق در افکار مبهم و آشفته بودم تا صبحدم نخواب. مرا ترك کرد مادر

:و گفت دیسرم کنار کش يمادر لحاف را از رو.دمیسرم کش يزده و لحاف را رو یدر رختخواب غلت يدلخور

.يشو یشو کسل م داریب. س است ، ب یخواب یچقدر م-

.کنم راحتم بگذار یخواهش م. خواهم بخوابم  یامروز م-
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.میبرو نینصرالد دیبه س دیامروز با-

.، خسته هستم میایتوانم با شما ب ینم د،یشما بو-

.نکن یتنبل. یدر سقاخانه شمع روشن کن دیبا تیبه آرزو دنیرس يبرا-

با . بروم ارتیگرفتن حاجتم بهتر است شمع روشن کنم و به ز يبرا دمیشیبا خود اند. دیم لرزنام سقاخانه دل دنیشن با

.شدم نینصرالد دیآمدم و همراه مادر آماده رفتن به س رونیعجله از رختخواب ب

:شد و گفت کیبه ما نزد ییکه آقا میقصد گرفتن درشکه کرد و سر کوچه منتظر شد اطیپس از بستن چفت در ح مادر

.درشکه آماده است د؟یبر یم فیتشر ییجا-

:دیپرس مادرم

د؟یمگر شما مسافر ندار-

:گفت مرد

لطفا . خواهند با شما صحبت کنند  یمنتظر شما هستند و م شانیا. حسن خان هستم  يآقا یاختصاص یمن درشکه چ-

.دیسوار شو

د که به طرف درشکه حرکت کند و من به دنبال مشتاق من باعث ش يچشم ها. کرد یبه من نگاه دیبا شک و ترد مادر

:گفت دیما را د یوقت. شد ینم دهید رونینشسته بود که از ب يحسن خان طور.. او به طرف درشکه رفتم 

.نشدم ادهیکه من پ دیببخش د،یلطفا هر چه زودتر سوار شو-

:گفت مادر

.منزل دییبفرما-

:گفت او

میدر راه صحبت کن میتوان یفقط چند کلمه با شما عرض دارم و م.دیبرو ییجا دیرقصد دا نکهیمثل ا. شوم یمزاحم نم-
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.

 یحسن تنگ شده بود که از خدا خواستم راض يمن آنقدر دلم برا یبه سوار شدن نداشت ول یرغبت مادر

انست چه د یرا گم کرده و نم شیدست و پا جانیخوشبختانه سوار شد و من در کنار او نشستم ، حسن از شدت ه.شود

:گفت دیمادر که سکوت او را د. دیبگو دیبا

.دیکردم از ازدواج منصرف شد یفکر م-

.کسالت داشتم یابدا، من هفته گذشته کم-

:مادر گفت.انداختم  ریو سرم را ز دمیخجالت کش.دیبه من کرد که تمام بدنم لرز یاز گفتن کسالت ، نگاه بعد

.دیهم شان خود ازدواج کن يترو با دخ دیحرف مادرتان را گوش کن-

:خان ادامه داد حسن

.دیبه من کمک کن دیخواهم کرد و شما با يبه خواسته ام پافشار دنیرس يعرض کنم که برا دیبا-

.دییایب يبه خواستگار شانیو بعد به همراه ا دیکن یابتدا مادرتان را راض دیشما با-

.شود ینم یمادر من هرگز راض-

.دیهم خودتان و هم ما را راحت کن د،یکار منصرف شو نیکنم از ا یپس خواهش م-

.شما یتواند مرا منصف کند، حت یکس نم چیکه ه دیرا بدان نیخانم محترم ا یول-

:بدون نگاه کردن به حسن خان گفت مادر

.نگهدار یدرشکه چ-

:کار مادر تعجب کرده بود گفت نیه از اک یحسن خان در حال.میشد ادهیاز آن پ یو ما بدون خداحافظ ستادیا درشکه

.خواهم یزدم عذر م ياگر حرف بد-

جذاب ، جواب نگاه مرا  يبا لبخند. بار برگشتم و نگاهم به نگاه او گره خورد نیآخر يبرا. به او نداد  یجواب چیه مادر
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.درشکه نشست و از ما دور شد یصندل يرو. داد

 نیاگر ا. من اثر گذاشت که از آن روز به بعد مطمئن شدم که عاشقش هستم  يرو ياو به قدر داریآن روز و د اتفاق

او  يکار مرا دلگرم کرد و منتظر حرکت بعد نیا ياو برا يپافشار. تا ابد در عشق او خواهم سوخت  ردیوصلت سر نگ

.هستم

23فصل

آثار غم و اندوه ر ا در آن . شدم  قیقلحظه به چهره شهرزاد د کیجا به جا شد ،  یو در صندل دیآب نوش یوانیل فرخ

به فرخ . به خود آمد  وانیآب در ل ختنیر يبا سکوت فرخ و صدا. شده بود  رهیخ زیاز م ياو مات زده به گوشه ا دم،ید

:گفت

.مادرم نزد شماست يپس معلوم شد که نوشته ها-

.جواهرات بود سهینوشته ها در ک-

نگفت؟ موضوع را به من نیا ریپس چرا ام-

.نگاه نکرده سهیمطمئنم که او به داخل ک-

:فرخ را گرفت و گفت يکودکانه دست ها یبا حالت شهرزاد

د؟یآور یمن م يآنها را برا-

.خانم دادم يآن دست نوشته ها را به مادربزرگت بدر شیسال ها پ-

.دیآور یرا خوب به خاطر م اتیاست که جزئ بیعج-

.که داشتم آنها را بارها خواندمیبه خاطر احساس گناه-

د؟یکرد یچرا احساس گناه م-
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و رو کردن  ریبا ز یدانستم ول یاو م یکردم که من باعث سر گرفتن ازدواج آنها شده و خود را مسئول بدبخت یفکر م-

لطنه بودند، که داشتند، شمس السلطنه و فخر الس زیمالقات حسن خان و عز نیکه اصرار به اول یکسان دمینوشته ها فهم

و  دهیرا د زیمنصرف شدند و آن موقع حسن خان عز يستگارپس از مطرح کردن موضوع با ملوك السلطنه از خوا

.منصرف کند زیکس نتوانست او را از ازدواج با عز چیه. بود  دهیپسند

:شد و به شهرزاد گفت کیبه ما نزد ستاره

.تلفن با شما کار دارد-

ه؟یک-

.خان وشیدار-

.ستمیفعال وقت ندارم ، بگو ن-

:دیفرخ از شهرزاد پرس. از ما دور شد ستاره

من تو را آزرد؟ يصحبت ها-

:به او پاسخ داد يبا لبخند شهرزاد

.مزاحم کییاست و گاه یمواقع هم صحبت خوب یرا ندارم ، او گاه وشیحوصله دار ست،ین نیموضوع ا-

جاند؟رن یمن تو را نم يکه حرفها یمطمئن-

.روشن شوند قیحقا دیباالخره با د،یکنم ادامه ده یبله خواهش م-

***

بر امالك و مستغالتش  زیبه ارث برده و بعد از مرگ مادرش ن يادیخان که از پدر و پدربزرگش مال و ثروت ز حسن

 دهیشن یخانم جواب منف يرکه از بد نیکرده بود و از ا جادیدر او ا يادیکبر و غرور ز ییهمه دارا نیا.شد  یافزوده م

روز با درشکه مخصوص سرزده به  کینیبنابرا. دست آورد هرا ب زیگرفت هر طور شده عز میبود ناراحت شد و تصم
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.رفت و کوبه در را به صدا درآورد دالهیمنزل مش 

 دنیدر و دکرد پدرش پشت در است ، به محض باز کردن  یکه فکر م زیعز. خانم طبق معمول در مطبخ بود  يبدر

:دیلرزان پرس ییپشت در پناه گرفت و با صدا. دیحسن خان آنقدر جا خورد که زبانش بند آمد و رنگ ا رخسارش پر

د؟یدار یشیفرما-

دارند؟ فیمزاحم شدم، مادرتان تشر دیببخش-

چهره  دنیمادر با د. و خود را به مطبخ رساند  ختیباز گر مهیاز پشت در ن یبزند با دستپاچگ یحرف نکهیبدون ا زیعز

:دیوحشت زده او نگران شد و پرس

ده؟یچه شده؟ چرا رنگت پر-

.حسن خان با شما کار دارد-

:لب گفت ریچادر سرش کرد و ز. پرتاب کرد  نیزم يرو تیرا با عصبان ریخانم کفگ يبدر

.نشود شیدایطرفها پ نیا گریدهم که د یبه او م یبار جواب نیا-

.دینکن يرا به خدا با او تندنه مادر، شما -

:افکند و آهسته گفت ریاز خجالت سر به ز زیکرد و عز ینگاه زیخانم غضب آلود به چهره عز يبدر

.دیانجام ده دیدان یمادر، هر کار صالح م دیببخش-

با تعارف مطمئن شد حسن خان  یوقت. آهسته پشت سر او رفت زیمطبخ باال رفت و عز يخانم به سرعت از پله ها يبدر

:سوال کرد دیحسن خان با ترد. خود را به اتاق مجاور مهمانخانه رساند دیآ یمادر به منزل م

ستم؟یمزاحم ن-

:خانم گفت يبدر

.دییبفرما.ریخ-
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:دیسکوت پرس يخانم پس از لحظه ا يبدر. خان وارد شد و سالم کرد حسن

د؟یدار یشیچه فرما د،ییبفرما-

....غرض از مزاحمت-

:گفت تیخانم حرف او را قطع کرد و با عصبان يدرب

.ستین یکار شدن نیمحترم، خدمت شما عرض کردم بدون اجازه مادرتان ا يآقا-

.چند کلمه صحبت کنم و زود رفع زحمت کنم دییاگر اجازه بفرما-

.کنم یگوش م د،ییبفرما-

او را دوست دارم و بدون اجازه مادرم با او ازدواج  مییبگو دیبا یشرمنده ام ول.....من دختر شما را. متشکرم خانم -

.خواهم کرد

 يرو جانیاو اثر گذاشت که از شدت ه يآنقدر رو د،یحسن خان را شن نیمهربان و دلنش يصدا واریاز پشت د زیعز

ز او ا یابراز محبت حسن خان قرار گرفته بود به نرم ریخانم که تحت تاث يبدر.ستیگر اریاخت ینشست و ب نیزم

:دیپرس

دارد؟ یکار چه عواقب نیکه ا دیدان یپسرم، شما م-

.با دختر شما ازدواج کنم دیمن با ند،یگو یچه م گرانیکه د ستیمن مهم ن يبرا-

.دیکن یازدواجتان را مخف دیتوان یشما تا ابد نم یول-

.کنم یم ی، ازدواجم را مخف انیتا آنجا که بتوانم از مادرم و اطراف-

شود؟ یچه م دندیگر خانم فهما-

وصلت به من  نینگه داشتن ا یدر مخف انیو اطراف دیگو یموضوع را به او نم نیکس ا چیحال است، ه ضیمادر من مر-

.کند یکمک م
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.صحبت کنم زیبا پدر عز دیبه خاطر شما با یول ستین حیکا ر به نظر من صح نیا-

د؟یده یبه من جواب م یک-

.فردا صبح-

در بسته موافقت خود را  یکلمه بله در پاکت کیشما فقط با . رسد یخدمتکار من راس ساعت نه صبح خدمت شما م-

.دیاعالم کن

:لب گفت ریو ز اوردیخود ن يبه رو یناراحت شد ول یمنتظر جواب مثبت بود کم نانیخانم از حالت او که با اطم يبدر

.انشااهللا-

د؟یده یم یاجازه مرخص-

.کنم یهش مخوا-

. دیرا ند زیعز یپنجره اتاق ها را نگاه کرد ول یچشم ریز. رساند اطیکرد و به سرعت خود را به ح میخان تعظ حسن

یخانم او را تا هشت يبدر

.کردو پس از رفتن او به مطبخ رفت یهمراه یخانم او را تا هشت يبدر

:پس از جمع کردن سفره شام به ماد گفت زیعز. حبت کندص دالهیبخوابد و با مش  زیهنگام مادر منتظر شد تا عز شب

.میشو یخسته هستم، ظرف ها ها را فردا صبح م یلیامشب خ-

.در ظاهر به رختخواب رفت ، خود را به خواب زد و منتظر شد تا مادرش سر صحبت را باز کند بعد

:به او گفت دالهیمش  يبرا يچا کیختنیخانم پس از ر يبدر

.جا آمد نین خان به اامروز حس-

چه کار داشت؟-

.ازدواج کند زیبا عز انهیخواهد بدون اجازه مادرش مخف یم-
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ازدواج کرد؟ انهیشود مخف یمگر م-

.دهم یکارها را خودم انجام م هیبق دیگفت شما جواب مثبت بده-

.دانم یکند؟ من صالح نم یبرپا م یببرد چه جنجال ییاگر مادرش بو یدان یم-

.شود ضیترسم مر ی، پاك خاطر خواه شده، نه خواب دارد و نه خواك، م میدختر را چه کار کن-

.زیهمه چ یغلط کرده، دختره ب-

.شود یمانیدست خودش بدهد که باعث پش يترسم کار یمرد، دوره زمانه عوض شده، م-

شناسم بدهم ؟ یکه نم یاو را به کس یدو دست يانتظار دار-

.یکن قیدرباره او تحق یتوان یم ،یهست نیدر بدبچرا آنق-

 یبه ما نم یکس جواب درست و حساب چیکرد؟ه قیشود تحق یم یو اشراف از چه کس انیدرباره اع ،یساده لوح یلیخ-

.دهد

.ستیپسر دست بردار ن نیا م،یچه کن دیحق با توست، پس با-

آنقدر مشتاق است؟ یعنی-

.شده زیاز حد خاطر خواه عز ادیز-

.است یخواستگار معمول کیکردم او  یمن فکر م ؟یپس چرا تا به حال به من نگفت-

 يمن آمد يبه خواستگار یوقت يفراموش کرد.کرد؟ همه خواستگارها سمج هستند یم یچه فرق یدانست یاگر م-

؟يچقدر به پدرم التماس کرد

.شدند یهمسرم م صد تا دختر بهتر از تو! یزن یچه حرفها م! من و التماس-

 ادیفر يبعد از خوردن چا دالهیمش .گفت ییزهایلب چ ریاز اتاق خارج شد و ز شانیافسرده و پر یخانم با حالت يبدر

:زد
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.رختخوابم رو پهن کن-

 ریاو را پهن کرد و از اتاق خارج شد و در حال خروج آهسته ز نیرختخواب سنگ.به اتاق برگشت يخانم با دلخور يبدر

:لب گفت

.دیزودتر بکپ حضرت،یاعل دییبفرما-

:لب گفت ریبود ز دهیاو را شن زیآم نیحرف توه بایکه تقر دالهی

.زدم یبه تو م یکه خسته ام وگرنه کتک مفصل فیح-

بود تمام شب را در  دهینرس جهیخانم که از صحبت با او به نت يبدر. خرخرش به هوا رفت دهیسرش را به بالش نرس بعد

.رفت قیعم یگرفته بود به خواب يبزرگ در قلبش جا یکه از مکالمه پدر و مادرش غم زیم غوطه ور شد و عزافکار مبه

. صدا زد يرا آماده کرد و شوهرش را با دلخور يچا. شد و سماور آتش کرد داریخانم صبح زور ب يآن روز بدر يفردا

 يخورد و برخاست تا از منزل خارج شود که بدر ریننان و پ يرا فراموش کرده بود لقمه ا شبید بایکه تقر دالهیمش 

:دیخانم دوباره پرس

؟ میباالخره به حسن خان چه بگو-

.بگو، نه-

.ستیاو دست بردار ن د،یآ یباز هم م-

؟يصحبت کرد زیبا عز-

.او موافق است-

:و گفت دیرا درهم کش شیاخم ها دالهیمش

.دیاین شیپ یانشااهللا جنجال-

 لیخانم تحو يرا از بدر يرساند و پاکت در بسته ا دالهینه صبح فرستاده حسن خان خود را به منزل مش  ساعت راس
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غم بغل گرفته و نشسته  يحال در پستو زانو شانیگذرد ، پر یدانست در اطرافش چه م یکه نم زیعز.گرفت و رفت 

:شد و گفت کیبود، مادر به او نزد

؟ییآ ینم رونیچرا ب! یینجایا-

.حوصله ندارم-

.شاد باشد دیخواهد عروس شود با یکه م يدختر-

:و گفت دیمادر گونه او را بوس. به مادر کرد و او را در آغوش گرفت ینگاه جانیبا ه زیعز

.مبارك است-

:لب گفت ریرا که در گوشه چشمش جمع شده بود با دست پاك کرد به مطبخ رفت و ز یقطره اشک بعد

.کند ریه خخدا عاقبتت را ب-

مادر موافقت کرد و من همراه او به .به منزل آنها بروم يهمان روز به منزل ما آمد و از مادرم خواست چند روز زیعز

با تعجب . شدند دالهیوارد منزل مش  یخاص فاتیروز بعد شمس السلطنه و فخر السلطنه با تشر. رفتم  دالهیمنزل مش 

:دندیبه من کرده و پرس ینگاه

د؟یکن یجا چه م نیشما ا-

:دادم پاسخ

من است؟ یمیدوست صم زیرفته که عز ادتانی-

و با  دیلباس خود را پوش نیبود بهتر يروز نیکه مدت ها منتظر چن زیعز. نگفتند چیکرده، ه گریکدیبه  ینگاه آنها

همراه من وارد اتاق شد  یم دیکه از خجالت سرخ و سف یدر حال زیعز. خانم مهمانان وارد اتاق شدند يتعارف بدر

فخر السلطنه .از اتاق نشست يدر گوشه ا زیعز. ز را دادندیبه او کرده و جواب سالم عز یخواهران حسن خان نگاه.شد

 يبقچه ترمه ا زیشمس السلطنه ن.گذاشت نیزم يآورد و رو رونیچادرش ب ریجواهر از ز يجعبه ا ینیپس از مقدمه چ
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:خواهر بزرگ تر گفت يجعبه قرار داد و بعد از لحظه ا آورد و در کنار رونیچادر ب ریاز ز

برادرم اجازه خواست که . ردیخانم قرار بگ زیمورد پسند عز دوارمیعروس خانم فرستاده، ام يرا برادرم برا ایهدا نیا-

.جان خدمت برسد زیصحبت با پدر عز يفردا برا

:دیلسلطنه پرسنشان دهد از فخر ا یتوجه ایکه به هدا نیخانم بدون ا يبدر

د؟یوصلت موافق هست نیشما با انجام ا-

او ندارد يریگ میدر تصم يمخالفت ما اثر نیبنابرا رد،یبگ میاش تصم ندهیو آ یبرادرم حق دارد درباره زندگ-

 یخداحافظ زینگاه به عز نیمهمانان با آخر. فخر السلطنه ناراحت شد و سکوت کرد يخانم از جواب دو پهلو يبدر

بعد از باز کردن بقچه . رفت ایبالفاصله پس از رفتن آنها به سراغ هدا زیعز. را ترك کردند دالهیو منزل مش  کرده

کرد اشک در  یم رهیرا خ يا ندهیبراقش چشم هر ب يو جعبه جواهرات که سنگ ها یشمیابر يپارچه ها دنیترمه و د

:حلقه زد و به مادر گفت شیچشم ها

!ر مرا دوست داردمادر حسن خان چقد نیبب-

:بعد به دخترش گفت. به من کرد یخانم نگاه يبدر

.ستین متیو داشتن جواهرات گران ق بایلباس ز دنیفقط پوش یرا بکن، زندگ تیندارد، خوب فکرها یارزش ایمال دن-

:و گفت دیخند زیعز

.را دوست دارم یاشراف یکه من زندگ یدان یتو م-

:خانم گفت يبدر

.کند ریت را به خخدا عاقبت-

بار  نیاول يآمد و من برا دالهیصبح روز بعد به منزل مش . انجام شود انهیداشت همه برنامه ها مخف یخان سع حسن

 دالهیاو محترمانه به مش . حق دادم که عاشق او شده باشد زیو به عز دهیچهره جذاب و صورت باوقار و مردانه او را د
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:گفت هیسالم کرد و پس از تعارفات اول

.دیندان یکرا حمل بر گستاخ لیتعج دوارمیام. خواهم یشوم عذر م یمزاحم م يزود نیکه صبح به ا نیاز ا-

:ساده گفت یبا زبان دالهیمش

.دیآمد یپسرم بهتر بود با مادرتان م-

.م شودانجا یفوق العاده خصوص دیکار با نیخدمت خانم عرض کردم که مادرم با ازدواج من مخالف است، ا-

باشد؟ حیکار صح نیا دیکن یشما فکر م-

دهم دخترتان را خوشبخت کنم و هر قدر پول  یمن به شما قول م. زند یبه او لطمه نم یبله، حداقل از نظر روح-

کنم یم مینقدا تقد دیبخواه

وصلت موافق  نیدرش با ااست که ما نیبه خاطر ا دیجا هست نیاگر شما ا م،یفروش یو او را نم میدختر دار کیما فقط -

.است

:خانم کرد و گفت يبه بدر زیتشکر آم یخان نگاه حسن

 فاتیتشر دیرا با خوشبخت کردن دخترشان جبران کنم، اگر اجازه ده شانیکنم محبت ا یم یسع. از خانم متشکرم-

.ازدواج در منزل شما انجام شود

.ندارد یاز نظر من اشکال-

حسن خان که . دیکش یانداخت و آه میکرد یکه دزدانه از پشت پنجره به اتاق نگاه م زیزبه من و ع یخانم نگاه يبدر

