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اول فصل

با رفتن  دیشیاند یم. انتها بود یژرف وب یماالمال ازغمتمام وجودش . نگاهش کند یشد که بخو ب یمانع از ان م اشک

 نشیاو بسته بودء بشدت اندوهگجانش به  برزکهیاز أنآن، بخصو ص فر ییجد ا. تنها خواهد شدچقدر  برزوفرزانهیفر

أن دو فرزندان هر چند : شکل گرفته بود انشانیم یناگسستن یالفت وبودند  گریکدیسالها درکنار  نکهیمگرنه ا. کرد یم

. داشت، چشم بپوشد برزیکه به فر ید ازعشقش ینم لیدل نیبو دند واو دختر خدمت کار خانه ا ربهادرخانیشازده ام

 رویدلپذ ياآن ساله یتمام یتو انست به آسان یمچگونه . ستیگر یزد وزار،زارم یسرکنده بال و پر م یهمچون مرغ

که عنوان  ربهادرخانیبود ام یو دلبستگ یکه لحظه به لحظه اش سراسر شو ر جوان ییرا فراموش کند؟ سالهاپرخاطر ه 

با  لکردهیمتشخص و تحص يازگذشتگانش با خود داشت، همچنان اصالت تبار خود را حفظ کرده بود؛ مردشازده را 

درست  برزیو فو. کرد یرا مجذوب خودم یبرخورد هرکس نیدر اول هکواال ، یو منش یجذاب و دوست داشتن يچهره ا

تا يجد اریبس يخان مرد ربهادریبود ، وام تفاوت که او نرم خو نیبا ا ییرایدوم پدرش بود با همان صالبت وگ ينسخه 

نها  یرا ب دانشفرزن. کند یچیاو از اوامرش سرپ ایبزند  یحرف او حرف يآن نبود، رو يارایرا  یکسعبوس که  يحدود

گرفته  میرو تصم نیاز ا . برخوردار شوند یعال التیهمچون خودش از تحص زیبو د آ نان ن لیدو ست داشت و ما  تی

 نیاما او اراده کرده بود و هم. خارج ازکشورکند یخودشان و همسرش فخرالسادات راه یباطن لیرغم م یرا عل بود آنان

.بود یکاف

چه بر سر او خواهد امد اگر  ،یطوالن ییسالها  يبراآن هم  زانش،یعز نیتر زیماتم گرفته بودکه با رفتن عز هیعط اکنون

.مرد یاز غصه م هیعط شک یگشت ، ب یوطن بازنمبه  گرید برزیفر

 نیا. احاطه شده بود انیدوستان و أشنا انیکه در مستادیبرزایفر يبه تماشا گرینزار پشت پنجره رفت و بارد یحال با

 یتوانست ساعات باق ینم نکهیاز ا. کرد یاز حضور ئدر آن منع شده بود، رنج او را افزون م هیکه عط یخداحافظ یمهمان

بود،  ریداد، تحمل ناپذ یکه پدرش از خود نشان م. یتعصبات خشک یگاه. دیکش یاو باشد عذاب میکیمانده را در نزد
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.امشب نیمثل فم

از بس راه رفته بود، کف . مودیبود، پ مودهیآه کشان از پنجره دور شد و دوباره طول و عرض اتاق راکه صدها بار پ هیعط

 ده؟یاما چه فا دیبه همه ناسزا بگوبزند و  ادیخو است فر یش مدل ياز شدت ناچار. سوخت یکرد و م یگزگز م شیپاها

که  یشده است؟ عشق دهیکش ریعشق پسر ارباب به غل و زنج اسارتسالها ست در دانست قلب جوان او  یم یچه کس

.شد یپاك نم رشیتار وپود وجودش را با آن سرشته بودند و هرگز از لوح ضم ییگو

کرد  یاحساس م. کس جز خدا از آن خبر نداشت چیبودکه ه ستهیگر یعشق يبرا. ودب ختهیبند اشک ر کیعصر  از

سرگرم دو ستانش بودکه بکل او را از  يفرزانه که ان قدر دوستش داشت به قدر یحت. وفا شده اند یبهمه نسبت به او 

.برده بود ادی

تو انست انها را باز نگه دارد،  یم شده بودو نمسرخ و متورهیچشمانش ازکثرت گر. فتدیفکر باعث شد به هق هق ب نیا و

بود که تمام روح و جسمش آن را  ییآرزو  نیا. فراق گذشته باشد يسالها دارشودکهیب یخواست بخوابد و زمان یمدلش 

.یو طلوالن قیعم یکرد؟ خواب یطلب م

. افتیینم شیبرا یت که درمانداش يدرد... آه. نشست و زانوانش را در شکم جمع کرد نیزم يرمق رو یو ب خسته

کن  اءکمکمیخدا": دیضجه کنان نالتاچه اندازه دو ستش دارد، و  دیبگو برزیشهامت داشت که به فرآرزو کرد آن قدر 

" .ارمیطاقت ب

"جون؟ هیعط ،ییه؟کجایعط´

برداشت ،آن  زیطرف در خرها شده ازکمان به  يناگهان همچون چله ا. زد یم شیفرزانه بودکه از پشت درصد ا!خداوندا

اي´: کنان خود را در آغوشش انداخت وگفت هید،گریرا بازکردو تا فرزانه را د

کشم؟ یمیاتاق چ نیا يگوشه  چارهیمن ب یگینم چیه. معرفت یب

"شماها رو تحمل کنم؟ يدور يبگو چطور. کنم یاز غصه دق م دارم
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، رمیون دلت بما يمن واسه  الهی´: با اوهمصدا شد وگفت فرزانه

وگرنه ست،یکه دست خودم ن یدون یکارکنم؟ م یبگو من چ. خواهرم

"کد ومتون رو بخورم؟ يغصه . طرف هم تو هیجون  زیطرف عز هی. خو است بره؟ به خدا قسم دلم خونه یدلش م یک

"تحمل کنم؟شماها رو  یخال يجا تو بگو من چطوري´: که همچنان در آغوش او جا خوش کرده بود گفت هیعط

".بچه ها ه،یکاف گید"

و چشمان اشک  دیکش رونیخودرا از آغوش فرزانه ب. بود، او را به خود آورد وستهیبه آنان پ برزکهیفر نیدلنش يصدا

.دوخت بزریرا به فر یآلودگ

" .میتبرگش ،یعمر سفر کوتاهه؟ تا جشم به هم بزن گنیم يدینشن. هیخودتو ناراحت نکن، عط": داد برزادامهیفر

"؟یچ يومدین گهیو د یاگه رفت. و منم باورکردم توگفتی! آره جون خودت´: گفت هیعط

 یم= درس  جایذاشت، هم یاگه پدر م. هیباورکن، عط. گردم یهم که شده، برم زجونیواسه خاطرعز. امکان نداره من؟´

" .هیاخالق اون چه جور یدون یتوکه م. خوندم

.آن راگرفت يجا گرید یقطرات دینکش یاد و اشکهاش را پاك کرد،که طولتکان د يسر یبه آرام هیعط

مسافت  گهید يطور نیا. تو هم جواب بده. سمیما مرتب برات نامه بنو دمینکن، باشه؟ قول م هیگر گهدی´: برزگفتیفر

" .میکن یرو حس نم

انکار آنچه  گرید. حظه به همان شکل ماندچند ل يدوخت و برا برزیفر دگانیاز عشق و محبتش را به د زینگاه لبر هیعط

.بود دهیفا یدر دل داشت ب

" .باشه کیکه دلهامون به هم نزد نهیمهم ا. ستیراه مهم ن يدور. جون هیعط،  برزهیبا فر حق´

. نه گفتنش آسو´: بغض آلود گفت یبرگرفت، رو به فرزانه کرد و با لحن برزیفرزانه او را به خود آورد، نگاه از فر يصدا

" .شدم یمردم و از شماها جدا نم یخواست م دلم می
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توروخدا مواظب خودت  يزیکه چقدر برامو ن عز یدون یم. يریخدا نکنه تو بم. حرفها نزن ناز ای... آه´: گفت فرزانه

ن رو جون زیتو نستم عز یم يوگر نه چطور. یینجایکه تو ا هیشکرشر باق يبار جا. جون زیطور موااظب عز نیباش، هم