:برخاست و گفت يرا گرفته بود با شاد زیموافقت پدر عز

.رسند یازدواج خدمت م فاتیانجام تشر يفردا صبح خواهران من برا-

.را ترك کرد دالهیکرد و به سرعت منزل مش  یمیتعظ بعد

 شگریکه از قرار معلوم آرا یاز مهمانان شد و خواهران حسن خان همراه خانم ییرایخانم آماده پذ يدرروز بعد ب صبح
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:دیخانم با تعجب پرس يبدر.و خنچه عقد وارد منزل شدند وهیو م ینیریش يبود با مقدار

م؟یخانم فخر السلطنه مگر امروز قرار عقد کنان دار-

:السلطنه پاسخ داد فخر

.بله-

!میندار یما آمادگیول-

.سر و صدا باشد یقرار است عقد کنان محرمانه و ب-

در  میو آرزو دار میو دوست و آشنا دار لیما فام د؟یکن یسر و صدا عقدش م یطور ب نیاست که ا وهیمگر دختر من ب-

.جشن ازدواج او همه شرکت کنند

.میان برسبه کارم دیو اجازه ده دیکنم شلوغ نکن یخانم خواهش م يبدر-

شمس السلطنه . را به اتاق برد و کار خود را شروع کرد زیفرصت را از دست نداد و بالفاصله پس از ورود، عز شگریآرا

خانم به  يکردند، بساط سفره عقد را آماده کردو تا بدر یها را حمل م وهیو م ینیریبه همراه دو نفر خدمتکار که ش

درشکه مخصوص به دنبال مش .عقد را بخواند وارد منزل شد طبهقرار بود خ که ییخودش آمد حسن خان به همراه آقا

و  اهویمتعجب از ه. وارد منزل شد  دالهیمش .رفت و پدر عروس را جهت شرکت در عقدکنان به منزل آورد دالهی

:دیخانم رفت و آهسته از او پرس يجنجال به سراغ بدر

چه خبر است؟ نجایا-

:خانم گفت يبدر

.اند دهیکنند، انگار دخترمان را خر یهستند که با من مشورت هم نم یآنقدر خانواده داماد از خود راض ،ینیب یمگر نم-

.نشود يزیآهسته صحبت کن آبرور-

اشک در  دید شگریدست آرا ریاو را ز یسخن کوتاه کرد و به سراغ دخترش رفت ، وقت دالهیمش  هیخانم به توص يبدر
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.اتاق خارج شد حلقه زد و از شیچشم ها

در پوست  يو سر سفره عقد نشست و حسن خان که از شاد دیلباس پوش با،یعروس ز.کارها به سرعت انجام شد همه

:خانم گفت يو به بدر دیکش یقیبله عروس نفس عم دنیبا شن دیگنج یخود نم

.متشکرم زم،یمادر زن عز-

.صحبت کرده و لدت بردند گریکدیر با با نیاول يو حسن خان برا زیعز.در اتاق عقد بسته شد بعد

را گرفت، او را سوار بر کالسکه کرد و بعد در کنار او  زیبغل عز ریحسن خان ز.کوچه را پر کرده بود  ياسپند فضا دود

 شانیشدن اشک ها  يداشتند از جار یو در سکوت مطلق سع ستادهیدر کنار کالسکه ا دالهیخانم و مش  يبدر.نشست

:و گفت دیکش یکرده بود آه یکه سال ها در ان زندگ يانگاه به همه و به کوچه  نیبا آخر زیزع.کنند يریجلوگ

.دیحاللم کن-

ها و رهگذران در غبار انباشته در فضا،  هیهمسا.ختیسم اسبها سکوت کوچه را در هم ر يحرکت کرد و صدا کالسکه

:نوشته است زیعز. عروس و داماد را بدرقه کردند

 یافتادم که به منزل فرخ م يروز ادیمحله مان را که سال ها با ان خو گرفته بودم ترك کردم به  یمیقد يکوچه ها یوقت

 بایاحساس ز نیلحظه حس کردم خوشبختم و از ا کیآن روز  يادآوریبا .بزرگ فرورفته بود یرفتم و قلبم در غم

.بر چهره ام نشست يلبخند

:دیخان با تعجب پرس حسن

د؟یبشاش شد نگونهیا زیچه چ ادیتوانم بپرسم به  یشد، م باتریا با لبخند زشم يبایچهره ز-

:گفتم شانیا به

.رفتم یافتادم که به منزل فرخ م يروز ادیبه -

فرخ؟-
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.کنم مادر شما خانواده او را بشناسد یالملک ، فکر م نیبله، فرخ دختر محمد خان ام-

که مادر با آنها آشناست؟ دیدان یشما از کجا م.ام دهیرا نشن شانیعجب، تا به حال نام ا-

چشم از من  یدر تمام مدت مهمان شانیجاست که ا نیبار در منزل فرخ مالقات کردم و جالب ا نیمادر شما را اول-

.برنداشتند

د؟یدار یالملک چه بستگ نیشما با خانواده ام-

.من است یمیدوستان صم از یکیبا فرخ آشنا شدم، او  شیسال ها پ یبه طور اتفاق-

:به من گفت یپرمعن یخان با نگاه حسن

!دهیشما را پسند زیاند، پس مادرم ن دهیو پسند دهیکردم فقط خواهرانم شما را د یفکر م-

.دیالسلطنه را پسند زیالبته عز-

:من شد و آهسته شد شدارین يها هیخان متوجه کنا حسن

رغم مخالفت همه بستگانم با شما  یمن شما را دوست دارم و عل. دیاورین انیم به یکنم درباره گذشته حرف یخواهش م-

.باشد ادتانینیا. ازدواج کردم

به  یشوهرم نگاه زیجمالت محبت آم دنیبا شن یدرهم رفت ول میشدن حرفم ناراحت شده و اخم ها دهیاز بر يا لحظه

:جذاب او کرده و گفتم يچشم ها

.حبت شما باشمهمه م نیا قیال دوارمیام-

 م،یپس از باز شدن در به باغ وارد شد.ستادیو ا دیو در همان حال کالسکه به در باغ رس دیزد، دست مرا بوس يلبخند او

باغ با تمام . کردند میما تعظ دنیو با د دهیهماهنگ و مرتب کنار در صف کش يو کارکنان در لباس ها نیمستخدم

که  نیبرده و از ا ادیچند هفته گذشته را از  يها یدرون شاد کرد که تمام ناراحتو لطافت گل ها چنان مرا از  ییبایز

.تمام وجودم را فراگرفت یدالوصفیزا يشاد دمید یحسن هان را در کنار خود م



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 302

فخرالسلطنه و شوهرش و بعد شمس السلطنه و شوهرش پس از ما وارد باغ شد و من بدون توجه به آنها از او  کالسکه

:دمیپرس

هستند؟ بایباغ ز نیچند نفر ساکن ا-

:به غبغب انداخت و جواب داد يخان باد حسن

.دهد یمکان م نیبه ا يبه بعد با سکونت خود روح تازه ا نیو از ا. السلطنه است  زیجا متعلق به بانو عز نیا-

***

:بود گفتناشناخته فرو رفته  یو به شهرزاد که سکوت کرده و در عالم دیآب نوش یوانیل فرخ

؟ییشهرزاد معلوم هست کجا-

:جواب داد شهرزاد

.دیبرد گرید ییایکه مرا به دن یبه راست-

.خواست خودت بود نیا یتو را آزرد ول میدانم که حرف ها یم-

!به نفرت شد لیخواهم بدانم آن عشق باشکوه چگونه تبد یم د،یلطفا ادامه ده-

 نیدارد تا ا یخوب یکردم زندگ ینداشتم و با خود فکر م يخبر چیمن از او ه. شد رفت و آمد ما کمتر  زیبا ازدواج عز-

شناختم  یآن دختر ساده که م گریکه د افتمیاو در دنیو لباس پوش شیروز به منزل ما آمد و از طرز آرا کیکه 

 بایستفاده از جواهرات زمد و ا نیو آخر کیش يلباس ها دنیکرده و با پوش شیاو خود را به فرم زنان اشراف آرا.ستین

.پر کرده قیطر نیبعد از درد دل کردن احساس کردم خال خود را به ا. به رنگ آنها درآمده بود

 یکه به اتاق مادرم پرتاب شده بود چه م يبه چشم شما خورد؟ مثال درباره نامه ا يزیدر خاطرات مادرم چ ریدرباره ام-

د؟یدان
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 یدل اهیدانست شازده مرد س یاو م.که به مادرت هشدار دهد نیبود فقط به خاطر ا نوشته ریکنم نامه را ام یفکر م-

.او را تباه کند یخواهد زندگ یاست که م

:از خاطرات مادرت خواندم يصفحه ا در

هر روز . دارد نیآرام و مت یتیو بافرهنگ است و شخص دهیفهم اریاو بس. دارد  ریبه نام ام ییمایپسر خوش س شکاریپ»

کتاب  ياو به دفتر رفتم و تعداد ابیروز کنجکاو شدم و در غ کی. کند یم یدگیحسن خان رس يدفتر به حساب ها در

بار با او روبه رو  نیاول يدر موقع خروج از دفتر برا. به اوست لقکنم متع یکه فکر م دمیدر آنجا د یدانشگاه یدرس يها

دانم چرا  ینم.است  بینج اریهمان لحظه حس کردم بس. ر خارج شوم تا من از دفت ستادیاو سالم کرد و کنار در ا. شدم 

.نشد رهیکه او به چهره من خ نیبه خاطر ا دیشا! تصور در من به وجود آمد نیا

باشد که آن کبر و غرور  لیدل نیبه ا دیشا زیاحساس تما نیا.فرق دارد گرانیکه او با د دیگو یدر درونم به من م يزیچ

اصالت خود  یام دست پرورده ملوك السلطنه است ول دهیکه شن نیدر او وجود ندارد و با ا نمیب یاف مکه در اشر یپوشال

«را در اثر معاشرت با اشراف از دست نداده

:دیپرس شهرزاد

مادرم بود؟ بانیهمه پشت نیا ریچرا ام! دیکن یاو چه فکر م يها يشما درباره فداکار-

وب اطراف ما، نگهبانان ما هستند که از طرف خداوند مامورند تا در موقع لزوم از ما خ يانسان ها شهیکنم هم یفکر م-

.کنند یبانیپشت

!خوب را بدون چشم داشت انجام داده يهمه کارها ریام یعنی-

است؟ زیناچ زهیانگ نیبه نظر تو ا د،یورز یمادرت عشق م یواال و پاک تیاو به شخص-

و  دینوش يچا یاست، فنجان نیشهرزاد سنگ يجمالت برا نیکرد و او حس کرد درك اناباورانه فرخ را نگاه  شهرزاد
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:گفت

؟يشو یخوشحال م ایآ ؟یکن یمادرت زنده است چه م یبفهم ياگر روز-

 یبرد با حالت یکه انگشتانش را بدون اراده درهم فرو م یدر حال. شد دیو مثل گچ سف دیاز رخسار شهرزاد پر رنگ

:هم فشرد و گفت آنها را به یعصب

.خواهد زنده باشد یمن ارزش قائل نشد، دلم نم يداشتم در کنارم نبود، او مرا ترك کرده و برا اجیکه به او احت یزمان-

!زنده است شهیتو هم يکه مادرت برا یگفت یقبال م-

.شوم یدانم از او متنفر تر م یم شتریکنم هر چه از او ب یکرده، فکر م ریینظرم با گذشته تغ-

.است یانصاف یب نیا! تنفر از مادرت-

.عدم عالقه به من يبرا یلیمنزل، دل نیکه به پدرم داشت، ترك ا یو عشق بزرگ فیلط هیبا روح-

!فرزندش را دوست نداشته باشد يشود مادر یمگر م ،یکن یاشتباه م-

.ماند یم دیاو با-

!شد یتو هم بد م يبرا نیرفت و ا یم شیماند آبرو یاگر م یکن یفکر نم-

.توانستم وجودش را تحمل کنم یاگر زنده بود هرگز نم دیهمان بهتر که مرد، شا-

.را بست و سکوت کرد شیتفاوت چشم ها یشهرزاد خونسرد و ب. برخاست و در باغ قدم زد یاز شدت ناراحت فرخ

شده بود، فرخ  قیباعث برمال شدن همه حقا سماجت خودش یبه او وارد کرده، ول يادیفشار ز قیکرد دانستن حقا حس

:گفت یدوباره به طرف ما برگشت و با خوشروئ قهیپس از چند دق

.شما ممنونم ییرایبروم، از پذ دیبا-

:دیرا باز کرد و با تعجب پرس شیچشم ها شهرزاد

.دیکنم بمان یخواهش م! دیرو یکجا م يزود نیبه ا-



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 305

.شدبا یامروز کاف يکنم برا یفکر م-

د؟یمن ناراحت شد يشما از حرفها-

.کند حیتو تشر يآن روزها را برا طیتواند شرا یهم نم یو کس یدان ینم يزیهنوز چ. ابدا -

د؟یبه رفتن گرفت میمقدمه تصم یچرا ب-

.فکر دارم یبه کم اجیکنم احت یحس م-

 ریباغ را فرا گرفت و غ نیسنگ یرفتن او سکوتبا . شهرزاد باغ را ترك کرد دنیخود را برداشت و پس از بوس فیک فرخ

 يافسرده رو يشهرزاد با چهره ا.دیرس یبه گوش نم ییصدا چیآب در نهر کنار باغ ه زشیپرندگان و ر ياز صدا

.به آشپزخانه رفتم یسرکش يباغ نشست و من برا مکتین

:داشتم، به طرفش رفتم و گفتم يشده، احساس بد یاز حد طوالن شیکه سکوت شهرزاد ب نیو از ا دیفرا رس شب

.ییایبهتر است به عمارت ب-

:به اطراف کرد و گفت یجا به جا شد، نگاه یصندل يرو شهرزاد

.شده کیهوا کامال تار م؟یچند ساعت است که در باغ هست-

؟يشده، متوجه نشد کیدو ساعت است که هوا تار-

.را حس نکردم یکیآنقدر در فکر فرو رفتم که تار-

؟یکن یچرا آنقدر فکر م-

.ندارم يگریکار د-

.یستیبه فکر انجام آن ن یول يکار دار-

.که انجام دادنش مرا خوشحال کند ستین يکار چیدر حال حاضر ه-

؟يکرد یهمه در گذشته ها کنکاش م نیباز هم ا يبود يریکنم ، اگر دختر فق یاز تو تعجب م-



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 306

کنم یدر گذشته زندگ دیکه من نبا یده یشعار م ادیدهم ، تو هم ز تیاهم يزیه چگذاشت ب یآن موقع فقر نم دیشا-

.

.یخواهد تو شاد باش یدلم م-

که تو با او  ياست و با رفتار وشیدهد دار یکه به من آرامش م یتنها کس یدان یم.یزمان حال را از من گرفت يتو شاد-

.ردیاز من کناره بگ يباعث شد یداشت

.شده وحشت کردم جادیشما ا نیکه ب یکیمن از رابطه نزد ،یشناس یبه اندازه من نمتو او را -

.میدرباره اش صحبت کن دینبا نیشد پس بنابرا لیهر چه بود گذشت، آن موضوع هم به گذشته تبد-

دارد؟ تیتو جذاب يبرا يزیچه چ! میصحبت کن زیدرباره چه چ يدوست دار-

:تگف يفکر کرد و با خونسرد یکم

.رسد یبه فکرم نم يزیدر حال حاضر چ-

.شده یتفاوت یبه ب لیگذشته ات تبد يکنم، کنجکاو یتعجب م-

.به سکوت و آرامش دارم اجیکنم در حال حاضر احت یفکر م-

؟يموضع داد رییگونه تغ نیاست آنقدر به تو فشار آورده که ا تیقابل اهم تیبرا يکرد یکه ادعا م یقیدانستن حقا-

که حس کردم سال ها از  دمید يسوال طور نیشهرزاد را پس از طرح ا نیباغ روشن شد، چهره خسته و غمگ يها راغچ

:دیپرس ینسب یمن دور شده، او با آرامش

آنچه  اید،یگو یآنچه فرخ م.دیگو یآنچه مادر بزرگ م ای،ییگو یکدام است؟آنچه تو م قتیکجاست؟ حق قتیحق-

ر؟یام

است که از ابتدا با ازدواج پدر و مادرت مخالف  لیدل نیست جز حرف مادر بزرگت و ان هم به ا یکیتمام حرفها -

.بوده
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تمام آن  زیبه اتاقش رفت و من ن. دادم او را با خلوت خود تنها بگذارم  حیفرو رفت، ترج نیسنگ یدر سکوت شهرزاد

.رمیاز رفتار شهرزاد بگ يا جهیشب فکر کردم اما نتوانستم نت

:گرفته فرخ مرا نگران کرد که گفت يرا برداشتم، صدا یگوش مهیقبل از طلوع آفتاب تلفن زنگ زد، سراس بحص

.سوال از تو دارم يزیبگذارم، قبل از هر چ انیبا تو در م دیوجود دارد که با یقیحقا دم،یتا صبح نخواب شبید-

؟یچه سوال-

شود؟ یظر پزشک مداوا م، تحت ن شانیپر یحالت روح نیشهرزاد با ا ایآ-

.میشناس یرود که سال ها او را م یم یگه گاه نزد پزشک-

.ریمن بگ يکن از همان دکتر وقت برا لطف

شما؟ يبرا-

.دهم یم حیبله علتش را بعدا توض-

 یاز انها را نم کیچیکردم هزاران سوال در ذهنم جان گرفت که جواب ه دایپ یبیعج ياز قطع تلفن دلشوره  س

 يکوتاه و مناسب از دکتر وقت حضور یعصر در فرصت.گذاشت یساعت ها را پشت سر م یتفاوت یشهرزاد با ب.دانستم

.مالقات گذاشتم قرارشب فرخ دوباره زنگ زد و من با او راس ساعت مقرر در مطب .گرفتم

به  یبیاضطراب عج.گذاشتندبا هم قرار مالقات  رندیکه از من اجازه بگ نیو شهرزاد بدون ا وشیروز بعد دار صبح

باالخره عصر شد .غذا بخورم يلقمه ا یکه فرخ با دکتر شهرزاد چه کار دارد نگذاشت حت نیوجودم چنگ انداخت فکر ا

:دیمن پرس دنیبا د خفر.و من زودتر از ساعت مقرر در مطب دکتر منتظر فرخ شدم

؟ اتفاق افتاده؟؟ دهیچرا رنگت پر-

.درد دارم سر یکم ستین یمهم زیچ-

.ینگفته باش يزیمالقات به شهرزاد چ نیا يدرباره  دوارمیام-
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.داند ینم زینه چ-

االن کجاست ؟-

.قرار مالقات گذاشت و از منزل خارج شد وشیبا دار-

:دینوبت ما شد دکتر با تعجب پرس باالخره

افتاده ؟ یشده ؟ شهرزاد کجاست ؟ اتفاق یچ-

مادر شهرزاد است  یو در واقع دوست دوران کودک یاز دوستان خانوادگ یکیالملک  نیخانم اموفتادهین یاتفاق خاص-

.داشت با شما مالقات کند لیکه م

؟یدر رابطه با چه موضوع-

.شهرزاد-

حال شهرزاد چطور است ؟-

.ستین دیشناخت یکه م ياو ان شهرزاد گریداشته د يریچشم گ رییرفتار او با گذشته تغ-

ور؟چط-

.انجام دهد من نگرانش هستم يعاد ریرود عکس العمل غ یهر لحظه انتظار م ستین ینیب شیرفتار او قابل -

د؟یده حیتوض شتریب يتواند یم-

.از او متنفر شده یمادرش بود و اکنون به طور وحشتناک یمثال در گذشته کنجکاو زندگ-

؟ دهیدر باره او شن يدیموضوع جد-

.ریخ-

.بازگردد یواقع هیایخواهد به دن یخسته شده و م دیشا-

:دیرو به فرخ کرد و از او پرس دکتر
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؟ ستینظر شما چ-

:پاسخ داد فرخ

دانم  یاست البته نم يعاد ریرفتار او در حال حاضر غ یاصالعم ول یشهرزاد ب يدکتر من از رفتار گذشته  ياقا-

.دارد زایکنم او به کمک ن یاحساس م یول ستیمشکلش چ

:دیپرس دکتر

؟ دیداشت شما کجا بود اجیاحت انشیهمه سال که او به معاشرت و مصاحبت اطراف نیا-

.وجود داشته باشد يکردم شهرزاد ینبودم و فکر نم رانیمن در ا-

چطور؟-

.مرده یکرد که او در زمان کودک عهیشا انیدوستان و اشنا نیمادربزرگ او ب-

:دیجابه جا شد و با تعجب پرسخود  یصندل يرو دکتر

 تواندیمادربزرگ م کیموضوع کرد چگونه  نیمختصر به ا يگذشته که با شهرزاد مشاوره داشتم اشاره ا يدر جلسه -

.سوال دارد يجا نیبه خطر اندازد؟ا شهیهم ياو را برا یجوان و سالمت کییبخود اجازه دهد زندگ

شهرزاد هم اکنون .کار موفق شده نیدر ا میبگو دیدور کند و با گریکدیقصد داشت مادر و دختر را از  کنمیفکر م-

علت منزل پدرش را  نیبه او نداشته بهم يمادرش عالقه ا دیگویو م دهدیاختالف گذشته پدر و مادرش را بخود ربط م

.ترك کرده

است  ادیموارد ز نیانه از اکرده متاسف دایپ يتصور نیو شهرزاد چن دیشرح ده یموضوع را بخوب دیشما نتوانست دیشا-

شده و کار دکتر را مختل  یدچار سردرگم ماریب یو روان یروح طیاز شرا انیاطراف حیکه به علت عدم اطالع صح