"حال بذارم و برم ؟ نیبه ا

 يغصه  زینذار عز. مو ن به تو ئه دیمن و فرزانه چشم ام. هآره، عطی´: د رگو شش نشست برزیفر نیدلنش يصدا دوباره

"ما رو بخو ره

نم م زیآخه اون عز. براش بکنم ادیاز دستم بر ب يهر کار دمیقو ل م. ذارمنمی´´: تلخ بر لب نشاند وگفت يلبخند هیعط

.هست

شماها هم مراقب خودتن ´: بر خو دش مسلط باشد وگفت شتریك ن ب یسع يدیکش سشیخ يبه گونه  یدست بعد

" .و چشم براه شما میینجایبره ما ا ادتونینکنه . نباشی

شه ادم خواهرش رو یبابا مگه م اي´: کرد وگفت يخنده ا برزیفر

" .کنه یآدم که گذ شته ش رو فراموش نم. میخاطره دار یکلو میبا هم بو د نجایعمر ا هیکنه؟ ما  فراموش

:چرخاند، سرش ثکان داد گفت ینگاهش را به اطراف باغ هیعط

درست مثل به . افسوس که زود تمو م شد. منهعمر  يروزها نینتریریو ش نیاور قشنگتر  ادی،باغ  نیقدم به قدم ا. اره´

.خو اب

" .چه خبره، تمو م شده ینیبب يایهمه ش مثل خوابه و تا ب زندگی´: ن جواب دادآب روا یبه آرام یبا لحن برزیفر

" .یشوهرکن م،ی،نکنه تا ما برگر د هی، عط یه. رونیب نیایب ااز تو رؤی´: گفت فرزانه

شوهر؟ ":گفت برزیبه فر یبا نگاه کرد،یاشک را در چشمانش حس م شیکه دوباره ن یزد و در حال يپوزخند هیعط

"...،منهرگز

"؟یتو چ":دیپرس فرزانه
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".فراموشش کن ،یچیه":دوخت وگفت نینگاهش را به زم هیعط

"؟يسر دار ریرو ز یناقال؟ نکنه کس ،يچرا حرفت رو خورد":گل کرده بود گفت طنتشیکه ش فرزانه

".یکنیم الیاما نه اونطور که تو خ ست،یهم ن دیبع":لب جواب داد ریز هیعط

"؟یبا ما بگيخواینم ؟يپس چطور"

".به ات گفتم يروز هیدیشا. ینه، بهتره ندون":دوخت و به سوال فرزانه جواب داد بزریدوباره نگاهش را به فر هیعط

آنان . حتما اشتباه کرده بود. امکان نداشت نینه، ا.شد دیناگهان دچار ترد ه،ینگاه سوزان عط ریتحت تاث بزریفر

و . دشوار بود شیموضوع برا نیدرك ا. نسبت به هم داشته باشند يبرادرو  ياحساس جز احساس خوهر توانستندینم

"من بگم؟ ایهیطرف ک یگیم ودتخ":گفت یکرد و بشوخ يخنده ا نیبنابرا. خنده دار يتا حدود

خودت نگه دار ،حضرت آقا، بهتره راه  يحدس و گمانت را برا":لب جواب داد ریرنگ به رنگ شد وز هیعط

"ن؟یرو ببند لتونیبار و بند نیخواینمونده،مگه نم به صبح يزیچ.نیفتیب

اون مرد  میبدون دیاول با یچرا، ول":بفهمد حدسش تا چه حد درست بوده است، مصرانه گفت خواستیکه دالش م زیفرب

".تو دستش میقبل از رفتن دستت رو بذار دیشا. کنه ریکه تونسته قلب دختر خوشگلب مثل تو رو اس هیخوشبخت ک

".مینگ یبه کس میدیبگو، قول م. خجالت نکش. دختر گه،یراست م برزیفر":دیخندفرزانه

حاال بر فرض ":آورد، گفت یفشار م شیکه به گلو یبرگرداند و با بغض ي،از آنان رو ییوحشت زده از تصور رسوا هیعط