با خود داشته و هر لحظه  یرا تا دوران جوان يدیشدیمشکالت عاطف یدوران کودک يشهرزاد به سبب تضادها.کندیم

 انیبه محبت اطراف اجیاحت دایو شد شودیاوقات مهر طلب م یگاه.دهدیل نشان معکس العم انشینسبت به اطراف یبنوع
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مواقع  یمسلط شود و در بعض زیبر همه چ خواهدیو م نشاندیم ییاو را بر مسند حکومت و زورگو یدارد گاه قدرت طلب

.بردیبناه م ییشده و به کنج تنها يمنزو

.بگذارم انیابتدا آنرا با شما در م دهمیم حیوجود دارد که ترج یقتیحق یول دانمینم چیه یدکتر من از روانشناس يآقا-

به  ایدارد که او را از آن سر دن تیاهم یلیبدنم به لرزه افتاد فکر کردم موضوع خ يجمله فرخ تمام اعضا نیا دنیبا شن-

.دمشکل شهرزاد باش يراه گشا تواندیم یهر موضوع کوچک:سکوت گفت یآمده دکتر پس از کم نجایا

.حرفاست نیمهمتر از ا یلیموضوع خ:بمن گفت يفرخ سکوت کرد و با نگاه مرموز-

.را بدانم زیهمه چ دیکمک به شهرزاد من با يبرا دییبگو دیدانیهر چه م:دکتر به او گفت-

بود تمام وجودم را به لرزه انداخت آب دهانم  دیو سکوتش که نشانه ترد شیفرخ و لرزش دستها یاز حالت عصب-

 نیا دییبگو!دیکنیچرا صحبت نم:دیام حبس شد دکتر از سکوت فرخ کنجکاوتر شد و پرس نهیک و نفس در سخش

!شما شده یکه باعث ناراحت ستیموضوع مهم چ

.زنده است...که مادر شهرزاد سنتیا قتیدکتر حق يآقا:فرخ با لکنت گفت-

24فصل

.و از حال رفتم دیسرم چرخسرم پرتاب شد بعد اتاق دور  يرو ینیکردم وزنه سنگ حس

 نیا دنیشن دانستمیم:بود گفت ستادهیسرم ا يباال یفرخ با نگران دمیدکتر د نهیتخت معا يبهوش آمدم خود را رو یوقت

.موضوع بودم نیگفتن ا يبرا یآمدم با خود کلنجار رفتم بدنبال فرصت رانیبه ا کهیاز روز کندیهمه را متعجب م قتیحق

پس !او واقعا زنده است:دمیرا از هم باز کرده و پرس میلبها یداشتم به سخت یبود و حالت خفگ را گرفته میگلو بغض

سال کجا بوده؟ نهمهیا

.دیکه بر مزار شهرزاد بگر نستیاو ا یو تنها سرگرم کندیم یمادرش زندگ با
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.شهرزاد زنده است!ممکن است ؟چطورییگویم چه

.است زیهر روز عزارتگاهیز یاو با نام و نشان خانوادگ قبر

کار وحشتناك را انجام داده؟ نیا یکس چه

.بحال شهرزاد يوا دیرا ندار قتیحق دنیشما طاقت شن یوقت:شد و گفت کیبما نزد دکتر

نرفته بهتر است  نیحالت شوك هنوز از ب:که دکتر مخالفت کرد و گفت میایب نییبرخاستم تا از تخت پا یسخت به

 یراه حل يدر جستجو دیبا کنمیمن فکر م.کرد ییالملک صحبتها نیخانم ام دیبود هوشیب کهیدر زمان دیاستراحت کن

.میابیدروغ وحشتناك را ب نیگفتن ا تکه عل نستیمهمتر از همه ا میبه شهرزاد باش قتیگفتن حق يبرا

م؟یبا شهرزاد چکار کن دیدکتر ما با:دمیپرس

.تا بعد دینزن یحرف فعال

 رمیرا بگ میاشکها ختنیر يجلو توانستمینم.میرفت یکیدر همان نزد یو به پارک میرك کردبعد مطب دکتر را ت کساعتی

بفهمد دخترش زنده  زیاگر عز دانمینم:مرا زدود و گفت ياشکها یفرخ با دستمال.ستمینشستم و گر مکتین کیيرو

.کندیم دایپ یاست چه حال

مادر و دختر از هم دور و در حسرت  نیهمه سال ا نیکرد اباور  توانیچطور م نمیهر چه زودتر او را بب خواهدیم دلم

.او بوده زیعز یبدبخت زیرحم است مطمئنم برنامه ر یب یلیباشند ملوك السلطنه خ گریکدیدارید

.بهتر باشد با او صحبت کنم دیخبر ندارد شا يساز سهیدروغ و دس نهمهیگفتن ا ياو برا زهیاز انگ چکسیه

.رنجاندیاست شما را م تیترب یخشن و ب یلیخ او

 یول.خواهم رفت دارشیفرصت به د نیدر اول.کندیاعتراف م زیشود به همه چ یاگر عصبان کنمیاتفاقا فکر م ستین مهم

.که آدرسش را ندارم فیح.میباش زیبه فکر مالقات عز دیاول با

 رایز ياورین انیبه م یهرزاد صحبتباشد که از ش ادتییول برمیمن تو را به آنجا م:بمن کرد و آهسته گفت ینگاه فرخ
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.مرده شیاو سالها پ يکه شهرزاد برا

که شهرزاد زنده است؟ میبه او نگو یعنی

بهتر است رفتن خود را به بعد موکول  یخود را کنترل کن یتوانیاگر نم میبا دکتر مشورت کن دیبا قتیاز گفتن حق قبل

.میکن

.هستم دارشیمن مشتاق د یول

.میرویبه آنجا م یداشت یت آمدگخوب هر وق اریبس

.میاالن برو نیهم

 دهییسا گریکدیدرختها با وزش باد گرم به  يغروب بود و برگها.پمودیجنوب تهران را م جیدر پ چیپ يابانهایخ یتاکس

 هر چه.به پرواز نداشتند یاقیدرختها نشسته و اشت يرمق رو یگنجشکها از گرما ب.کردندیم جادیمحزون ا ییشده و صدا

بود چهره ها همه  يگریمردم طور د افهیق.شدندیهوا گرمتر و خانه ها کوچکتر م میشدیم کتریبه جنوب شهر نزد

و فرخ به راننده  میشد کیتنگ نزد يباالخره به کوچه ها.نمودیافراد درهم فرو رفته تر م یشانیافسرده و خطوط پ

.دیلطفا نگهدار:گفت

 ادیدر رنگ و رو رفته مرا ب.اش نشانگر قدمت آن بود دهیپوس يوارهایکه د.شدانینما يخانه ا کیکوچه بار يانتها در

از آن خارج شده بودند در  یخوشبخت دیازدواج کرده و به ام گریکدیانداخت که حسن خان و همسرش با عشق با  يرو

فرخ  دنیبا د.اهر شددر چهار چوب درظ یرزنیپ ياز لحظه ا پسافکار بودم که فرخ کوبه در را بصدا در آورد و  نیهم

!طرفها نیسالم دخترم چه عجب از ا کیعل:زد و در جواب سالم او گفت يلبخند

.شومیمنکه هر روز مزاحم شما م:گفت فرخ

.بفرما داخل يستادیجز تو ندارد چرا دم در ا یدوست چیه زیعز یستیتو هرگز مزاحم ن نه

هست؟ زیعز



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 313

.رودیکه هر روز سر خاك دخترش م یدانیم

.داخل دییخانم بفرما:صحبت متوجه حضور من شد و گفت یخانم پس از کم يبدر

.بزنم يفکر کردم بهتر است به شما سر شدمیرد م نجایخانم گلناز دوست من است از ا نیا:خانم گفت يبه بدر فرخ

.دیآ یم زیاالن عز دیآمد خوش

آن فضا را پر کرده و غم و اندوه  دهیپوسوارینم در و د يو بو یمیخانه قد.میخانم وارد منزل شد يسر بدر پشت

حوض که از لجن پر شده و رنگ آب را سبز کرده  دنیو د اطیبا ورود به ح. افکنده بود هیآن سا يبر همه جا یفراوان

شد و ناگهان حس کردم که صاحبخانه به همراه  جادیا نمدر ذه یبیعج یشده در سطح آن آشفتگ ختهیر يبود و برگها

در جلو ما حرکت کرد و از پله ها باال  فشیو اندام نح دهیخانم بدون توجه بما با پشت خم يبدر.مرده اندشیآن سالها پ

.میمن و فرخ به دنبالش به مهمانخانه وارد شد.رفت

 کهیطاقچه قرار داشت و عکس يشکسته رو مهین قهیکدر و دو عدد گالب پاش عت يا نهیینخ نما بود و قاب آ فرشها

.نصب بود وارید يبود رو زیبه پدر عز احتماال متعلق

خانم از  يبدر.میو به آن پشت داد میداده شده بود که من و فرخ نشست هینمناك اتاق تک وارینخ نما به د یعدد پشت دو

فرخ پس از .آورد يمن و فرخ چا يبرا یمیورشو قد ینیپس از چند لحظه در س.در کنار مهمانخانه خارج شد یدر کوچک

جان چطور است؟ زیحال عز:دیرسآن پ دنینوش

.و نه خواب و خوراك دارد زندیحرف م ادینه ز شهیهم مثل

فوت کرد؟ داهللایشد که مش  چطور

.و نتوانست تحمل کند دنیرا د زیدق مرگ شد هر روز رنج بردن عز زیغصه عز از

.آمد زیعز:در حرفش را قطع کرد و گفت يصدا دنیخانم با شن يبدر

از جانم دوستش  شتریکه ب یکس دنید ییسال جدا نهمهیداشتم بعد از ا یبیاضطراب عج.ف در رفتبرخاست و بطر بعد
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 اطیوارد ح یاو با چادر مشک.برخاستم و بطرف پنجره اتاق رفتم جانزدهیه.کرده بود جادیدر من ا یبیداشتم حالت عج

 یاست ب شیسال پ ستیب يبایو زپوش  کیش السطلنهزیهمان عز رزنیپ نیخشکم زد باورم نشد که ا دنیاز د.شد

چهره  دنیفرخ از د.وجودم را فرا گرفت يسراپار یبیاز اتاق رفتم لرزش ع ياز پنجره فاصله گرفتم و به گوشه ا اریاخت

.خودت را کنترل کن:شد و گفت کیدرونم شد بمن نزد یمضطرب من متوجه آشفتگ

.نمیحالت بب نیدر ا او را خواستیشکسته شده دلم نم یلیاو خ:به او گفتم آهسته

ده؟یکش یپر از درد و اندوه چه مشقت يسالها نیکه د را يکرد فراموش

.را لعنت کند یبدبخت نهمهیا یباعث و بان خدا

تنگ  یلیخ تیبرا ؟دلميهفته گذشته کجا بود:گرفته و ارام گفت ییفرخ با صدا دنیبا د.وارد شد زیباز شد و عز در

.شده

 ریسراز میاشکها اریاخت یبعد ب.رفتم و سالم کردم کیمن آهسته نزد.دندیرا بوس رگیکدیبطرف او رفت و  فرخ

قرمز شد و  یشد و با دقت بمن نگاه کرد صورتش بطور ناگهان کیبمن نزد یابتدا مرا نشناخت بعد چند قدم زیعز.شد

 يمرا تباه کرد یزندگ نمک به حرام ؟توينجا آمدیبه ا یچ يبرا:گفت ادیو فر غیبه صورتم زد و با ج یمحکم یلیس

؟ییچه بگو يحاال آمد یکودکم را کشت

را  شرفیزن ب نیتو را بخدا دست ا یدانیرا نم زیچ چیکه ه رایز رنجمیفرخ از تو نم:خشم بطرف فرخ برگشت و گفت با

.برو رونیو از خانه من ب ریبگ

.دوست توست ز؟گلنایهست یجان چرا انقدر عصبان زیعز:دیمتعجب به او نگاه کرد و پرس فرخ

.دیدست از سرم بردار نمیرا بب یکس خواهمینم دیرا ترك کن نجایهر چه زودتر ا:در را باز کرد و گفت زیعز

چه  نیخجالت بکش ا:شد و گفت کینزد زیآورد به عز یحرکات او سر در نم نیخانم که از ا يافتاد بدر هیبه گر بعد

!طرز رفتار با مهمان است
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.اتفاق افتاده را مرور کنم عیکردم تمام وقا یو سع را بشتم میچشمها یمدت

انقدر  یبه خوشبخت دنیو انتظار اتفاقات خوب و رس یپرده ذهنم منعکس شد تمام لحظات نگران يرو لمیف کیمثل

.خوابم برد یک دمیتکرار شد که نفهم

مبل  يرو.دمیمقابل خود نگران د شدم فرخ و شهرزاد را در کاناپه داریب یفرو رفتم وقت قیعم یچند به خواب یلحظات

مبل  يجمع شده بود به کنارم آمد و رو شیاشک در چشمها کهیشهرزاد در حال.کردم ینشستم و از فرخ معذرت خواه

به منزل  روقتیکه د دادمیاطالع م دیبا خواهمیم ؟معذرتينگرانم شد:من گذاشت و گفت يبازو يسرش را رو.نشست

.مرا ببخش گردمیبرم

کرد و  یفرخ که حس کرد با حضور شهرزاد آرامتر شده ام خداحافظ دمیاز ته دل کش یبه او بدهم آه یجواب نکهیا بدون

.رفت

افتاده؟چرا  يبد یاتفاق:دیو خسته من کرد و پرس نیبه چهره غمگ یاز رفتن او شهرزاد مقابلم نشست نگاه بعد

؟یشانیپر

 نهمهیو بعد از ا رسدیم انیعمرم به پا يمشکالت غرق شده بزود تو و دست و پنجه نرم کردم با يبرا یدر نگران میزندگ

.کجا قرار گرفته و چه کرده ام دانمیسال نم

.دلم را بشنود يداشتم تا حرفها اجیاحت یتو را ناراحت کردم متاسفم به کس نکهیا از

!دارد تیکه انقدر جذاب يا دهیاو چه د د؟دریآ یبر م وشیکار فقط از دار نیا

.کندیو نه تعجب م رنجدینه م میو از حرفها دهدیرامش مبمن ا او

کنند؟یتو تعجب م ياز حرفها گرانید مگر

 میکه خودم از گفتن حرفها شودیمتعجب م يچهرهتان به قدر دیدهیرا گوش م میحرفها یمثال خود تو و فرخ وقت بله

.کنمیاحساس ترس م
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.کنم یترس م احساس

.توست ییگو ضیو نق به خاطر ضد دیتععجب من و فرخ شا-

:گفت یبه فکر فرو رفت، با آشفتگ يلحظه ا شهرزاد

نسبت  گرید يکنم که مادرم را دوست دارم و لحظه ا یحس م یزمان ریچند روز اخ نیدانم چرا در ا یحق باتوست ، نم-

.کنم یبه او احساس تنفر م

علت چه باشد؟ یکن یفکر م-

علت رفتن او مهم . داشتم مرا رها کرد و رفت  اجیت و پا بودم و به او احتدس یب یکه کودک یدارد ، زمان یچه فرق-

است؟ نیاز ا ریکردم، نظر تو غ دایپ يو رفتار ياست که من بدون او مشکالت فکر نیمهم ا ستین

:بلند گفتم يبه او کردم و با صدا ینگاه

 میمن هر چه بگو نیداشت ، بنابرا یبا گذشتکه چه روح بزرگ و  یفهم یوقت نم چیفرشته بود و ه کیبه نظر من او -

.توانم تو را قانع کنم ینم

.یدان یموضوع را م نیخودت بهتر از من ا. با کلمات است  يها باز نیا-

.آشکار خواهد شد قیحقا يهمه  يماند، به زود یابر نم ریباالخره ماه ز-

!عماطال یوجود دارد که من از آن ب یپنهان يهنوز هم نکته  یعنی-

.کنم ، از گذشته متنفرم یخودم زندگ يخواهم برا یهمه انتظار ، م نیشدم از ا خسته

پدرت  يخانواده  يها سهیرا بدان که دس نیا یول یکه متنفر از گذشته باش ي، حق دار ستیجهت ن یتنفر تو ب نیا-

:دیکه پرس دیستاره به گوش رس يصدا. همه شد  يباعث گرفتار

.االن شام را به خاطر شما گرم نگه داشته نیشپز تا همآ د؟یخور یشام م-

:دیبه او بدهد موضوع را عوض کرد و پرس یکه جواب نیبدون ا شهرزاد
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هستند؟ یهمه راض ایکارکنان چطور است ؟ آ یستاره وضع حقوق-

:گفت ستاره

.کند یم یبد اخالق ی، فقط آشپز کم میبله خانم ، از برکت وجود شما همه راحت هست-

.توانم عوض کنم یاخالق آشپز را من نم ؟ییگو یکنم و تو از اخالق آشپز م یسوال م یمن از وضع مال-

.دی، فقط خواستم شما بدان ستین یدانم اخالق او عوض شدن یم-

.ستمیمن گرسنه ن اور،یگلناز شام ب يبرا-

ده سال بزرگ  يبه اندازه  ریاخ کسالینیدر ااو را نگاه کرده و حس کردم . به اتاق خود رفت زیرفت و شهرزاد ن ستاره

آن شب گذشت ، روز بعد فرخ تلفن . نخواهد داشت  يکمبود چیمادرش در کنار او باشد ه يسده ، فکر کردم اگر روز

 یبه من فرمان م یبیعج يروین یاز او متنفر بودم ول نکهیبا ا. برومکرد و قرار شد به همراه او به منزل ملوك السلطنه 

:دید که به آنجا بروم ، در موقع خروج شهرزاد پرسدا

؟ يرو یکجا م-

؟یخواهد همراه من باش یدلت م ارت،یبه ز-

.نه حوصله ندارم-

.به منزل بازگردم ریناهار منتظر من نباش ، ممکن است د-

ما باز  يآن را به رو یفینح يرمردیکه پ میرأس ساعت ده صبح با فرخ پشت باغ ملوك السلطنه منتظر باز شدن در بود-

:دیکرد و پرس

د؟یخواه یچه م-

:شد و گفت کیبه او نزد فرخ

دارند؟ فیاز دوستان خانم ملوك السلطنه هستم ، خانم تشر یکیپدرجان من -
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.دیو منتظر باش دییاسمتان را بگو-

.الملک است نینام من ام-

:لب گفت ریفرخ ز. میطرف ساختمان حرکت کرد ما به. ربع از دور به ما اشاره کرد  کیرفت و پس از  رمردیپ

.کرده باشد رییملوك السلطنه تغ دیمثل سابق است ، شا زیام ، همه چ امدهیباغ ن نیسال است که به ا ستیب-

.کنم ذات آدم عوض شود یفکر نم-

لند به او خوش آمد ب يدور او را شناخت با صدا يملوك السلطنه که از فاصله . و فرخ وارد شد  میدیساختمان رس به

:زد ادیبه محض ورود من فر یگفت ول

.؟ فوراً از منزل من خارج شو يجا آورد نیبه ا لیرا به چه دل زیهمه چ یزن ب نیا-

:شد و گفت کیبه او نزد یبا ناراحت فرخ

.میمهم با شما صحبت کن یموضوع يدرباره  دیما با دینزن ادیلطفاً فر-

.به منزل من وارد شود دیزن نبا نیا یل،و يمن احترام دار يتو برا-

!است دیاز شما بع د؟یکن یم رونیاو همراه من است ، مهمان را از منزل ب-

:دیبه ن کرد و بعد از فرخ پرس یالسلطنه با خشم نگاه ملوك

؟يهم قدم شد زیهمه چ یزن ب نی؟ چطور شد که با ا یاز سفر بازگشت یک-

من است؟ یمیکه مادر شهرزاد دوست صم دیدان یکرد ، م کیوجود شهرزاد ما را به هم نزد-

اصل و نسب هنوز هم زنده است؟ یآن زن ب-

:زدم ادیو فر اورمینتوانستم طاقت ب یشدت ناراحت از

؟ی؟ چطور دلت آمد مادر و فرزند را ازهم جدا کن یکش یخجالت نم-

:زد ادیو با خشم فر دیکوب نیالسلطنه با عصا به زم ملوك



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 319

.، مواظب باش يق حرف زدن ندارتو ح-

:به طرف من برگشت و گفت فرخ

.شود یاالن روشن م نیهم قیحقا دیاگر شما صبر داشته باش-

:دیالسلطنه با تعجب پرس ملوك

د؟یمرا محاکمه کن دیخواه یم-

:گفت یبه آرام فرخ

د؟یکرد یخواهم از شما سوال کنم چرا زنده بودن شهرزاد را مخف یفقط م-

کردم؟ یمخف یکس از چه-

.از مادرش-

.گذاشت یاو اگر مادر بود فرزندش را تنها نم-

!هم مرده زیکه همه فکر کنند عز دیشما باعث شد یول-

.یکن یمسئله را درك نم نیتو ا. ردیاصالً وجود نداشت که بم یعنیمرد ،  شیمن او سال ها پ يبرا-

د؟یب خدا را بدهجوا دیخواه ی، چطور م دیشما هر دو آنها را کشت-

شده  یکه بر اندامش مستول يبرمال شده با رعشه ا قیبرافروخته پس از آن که مطمئن شد حقل يمستبد با چهره ا رزنیپ

:به من کرد و گفت یبود نگاه

ند توانند در قلب ما نفوذ کن یما باشند باز هم نم نیاگر ب یکه حت دیرا بدان نیا. در محضر بزرگان ندارند  ییفقرا جا-

.عشق خود کند که او خط بطالن بر فرهنگ اشراف زادگان بکشد ریحق داشت پسرم را چنان اس زیعز