".ستین هایآسون نیبه ا ن؟یکار کن یچ نیخوایهم باشه، م یکه کس

مشمئز شد و رو  يقدر يمساله ا نیار تصور چن. حدس و گمانش درست بوده است.نماند یباقشیبرا یشک گرید برزیفر

".میوقت ندار شتریدو سه ساعت ب. فرزانه فت،یراه ب":به فرزانه گفت

 یموقع رفتن م":تکان داد و گفت هیعط يبرا یدست کرد،یکه او را دنبال م یدر حال زیفرزانه ن. خود به راه افتاد و

".متینیب
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حرف دلش را زده بود، اما حاال  نهایاز ا شیپ کردیآرزو م. و رفتنشان را تماشا کرد ستادیخاموش ا یدر سکوت هیعط و

به همان اندازه هم . را از دست بدهد برزیبزند و محبت فر یحرف دیترس یم. بهتر بود ينطوریهم ا دیشا. بود رید گرید

.اوردینداشت آن را بر زبان ب یلزوم گرید. گفته بود هشبا نگا گفت،یم ستیبا یبود، آنچه را که م یراض

***

فرزانه رشته افکارش را ازهم  يبه شدت در فکر فرو رفته بود که صدا برزیرفتند، فر یکه به طرف ساختمان م همچنان

.گسست

"ه؟یتو نظرت چ. ومدیبه نطر م بیو غر بیرفتارش عج.شده بود يجور هیهیامشب عط"

"...وگرنه.میر یم نجایخوبه که ما از ا. حرفش رو نزن گهید. رمندا ينظر چیمن ه"

"؟یوگرنه چ"

".بابا، ول کن یچیه"

"یبه من بگ يخوایو نم یدونیم يزیچه خبره؟ نکنه چ نجایمعلومه ا چیه. هیعط يتو هم که شد ؟یچ یعنی"

.ستمیودمم هنوز مطمئن نحاال نه ،خیبه ات گفتم، ول يروز هیدیشا. فرزانه، انقدر اصرار نکن  نیبب"

رو از يزیو قت چ چیماکه ه. يم کرد وونهید. .برزیاز دست تو،فر"

"من نامحرم شدم؟ گهیحاالد. میکرد یپنهان نم هم

" .ستیاصآل به ما مربوط ن نیست داره و انفررو دو  هیهیکه عط نهیمسأله ا. فرزانه جون ست،ین یمسأله نامحرم"

 دیشا. هیمشکلش چ میبفهم دیاون مثل خواهر ماست؟ با نکهیمگه نه ا. یاعتنا باش یب هیبه عط نقدریا کردمینم الیخ چیه"

".داشته باشه اجیبه کمک ما احت

"شه ادم عاشق خواهر خودش بشه ؟ یبدم؟ مگه مکارکنم؟ دل به دلش  یچ یگیم. فرض کن بنده رو دوست داره"

"؟...یبگ يخو ا یم... یعنی". زل زه برزیو به فر ستادیمات ومبهوت ازرفتن بازا فرزانه
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حاال توبگو ، بهنظرت احمقانه . يهمونه که حدس زد. آره": تند گفت یاو را گرفت و با لحن يبازو ستادهیهم ا رزیفرب

"ست؟ین

.يحتما تو اشتباه کرد. امکان نداره نیخوام بگم ا یم یعنی... نه... چرا... خوب": من من کنان جواب داد فرزانه

" .طور باشه نیخداکنه ا": برزگفتیفر

".گهیباشه به من م یمن ازش بپرسم؟ هر چ يخوایم":و گفت دیفررانه دنبال او دو.. دوباره به راه افتاد و

به هر حال هفت سال زمان . کنه، بهتره اصال عنوان نشه دایپ تیواقع تونهیکه نم يزیچ. ادیدر م شتریگند کار ب.نکرده الزم

من  يبرا هیعط.درباره اش حرف بزنم مخوامین گهید. ردیبگ دهیتو هم موضوع رو ند. ندازهینو از صرافت مو او هیدراز

".حکم تو رو داره

 یبه حال اوکه م يداشت، وا قتیحق يزیچ نیاگر چن. سوختهیدلش به حال عط.بار فرزانه بود که غرق تفکر شد  نیا

.روح و روان حساس او بو د يمهلک برا يضربه ابرزیرفتن فر. کرد یرا تحمل م یچه رنج ستیبا

انیصحبتش را به م گریبود، فرزانه د برزخواستهیطور که فر همان

و پدر و  هیماند و چه بسا عط یشک ساکت نم یبرد، ب یاگر پدرش بو م. داد مساله مسکوت بماند یم حیترج. دینکش

.انداخت یم رونیمادرش را از آنجا ب

***

خانه به صف یاهال يحرکت بودند و همه  يآماده مسافران

خودتون ": رو به اوکرد و گفت ربهادرخانیام. کردیم هیبندگر کیفخرا لسادات . بودند تا أنآن را بدرقه کنند ستادهیا

تو ": کنان گفت هیمادرش را محکم بغل کرد وگر "ن؟یکن یچرا مثل بچه ها رفتار م. نداره هیگر. خانم ن،یروکنترل کن

"نین باش تویمراتب سالمت دیبا. فتهیبراتون ب یما اتفاق ودهوام درنب ینم. جون زی، عز نیدا غصه نخوررو خ

 هیانقدر ضجه و مو گهید. هفت سال تموم شده نی،ا نیبذارچشم هم . هیکاف گهید": دیبر دخترش خر وش ربهادرخانیام
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"شه یم ریداره د نیبجنب. نداره

و شکننده  فیظر يفخر السادات به قدر. داد بزریخو د را به فر ير مهر مادش جدا شد و جااز آغوش پ یبسخت فزرانه

 نیآخر نیا ییفرزندش را بوسه باران کرد که گو يبازوان ستبر پسرش گم شده بود، و چنان سر و رو انیبود که در م

.وداع است

رفت، با  یفشرد و قربان صدقه اش م یم هنیکه مادرش با س یسوزش اشک را در چمانش احساس کردو در حال برزیفر

براتون مشکله، اما غم شما ما  دونمیم نیغضه نخور. سپرمیِخوبم، شما رو به خداا م زجونیعز":بغض آلود گفت یلحن

".هم فاله و هم تماشا. اونجا نیایسفر ب هیشد،هروقت دلتون تنگ . نداره که  یناراحت.کنهیم نیرو هم غمگ

 یلیفرزانه خ. مواظب خودت و خواهرت باش.خدا به همراهت. برو، پسرم":کان داد و گفتت يالسادات سر فخر

".نیسیخودتون وا يپا يرو دیبه بعد با نیاز ا. نینش فیتا ضع نیخوب غذا بخور. وقت ناراحت بهش هینکنه . حساسه

 یتا از آنان هم خداحافظ رفت هیبسرعت از آغوش مادرش جدا شد و به سراغ بق. اشکش را پس براند دیکوش برزیفر

آشنا بودو او  برزیفر يبرا گریکه د ینگاه.و و نگاهش را به او دوخته بود ستادهیا يو ساکن گوشه ا انیگر هیعط. کند

".زیجون تو جون عز. هی، عط کنمیسفارش نم گهید":و گفت اختاند ریسر به ز نیبنابرا.به آن پرو بال دهد خواستینم

 یم برز؟یفر ،یانداخت نییچرا سرتو پا":ملتمس گفت یآهسته و بالحن. زد  ایدل به در هیعطفرصت بود و  نیآخر نیا

"؟یبه من نگاه کن یترس

احساس  چیما ه نیب.قبولش کرد دیاما با ه،یتلخه ، عط شهیهم تیواقع":به ناچار سرش را باال گرفت و گفت برزیفر

".نیاز ا شتریب تورو مثل فرزانه دوست دارم،نه ره،چونیشکل بگ تونهینم

شد، و قبل از  رهیخ برزیبه او وارد آمده باشد، خشکش زد و مات و مبهوت به فر یروح يکه ضربه ا یمثل کس هیعط

 دیو د ستادهیهمانجا ا. ساخته نبود هیاز دست عط يکار چیه. را برگرداند و رفت شیرو برزیبزند، فر یبتواند حرف نکهیا