:دیشد و پرس کیبه او نزد فرخ

!دینشاند اهیخانواده خوشبخت را ب روز س کیشما  د؟یانجام داده ا یکار درست دیکن یهنوز هم فکر م-
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.کار را انجام دادم نیمن بهتر-

در جهنم روح  زیرفتن فرزندتان شد و اکنون دختر او ن نیشما باعث از ب یمنطق ریتعصبات غ و جایغرور ب یول-

.رساندن به او را ندارد ياریکس توان  چیسوزد و ه یسرگردان خود م

.همسرش دق کرد و مرد يها يفرزند من به خاطر کج رو-

د؟یارچطور به نجابت او شک د دیدیاو نقشه کش یبدبخت يشما خودتان ، برا-

.برساند انیبود به پا ستهیرا آن طور که شا تشیعرضه نتوانست مأمور یشازده ب-

همه رو شد و از همه بدتر شازده و سرنوشت  يبرا زیشود و دست شما ن انیع قیحقا يخواست خدا بود که همه -

.پس داد ایدن نیرا در هم زیشومش بود که انتقام عز

از بدن  يرمقش قدرت نگهدار یب يلحظه حس کردم زانوها کیتر شد و  دهیمخ زیآم نیبار کلمات توه ریز رزنیپ

شد و  کیفرخ شتاب زده به او نزد. خورد  نیرا ندارد ، ناگهان عصا از دستش رها شد و به شدت زم فشیاستخوان و نح

:فتکرد گ یفرخ را از خود دور م يها تکه دس یدر حال نیببر خشمگ کیاو مثل . را گرفت  شیبازو ریز

.نمیکس را بب چیخواهم ه یبه جهنم ، نم دی، برو دیکن میرها-

.میمن از او دور شد و هر دو از ساختمان خارج شد يبه من کرد با اشاره  ینگاه فرخ

که در هنگام ورود  يرمردیپ. کرد و دوباره سرگرم کار خود شد یباغبان به ما نگاه. دمیکش یقیورود به باغ نفس عم با

را  یرزنیلحظه پ کیمیاز منزل خارج شو نکهیقبل از ا. باز کرد  مانیجلوتر از ما حرکت کرد و در باغ را برا میبود دهید

بعد به  يلحظه ا ی، ابتدا او را نشناختم ول دیبه ما بگو يزیداشت چ یخود را پنهان کرده و سع یکه به فرم خاص دمید

آمده بود بعد از بازگشت فرخ به من  ریه ملوك السلطنه به منزل امهمرا یقل زرایبود که روز ختم م نیخاطر آوردم او گل

:گفت

با  زیو در مورد روبرو کردن شهرزاد و عز مینزد دکتر شهرزاد برو دی، با میدینرس يا جهیاز ملوك السلطنه که به نت-
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.میمشورت کن شانیا

:و گفتم دمیکش یته دل آه از

.و به من خبر بده ریتو هم از دکتر وقت بگروم  یم دنشی، من به د ستیفعالً صالح ن-

:دیاز فرخ پرس. ما آمد يو به سرعت به سو دیاز دور ما را د شهرزاد

ارت؟یز دیشما هم رفته بود-

.بله-

دارد؟ يکار چه اثر نیا-

.شود یباعث آرامش م-

.ارتیمن هم با گلناز بروم به ز يروز دیچه خوب ف شا-

.انشاءاهللا-

:شد و گفت کیبه ما نزد ستاره

.ناهار حاضر است د،یدیموقع رس به

:به فرخ کرد و گفت ینگاه شهرزاد

.غذا نداشتم يبرا ییمن اشتها دی، اگر شماها نبود میخور یچه خوب شد که همه باهم ناهار م-

:و گفت دیاو کش يبه موها یدست فرخ

.یو هم خوش قلب هست ییبای، تو هم ز زمیدختر عز-

عمارت زمرد مشغول صحبت  نیاستراحت به اتاق خود رفت من و فرخ در شاه نش يشهرزاد برا از صرف غذا ، بعد

کوچک اندام را  یباز و بسته شدن در باغ توجهم را جلب کرد ، خود را به پنجره رسانده و زن يصدا يلحظه ا کی،  میشد

.آمد یکه به طرف عمارت م دمید یبا چادر مشک
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.است نیشد متوجه شدم او گل نیوارد شاه نش نکهیاز اپس  یاو را نشناختم ول ابتدا

:شده و گفتم کیمن به سرعت به او نزد. ستیبلند گر يمن و فرخ با صدا دنیپس از د نیگل

.دهی، دخترم خواب دیکنم آرام باش یخواهش م-

:آن نشست و گفت يمبل رسانده ، رو نیخود را به اول او

.دیبه من بده وانیل کی-

:شد و گفت کیشناخت به او نرد یسال ها قبل او را م که از فرخ

.چادرت را بردار ؟یآشفته هست نقدریخانم چرا ا نیگل-

:از صورت خود را پنهان کند ، گفت یکرد قسمت یم یکه سع یخانم در حال نیگل

.با چادر راحت هستم-

:دمیاز او پرس يکنجکاو با

د؟ییبه ما بگو يزیچ دیداشت یامروز سع-

:شد و گفت ریسراز شیاشک ها رهدوبا

،  دمیامروز که شما را منزل ملوك السلطنه د. دهد یاو جواب مرا نم یکنم ول یهزار بار از خدا طلب مرگ م يروز-

.دمیترس یداشتم با شما صحبت کنم ول میتصم

:دمیپرس

؟يدیاز ملوك السلطنه ترس-

.بردم یاز او حساب ماز اول عمرم . دانم چرا  یترسم ، نم یبله من از او م-

:و بعد گفت دیآب را نوش وانیل نیگل

از آنجا که از ملوك  یمشکل است ول میبرا انشیوجود دارد که ب یقیحقا. قبل از مرگم با شما صحبت کنم  دیبا-
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.میرا بگو زیگرفتم همه چ میالسلطنه متنفرم ، تصم

:شدم و گفتم کیزد نیبودن در به گل از بسته نانیپس از اطم. شدم  کیبه اتاق شهرزاد نزد آهسته

.میصحبت کن گرید يبهتر است در جا-

:ادامه داد نیگل

.شوم مانیاست ، اگر امروز صحبت نکنم ممکن است پش قتیگفتن حق يبرا تیموقع نیاکنون بهتر-

:شد و گفت کیبه او نزد فرخ

از طرف او  يدیجد يسهیامروز شما هم دس يحرف ها ای، آ دیدوست بوده ا شیشما با ملوك السلطنه از سال ها پ-

ست؟ین

:به او کرد یچادر نگاه ریاز ز نیگل

کرد و  رونیمرا ب طیشرا نیاو در بدتر. که از او متنفرم  میآن قرار دهم و بگو يخواهم دستم را رو ی، م دیاوریقرآن ب-

هم  یندارم و پول یزندگ يبرا ییندو من جازخم شدن صورتم مرا از خود را يکه به او کردم به بهانه  یدر قبال خدمات

.شوم یکه به امر او انجام دادم مجبور به خودکش ییها يرکثافتکا لیبه دل دیمعالجه ندارم ، شا يبرا

!يامروز در منزل او بود نیتو هم یول-

.کنم یزندگ یمینشوم اجازه داد در اصطبل قد دهیکه د یباغبان به شرط-

نم؟یوانم زخم تو را ببت ی؟ م هیتو چ یناراحت-

:و گفت دیصورتش کش يچادرش را رو نیگل

سهم  زیعز یو اعتراف کنم که تا چه حد در بذبخت میرا بگو میحرف ها دیبگذار ند،یزخم مرا نب یدهم کس یم حیترج-

.داشته ام

:به من کرد و گفت ینگاه فرخ
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.اوریجلد قرآن ب کیگلناز جان ، -

:فرخ به او گفت. دادم  نیجلد قرآن آوردم و به ل کی

.تو شک دارم ییگو قتیدر حق یول يکه قرآن در دست دار نی، با ا میده یتو گوش م يما به حرف ها-

:معصومانه به فرخ گفت یبعد از نگاه نیگل

.دیگو یکه در حال مرگ است هرگز دروغ نم ی، انسان دیباور کن دیشما با-

و پنجم ستیب فصل

دوست در کنارش بودم ،  کیبه همراه او و مثل  یرساندو من از بچگ انیلوك عمرش را به پادر خدمت مادر م مادرم

از باغ  ياز خدمتکاران ملوك السلطنه بود شوهر د ادند و در گوشه ا یکیکه  یمرا به جعفر قل دمیبه سن بلوغ رس یوقت

که به او  یملوك السلطنه به جهت خدماتآمد فلج بود و  ایدخترم که به دن. میمشترك خود را آغاز کرد یبزرگ زندگ

هر ماه . نداشت  يا دهیفا چیه یسال او را معالجه کردم ول يسال ها. پرداخت  یدارو و درمانش را م نهیکردم هز یم

.داد یم یکرد و دستورات یاش م نهیآمد و معا یبه اتاقمان م ادتیع يدکتر مخصوص ملوك برا

چاره  یبردم ول یراه برود رنج م یتوانست به خوب یکه نم نیاو ، از ا يبایز يهره چ دنیکم کم بزرگ شد و با د دخترم

.آمد یبر نم یاز کس ينبود ، خداوند او را فلج خلق کرده بود و کار يا

رفتم و تا  ینشاندم ، خود به عمارت خانم م یباغ زر نور آفتاب م اطیدر ح یصندل يطبق دستور دکتر او را بر رو روزها

.داشتم یاو آگاه یزندگ یبه من داشت و من به تمام مسائل خصوص یماندم ، او اعتماد خاص یکنارش مشب در 

تر بود و حسن خان  میاز اخالق پدرش ارث برده و مال یکم يگریمثل مادرش مستبد و بد اخالق و د یکیملوك  دختران

.شد یم کیدر رنج و عذاب بود کمتر به او نزد مادرش يانهیمخف يبا کماالت و خوش اخالق و از معاشرت ها اریکه بس

که او عاشق شده و از دختران خود در  دیشن انیکه از اطراف نیگاه به فکر ازدواج حسن خان نبود تا ا چیالسلطنه ه ملوك

شده  زیحسن خان و عز داریو د ییفخر السلطنه و شمس السلطنه که در واقع خود باعث آشنا. مورد سوال کرد  نیا
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 زیرا نداشتند و فقط عشق حسن خان را به عز قتیکردن حق گوشدند جرأت باز زیمتوجه فقر خانواده عز ید وقتبودن

.دندیکش رونیخود را از ماجرا ب يبعد پا. کردند  دییتأ

دست او در  دنیملوك السلطنه آمد و پس از بوس داریمخصوص به د يکه حسن خان با درشکه  يروز دیآ یم ادمی

او با  دنیبود و با د دهیچ زیم يپسر رو يها را برا وهیها و م ی، ملوك السلطنه انواع و اقسام خوراککنارش نشست 

:لرزان گفت ییصدا

ام ؟ دهیچند روز است که تو را ند یدان یم! یکن یمادر نم ادی-

:خان گفت حسن

.احوال بودم ضیمر یکم-

:دیپرس ملوك

؟ يحاال بهتر شد-

:گفتزد و  يخان لبخند حسن

.شما بهتر خواهم شد دنیبا د-

.با تو صحبت کنم یموضوع يالزم است درباره -

؟ یچه موضوع-

تو را قبل از  یآرزو دارم خوشبخت. پسر دارم  کیکه من آفتاب لب بام هستم و فقط  یدان یازدواجت ، م يدرباره -

.نمیمرگ بب

:تکان داد و گفت يسر حسن

:بلند گفت يملوك با صدا. شما راحت باشد الیمادرم ، من خوشبختم ، خ-

.بروم ایندارم و هر لحظه ممکن است از دن یخوب ی، من وضع جسم یهر چه زودتر ازدواج کن دیتو با-
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.ازدواج ندارم یدر حال حاضر آمادگ میبگو دیبا یاز شما متشکرم ول دیکه به فکر من هست نیاز ا-

:جابجا شد و گفت یدر صندل ملوك

.امروز توست يشنوم که خالف حرف ها یم یتعایشا-

:و گفت دیاز رخسار حسن خان پر رنگ

.دینده تیاهم عاتیمادر به شا-

:زد ادیفر ملوك

؟ ياصل و نسب را دار یو ب ریخانواده فق کیاز  يو قصد ازدواج با دختر يآوردند که تو عاشق شد غامیپ تیخواهرها-

:خان آهسته گفت حسن

آنها به شما نگفتند که چگونه با او آشنا شدم ؟. ، من منصرف شدم  دیلفت کردشما مخا یوقت-

:دیپرس ملوك

چطور؟-

:و گفت دیکش یخان آه حسن

 میکه برا يزیتنها چ دمیکه او را د یزمان نمیو به من اصرار کردند تا من هم او را بب دندید یهمانیم کیآنها او را در -

.منصرف شدند ياو از خواستگار یمحل زندگ دنیتران شما با ددخ ینداشت فقر او بود ول تیاهم

:دیپرس تیبا عصبان ملوك

؟یتو هنوز هم به فکر او هست ایآ-

:خان گفت حسن

.بوده تیاهم یشما ب يبرا شهیمن هم يخواسته ها-

:زد ادیفر ملوك
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ر نظر گرفته ام و مطمئن هستم که اگر تو د يمحترم را برا يخانواده  کیاز  بایز ياست من دختر يمگر او چه تحفه ا-

.گفت یخواه نیمن آفر يقهی، به سل ینیاو رابب

 یمادر که هرگز نم. بلند شد و شروع به قدم زدن کرد  یصندل ياز رو. خان صورتش سرخ و بر افروخته شد  حسن

:دیتوانست احساسات او را درك کند پرس

.ریبگ آرام یو کم نی؟ بنش یو آشفته هست یچرا عصبان-

:خان گفت حسن

.چشم مادر-

احمد پس از تعارف شربت از اتاق خارج شد. بعد در کنار مادر نشست و با ورود احمد نوکر خانم هر دو سکوت کردند و

.

:شربت را به دست حسن خان داد و گفت وانیالسلطنه ل ملوك

.نشو ی، عصبان ینیکردم که او را بب شنهادیمن فقط پ-

:زد و گفت خان لبخند حسن

.ستمین یعصبان-

.کنم يگریبه من بگو تا فکر د يدیاگر او را نپسند. ینیاو را بب کباریپسرم قبول کن که -

:گفت یبا ناراحت نیندارد بنابرا يا دهیمادرش فا میدانست که مخالفت با تصم یحسن خان م-

.نمیب یفرصت به خاطر شما او را م نیخوب مادر ، در اول اریبس-

دانست علت  یبرد و نم یرنج م ییملوك از تنها دمیاز آن به بعد او را ند. و او را ترك کرد  دیبعد دست مادر را بوس-

 یپسرش از شدت ناراحت انهیازدواج مخف دنیکه ازدواج کرده و پس از شن دیاز شازده شن يروز ستیقهر حسن خان چ

:غش کرد شازده که به شدت ناراحت شده بود گفت
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.ازدواج دوام ندارد نیدانم که ا ی؟ من م دیچرا نسبت به ازدواج او حساس هستشما -

هم گذاشته بود و خدمتکارن مشغول باد زدن او بودند با ناله و  يرا رو شیپلک ها یالسلطنه که از شدت ناراحت ملوك

:دیپرس ونیش

؟ یدان یتو از کجا م-

.ستین داریعشق پا نیمطمئنم که ا-

کار شدند چرا ساکت ماندند و  نیشعورش که باعث ا یخواهران ب. من ازدواج کنند  يند بدون اجازه چطور جرأت کرد-

.نگفتند چیبه من ه

دل شما را بشکند و به  یکه حسن خان حاضر شد حت ستین خودیب يدار ییبایاقرار کنم که عروس ز دیملوك جان با-

.وصال او برسد

 ییبایکرد با آب و تاب فراوان از ز یم شتریم ملوك السلطنه را هر لحظه بخش زیآم هیکنا يبا گفتن حرف ها شازده

:شد که گفت یکرد و ملوك انقدر عصبان دیو تمج فیتعر زیعز

.دید یبرود ، خواه نییآنها پا يگذارم که آب خوش از گلو یمن نم-

که چگونه او را از چشم حسن خان  دینیو بب دییچه کاره هستم شما امر بفرما نجایپس من ا دیشما به خود زحمت نده-

.مشکل است و خرج دارد یکار کم نیاندازم البته ا یم

:دیپرس تیملوك السلطنه با عصبان-

فاسد هم  يو با زن ها یبکش اكیتر یخواه یم یخجالت بکش تا ک ست؟یبس ن ریگ یدخترم را م يهمه پول ها نیا-

.کند یماهی؟ اگر دخترم بفهمد روزگارت را س یباش الهیپ

:زد و گفت يلبخند شازده

!به شما یدهم حت یباج نم یکه من به کس دیدان یم دینکن دیمرا تهد-



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 329

:به او گفت نیالسلطنه خشمگ ملوك

.یناسپاس هست یلینگفته ام تو خ چیتا به حال سکوت کرده و ه-

:گفت يبا خونسرد شازده

شما را  ياز مسائل پشت پرده  یباشد که من از خل دتانایمیقماش هست کیمن و شما از  ستیجهت ن یسکوت شما ب-

.دانم یم

:شد و گفت یالسلطنه عصبان ملوك

.نمینحست را بب افهیخواهم ق یبرو نم نجایخجالت بکش و از ا-

:گفت یبرخاست و به آرام شازده

به نفع شماست  دیخواه یو از من کمک م دییآ یخود شما به سراغ من م يدانم که روز یم یروم ول یم نجایاز ا-

.پس تا آن روز خداحافظ دیخود را داخل ماجرا نکن مایمستق

زد و دو  یم ادیملوك که از شدت غم و اندوه سرش را با دو دست گرفته و فر. از منزل ملوك السلطنه خارج شد  شازده

:دیملوك در رختخواب از او پرس دنیز دکرد ، بعد از دو روز شازده به باغ آمد و پس ا یشبانه روز خود را در اتاق زندان

!دیمن فکر کرد شنهاداتیحالتان چطور است ؟ به حرف ها و پ-

؟ يا دهید یپسرم چه خواب يمار خوش خط و خال برا يا-

:و گفت دیخند شازده

.ماست که او از خانواده خارج شود يدانم که به نفع همه  یم. من مخلص شما و حسن خان هستم -

؟ یکار را انجام ده نیا یخواهیچطور م-

:و گفت دیخود را تاب لیسب شازده

.دیو سپس همه کارها را به من بسپار دیرا به من ده گونیباغ م دیابتدا کل-
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.مدت هاست که از آن باغ استفاده نشده-

.کنم یمن دوباره آنجا را آباد م-

؟ يدار يبگو چه نقشه ا-

.را فراموش خواهد کرد زیعز بایزنان ز انیحسن خان در م-

:شد و گفت کیشود برخاستت به شازده نزد داریکه از خواب ب یالسلطنه مثل کس ملوك

 حانهیوق نیدر مقابل من چن یکن یازدواج کرده چطور جرأت م يداند که با چه حرامزاده ا یمن نم يچارهیدختر ب-

؟یصحبت کن

:گفت ياز او فاصله گرفت و با خونسرد یکم شازده

.کنم فقط به خاطر شماست یم ياگر کار-

:زد ادیفر ملوك

؟یشناس یفاسد را از کجا م يزن ها نیا نمیجرمت باشم حال بگو بب کیشر یخواه ی؟ البد م يگذار یمنت سر من م-

:خونسرد جواب داد شازده

ام زن فاسد است و کدام دهم که کد یم صیمرد هستم بهتر تشخ کیالبته من که . دیرا باز کن تانیچشم ها ستیکاف-

.دیشو یآنها نم نیشما هرگز متوجه تفاوت ب بیو نج فیزن عف

و  دیشازده آب دهان پاش يبه چهره  ستنیسکوت و نگر يشد و بعد از لحظه ا کیالسلطنه دوباره به او نزد ملوك

:گفت

.یپست باش نقدریکردم ا یتو ، فکر نم يرو نیتف به ا-

:لب گفت ریکرد ز یکه اتاق را ترك م یل صورت خود را پاك کرد و در حالشد با دستما یعصبان شازده

.دینیب یرا خود م جایغرور ب يجهینت-
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:کرد و گفت دیاو را تهد تیبه دنبال او رفت و با عصبان ملوك

.کشم یتو را م میبرسد خودم با دستها یبیآس نیاگر به پسرم کوچکتر-

:زد ادیفر شازده

؟ دیده یه من چه مدر مقابل خدمتم ب-

:گفت ملوك

.منزل پسرم را ترك کند يبا خفت و خوار زیکه عز یبه شرط یهر چه که بخواه-

 یو زشتش را به او م دیپل يو گزارش کار ها دیرس یبه خدمت ملوك السلطنه م کباریاز آن روز به بعد شازده هر هفته -

.داد

از منزل پسرش  يخبر چیشدن او ملوك ه وانهیرفت با د ستانماریاست و بعد به ت ضیکه مر دمیشن يروز نکهیا تا

:به من گفت ياو شده بود روز یباعث نگران نیکرد و ا ینم افتیدر

به نظر تو من چکار کنم؟ یمن هست يخانواده  نیو ام يسال در کنار من بود يتو سال ها-

:دمیپرس

؟ يچکار يدرباره -

.زیحسن و عز يدرباره -

.دانمینم-

؟یبه من کمک کن یتوان یکنم تو م نانیتوانم به او اطم ینم گریشدنش کار دست همه داده و د وانهیده با دشاز-

ز؟یحسن خان و عز یبرهم زدن زندگ يکمک برا-

.آنهاست يبه نفع هر دو نیا-

کار بر نیا يدهم که از عهده  حیدانستم چطور به او توض ینم دیبدنم لرز يکه به من داد تمام اعضا يشنهادیپ از
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:بر مغزم خطور کرد و گفتم يفکر یول میآ ینم

.دست و پا هستم کار را خراب تر کنم یترسم از بس که ب یجور کارها را ندارم م نیا اقتیمن ل-

.معالجه به خارج از کشور بفرستم يدهم دخترت را برا یمن هم قول م یمن را اجرا کن ياست نقشه ها یفقط کاف-

:دمیپرس یام فلج بودن دخترم بود با خوشحال یغم زندگ نیکه بزرگتر من

شود؟ یواقعاً معالجه م ایآ-

.حتماً معالجه خواهد شد میبله اگر پول خرج کن-

:هستم و بعد گفت یفیکه حاضر به هر کار زشت و کث افتیشاداب من در يچهره  از

.شد یخوشبخت خواه و تو با او ابدییدخترت سالمت از دست رفته اش را باز م يبه زود-

.رفتن به آنجا را ندارم يبرا يداند که من بهانه ا یم-

؟یشناس یرا م یاز خدمتکاران کس-

.ریخ-

:فکر کرد و گفت یکم ملوك

.ياوریب میآنجا را برا يو خبرها یحسن خان نفوذ کن يدر خانه  یتوان یاست که هر طور م نیتو ا تیاز امروز مأمور-

توانستم  یکرد نم یمرا نگاه م نینشسته بود و غمگ يدخترم در گوشه ا. از آنجا به اتاقم رفتم سکوت کرد و من  او

باشد و به  یدخترم م یسالمت يتالش برا یمن در زندگ تیمسئول نیکه بزرگتر دمیشیبا خود اند رمیبگ میدرست تصم

.شود معالجهانجام دهم تا او  یفیگرفتم هر کار کث میتصم لیدل نیهم

خانم  يبدر قیگرفتم از طر میو بعد تصم دمینرس يا جهیبه منزل حسن خان بودم و نت نفوذیبرا یبه دنبال راه روزها

ازدواج دخترش به خاطر داشت با ن  يبه منزل او رفتم او که مرا به عنوان راو نیکسب کنم بنابرا یاطالعات زیمادر عز

:دمیسپر اوکرد ، از  ییرایکرد و از من پذ مانهیصم يبرخورد
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حالش خوب است؟! چه خبر  زیاز عز-

.دانم حامله است یکند فقط م یم یزندگ یزندان کیاو مثل  دیآ یم نجایخبرم ، کمتر به ا یاز او ب-

.مبارك است-

د؟یشما از او خبر دار-

ادم با خود گفتم شما افت ادیتر است آمدم و  نییکوچه پا کیکنم امروز به منزل خواهرم که  یمن به آنجا رفت و آمد نم-

.بهتر است احوال عروس و داماد را از شما بپرسم

:گفت چارهیب زن

.دییایقدمتان به چشم ، باز هم منزل ما ب-

 یمیدوست صم گریکدیخانم گرم گرفتم که با  ياله باز شد و آنقدر با بدر دیمن به منزل مش  يآن روز به بعد پا از

.میشد

گفت و گاه به گاه با  یرا به من م زیعز یزندگ يدانست و تمام خبرها ید به منزلش نمخانم قصد مرا از رفت و آم يبدر

.کند يشتریب یکیکه او احساس نزد ختمیر یدرددل او اشک م

آمد ملوك السلطنه از  ایکه دختر حسن خان به دن یدادم و تا زمان یبه ملوك گزارش م ناًیاخبار منزل حسن خان را ع من

.شد نیناراحت و خشمگ اریخبر بس نیا دنیشن

از او سوال  یبعد از احوال پرس. دمیاز اتاق د يدر گوشه ا نیرا آشفته و غمگ زیرفتم ، عز يبدر دنیروز به د کی

:کردم

خورد؟ یشما را نم ریخانم کودك شما کجاست مگرش زیعز-

من با . کرد  یشده بود از من عذر خواهکار او ناراحت  نیخانم که از ا يبزند اتاق را ترك کرد بدر یحرف نکهیبدون ا-

:به باغ رفتم و به ملوك گفتم يشاد
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.قهر کرده و به منزل پدرش برگشته زیعز-

.شود یتر م نیتو سنگ تیبه بعد مسئول نیاز ا:گفت او

.با هم قهر کرده اند دیخواست یآنها همانطور که شما م یول-

.دوباره به منزل باز گردد زیعز دیشا-

کرد؟ دیبا پس چه-

.که هرگز باز نگردد یکن يکار دیبا-

 یدرد دل م میدانست برا یم يرفتم و او که علت کارم را دلسوز یخام م يآنروز به بعد من هر روز به منزل بدر از

.کرد

.ملوك السلطنه از آنها متنفرم يخالف عفت خانواده  يگفتم به خاطر کارها زیجلب اعتماد او و عز يبرا من

گرفت که به منزل  میتصم دیشوهرش را د يسرد یکه منتظر بود حسن خان به دنبال او برود وقت زیگذشتند و عز روزها

:باز گردد من به دستور ملوك السلطنه به او گفتم

.کند یآشت يصبر کن تا خود حسن خان برا-

:گفت زیعز

.ان را بکنم و در کنار فرزندم باشمحسن خ یندارم حاضرم کلفت يدخترم تنگ شده است و طاقت دور يدلم برا-

.که از بازگشت به منزل منصرف شو میگو یخواهرانه به تو م-

!!!!!!چرا؟-

:کردم و گفتم يفکر

 ابیتا آب ها از آس یپدرت بمان يزدند ، بهتر است فعالً در خانه  يآنها به تو تهمت دزد يمنزل را ترك کرد یوقت-

.يبه منزل برو یتوان یو اوضاع بهتر شود م فتدیب
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شدم و آهسته  کیاو را به وحشت انداخته به او نزد يزیچ افتمیدر. و دستپاچه شد  دیرنگ از رخسارش پر زیعز-

:دمیپرس

؟ياز منزل شوهرت آورد يزیبا خود چ-

:گفت شانیگرفته و پر يچهره ا با

.استراحت کنم دی، با ستیحالم خوب ن-

:گفت یاو با خوشحال. کردم  فیو تعر يجرا را براباغ ملوك السلطنه بازگشتم و ما به

.يو موفق شد يزد یدست کیبر تو ،  نیآفر-

:دمیاو خوشحال شدم و پرس دیو تمج فیتعز از

د؟یدخترم به کجا رس يکار مداوا-

.فرستم یمعالجه او را به خارج از کشور م يبرا يدکتر فرستادم ، به زود يرا برا شینسخه ها-

آن روز به منزل  يفردا. کرد  يدخترم معالجه شود تمام درونم را پر از شاد يکه روز نیکردم و فکر ا آرامش احساس

تواند مانع بازگشت او به منزل شود او حاضر  ینم زیچ چی، حس کردم ه دمیآشفته د اریرا بس زیاله رفتم و عز دیمش 

:کردم و گفتم يردن او فکرمنصرف ک يراب. انجام دهد تا در کنار فرزندش باشد يبود هر کار

دلواپس کودکت نباش و مطمئن  نیکند بنابرا یم یدگیبه فرزند تو رس لیدل نیگلنازبا حسن خان گرم گرفته و به هم-

.کند یباش گلناز به خاطر ازدواج با حسن خان به شهرزاد محبت م

:و آهسته گفت ستیکلمه شهرزاد گر دنیبا شن زیعز

کند ؟ انتیرا داشتم چطور گلناز توانست به من خ شیمن آرزو یهمان نام نام دخترم شهرزاد است ؟-

:دیپرس دیمرا د یوقت. شده بود  ماریفرزندش ب ياز دور دمیرا د زیکه گذشت و دوباره عز يروز چند

؟يدیچه خبر شهرزاد را د-
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:دروغ گفتم به

.خوب است اریبله حالش بس-

کند  ینم یفرق میکنند باز هم برا یاگر مرا زندان یحت ستیمهم ن میبرا زیچ چیه. خواهم به منزل بازگردم  یامروز م-

.نمیشهرزاد را بب دیبا

:کرده و به او گفتم يفکر

.وجود دارد که به تو نگفتم یقتیحق يبه آنجا برو دیتو نبا-

افتاده ؟ ی؟ اتفاق یقتیچه حق-

:کردم و او که نگران شده بود گفت ستنیبه گر شروع

؟یکن یم هیبه خدا بگو چه شده ؟ چرا گر تو را-

:گفتم دهیبر دهیبر

.مرد شبیشهرزاد د ستین يچاره ا یول يخواستم ناراحت شو ینم-

به سرعت خود . خانم را صدا کردم و از منزل آنها خارج شدم  يبدر. حرف من غش کرد و از حال رفت  دنیبا شن زیعز

:نشست و گفت شیبر لب ها یطانیش يکردم لبخند فیعرت شیرا برا انیرا به باغ ملوك رساندم و جر

.او باشم يبرا يقبر دیبه فکر خر دیبا-

 زیمرگ شهرزاد من به خانه عز يعهیهفته بعد از شا کیساخت و  يشهرزاد مقبره ا يبرا یالسلطنه در باغ طوط ملوك

:دینشست و پرس یبه سخت دمیبود د يماریرفتم ، او در بستر ب

رد؟دخترم چرا م-

:به چهره افسرده و زرد او کرده و گفتم ینگاه

.ردیکه مادر ندارد بهتر است بم یکس-
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.کردم یکاش او را ترك نم يمن که زنده ام ا یزد ول ادیفر او

 یتوانست یکه به تو زده شده چطور م ییدادند از آن گذشته با تهمت ها یکه آنها هرگز شهرزاد را به تو نم یبدان دیبا-

.دیایحاضر نشد دنبال تو ب یاو حت ؟يل حسن خان برگردبه منز

:به من کرد و گفت زیغم انگ ینگاه

؟يدیتو او را د-

:جواب دادم آهسته

.ناراحت شدم اریکه مرده و بس دمیفقط شن-

او را کجا دفن کردند؟-

.میشاهزاده عبدالعظ یدر باغ طوط-

:دیپرس ختیر یصورتش اشک م يکه به پهنا یدر حال زیعز

؟يبر یمرا به آنجا م-

:دیخان به منزل ملوك السلطنه آمد و از او پرس یبعد رضا قل یمدت

د؟یالسلطنه خبر ندار زیشما از عز-

:به او گفت دیلرز یکه از خشم م یدر حال ملوك

نوکر  کیو تو بر رونیزود از منزل من ب ؟يریزرا بگ زیکه از من سراغ عز يجا آمد نیبه ا يکار یهمه مخف نیاز ا بعد

.یهست انتکاریوفا و خ یب

 چیمن جز خدمت به خانواده شما ه: گفتیملوك السلطنه از او وحشت داشت با ناراحت  انیاطراف گریکه مثل د یقل رضا

.انجام ندادم یکار خالف
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.بود زیهمه چ ینگه داشتن ازدواج پسرم با آن زن ب یمخف يکه به خانواده ما کرد یظلم نیبزرگتر

.خواست آقا بودنیا

.نمیخواهم تو را بب ینم گریگم شو، د ر،یوقت مرا نگ نیاز ا شیب: زد ادیفر ملوك

السلطنه کجاست؟ زیعز دییشما را به خدا بگو: دیگرفته پرس ییبا صدا یقل رضا

 یپرس یچرا از مادرش نم. دانم او کجاست؟ البد به درك واصل شده یمن چه م: با خشم به طرف او آمد و گفت ملوك

.که کجاست

.مرده زیو او گفت که عز دمیاو پرس از

 دایبه درك که مرد، همه از شر او نجات پ: زد ادیفر يسکوت کرد و بعد بع فکر فرو رفت و با شاد يلحظه ا ملوك

.کردند

به  دیگنج یدر پوست خود نم عهیشا نیا يملوك که از شاد. منزل ملوك السلطنه را ترك کرد هیخان با گر یقل رضا

همه عوامل  دمید یکه م نیمن از ا. مرده است زیطور وانمود کرد که او ن نیو ا دیخر ذریدر چ ياو مقبره ا يسرعت برا

همه  نیبه خاطر معالجه دخترم ابدا عواقب ا یکردم ول یم تعجبرا پنهان کند  قیطور حقا نیکنند تا ا یبه او کمک م

شود؟ یشروع م یمعالجه دخترم ک: روز از او سوال کردم کینکهیم تا املوك السلطنه را در نظر نگرفت ییدروغ گو

.میرا به تو بگو یقتیخواهم حق یمدت هاست که م: گفت او

؟یقتیحق چه

.شود یکه هرگز او معالجه نم نیا

م و هم گذاشتم و در دل به خود يرا رو میعرق سرد بر تمام بدنم نشست و حس کردم جانم گرفته شد، چشم ها ناگهان

از اتاق کوچکم پناه بردم، هفته ها گذشت و  ياو را ترك کرده و به گوشه ا یحرف چیبدون ه. کردم نینفر دیآن زن پل

طور مرا  نیا دیکه آن زن پل نیاحساس ا. ملوك بروم را نداشتم داریکه به د نیحوصله ا. میمن و دخترم در آن اتاق بود
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خود استفاده کند آنقدر مرا آزرد که احساس کردم  یطانیبه اهداف ش دنیرس يقرار دهد و از وجود من برا چهیباز

کردم و  یکردم و به دکتر مراجعه نم یسال ها تب م. کم کم بدنم به خارش افتاد. کرد دایادامه پ یشانیپر نیو ا ضمیمر

از پوست  ییکه هات. کرد دایکم کم به صورتم انتقال پ. بدنم شد ياز حد بدنم باعث زخم شدن تمام اعضا شیخارش ب

خدا را . کرد رونیبودن مرا از منزلش ب ریملوك السلطنه از ترس واگ ،يماریبا آشکار شدن ب. صورتم کنده و زخم شد

.دیبا من چه کن دیدان یحال خود م. استتیواقع نیکه هر چه گفتم ع رمیگ یگواه م

***

به  یقدرت برخاستن نداشتم، به سخت یشدت ناراحتاز  یمشت و لگد له کنم ول ریخواست همان لحظه او را ز یم دلم

.است ضیبه خودت مسلط باش، او مر: درنگ به او حمله کردم، فرخ خود را به من رساند و گفت یدادم و ب یخودم تکان

ه ماند و همان طور ک یابر نم ریگاه ماه ز چیرا بدان که ه نیا یاست ول یگناه تو نابخشودن: کرد و گفت نیرو به گل بعد

مادر و دخترش داشته اند  نیدر بدبخت کردن ا یکه سهم یهمه باز شد؛ تمام کسان يمشت ملوك السلطنه و تو برا

.رسند یاعمال خود م يبه سزا يروز

 دیایاز دستم بر ب يخواهم جبران کنم، هر کار یم: کرد و گفت ستنیشروع به گر د،یصورت کش يچادرش را رو رزنیپ

.دهم یانجام م

؟یو شهرزاد را جبران کن زیعز يسال رنج و عذاب دور ستیب یتوانیم چطور

.هر چه زودتر گورت را گم کن: گفتم تیعصبان با

؟يدار زیرا به عز قتیشهامت گفتن حق ایآ: به او کرد و گفت ینگاه فرخ

انجام  دییبگو يبه خاطر سبک شدن گناهم هر کار یممکن است او مرا بکشد ول: به من کرد و آهسته گفت ینگاه نیگل

.دهم یم

کمک به ما بهتر است  يبرا یول یجبران کن یتوان یشود چون تو گذشته را نم یسبک نم یعمل چیگناه تو با ه: گفت فرخ
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.ییبگو زیرا به عز قتیحق

و به فکر  مینشست يمن و فرخ در سکوت لحظه ا. به اطراف ما را ترك کرد یبرخاست و پس از نگاه یبه سخت رزنیپ

 افتمینینقش بر زم هوشیبه اتاقش رفته و پس از باز شدن در اون را ب. شهرزاد افتادم ادیمرتبه به  کیکه  میفتفرو ر

؟يتاداف نیزم يشهرزاد چه شده؟ چرا رو: زدم ادیناگهان فر

:زدم ادیفر. خود را به اتاق شهرزاد رساند و نبض او را گرفت، حس کردم تمام بدنش منقبض شده مهیسراس فرخ

.است زیم يرو يتلفن دکتر ناصر. دیخبر کن کترد

افتاده و از دهانش کف خارج شده بود  نیزم يرو یاو بدون حرکت. چهره شهرزاد گم کرده بودم دنیرا از د میو پا دست

 دهیند تیرا در آن وضع یتا به حال کس د؛یرس یاز او به گوش نم ییصدا چیکج شده و ه یگردنش به طرز وحشتناک

 یدستمال دینترس، دکتر گفت با: به من رساند و گفت رازدم و از فرخ کمک خواستم، او خود  ادیزده فر بودم وحشت

.ردیتا زبانش را گاز نگ میدر دهانش بگذار زیتم

مثل . صدا بود یحرکت و ب یاو ب میرا با فشار در دهانش فرو کرد یو دستمل میسرش بالش گذاشت ریکمک فرخ ز به

 یما را م ينکن، او صدا هیآنقدر گر: کرد و گفت رونیفرخ مرا از اتاق ب. بدنش خشک شده بودتمام  یتخته چوب کی

.شود یشنودو ناراحت م

شهرزاد  نهیکرد و به معا رونیشهرزاد هر دو ما را از اتاق ب دنیبه محض د يدکتر ناصر. باغ رفتم و منتظر دکتر شدم به

صرع دارد؟ يماریدختر سابقه ب نیا: وال کردساعت بعد از اتاق خارج شد و س مین. مشغول شد

.نمیب یصورت م نیبار است که او را به ا نیاول: دادم جواب

.است يماریحتما شروع ب: گفت دکتر

باشد؟ یحالت عصب نیدکتر ممکن است ا يآقا: دمیپرس یو با ناراحت دیحرف او لرز دنیبدنم از شن تمام

!دیاو داد به يخبر تکان دهنده ا ایآ: دیپرس دکتر
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.شده یکنم او عصب یمن فکر م: به فرخ کردم و او به دکتر گفت ینگاه

.زنم یبه او م يکرده ام، فردا دوباره سر قیدر اتاق را بست و گفت، به او آرام بخش تزر دکتر

ست، مظلوم ا یلیخانم خ: به دکتر گفت ختیر یصورتش اشک م يکه به پهنا یآورد و در حال يدکتر چا يبرا ستاره

.سوزد یم شیدلم برا

.دینیو او را بب دیممکن است به هوش آمده باشد، به اتاق برو: را خورد و گفت يچا دکتر

بهتر : کرد و گفت رونیدکتر ما را از اتاق ب. کرد ستنیما شروع به گر دنیشهرزاد به محض د. میو فرخ به اتاق رفت من

.اس شده استشما حس ياو رو. است فقط مستخدم به اتاق او برود

وارد اتاق  یول میپشت در نشست یمن و فرخ از شدت نگران. ستاره در اتاق شهرزاد مراقبت از او را برعهده داشت شب

با  ادیز: به باغ آمد و گفت ادتیع يصبح زود دکتر برا. دمیتا صبح چند بار ستاره را صدا کردم و حال او را پرس م،ینشد

آمد با من تمس  شیپ یاگر مورد خاص. نوشتم شیاعصاب برا يدارو يادیکند، مقدار زاستراحت  دیاو با د،یاو حرف نزن

.دیریبگ

.رمیگ یاو را م يمن دارو: بازگشت نسخه را از من گرفت و گفت یتا در باغ دکتر را بدرقه کرد، وقت فرخ

چرا؟ شما

.رمیگ یداروخانه مشهرزاد را هم از  يشود سرا راه داروها یبه مادرم اطالع دهم، نگران م دیبا

و به  دهیتخت خواب يحرکت رو یاو همچنان ب. گذاشتم و نشستم یصندل دید یکه او مرا نم ییاز اتاق شهرزاد، جا خارج

. زد ینم یحرف چیه یشد ول یم داریرفت و گاه ب یبست و به خواب م یرا م شیگاه چشم ها. کرد ینگاه م رهیسق خ

.رفتشق خورد و به خواب او چند قا. او سوپ آورد يستاره برا

.ناهار حاضر است: گذاشت و گفت زیم يکردم بدنم خرد شده و قدرت برخاستن ندارم، ستاره ناهار را رو یم حس

.اشتها ندارم: گفتم
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.دیشو یم ضینکرده مر يخانم جان خدا یول: گفت او

.طور بهتر است نیا د،یایکنم فرخ ب یصبر م: گفتم

ساکت  یبود ول داریآهسته به اتاق شهرزاد رفتم، او ب. و از عمارت زمرد خارج شد دمینشن گفت که يزیلب چ ریز ستاره

 یحوصلگ یبا ب. شنود یدرونش را نم يجز آوا ییصدا چیه دیرس یبه نظر م. ستینگر یموهوم م يبه نقطه ا نیو غمگ

: کردم دکتر با تعجب گفت فیاو تعر يرابه طور خالصه ماجرا را ب. تماس گرفتم ینیخود را به تلفن رساندم و با دکتر ام

.پشت سر بگذارد یبحران را به راحت نیشک دارم شهرزاد بتواند ا! زیچه غم انگ

ست؟یما چ فیدکتر تکل: دمیپرس

کند و با  یرا بررس زیخودش همه چ دیبگذار د،یبا او صحبت نکن یموضوع چیدرباره ه دیکن یفعال سع: پاسخ داد دکتر

.میایکنم امشب به مالقاتش ب یم یسع ،دیایکنار ب قیحقا

 کیمثل  میهم قرار دادم و زندگ يرو یرا از شدت خستگ میلحظه چشم ها کیکاناپه نشستم،  ياو تشکر کردم و رو از

خود فکر کردم که  شیپ يلحظه ا. افتادم ریام ادیافکار مغشوش بودم که به  نیپرماجرا در ذهنم تکرار شد، در ا لمیف