را برگرداند،  شیآنکه رو یب برزیفر. همراهشان رفت لیاتومب نارآن رد کرد و تا کقر ریکه پدرش عطا آن دو را از ز
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درنگ  يلحظه ا. چشم در چشم شد هیبا عط کدفعهیبه عقب انداخت و  یفرزانه قبل از سوار شدن نگاه یسوار شد ول

 هادرخانب ریاگر ام دیشا .ستندیفرو رفتند و گر گریکدیاو شتافت و دوباره هر دو در آغوش  يکرد، دوان دوان به سو

.ماندند یم ینکشده و هشدا نداد بود که وقت تنگ است، آن دو همچنان در آغوش هم باق ادیفر

عم خود را داشت و بر اندوه خود  گیهر . فخر السادات رخت بر بست نیو همچن هیجان از بدن عط ییرفتن او گو با

 يرا رو یهم آب پاک نیهم يبرا. ق او به خودش آگاه استاز عش برزیکه فر دانستیم هیعط گریحاال د. ستیگریم

خواهرانه  برزیفر. تلخ ودردناك بود تیواقع. گفتیدرست م برزیفر. فتدیعشق ب نیبود و تا از صرافت ا ختهیدست او ر

يجمله  نیدائم آخر. دار شده است حهیغرورش جر کردیاحساس م. به حال او يپس وا.نیاز ا شیدوستش داشت، نه ب

اسم او را  گریبرزدیفر دانستیم. ردیآن را بپز خواستیاما دلش نم داد،یو آزارش م کردیدر گوشش صدا م برزیفر

 شهیدر دل او ر یرا که از کودک یعشق ایاو را فراموش کند؟  توانستیم ایآ. نبود یهفت سال زمان کم. وردنخواهد آ

.ممکن نبود.دوانده و شکل گرفته بود؟ نه

شده بود که تحملش را  يماتمکده ا شیخانه برا. خوردیو به حال زار خود تاسف م ختیر یاشک م آرام آرام هیعط

که در اتاقش رو به باغ نشسته است و در خود فرو  دیبه سمت ساختمان انداخت و فخر السادات را د ینگاه. نداشت

و ملول  نیبشدت غمگ چارهیزن ب. ذاردرا تنها نگ داتآمد به دوستانش قول داده فخر السا ادشی. زدیر یرفته، اشک م

.اش دهد يو دلدار ونددیاز جا برخاست تا به او بپ. خودش حوصله نداشت نکهیبا ا. نمود یم

****

شده بود و هر چند  رهیتنها مانده است، به روبرو خ شیاز پ شیبا رفتن فرزندانش ب کردیالسادات که احساس م فخر

دلش بشدت گرفته بود و . سترد یانگشت م د،بایغلت یفرو م دگانشیاز د یآرام را که به یبار قطرات اشک کیلحظه 

عمرش آن  دانستیم یبخوب. ردیدوباره گ یآنان فروغ دنیفروغش با د یب دگانید گرینداشت تا بار د یچندان دیام

بسته شود و دل يزیچ اییهرگاه خواسته بود به کس. وقت بااو سر سازش نداشت چیه یزندگ. دییقدرنخواهد پا
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که  یهر چه زودتر به آرامش خواستیدلش م. بود دهیاکنون به آخر راه رس. احساسش کند، از دست داده بودش

.اوردیدوام ب نیاز ا شیخسته تر از آن بود که ب. ابدیمطلوبش است، دست 

. ز اشک او چشم دوخترنگ و مملو ا یاز عالم افکارش رها شد و به جانب او برگشت و در چشمان عسل ه،یورود عط با

خود را در  هیاو گشود، و عط يآغوشش را به رو. گذاشتیاو و فرزانه نم نیب یفرق چیدوست داشت و ه اریدخترك را بس

.رها شد اشبه غم نشسته  دگانیاشک از د البیآغوش او ره اکرد و س

دامن  دیمنم که با نیا. نکن هیگر زم،یدخترك عز":گفت د،یکش یالسادات همچنان که دست نوازش بر سر او م فخر

 یم. فراق رو تحمل کنم نی،اما من دشوار بتونم ا ياونارو دار داریو فرصت د یجوون یلیتو هنوز خ. زمیدامن اشک بر

".بهادر خان به روح و روانم وارد کرد ریکه ام ودب يضربه ا نیآخر نیا.شهیکه هر روزم بدتر از روز پ ینیب

 اورشونیو  اریخداوند  کنمیدعا م.به رضا خدا میراض.نداره یبیباشه، ع":سپس ادامه داد .مکث کرد یطوالن یلحظات او

"یدر کنارم نجایزمانه حفظشون کنه،حاال خوبه که تو ا اتیباشه و از بل

قرارش یدر نگاه ب ینور زندگ دیرس یبه نظر م. به او نگاه کرد هیعط

برگونه اش نشاند  يسادات غم خود را فراموش کرد، مهربا نانه بوسه احال و روز فخرال دنیاو با د. رود یبه زوال م رو

بدتر سال متتون به خطر . کنه ینم رییتغ يزیشما که چ يبا غم و غصه . خانم سادات ن،یتو رو خدا غصه نخور": وگفت

" .افته یم

گذشته، خدا  نیاز ا. گذشته اب از سرم گهید. جونزیعز ست،یمهم ن": تلخ بر لب نشاند وگفت يلسادات لبخند فخرا

".خودم خبر ندارم يمن که از فردا. دمیزنده موندم و دوباره بچه هامو د دیشا؟يدیرو چه د

که ادمو سر پا نگه  هیزیتنها چ دیام. نیباش دواریام دیاما شما با. خودش خبر نداره، خانم سادات يکس از فردا چیه"

شما زن. دارهیم

" .يزیبه چ نیحاال منو بگ. نیبه رحمت خدا دل ببند نایاز ا شتریب دیبا .نیهست یو خداشناس مومن
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" .خدا مرتکب گناه و اشتباه شدم يمنم مثل تمام بنده ها. هیمؤمن واقع یدونه ک یجز خدا نم یک چیه. نه، دخترم"

از  یعدالت یو ب يونه بدگ چیخود را شناخته بود، ه یدر آن خانه بزرگ شده و از وقت. حرف را قبول نداشت نیا هیعط

خوب و مهربا نانه  يدستان رفتار ریکرد، با تمام ز یبلند نم یکس يرا به رو شیاو هرگز صدا. بود دهیفخرا لسادات ند

کرد ینم یامر و نه کیچیداشت و هرگز به ه

 يچه جور دیب خدا باخو يمگه بنده . نیخوبان رو دارو مرام و مسلک  نیمت یانسان واقع هیشما . خانم ساداتنه ،"

"ن؟یباشه که شما نبود

تو به من لطف": نگاه مهربانش را به او دو خت وگفت فخرالسادات

گرانیمنم از د. ستیو نقص ن بیع یب یانسان چیأما ه. زمیعز ،يدار

 نیخدا ا. نمیببکسانیآدما رو  يباشه و همه  یکردم اعمال و رفتارم انسان یکه تونستم، سع ییتا جا یول ستم،ین مستثنا

 دیشه، چرا با یجا ختم م هیما به  يراه همه  یوقت. میو تکبر انبار کن نهیقلب و روح رو به ما نداده که درش ک

یحاال اکه کس. میبرتر بدون گرانیخودمونوازد

ارزش یشه اونو ب ینم لیرجحان داره ، دل يگریجهات بر د یبعض از

. کهیگناهان ماکم کنه، اعمال و رفتار ن نیبار سنگتو نه از  یبره وم یم ایدن نیش ازاکه آدم با خود يزیتنها چ. قلمدادکنه

نیا يزایچ يهیبق

ما همون  یهمگ. پسش داد دیبا يبه امانت داده شده و روز. ازمال گرفته تا اوالد و حسن و بحمال ه،یاسباب سرگرم ایدن

و زر وبم  يدیبه سن من رس یوقت یول گم،یم یمنچ یاالن نفهم دیشا. یمیر یهم م انیعر م،یاومد ایبه دن انیطور که عر

کوچک بندگانش رو  يخطاها نیقیمهربونه که به طور  يخدا به قدر. یرسبت دیبه هر حال با.یفهم یم ،يدیرو د یزندگ