.دارد اجیاز همه به او احت شیب یلحظات نیشهرزاد در چن دیشا. افتد یم یزنده است چه اتفاق زیعز اگر او بداند

 يبرا يکه رد حال غرق شدن است و به دنبال تخته پاره ا یمثل کس ینه ول ایدهم  یانجام م یدانستم کار درست ینم

.ابمینجات شهرزاد ب يبرا یآوردم تا بتوانم راه یم يرو يگردد من هم به هر کار ینجات م

شهرزاد چطور است؟: دیدارو وارد عمارت زمرد شد و پرس يا هیساعت بعد فخر با کس دو

؟یجا نشست نیچرا ا. شده رهیخ يکرده و به نقطه ا سکوت

مادرم، : که گفت دیشود به گوشم رس یخارج م شیاز گلو یبه سخت دیرس یشهرزاد که به نظر م فیضع يصدا ناگهان

!مادرم

.کرد ستنیو شروع به گر دیکش غیج دبع
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کرد  یطرف و آن طرف تخت پرتاب م نیو به اتاقش رفتم، او خود را به ا اوردمیشهرزاد طاقت ن ادیفر يصدا دنیشن با

.را گم کرده بود شیو ستاره دست و پا

زاد هر دو ما را از خود او را گرفت، شهر يبه طرف شهرزاد رفتم تا او را آرام کنم، فرخ به کمک من آمد و دست ها من

او بروم، از هر  داریتا به د دیمادرم زنده است چرا به من نگفت دیدانست یشما م د،یهر دو شما دروغ گو هست: راند و گفت

.دو شما متنفرم

 نیدانستم مادر تو زنده است، به هم یمن م: گفت یبند آمده بود، سکوت کردم، فرخ به آرام یاز شدت ناراحت زبانم

.اطالع بود یگلناز مثل تو از زنده بودن ب یآمدم ول رانیکردم به ا افتینامه تو را در یوقت لیدل

.کس اعتماد ندارم چیمن به ه ند،یگو یهمه دروغ م ،ییگو یدروغ م: زد ادیفر شهرزاد

فرخ از . آمدادتیع يبرا ینیساعت بعد دکتر ام کیخود ادامه داد،  يفرخ به صحبت ها یاز اتاق خارج شدم ول آهسته

همه سال  نیالسلطنه زنده است؟ پس ا زیخانم عز یبه راست: دیاتاق خارج شد، بعد ستاره به ما ملحق شد و آهسته پرس

کجا بود؟

.میگو یم تیرا برا زیروز همه چ کیباشد  یباق ياگر عمر: به او گفتم یآرام به

.روم یمن به آشپزخانه م: و گفت دیکش یآه ستاره

 ادیداد و فر يکم کم صدا. میو منتظر خروج دکتر از اتاق شهرزاد شد مینشست نیسر و صدا در شاه نشیو فرخ ب من

حس کردم تمام . سکوت عمارت زمرد را در برگرفت. کرد دایپ شیآرام یدکتر کم يشهرزاد کمتر شد و با صحبت ها

به چهره  یبرد، فرخ نگاه یوابم نمخ یبود ول دهش نیسنگ میاست، قدرت راه نرفتن نداشتم، چشم ها ماریوجودم ب

؟یبخواب یخواه ینم ،یهمه جنگ اعصاب داشت نیامروز هم ا ،يدیکه نخواب شبید: خسته من کرد و گفت

.برد یکاش خوابم م يا

.دیآ یحوادث کنار م نیحتما شهرزاد با ا ،یصبر داشته باش دیبا یول يرا گذراند یدانم که روزگار سخت یم
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.برم یمثبت نگرفتم رنج م جهینت یخود را کردم ول یسع نکهیرا ندارد، از ا تیهمه مسئول نیتحمل ا میها شانه

.شود یدرست م زیهمه چ ينگران نباش به زود ،يخود را کرد یاست که تو سع نیا مهم

.یهست یاقرار کنم زن پرقدرت دیبا ،یرس یخسته به نظر م: آمد و به من گفت رونیاز اتاق شهرزاد ب ینیام دکتر

دکتر حال شهرزاد چطور است؟: دمیپرس

.ندارد یخوب است، مشکل: گفت دکتر

.او از من متنفر شده: گفتم

و ستاره از او مراقبت  دیریاز او فاصله بگ دیشما با ست،ین داریمطمئن باش پا یاست ول یعیحالت ها طب نیا: گفت دکتر

.کند

م؟یهرزاد را به مادرش بدهخبر زنده بودن ش دیدکتر ما چگونه با: سوال کرد فرخ

 دیشود من با لیتبد ماریبه دو ب ماریب کیکه  دینکن يبه زمان دارد، کار اجیکار احت نیا د،یعجله نکن: جواب داد دکتر

.بدانم شتریدرباره مادر شهرزاد ب

از مادرش به شما نگفت؟ يزیشهرزاد چ: دیپرس فرخ

.است تیمادرش حائز اهم یضع روحاز مادرش به من نزد، فعال و یحرف چیه: گفت دکتر

.نمانده است یدر او باق یقدرت چیرسد ه یبه نظر م: گفت فرخ

 هیتوض. از درون پرقدرت و با ا ستقامتند یهستند ول یفیضع يانسان ها دیکن یکه شما فکر م یچه بسا کسان: گفت دکتر

استراحت  يآرام بخش چند روز يد با داروهاباشد، بهتر است شهرزا ریکه جبران ناپذ دینکن یاقدام دهیکنم نسنج یم

.میکن یم دایپ قتیگفتن حق يبرا یبعد راه. کند

ست؟یما چ فیفعال تکل: دمیپرس

.میآ یم ادتشیمن هر روز به ع د،ینداشته باش يبه او کار: پاسخ داد دکتر
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را  یزنگ تلفن گوش يصدادنیساعت بعد با شن کیم،یشد خکوبیکاناپه م يمن و فرخ دوباره رو. رفت ینیام دکتر

 یحال شهرزاد چطور است؟ چند روز است که از او ب: مرا به خود آورد که گفت يمضطرب و نگران ناز يصدا. برداشتم

.خبرم

.ندارد یخوب یروح حالت

!آرامش او شد ختنیباعث بر هم ر زیچ چه

.نگو يزیچ زیاز عز: شد و گفت کیآهسته به من نزد فرخ

چه  دییشما را به خدا بگو رم،یکنم با شما تماس بگ یم یافتاده؟ چند ساعت است که سع یچه اتفاق: دیدوباره پرس يناز

.شده

.ییایشهرزاد ب ادتیکن زودتر به ع یملوك السلطنه دوباره دسته گل به آب داده، شما سع: کردم و به او گفتم يفکر

.کنم یم یسع

تمام شده و جهنم هر  اینداشتم، حس کردم دن یقم رفتم، حال خوببه اتا. کرد و رفت یاز قطع تلفن فرخ خداحافظ پس

. داشتم و از خودم متنفر شدم ياحساس بد دمید یقدرت م یکه آنقدر خود را ب نیشود، از ا یتر م کیلحظه به من نزد

از طرف او  یمشکل نیحد به او وابسته باشم که با کوچک تر نیاتا  دیکه چرا با دمیفکر کردم و از خودم پرس يلحظه ا

.و رو شود ریز میایدن

.احساس آرامش کنم يدرهم و برهم بر وجودم چنگ انداخت و نگذاشت لحظه ا افکار

باالخره . کردم در حال خفه شدن هستم یشده و حس م کیبه من نزد شتریقفس هر لحظه ب کیاتاق مثل  يوارهاید

باغبان در حال آب دادن به گل ها بود، . به باغ رساندم یجان مرا به سخت مهیگرفتم از اتاق خارج شوم و جسد ن میتصم

.دیرس یبه گوش نم ییصدا چیگرفته و جز سکوت، ه رهمه جا را غبا. شدن کیبود و هوا در حال تار کیغروب نزد

در  ییصداها یبسته ول میو از حال رفتم، چشم ها ستمیتوانم با یحس کردم که نم يبود لحظه ا يباغ خاکستر يفضا
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را باز کردم و چهره باغبان را نگران و  میچشم ها یچرخد، به سخت یدور سرم م ایحس کردم دن دم،یشن یفم ماطرا

حالتان بهتر شد؟: دیبود، باغبان پرس هتمام بدنم از رطوبت چمن ها سرد شد دم،یسرم د يمضطرب باال

جا بود؟ نیا یاز تو چه کس ریغ

.نبود نجایکس ا چیهستم، ه تنها

.شده نگران نباش بهتر حالم

د؟یخواه ینم کمک

.کن یدگیرس تیبه کارها ر،یخ

بود  زیهمه جا غم انگ ستم،یو آسمان مه آلود را نگر دمیاز کنارم رفت و من که قدرت برخاستن نداشتم همانجا آرم او

.دمید یدر خود نم اتیادامه ح يبرا یو رغبت لیم چیبودم و حال که او را نداشتم ه چیبدون شهرزاد من ه

خواست به عمارت زمرد  یمن دلم نم یشد ول کیهوا تار. رساندم و همانجا نشستم یمکتیخود را به ن یحس یب با

د؟یندار يبا من کار: دیبازگردم، باغبان آمد و پرس

.برو استراحت کن نه،

عد به اتاق مادرش نگاه و افسرده به پنجره اتاق شهرزاد و ب نیغمگ. نشستم مکتین ياز من دور شد و من همان جا رو او

را گذرانده و  میمادر و دختر زندگ کیبه  دنیو عشق ورز يهمه سال با تالش و فداکار نیکه بعد از ا نیاز فکر ا. کردم

.آزرده شد لبمق دم،ید یدر انتها هر دو را از خود متنفر م

 ياز نجوا گریها شد، د ركیرجیحام جباغ پر از ازد طیو مرموز و مح اهیشب س یکیبا تار دهیسر به فلک کش يها درخت

.باالخره همانجا خوابم برد. بود میعمدم تنهائ مینفس ها ينبود و فقط صدا يپرندگان خوش الحان خبر

لحظه فکر کردم که  کیباز کردم،  یرا به سخت میکرد، چشم ها داریبر پوست صورتم مرا از خواب ب دینور خورش تابش

به سر بده و همانجا  یروح طیشرا نیشب گذشته افتادم که در بدتر ادیاشم و بعد به ب دهیخواب مکتین يرو دیچرا با
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دچار خواب  میپاها. زمیتوانستم برخ یشده بود و به سخت کخش یچوب مکتین يرو دنیبدنم از خواب. خوابم برده بود

به چهارچوب در  ی، به آرامدر اتاق شهرزاد باز بود. آهسته حرکت کرده و بهطرف عمارت زمرد رفتم. شده بود یرفتگ

 زیو معصوم شهرزاد را ن بایجلوتر رفته و چهره ز یخوابش برده بود، کم نیزم يکه رو دمیشدم و ستاره را د کینزد

. تخت خوابم برد يبعد از او فاصله گرفتم و خود را به اتاقم رساندم و رو. به خواب رفته بود نیریش يکه با لبخند دمید

 یرا به او گفتم ول قتیحق: گرفته گفت ییبا صدا یرزنیرا برداشتم، پ یگوش. شدم داریگ تلفن بزن يلحظه با صدا کی

.نداشت یخوب جهینت

 يبوده و بعد از لحظه ا یکردم به خاطر آورم تلفن از طرف چه کس یبودم سع داریقطع شد، همانطور که خواب و ب تلفن

. ترس وجودم را فراگرفت. افتاده يکه اتفاق بد افتمیاو در ذهنم در بود و با تکرار جمله نیاو گل. صاحب صدا را شناختم

 یکس در منزل نبود، نگران چیه. به لرزه افتاد، شماره تلفن فرخ را گرفتم  امنهیافتام و قلبم در س زیعز ادیبه  يلحظه ا

کردم،  یتاق را بارها ططول و عرض ا. برخاستم و شروع به قدم زدن کردم اریاخت یبه وجودم چنگ انداخت، ب یبیعج

چه کنم، فقط در همان حال  دیدانستم با ینشستم، نم نیزم يکالفه رو د،ینرس ییخسته شد و فکرم به جا میباالخره پاها

.کردم ياز خداوند طلب صبر و بردبار

 یران تر منگ شیکس در منزل نبود و من هر لحظه از لحظه پ چیساعت نه تا ده صبح بارها تلفن فرخ را گرفتم، ه از

.بروم و بالفاصله منصرف شدم زالسلطنهیگفتم به منزل عز میباالخره تصم. شدم

 زیبزنم و به منزل عز ایگرفتم دل به در میتمام وجودم را فرا گرفت، دوباره تصم یو دلشوره وحشتناک بیعج يروین

و با خودم  ستادمیا ابانیدر خ یوالنط یشد، مدت یخارج م میاز گلو یبروم و به سرعت از باغ خارج شدم، نفسم به سخت

د؟یرو یکجا م: دیتوقف کرد و پرس مییپا يجلو یتاکس کیکه  آورمرا به خاطر  ابانیرفتم تا آدرس و نام خ یکلنجار م

.آورم یرا به خاطر نم ابانیکنم نام خ یهر چه فکر م دیباور کن: راننده گفتم به

د؟یرا بلد راهش
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.رمشک دا یبلد هستم ول احتماال

.رسانم یشما را به منزل م مینکرد دایاگر آدرس را پ دیشو سوار

: گفت یندارم و با مهربان یکه حال خوب افتیچهره مضطرب و نگرانم در نیاو تشکر کردم و سوار شدم، راننده از د از

.بروم دیبا ابانیاز کدام خ دییو بگو دیفکر کن یشما فقط کم م،یکن یم دایراه را پ دیمطمئن باش

 ابانیاز خ یکیدر  زیآوردم که منزل عز ادیباالخره به  گرند،یکدیهمه مثل  دیرس یبه نظرم م یها را نگاه کردم ول ابانیخ

 يدر پس کوچه ها یسرگردان یراننده پس از مدت. را گفتم یاصل ابانیجنوب شهر تهران است و به راننده نام خ يها

:دیسکرد و پر دایباالخره کوچه را پ کیتنگ و بار

جاست؟ نیکه هم دیهست مطمئن

.بله

.دیتا شما وارد منزل شو ستمیا یسرکوچه م من

.شوم یمزاحم نم نیاز ا شیب دیبه من لطف کرد یلیخ شما

.مانم یمنتظر م د،یبه من داد یخوب هیکرا د،یستین مزاحم

رساندم و کوبه را به صدا در  زیل عز، به سرعت خود را به در منز ستادیشدم و راننده همانجا منتظر ا ادهیپ یتاکس از

و  ینگران کپارچهیتمام وجودم . کس در منزل نبود چیگذشت و دوباره در زدم و منتظر شدم؛ ه يلحظه ا. آوردم

د؟یگرد یبر م: دیمن پرس دنیراننده به محض د. بازگشتم یافتاده ، به طرف تاکس ياضطراب شد ، حدس زدم اتفاق بد

.شوم یممنون م بله،

گفت که  يزیمرا نگاه کرد و چ نهیو تار بود، راننده در آ رهیبه نظرم ت ایحال افتادم، دن یب یعقب تاکس یصندل يرو

شما حالتان خوب است؟: دیافکار مغشوشم غرق بودم که راننده پرس يایدر دن. دمینشن

.متشکرم. بله
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چنان بر چهره خسته ام اثر گذاشته  زیخ و عزاز فر يخبر یآن به همراه اضطراب و ب زیباغ برگشتم، سکوت غم انگ به

چه شده؟ شما حالتان خوبه؟: دیپرس دنمیبود که باغبان به محض د

صدا خود را به من رساند  دنیخود را به عمارت زمرد رساندم، ستاره با شن یکالم چیجواب دادن نداشتم و بدون ه قدرت

د؟یکجا بود: دیو آهسته پرس

خواب است؟ شهرزاد

.بله

؟يرا داده ا شیروهادا

.بله

؟يشد داریاز خواب ب یک تو

.شدم داریفرخ خانم تلفن زد و از خواب ب شیساعت پ مین

چه گفت؟: دمیاز او پرس. ختیدر درونم فرو ر يزیمرتبه قلبم از جا کنده شد و چ کی

.دیو از منزل خارج نشو دیبمان شانیخانم گفتند شما منتظر تلفن ا فرخ

گرفتم  میچند بار تصم. و دلشوره به لرزه افتاده بود یبدنم از شدت نگران. ار زنگ تلفن فرخ نشستممبل به انتظ يرو

ساعت دلهره و  میباالخره بعد از ن. تلفن را اشغال کنم دیمنصرف شدم، فکر کردم نبا یخودم به فرخ تلفن بزنم ول

؟يکجا بود: دیفرخ تلفن کرد و پرس ،ینگران

د؟یکجا هست شما

.سکته کرده و تحت درمان است زیهستم، عز مارستانیدر ب من

افتاده؟ يچه شده؟ اتفاق بد: دیشد و پرس کیتلفن از دستم رها شد،ستاره به من نزد یگوش اریاخت یب

:دیبلند تر از قبل از من پرس يتلفن را برداشتم، فرخ با صدا یبه خودم مسلط شدم و دوباره گوش یسخت به
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؟یده یچرا جواب نم گلناز

اتفاق افتاد؟ نیاز دستم رها شد، چرا ا یگوش

 یم فیتعر تینکن، بعدا همه ماجرا را برا هیگر: من کالفه شده بود گفت هیگر يو فرخ که از صدا ستمیگر اریاخت یب

.کنم، فعال وقت ندارم

شته در رختخواب فر کیشدم، او مثل  کیرا گرفتم و بعد آهسته به اتاق شهرزاد نزد مارستانیو شماره تلفن ب آدرش

افتاده؟ يخانم چه شده؟ اتفاق بد: دیبود، ستاره به کنارم آمد و آهسته پرس دهیآرم

. کن دارشیشهرزاد صبحانه ببر و ب يبرا گریساعت د میتو مراقبت از شهرزاد است، ن فهیوظ. نباش زیچ چینگران ه تو

.دیآ یاو م ادتیبه ع 12دکتر ساعت 

د؟یرو یم ییشما جا مگر

.هر چه زودتر بروم دیآمده با شیپ یکار مهمبله،

نشسته  یصندل يگرفته و مضطرب رو يباال رفتم، مردم در سالن انتظار با چهره ها یکیرا دو تا  مارستانیب يها پله

 یمواد ضدعفون يبخش بو يرا در هم شکسته بود، در راهرو مارستانیبچه ها از گوشه و کنار، سکوت ب يبودند و صدا

از پله ها باال  یجوان و افراد مسن بود که به سخت تیپر از جمع هاراه پله . آزرد یرا م يام هر مالقات کننده اکننده مش

.رفتند یم

به خاطر اتاق عمل آرامش  مارستانیبخش از ب نیخود را به طبقه سوم رساندم، در ا یمردم با معذرت خواه يالبه ال از

.برقرار بود يشتریب

آن نصب شده بود توجهم  يکه عالمت ورود ممنوع رو يا شهیخانم در ته راهرو پشت اتاق ش يبدر خسته فرخ و چهره
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کرد،  ستنیخانم شروع به گر يبدر. خان گفت و به طرف من حرکت کرد يبه بدر يزیمن چ دنیفرخ با د. را جلب کرد

خانم قوت قلب  يبه بدر دیما با: گفت فرخ آهسته. شد يجار دگانمیاو کنترل خود را از دست دادم و اشک از د دنیاز د

.کند یتو او را آشفته تر م هیگر م،یبده

.گلناز خانم ما را حالل کن: گفت. دمیخانم رفته و صورت او را بوس يطرف بدر به

شود و در کنار  یمرخص م مارستانیجان از ب زیانشاءاهللا هر چه زودتر عز د،ینکن هیگر: به او گفتم یتصنع يلبخند با

.کند یرا شروع م يدیجد یزندگ زمیهرزاد عزش

.بدهد یخدا به شما سالمت د،یاو مادر بود يشما برا نم،یرا بب زمیخواهد هر چه زودتر نوه عز یم دلم

سکته کرد؟ زیبگو چه شده؟ چرا عز: دمیها در کنار فرخ نشستم و آهسته از او پرس مکتیاز ن یکیيرو

از  نیگل ادیو فر غیج يصدا دنیخانم با شن يکرده، بدر فیتعر شیهمه ماجرا را برابه منزل او رفته و  نیگل روزید

را گفت ابتدا به  زیبه من تلفن زد و وضع عز یوقت ند،یب یکف اتاق م هوشیرا ب زیآشپزخانه به مهمانخانه رفته و عز

او را . در آمبوالنس بود زیعز دمیو رسو همان لحظه که به در منزل ا مبه آنجا رفت یتلفن کردم و بعد به تاکس مارستانیب

کرد و گفت که او  يبستر ژهیو ياو را در بخش مراقبت ها نهیمنتقل کردند و دکتر بالفاصله پس از معا مارستانیبه ب

.سکته کرده

او تا چه حد خطرناك است؟ وضع

.نداده يفعال دکتر نظر ست،ین مشخص
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.نمیاو را بب دیبا من

.ممنوع است مالقات

ندارد، بهتر  يا دهیفا هیگر: گفت ینتوانستم خود را کنترل کنم، فرخ به آرام گریشد، د ریسراز میاشک ها اریاخت یب

.یاو دعا کن ياست برا

.ردیم یشهرزاد هم م مرد،یاو ب اگر

شوند، حال شهرزاد چطور است؟ یهر دو معالجه م انشاءاهللا

.از باغ خارج شدم، خواب بود یوقت

.مانم یم نجایمن ا ،یو از او مراقبت کن يبه منزل بازگرد دیبا تو

به طرف من . آب را بست ریمن ش دنیکرد و با د یم ياریرا آب اهانیاصرار فرح به منزل بازگشتم، باغبان گل ها و گ به

د؟یآ یاز دست من بر م يافتاده، کار یخانم اتفاق: دیآمد و پرس

.فقط دعا کن: او گفتم به

.هستم شانیا يدعا گو شهیحال خانم شهرزاد خوب است؟ من هم: دیپرس ياورکنجک با



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 353

.یشهرزاد و مادرش هر دو دعا کن يبرا دیحال شهرزاد خوب است و تو با بله،

مادر شهرزاد؟: لب گفت ریکرد و ز رییباشد تغ دهید وانهیکه د یباغبان مثل کس چهره

مسئله  چیدخترم، به من قول بده فعال به ه: که گفت دمیرا شن ینیدکتر اميطرف اتاق شهرزاد رفتم و از پشت در صدا به

.یفکر نکن يا

از شاه  ياز پشت در فاصله گرفتم و در گوشه ا دیبه گوشم رس. کنم یم یسع: شهرزاد که در جواب گفت فیضع يصدا

سال تعجب کردم که شهرزاد را  همه نیبعد از ا: گفت دیمرا د نکهینشستم، دکتر از اتاق خارج شد و به محض ا نینش

افتاده؟ یاتفاق د،یتنها گذاشت

.ستیبستر مارستانیمادر شهرزاد سکته کرده و اکنون در ب: به او گفتم آهسته

چطور؟

.خبر زنده بودن شهرزاد را به او داده اند احتماال

.دینکن یقرار نبود فعال اقدام مگر

.میکار را نکرد نیا ما

.کنم ینم غیدر دیاز دست من بر آ يراند، به هر جهت اگر کاربگذ ریبه خ خدا
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.و مالقات ممنوع است يدکتر، فعال در بخش قلب بستر متشکرم

.ابدیرا پشت سر گذارد و هر چه زودتر بهبود  يماریبتواند بحران ب دوارمیام

.شدم رهیاتاق شهرزاد نشستم و به در آن خ يرو به رو. رفت ینیام دکتر

فرخ با تلفن حال . دیشب فرا رس. دمیپرس یرفت و گه گاه حال از او م یشد و دوباره به اتاق م یاز اتاق خارج ممرتب

.کنم یفردا بعد از ساعت ده صبح تلفن م: شد و گفت ایشهرزاد را از من جو

؟یمان یم مارستانیدر ب امشب

.خانم تنهاست يبدر بله،

صورت معصوم او  دنیاو خواب بود و من با د. باز و به او نگاه کردم مهیرزاد را تا نبار در اتاق شه نیشب تا صبح چند آن

زنگ  يصبح خوابم برده بود که با صدا کینزد. کرد یخواست او مرا صدا م یام، دلم م دهیحس کردم سالهاست او را ند

ست؟شهرزاد چطور ا: دیخسته پرس ییصدا ارا برداشتم، فرخ ب یو گوش دمیتلفن از جا پر

د؟یزند، مادرش چطور است؟ دکتر او را د یاست حرف نم داریهم ب یوقت ده،یکه خواب فعال

.تحت مراقبت باشد دیهفته با کیکنم تا  یفکر م بله،

گلناز خانم :ستاره گفت دم،ینوش يپا یلقمه نان خوردم و کم کیکه ستاره آورده بود  يرا قطع کردم و از صبحانه ا تلفن



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 355

.دیشو یم ضینکرده مر يذا خوردن خداوضع غ نیبا ا

.ندارم اشتها

.دیبخور ریش وانیل کیاقال  پس

.دییآ یچرا به اتاق شهرزاد نم: دیپا نشستم، ستاره پرس يهدف رو یو ب دمیآن نوش مهیرا تا ن ریش وانیاصرار او ل به

.من ناراحت شود دنیخواهم با د یفکر آرامش او هستم، نم به

.کرد یشما را صدا م در خواب شبید

 یبه خاطر دلخوش ایییگو یراست م: دمیپرس اریاخت یوجودم را فرا گرفت، ب یالوصف دیزا يحرف ستاره شاد دنیشن با

؟یزن یحرف را م نیمن ا

 یم هیچرا گر دمیمن از او پرس ست،یرا گشود و گر شیابتدا شما را صدا کرد و بعد چشم ها م،یگو یخدا راست م به

نه، بگذار : کنم؟ او گفت شیصدا دیخواه یگلناز خانم خواب است م: گلناز کجاست؟ به او گفتم: او گفتو  یکن

.خسته است یلیاستراحت کند، حتما خ

!داشته اجیحتما به من احت ؟ينکرد میهمان موقع صدا چرا

.دیشما مثل مادر او هست. دوست داردو یلیشما را خ او
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.دمیکش یدر قلبم حس کردم و نفس راحت یبیآرامش عج نم،یرا نب شیهااز کنارم رفت تا اشک  ستاره

 يو من پشت در اتاق شهرزاد سات ها مارستانیکردم، فرخ در ب یروز گذشت و من گه گاه از پشت در به او نگاه م سه

.میبه بهبود مادر و دختر داشته باش يدیکه ام نیبدون ا میکسل کننده را گذراند

کوچک  یساك دست کیرا که با  ریراسندم و ام اطیباز شدن در باغ برخاستم و خود را به ح يا صداروز چهارم ب صبح

 ؟یکن یم هیچرا گر: دیاو به سرعت خود را به من رساند و پرس ستم،یگر اریاخت یاو ب دنیاز د. دمیوارد منزل شد د

شهرزاد کجاست؟

.دهیاتاقش خواب در

؟یخواب یچقدر م ؟یشهرزاد، خواب هست: دیبه او کرد و پرس یهرزاد رساند، نگاهسرعت خود را به پشت در اتاق ش به

او اتاق را پر کرد و مرا به داخل اتاق کشاند  يو زار ونیش يصدا. کرد هیشروع به گر ریام يصدا دنیبا شن شهرزاد

ف او رفت و هر دو در به طر ریام. باز کرد ریام دنیدربرکش يرا برا شیشد و دست ها زیخ میتخت ن يشهرزاد رو

است  يچند روز: گفت یشهرزداد ساکت شد و او به آرام ریام يباالخره با نوازش ها. ستندیگر یلحظات گریکدیآغوش 

؟یسینو یبه من نامه نم یکش یکه منتظر نامه تو هستم، خجالت نم

من از اتاقش خارج . به من کردیمرتبه متوجه حضور من در اتاق شد و نگاه کینگفت، بعد  چیسکوت کرد و ه شهرزاد

را پشت سر گذاشته  یکرده و لحظات سخت یهفته در آنجا زندگ کیبایکه تقر یینشستم، جا نیشدم و در کاناپه شاه نش

و اضطراب باالخره  یبعد از چند روز نگران. به او منتقل شد تمیاز مسئول یمیکرده و ن یاحساس سبک ریبا آمدن ام. بودم
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 افهیق دنیسرم نشسته بود، به محض د يباال ریشدم ام داریب یکردم و خوابم برد، وقت دایپ يدیشد یحالت خواب آلودگ

شهرزاد خوب است؟: دمیرنجور و نگران او پرس

او نگرانم، چه به روز او آمده؟ يخواب است، من برا بله

چطور؟

.که در سالمت عقل او شک کردم دیگو یم ییزهایچ

ست؟یچ گفته؟ منظورت زیچ چه

 یروح يکنم فشارها یزند، فکر م یم رهیو غ یساختگ ياست و قبرها ماریکه ب یاز زنده بودن مادرش و زن ییها حرف

.کرده ایخولیرا دچار مال چارهیدختر ب یو عصب

: دیشد و پرس رهیکرده، او به چهره من خ فیتعر ریام يرا برا زیکه خواب بودم شهرزاد همه چ یشدم که در مت متوجه

.گذارم یداند؟ اگر دستم به ملوك السلطنه برسد حقش را کف دستش م یشهرزاد را م تیوضع ینیدکتر ام

او از سکوت من خسته  م،یالسلطنه را به او بگو زیزنده بودن عز دیدانستم چطور با ینگفتم، نم چیسکوت کردم و ه من

.گشتم یم بر رانیزودتر به ا دیمن با ،يحق دار ؟یخسته هست: دیشد و پرس

.دیخسته هست یلیکه شما هم خ داستیاز چهره تان پ د،یاستراحت کن یکم دیبا شما
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!دیکن یزند تعجب نم یکه م ییحرف ها نیشما از ا. نگران وضع شهرزاد هستم یاز خستگ شیب من

.دیراحت کناست دیفعال برو د،یفهم یرا م قتیحق يشما هم به زود م،یروزها متعجب هست نیواقع همه ما ا در

 یدلم شور م. گذشته بود ازدهیبه اتاق خود رفت و من دوباره در کاناپه کنار تلفن نشستم، ساعت از  ریاصرار من ام به

خان کجا هستند؟ ریام: دیآورد و پرس يزد، ستاره چا

.را سر ساعت بده شیبگذار و به اتاق شهرزاد برو، داروها زیم يرا رو يکندد ، چا یم استراحت

.خانم چشم

گلناز جان چه خبر؟: را برداشتم، فرخ پس از سالم گفت یگوش عیمن سر. به اتاق شرهزاد رفت و تلفن زنگ زد او

خان آمد، تو چه خبر؟ ریام

.نکرده يرییتغ چیه زیعز وضع

؟يدیرا د او

.به اتاقش رفتم قهیاجازه دکتر چند دق با

بود؟ چطور
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.دیگوینم چیو ه دهیحرکت خواب یب

 کنمیجا چه خبر است؟ احساس م نیچه شده؟ ا: دیرا از دستم گرفت و پرس یخود را به من رساند، گوش مهیسراس ریام

.دیکن یم یرا از من مخف يزیچ

زنگ تلفن مزاحم استراحت شما شد؟ يصدا: تلفن را از دستش گرفتم و گفتم یگوش

پشت خط است؟ یچه کس: دیپرس ریام

؟یکن یصحبت م یبا چه کس: دیپرساز آن طرف  فرخ

.خان ریبا ام: او گفتم به

را از دست من  یشناسد و دوباره گوش ینام خود حس کردن که طرف مقابل که پشت خط است او را م دنیبا شن ریام

 یاقشما را هرگز فراموش نکردم، چه خبر، اتف يشناسم، محبت ها یاست، شما را م ادمیالو، سالم، بله : گرفت و گفت

. کنند یم یرا از من مخف يزیکنجکاور شدم، حس کردم چ شرا از گلناز خانم گرفتم، راست یگوش دیافتاده؟ بله، ببخش

.خداحافظ نمیب یشما را م

.کرد نیشروع به قدم زدن در طول و عرض شاه نش یرا دوباره به دست من داد و پس از معذرت خواه یگوش ریام

زنگ زد؟ مارستانیفرخ از ب: دیکنجکاو شده بود پرس تینها یکه ب ریکردم ام یفرخ خداحافظ با
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د؟یدیکجا فهم از

است؟ مارستانیب یمشخص بود، چه کس کامال

به طرفم آمد و . ستادیمرتبه ا کیاو همچنان در حال قدم زدن بود . سکوت کردم یشدم، کم دیجواب دادن دچار ترد در

 ایچه شده  ییگو یباالخره م: دیبار نگاهش را حس کردم، آهسته پرس ینیسنگ. انداختم نییشد، سرم را پا رهیبه من خ

نه؟

.میکنم بگو یم یسع بله،

است؟ مارستانیدر ب یچه کس ییگو ینم یچرا به راحت ؟یکن یم یسع

.بهتر گفتنش هستم يبرا یدنبال راه به

.شوم یم وانهیبگو وگرنه د عیزود و سر ست،یبه فکر ن يازین

.ستمین نمطمئ

ز؟یچه چ از

نه؟ ایدیرا دار دنشیدانم تحمل شن یعکس العمل شما، نم از

ممکن است  زیچه چ: دیپرس دیلرز یم جانیاز شدت ه شیکه لب ها یشد و در حال دیسف یبه طور وحشتناک ریام صورت
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؟يدار دیهمه مهم باشد که در گفتنش ترد نیا

.السلطنه زیعز: گفتم آهسته

در  زالسلطنهیعز: جابه جا شده و گفتم یبزند منتظر شد و به دهان من نگاه کرد و من کم یحرف نکهیا بدون ریام

.است يبستر مارستانیب

 زیعز: بسته اش را باز کرد و گفت مهیشد، دهان ن یپرتاب م یصندل يکه تعادل خود را از دست داده و رو یدر حال ریام

؟ییگو یچه م... مارستانیدر ب

و تنها  ختهیر یسال ها زنده بوده و در کنار مادرش اشک م نیدارد، در تمام ا قتیحق یکردنش مشکل است ولباور

سکته کرده و در  جانیاو رفتن به مزار شهرزاد بوده و حال که به او گفته اند شهرزاد زنده است از شدت ه یسرگرم

.است يبستر مارستانیب

دو دست  انیپشت داد و صورتش را در م یخورد و به صندل یاره زنده شود تکانو دوب ردیلحظه بم کیکه  یمثل کس ریام

قرار  زیم يآب رو یوانیل. او را به حال خود رها کنم يلحظه ا دیو با ستین حیپنهان کرد، حس کردم ماندن در آنجا صح

محض  قتیر چه به شما گفته حقنشده و ه ایخولید که شهرزاد دچار مالیو بدان دیآب بخور یلطفا کم: داده و به او گفتم

.بوده

خود را به باغ رساندم، . را صدا کرد ریکه از اتاق خارج شد و ام دمیشهرزاد را شن يصدا نیمحض خروج از شاه نش به

 یرا کوچک م ییبایو ز یآن باغ با همه بزرگ. را به اتمام رساندم شنامهیتمام شده و پرده آخر نما زیحس کردم همه چ
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دانستم کجا هستم و به کجا  یبدون هدف قدم زده، نم رانیشم رختپر از د ينزل خارج شدم و در کوچه هااز م. دمید

هر . نهادم نیمرتبه بر زم کیدمیکش یرا که سال ها بر دوش م ینیکوه سنگ ییگو. کرد یروم سرم به شدت درد م یم

 يجو ناردر ک. کردم که قدرت راه رفتن ندارم حس يباالخره لحظه ا. شد یسست تر م میرفتم قدم ها یراه م شتریچه ب

نگاهم  ستمین شیب يا وانهیمن د نکهیخسته ام را در آن قرار دادم، رهگذران کوچه به تصور ا يآب نشستم و پاها

حرکت نداشتم  يبرا یلب گفتند و من که قدرت ریز يزیچ يبا دلسوز گرید یتمسخر و بعض دهیها به د یکردند بعض

.شدم رهیآب خ رموهوم د يدو دست گرفتم و به نقطه ا انیسرم را در م

شدند، سرم را باال آورده و چهره  کیحس کردم دو نفر به من نزد يبودم، لحظه ا یحس یچه مدت در حال ب دمینفهم

.دمیورم کرده بودم را د شیپلک ها ستنیو شهرزاد که از شدت گر ریپف آلود ام

.و مرا تنها نگذار ریدارم، دستم را بگ اجیبه تو احت: فتمن آورد و گ يدستش را به سو شهرزاد

 ینیسنگ. میرا گرفت و به باغ بازگشت میبازو ریز ریام افتم،یالزم را دوباره باز  يگرفتن دست او حس کردم تمام انرژ با

شهرزاد . ستینما  يبرا یگاه مطمئن هیکس جز او تک چینهادم، حس کردم ه ریام يقو يبازوها ياندام خسته ام را رو

حاال نوبت من است که از تو مراقبت  ،یاستراحت کن دیتو با: و گفت دیوسرا ب میشانیپ دمیدر رختخواب آرم نکهیپس از ا

.کنم

دست  ریام. شد ریبدون صدا از چشمم سراز میاشک ها. فشرد یرا م میقدرت جواب دادن نداشت، بغض گلو میها لب

.استراحت کند دیبا م،یاو را تنها بگذاربهتر است : شهرزاد را گرفت و گفت

همه به  نیا دیمادرم مرا ببخش، نبا: لحظه قبل از خروج شهرزاد برگشت و گفت نیدو از اتاق خارج شدند و در آخر هر
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.کردم یم یحرمت یتو ب

 یک دمیکه نفهمکردم  هیو آنقدر گر دیپس از بسته شدن در بغضم ترک. و صورتم را با دو دست پوشاندم اوردمین طاقت

.خوابم برد

27فصل

را  میعاشق پلک ها يچکاوك ها يمن با ازدحام پرنده ها و آوا. داد عتیدوباره را به طب یزندگ دیآفتاب نو درخشش

مطمئن  میبه دست و پا یبا تکان دهیکه سال هاست خواب یدر وجودم کرده و مثل کس ینیلحظه احساس سنگ کی. گشودم

 یسرم به شدت درد م. نگاه کردم زیم يدر رختخواب نشستم و به ساعت رو یم حرکت کنم، به سختتوان یشدم که م

 يبا هر حرکت و هر قدم انگار ضربه ا. آمدم نییگذاشتم و از تخت پا نیزم يرو یخواب رفته ام را به سخت يکرد، پاها

در  يرو ينامه ا. کس در عمارت نبود چیه. ردمو آن را باز ک دمیباالخره به در اتاق رس. شد یم دهیبا پتک بر سرم کوب

:اتاقم چسبانده شده بود که آن را برداشتم و خواندم

«میرو یم مارستانیبه ب ریمن و ام میگلناز عز»

تحمل وزن بدنم را نداشت و ضعف  مینشستم و فکر کردم، زانوها يلحظه ا خت،یدر درونم فرو ر يزیخواندن نامه چ با

. همه با هم روبه رو شوند دیروز با کیفکر کردم و به خود قبوالندم که باالخره  یکم. ا گرفته بودتمام وجودم را فر
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حالتان خوب است؟ د؟ینشسته ا نیزم يچرا رو: دیستاره به اتاقم آمد و پرس

.خوبم، کمک کن به رختخواب بروم بله

نم  يآب و بو زشیر ينجره اتاق را باز کرد، صدابعد در پ. بغلم را گرفت و کمک کرد تا به رختخواب بروم ریز ستاره

 کردم،یاحساس راحت  يهم گذاشتم و بعد از سال ها يرا رو میچشم ها. اتاق را با طراوت کرد يفضا سیخ يچمن ها

 نییدستور خانم شهرزاد است که از تخت پا د،یکامل بخور نهصبحا دیامروز با: صبحانه وارد شد و گفت ینیستاره با س

.دیآ یشما به منزل م نهیمعا يبرا گریساعت د کیدکتر  د،ییاین

/دکتر کدام

.دیایب ازدهیدانم، شهرزاد خانم تلفن کرد و گفت حدود ساعت  ینم

.خورم یبه آشپزخانه برو و مطمئن باش صبحانه ام را م تو

.روم میبه آشپزخانه به خاطر شما  یخواهد کنار شما بمانم ول یکه دلم م نیبا ا: زد و گفت يلبخند ستاره

پس از . زنگ تلفن من را به خود آورد يصدا. را بستم میتمام صبحانه را خوردم و با آرامش چشم ها یبه سخت. رفت او

؟يکرد ضیخودت را مر الیگلناز چه شده؟ باالخره با آن همه فکر و خ: دیفرخ پرس یبرداشتن گوش

و شهرزاد آنجا هستند؟ ریخوب است، ام حالم
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.است پیهنوز هم خوش ت یشکسته شده ول یلیخ دم،یرا د ریبعد از سال ها ام ه،بل

کجاست؟ شهرزاد

از بابت او راحت باشد،  التیکند، تو خ یاحساس آرامش م ریکه در کنار ام داستیپ یاست ول نیساکت و غمگ یلیخ

.ندارد یمشکل

چطور است؟ بهتر شده؟ زیعز

.ندیاو را بب ياصرار من، دکتر اجازه داده شهرزاد لحظه ابه  یمالقات ممنوع است ول هنوز

.دمید یکاش من هم آن جا بودم و عکس العمل شهرزاد را م يا-

.و دکتر او را ار اتاق خارج کرد ستیمادرش گر دنیشهرزاد به محض د. خواب بود زیعز-

د؟یرا د زیچطور؟ او هم عز ریام-

.نشاندم مکتین يلرزد و او را رو یم ی، من حس کردم بدنش از شدت ناراحتنشد کیبه در اتاق هم نزد یاو حت-

.خواست من هم در کنار شما بودم یدلم م-

.رمیگ یباز هم با تو تماس م. یاستراحت کن دیفعال با-

.ممنونم-

تمام  يکردم و بعد شاد را مجسم ندیب یرا م ری، شهرزاد و ام زیکه عز يلحظه ا میقطع شد و من با بستن چشم ها تلفن

.فرو رفتم یقیآنها به خواب عم یخوشبخت نیریش يایوجودم را فرا گرفت و با رو

کرد،  یشد و ستاره شروع به پر حرف نهیاو مشغول معا دم،یشدم و دکتر را در اتاقم د داریستاره از خواب ب يصدا با
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:قلبم به او گفت يرو یبا گذاشتن گوش يباالخره دکتر ناصر

.را بشنوم ماریقلب ب يصدا دیبا د،یلطفا ساکت باش-

:دیکامل پرس نهیاز اتاق خارج شد و دکتر پس از معا ستاره

د؟یدار یقلب یسابقه ناراحت-

.خود را نداشته ام یجسم تیوضع یدانم ، راستش تا به حال فرصت فکر کردن و بررس ینم-

.دارد یینارسا يقلب شما تا حدودد،یمراقب خود باش شتریب دیاز حاال به بعد با-

شهرزاد سرچشمه  یام از وضع روح یناراحت شتریدانستم ب یکه م رایهم نداشت ز یتیو اهم ستیمنظور دکتر چ دمینفهم

:ستاره گفت. به ستاره داد و باغ را ترك کرد  ینوشت و دستورات يدکتر نسخه ا. ردیگ یم

.کنم ین به شما کمک مم د،ییایبه باغ ب يهواخور يبهتر است برا-

:دیمن به طرفم اومد و پرس یسکوت و خاموش دنیباغ نشستم، باغبان با د مکتین يکمک او رو به

حال شما بهتر شده؟-

.ممنونم ، بهتر هستم-

شهرزاد خانم کجا هستند؟-

:زده و گفتم ياو لبخند به

.دگردن یبا هم به منزل باز م يمادرش رفته، به زود ادتیبه ع-

:دیبه من کرد و پرس یبا تعجب نگاه باغبان

که حالتان خوب است؟ دیمطمئن هست-

.نبوده ام یخوب نیوقت به ا چیه-

. هرز شد  يکردن علف ها نیبرگشت و به من نگاه کرد و بعد مشغول وج گریبار د نیاز دور چند. مرا ترك کرد باغبان
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.نشسته و مشغول دعا شدم مکتین يمن آرام رو

:دوباره با من تماس گرفت و گفت خفر

 یو بهتر است که کس ست،یاو خوب ن يبرا یجانینوع ه چیدکتر گفته که ه یرا به بخش منتقل کنند ول زیقرار است عز-

.به مالقات او نرود

ه من به بخش منتقل شود دوبار ب زیکه عز نیدر مدت سه روز قبل از ا. ماندند مارستانیو شهرزاد هم چنان در ب ریام

به بخش منتقل شد و فرخ خبر  زیباالخره عز.گذشت يبه کند ییتنها نیسنگ یلحظات. دندیتلفن کردند و از حالم پرس

 کی. "ستیفعال به صالح ن ":او مخالفت کرد و گفت "کنم ؟ مالقاتشتوانم  یم ":دمیآن را با تلفن به من داد، از او پرس

که باالخره پزشک برگه  نیگشتند تا ا یبازم مارستانیآمدند و دوباره به ب یبه منزل م یو شهرزاد گاه ریام. هفته گذشت

 شیرا برا شیلباسهااو را از دکتر گرفت و به اتاقش رفت تا  یفرخ با عجله پرونده پزشک. را امضا کرد زیعز یمرخص

:گفت که دکتر از اتاق خارج شد و به ما میبود دارشیدر راهرو منتظر د ریمن، شهرزاد و ام.ببرد

 یفشار عصب. ندیخواهد فقط مادرش را بب یبهتر است همان طور که خودش م د،یجا هست نیداند که شماها ا یاو نم-

.او مضر است يبرا

به من  یشد و با نگاه انیاضطراب در چهره اش نما. لحظه سال ها شکسته تر شد کیانگار که در . درهم رفت ریام چهره

:گفت

.به صبر و تحمل ما دارد یاو بستگ یسالمت.میور یجا م نیما از ا-

:به دکتر کرد و با التماس به او گفت ینگاه شهرزاد

.نمیمادرم را بب دیمن با-

:و گفت دیاو را بوس ریام

میرا ترك کن مارستانیاز اتاق خارج شود ب نکهیقبل از ا دیاوست، با یمهم سالمت یول میاو هست داریمشتاق د یما همگ-
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.

:گفت رزادشه

!میخود را از او پنهان کن یعنی-

:پاسخ داد ریام

.رود یبه منزل خودش م زشیخانم و فرخ دوست عز يبه همراه بدر زیو عز میرو یما به باغ م-

:گفت شهرزاد

من طاقت ندارم، چقدر صبر کنم ؟-

:گفت ریام

بهتر  یلیطور خ نیا د،یایخودش به سراغ ما ب دیشا ابتدا با فرخ خانم صحبت کند، دیکنم صبور باش، او با یخواهش م-

.است

.شهرزاد قانع شد و به همراه ما به باغ بازگشت باالخره

 یکدام نم چینم چمن ها، ه يو بو اهانیطراوت گل ها و گ. داشت  يو افسرده ا زیآن روز باغ حالت غم انگ عصر

و ظاهرا مشغول استراحت  میخود رفت يهر سه به اتاق ها یحوصلگ یشهرزاد بکاهد، با ب ییو تنها یتوانست از افسردگ

.میشد

:ستاره به شهرزاد گفت م،یرفت نیبه شاه نش یزنگ تلفن سکوت خانه را بر هم زد و همگ يصدا

.خان با شما کار دارند وشیدار-

به من کرد و در  یگاهن ریام. کرد  یکوتاه با او خداحافظ يرا گرفت و پس از مکالمه ا یگوش یحوصلگ یبا ب شهرزاد

:دیاز او پرس. کنار شهرزاد نشست

؟ینیب یچطور است؟ او را م وشیحال دار-
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.نه به اندازه سابق-

چرا؟-

.حوصله او را ندارم-

 زیشود که همه چ یداد باورم نم یکه از خود نشان م یبا آن همه شور و شوق و ذوق د؟یآ یتو نم داریاو هم به د یعنی-

.مام شده باشدشما ت نیب

.به مصاحبت او ندارم یمن رغبت یخواهد با من دوست باشد ول یاو هنوز هم م-

:شدم و گفتم کیبه او نزد يکنجکاو با

.يبه او ندار يمن مسلم بود که تو عالقه ا ياز ابتدا برا-

:گفت شهرزاد

.را فراموش کنم زیهمه چدهم  یم حیترج یمن هنوز هم به او عالقمندم ول ،یکن یاتفاقا اشتباه م-

:دمیپرس

چرا؟-

:گفت او

.دانم ینم-

:گفتم

.سابق را ندارد تیتو جذاب يبرا دیشا-

:گفت او

.يریگ یسراغش را م ستین یو وقت يشو یم یجا است عصب نیکه او ا یکنم وقت یگلناز جان از تو تعجب م-

:او گفتم به
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.شوم یندانم ، نگران مباشد و من  یشما موضوع نیکه ب نیاز ا-

:گفت شیلب ها يرو یتبسم با

که من آن قدر ها که  یدان یمورد بوده و خودت م یب شهیتو هم یضمنا نگران. ستیدر کار ن یمطمئن باش که موضوع-

ستمیعقل ن یرسد ب یبه نظر م

:دمیپرس

!یعقل یگفته که تو ب یچه کس-

:گفت او

به تو  یتا آخر عمر متک دیدست و پا هستم که با یب يکنم موجود یاحساس م شهیو من هم یمواظب هیبه سا هیتو سا-

.باشم

من به پدرت قول دادم که تا . است که نسبت به تو دارم  یتیاحساس مسول لشیاگر مواظب تو هستم دل ،یکنیاشتباه م-

.کنم یتوانم بدون تو زندگ یمن ياز آن گذشته آنقدر به تو عالقه دارم که لحظه ا.آخر عمر در کنار تو بمانم 

:شد و گفت رهیخ میدر چشم ها. را در دست گرفت  میشد ، دست ها کیبه من نزد شهرزاد

.تجربه بزرگ بود کیمن  يبرا یدر زندگ وشیدار-

:دمیپرس

تمام شد؟ زیهمه چ یعنی-

:گفت شهرزاد

.تمام شده زیمن همه چ يبرا-

نشستم و به  نیمن همان جا در شاه نش. که مرا ترك کرد رایز ستیه ادامه آن نکردم از بحث کالفه شده و قادر ب حس

قابل  ریرفتار غ ایگردان شود، آ يرو وشیاز دار نیچن نیباعث شده که او ا زیچه چ دمیفکر فرو رفتم ، از خودم پرس
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:گفت ریام هافکار غوطه ور بودم ک نیاز او سر زده؟ در ا یبخشش

.تمام شده حرفش را باور کن زیهمه چ دیگو یم یوقت-

 یاز شدت نگران یبه اتاقم رفتم ول زیخوابش برد و من ن یبالفاصله پس از رفتن به رختخواب از فرط خستگ شهرزاد

 يمرد ونیش يآمده و در اتاقم را باز کردم، صدا نییاز تخت پا. توجهم را جلب کرد ییلحظه صدا کی. برد یخوابم نم

او را  يرفتم و از پشت در صدا ریسال ها بغضش را در گلو نگه داشته، به طرف اتاق ام دیرس یآمد که به نظر م یم

 يبعد از سال ها دور دیداند چگونه با یخود به نجوا نشسته بود، حس کردم نم يکرد و با خدا یآرام آرام ناله م دم،یشن

 یو مانند مرغ هشد لیو داشت اکنون به ترس تبدکه به ا یو عشق یجوان يسال ها اقیآن همه اشت. ندیرا بب زیو انتظار عز

.دید یقدرت پرواز در خود نم گریرا شکسته باشد، د شیکه پرها

مثل سابق  زیهمه چ ستمیبه اتاقم بازگشتم و به باغ نگر. درونش تنها گذاشتم  يایاز آنجا دور شدم و او را با دن آهسته

 یافراد ساکن در باغ در حال دگرگون یزندگ یهمان درخت ها بودند ولدرخت ها . سال ها قبل  ییبایبود و باغ به همان ز

کد، ابتدا از او  یباز گرداند، فرخ بود که از منزل مادرش تلفن م یواقع يایدنافکار بدم که تلفن مرا به  نیدر هم. بود

:دمیپرس

چطور است؟ زیحال عز-

.زند یحرف نم ادیفقط ز ست،یبد ن-

نکرد؟کس سوال  چیدرباره ه-

. "توانم باور کن یفرخ نم ":شد و گفت رهیخ میکردم به چشم ها یکه با او خداحافظ يفقط لحظه ا ر،یخ-

.میکن یفعال استراحت کن، بعدا درباره اش صحبت م:من در جواب او گفتم و

!چه خبر؟: دیبه اتاقم آمد و پرس ریبالفاصله ام. کردم  یفرخ خداحافظ با

چشم از چهره اش برداشتم تا از  اطیبه ح یورم کرده اش قلبم را پاره پاره کرد، با نگاه يهاپف کرده و پلک  چهره
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:خجالت نکشد، گفتم ستنشیگر

.دیخود را کنترل کن د،یهست يقو یلیشما خ-

:و گفت دیکش یآه

د؟یدار يبرپاست، از او خبر ییدر دل من چه غوغا دیدان یشما نم-

.نزده یکس حرف چیز درباره ههنو یبله، حالش خوب است ول-

 ستیکه گذشته آن طور که در تصور او بوده ن افتهیکرده، و اکنون در یکه تنهاست زندگ نیا الیعمر خ کیحق دارد، -

.قابل قبول است ریغ يزیاو چ يبرا قتیو حق

.نگران کرده شتریاش مرا ب یطاقت یشهرزاد و ب-

.رندیرا بپذقتیهر دو حق دیبا زیهم شهرزاد و هم عز-

است که به اعصابم  يلحظه حس کردم سر دردم از فشار ها کی. همان جا نشستم و فکر کردم . به اتاق خود رفت ریام

:دیوارد شده، ستاره به اتاقم آمد و پرس

د؟یخور یخانم جان ساعت چهار بعد از ظهر است، ناهار نم-

.میغذا بخور دیبا یکن، همگ داریچرا، شهرزاد را ب-

28فصل

فرو  قیعم یخواب آور به خواب ي، شهرزاد به کمک دارو دیدرخش یدر آسمان م یماه چون چراغ. شب بود  يها مهین

به قدم زدن در باغ  یحوصلگ یخود در گوشه باغ رفته و مشغول مطالعه بود، با ب یمیبه دفتر کار قد ریام. رفته بود 

در  گارشیآتش س ریپرداختم، از پنجره اتاق ام ازیو ن ازچند به ریخود لحظات يشب با خدا یکیپرداختم و در تار

همه سال را با غم نبودن او  نیکه ا نیشد، فکر ا یچراغ مطالعه گاه خاموش و دوباره روشن م. بود  انیشب نما یکیتار
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 نیدر ا. زا فشرد بمبود، قل از او يریاو مجبور به کناره گ يماریو با وجود مشکل ب ابدییاو را زنده م کبارهیگذرانده و به 

.شدن در توجهم را جلب کرد دهیکوب هیشب ییخوردم که صدا یافکار غوطه م

به همراه من آمد  یاو پس از برداشتن چوب دست. رفتم و باغبان را صدا کردم  نیبه طرف اتاق مستخدم مهیسراس

:دیباغبان پرس. میشد کیآهسته به در باغ نزد.

ه؟یک-

:گفتیزن فیضع يصدا

.دیباز کن-

:دیبلندتر پرس ییدوباره با صدا باغبان

؟یخواه یم ؟چهیکه هست-

.دیخانه هستم، باز کن نیمن صاحب ا-

به او . دمیشب د یکیرا در تار زیرنجور عز افهیق. در را گشودم مهیرا شناختم و لرزه بر اندامم افتاد، سراس زیعز يصدا

بدون . من باز کرد دنیدر بر کش يسکون آغوشش را برا یاو پس از کم. ستمیراو گ دنیاز د اریاخت یسالم کردم و ب

در آغوش  یمدت کوتاه. و خود را به آغوشش افکندم  دمیاد کشیبلند فر يشب است با صدا مهیکه ن نیتوجه به ا

:دیآهسته پرس زیو بعد عز میستیگر گریکدی

.انمشب را بدون او بگذر اوردمیشهرزاد من کجاست؟ طاقت ن-

:عمارت زمرد اشاره کردم و گفتم به

.دهیشهرزاد در اتاقش خواب-

:دیپرس يپس از لحظه ا. ستیخواب آلود و متعجب ما را نگر يبا چهره ا باغبان

؟يندار يخانم با من کار-
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:گفتم آهسته

.ندارم، در باغ را محکم ببند يکار-

فوق العاده  یفرزندش قدرت داریبه خاطر د یبود ول ماریه مدت ها بک نیو با وجود ا میبه عمارت زمرد رفت زیعز همراه

:دیرساند و پرس نیخود را به شاه نش مهیشده بود، سراس جادیدر او ا

اتاق او کدام است؟-

خم  شیاو خود را به آنجا رساند و پس از باز شدن در همان جا در چهار چوب در زانوها. اتاق شهرزاد اشاره کردم  به

جلو نرفتم ، او به  یاو کردم ول دهیو زجر کش فیبه اندام نح ینگاه. او به آن حالت خشکم زد دنیشست، از دشد و ن

:طرفم برگشت و آهسته گفت

.قدرت ندارد میگلنار کمکم کن، زانوها-

زاد به چهره شهر. شد کیبه او نزد نیآهسته و پاورچ م،یرا گرفتم و با هم به طرف تخت شهرزاد رفت شیبازو ریز

:بلند او را نوازش کرد و گفت يرنجورش موها يو بعد با دست ها ستینگر

شهرزاد من است؟ با،یفرشته ز نیدارد، ا قتیحق نیا ایآ! دارمیب اینمیب یخواب م ا،یخدا-

:دهانش قرار داد و گفت يرا رو شیدست ها. شد  ياشک بر پهنه صورتش جار لیس

.میاتاق خارج شو بهتر است از.شود داریخواهم ب ینم-

:به او گفتم آهسته

.است نیخواب آور خورده و خوابش سنگ يدارو د،ینگران نباش-

:دیپرس

است؟ ماریمگر ب د؟یچرا به او دارو داد-

به او قرص آرام  ردیکه آرام بگ نیا يبرا. میما او را منع کرد یول ندیخواست هر چه زودتر شما را بب یاو دلش م-
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.او آنجا و پشت در اتاق شما بود دیشد يبستر مارستانیکه شما در ب ياز روز. میبخش داد

 چیکرده و ه یزندگ گرید ییایخسته است، من هم خسته هستم، انگار سال ها است که در دن یلیحتما خ رم،یبم یاله-

.ندارم اتیادامه ح يبرا يانرژ

.میچه بگو دیاهمه سال ب نیدانم بعد از ا ینم د،ینیکنم بنش یخواهش م-

گلنار . کاش فرصت جبران آن را داشته باشم  يا. يکرد يو از دخترم نگهدار يدیتشکر کنم که زحمت کش دیمن با-

.نمیب یکنم خواب م یهنوز هم فکر م

.دیو استراحت کن دیخود برو یمیبهتر است به اتاق قد د،ینیب یکه خواب نم دیمطمئن باش-

.د باشمخواهم در کنار شهرزا یم-

.شود ممکن است بترسد داریاگر ب یخودتان است ول لیم-

:از او کناره گرفت و گفت یآهستگ به

.روم یبه اتاقم م زیتو برو استراحت کن، من ن-

:آن نگاه کرد و با تعجب گفت واریبه در و د يرا به اتاقش بردم و در آن را باز کردم ، لحظه ا او

.جا به جا نشده زیچ چیمثل گذشته است، ه زیهمه چ-

.دیخدا را شکر که به منزل باز گشت د،یما زنده بود يبرا شهیشما هم-

.در کنارم بمان یستیاگر خسته ن-

.خواهم که با شما باشم یاز خدا م-

به طرف پنجره رفت پرده ها را . نشست بعد برخاست و شروع بع قدم زدن کرد یدر کنارش نشستم ، او مدت يشاد با

:دیلحظه به طرف من برگشت و پرس کیبه باغ کرد،  یو نگاه دیار کشکن

خوابد؟ یدر دفتر کار م یچه کس-
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.است ی؛ اه که امشب چه شب باشکوه دهیاست که صاحبش در ان خواب یشب نیامشب اول-

:دیو پرس دیکش یدوباره آه یبا نگاه. ناباورانه به طرف پنجره برگشت زیعز

.ممکن است ریغ نیم، اکن یباور نم ر؟یام-

:زد گفتم یبرق م يکه از شدت شاد شیبه چشم ها یبا نگاه. شدم  کیاو نزد به

.دارد قتیخوشبختانه حق-

:و گفت دیکش آه

.دمید یبود و او را م داریکاش ب يا-

.د بخوابدکنم بتوان یشود و گاه خاموش، فکر نم یفکر شما خواب از چشمانش ربوده، گاه چراغ مطالعه روشن م-

.شد یباز شدن در باغ از اتاقش خارج م يبود از صدا داریاگر ب-

.شد یبود حتما به ما ملحق م داریحق با شماست، اگر ب-

:به من کرد که تا اعماق وجودم نفوذ کرد و گفت ینگاه نشیخسته و غمگ يچشم ها با

.کنم یاز تو معذرت خواه دیدانم چطور با ینم-

.فتادهیاست که هرگز اتفاق ن نیرسد، درست مثل ا یم انیبه پا يزیچ یوقت. علوم شدعلتش بر من م-

فکر  رمیناپذ رییتغ ریکه خاموش به تقد یافتم که در لحظات پر ازدحام درد و اندوهم و زمان یگذشته م ادیبه  یوقت-

حمانه با تو برخورد کردم احساس ر یکه ان گونه ب نیاز ا ،يکرد یکه با حضورت مرا همراه يکردم، تنها تر بود یم

.کنم یندامت م

گم شده  دیخورش يکه سال ها در جستجو دیباش یبهتر است فعال به فکر کس. میبازگشت به گذشته فرصت دار يبرا-

نوازشگر  يغربت و اندوه ره سپرد و اکنون در انتظار کالم پرمهر و دست ها نیرا در سرزم یکس یخود لحظات ب

.شماست
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:و آهسته گفت دیکش یآه.دوباره به باغ کرد یاز پنجره اتاق نگاهزیعز

 ینم افتیمهربان او  يقدم ها يبرا ییجا ییقلبم را چنان انباشته که گو ياز فرزندم فضا يهجده سال غم و اندوه دور-

که چگونه  یابیتو در و میتو بگو يآن ها را برا يروز دیگذشته در دل دارم که با يها يروز هیهزاران خاطره از س. شود

ابمییدر جسمم نم اتیادامه ح يبرا یرمق چیتلخ، شمع وجودم را آب کرد و اکنون ه يآتش گذشته ها

:شده و گفتم کیاو نزد به

.ستین رید ستنیخوشبخت ز يگاه برا چیه-

:دیبه باغ کرد و پرس ینگاه دیبا ترد زیعز

ساعت چند است؟-

.شب است مهیدو ساعت بعد از ن-

با دست غبار آن را زدود . شده بود رفت ياتاق جاساز يوارهایرفت که در قاب د یمیقد نهیبه طرف آ اریاخت یب زیعز

:و گفت دیکش شیبه موها یبعد دست. ستیدر ان نگر

شده ام؟ ریپ یلیچهره ام تنگ شده، به نظر تو من خ يدلم برا. نگاه نکرده ام  نهیسال هاست که خود را در ا-

:زدم و گفتم دلبخن

.شد دیخواه باترینور عشق بر قلبتان بتابد ز یو وقت دیهست بایز یشما در هر سن-

پس از مرتب کردن لباسش از عمارت زمرد خارج شد و به طرف .بخش بر لبانش نقش بست تیرضا يلبخند زین او

ابتدا با قدم  یشگیو با همان وقار هم شیسال پ ستیب ییبایبه همان ز زی، عز ستمیاز پنجره او را نگر. دفتر حرکت کرد

در چهارچوب در ظاهر  ریاندام ام ي، پس از لحظه ا ستادیاآهسته و بعد به سرعت خود را به دفتر رساند و پشت در  يها

صحبت  گریکدیبا  يوارد اتاق و در بسته شد، آن دو در کنار پنجره لحظه ا زیاز کنار در فاصله گرفت، عز ریام. شد

را در بر  گریکدیاو گشود و هر دو  يآغوشش را برا زیعز. صورت خود گذاشت يرا رو شیدست ها ریام.کردند



کتابخانه نودهشتیا  ناهید سلیمان خانی - دسیسه 

w W w . 9 8 i A . C o m 378

پنجره اتاق و خاموش شدن چراغ تمام وجودم به  دنیبا د.آنها شد دنیمانع د میچشم ها ياز اشک رو يپرده ا. دگرفتن

  .دمیراحت کش ینشستم و پس از سال ها نفس زیکف اتاق عز اریاخت یوجد آمد، ب
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