"که مرتکب گناهان بزرگ نشن یبخشه، به شرط یم

خانم ":انداخت و گفت نییزد ، سرش را ا ایخره دل به درباال. را مطرح کند یکه سوال کردیبا خودش مبارزه م هیعط
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"عاشق شدن گناهه؟....به نظر شما..بپرسم يزیچ هیخواستم  یسادات، م

جورعبادته، به  هیچ،یه ست،یعشق گناه ن.جون زینه، عز":تکان داد و گفت ينامحسوس زد، سر يالسادات لبخند فخر

آدم از درون متحول  شهیو باعث م کنهیانانس رو به خالقش نزدکتر م عشق پاك و خالص. که به گناه آلوده نشه یشرط

که  ییتا جا یول ،یچ یعنیچطور برات بگم عشق  دونمینم. اضتهیر یباشه،که خودش نو ع یبشه، مخصوصا اگه ازل

 ياما حاضرکنه،یذره ذره نابودت م یدونیکه م یرنج داره؛ رنج ایدن هیجالل شکوهش  تیخودم تجربه ش کردم، در نها

."يو از دستش ند يریبراش بم

:"؟ نیشما هم عاشق شد": دیپرس هیعط

" .روز برات گفتم هیدیشا. قصه ش درازه. هنوزم هستم. البته که شدم": کرد و جواب داد یتبسم یلسادات بتلخ فخرا

 عهیجود بندگانش به ودموهبت بزرگ رو در و نیو ا دیخداوند جهان رو با عشق آفر": و گفت دیبلندکش یآه سپس

رو  یکه عاشق نشده باشه، مفهوم زندگ یکس. بشن کتریبا هم رابطه برقرارکنن و به هم نزد لهیگذاشت تا به ابن وس

به عشق  اهیگ.دهیبلبل به عشق بهاره که نغمه سرم. د  ایم رونیآب به عشق تراوشه که از دل سخت سنگ ب. درك نکرده

 یرو جستجو م یبه عشق معشو قه که زندگ يخالصه، هر موجود زنده ا. زنه یو جوو نه مشکافه  یرو م نینور آفتاب زم

انسان. کنه

سرعت  انهایداره و خون رو در شر یوام یبه تپشو پرشکوه قلب رو  فیاحساس لط نیا یوقت. خود داره يجا گهید که

بخشه ، انگر ادم یم

 یپ اتیح یداره، به مفهوم واقع یچه طعم يدیو نفهم يزه نکردحالوت عشق رو مزه م یتا وقت. شه یمتولد م دوباره

و  یبخشه که عظمت اله یرو به انسان م تیقابل نیعشق ا. یحاال عشق به هر چ چ،یه یعنیبدون عشق  یزندگ. ينبرد

" .گفتم ،کماز عشق بگم یخالصه هر چ. رو حس کنه ایدن يهاییبایتمام ز

حاال ":اد.او دوخته بود، نگاه کرد و تبسم کنان ادامه به  دهیکه سراپا محو د هیعطلب از سخن فرو بست، به  فخرالسادات
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:"؟ یگیراستش رو به ام م. یمن از تو سوال

تکان داد يبه خود آمد و سر هیعط

"ا؟ یمگه تو عاشقنه؟  ایعاشق شدن گناهه  يدیپرس یچ يبرا": دیپرس فخرالسادت

يطور نیراستش هم... من": لب گفت ریرنگ برنگ شد و ز هیعط

" .نداشتم يمنظور. دمیپرس

در دل  يکنم راز یاحساس م. يدینپرس يطور نیهم. جون زینه ، عز": تکان داد وگفت يسر یلسادات به آرام فخرا

" .جز من و تو و خدا نفهمه یکس دمیقول م. یمنو محرم بدون یتون یم. يدار

.انداخت نییدر سکوت سرش را پا هیعط

البته: دگفتیسکوت اورا د یدرنگ کرد ووقت یکم السادتفخر

" .بتونم کمکت کنم دیشا. زدم، اما دوست دارم از زبون خودت بشنوم ییحدسها خودم

"خودم بگم؟ اییگیم  باالخره ": نداد، فخرالسادات گفت یجواب هیچون باز هم عط و

که  یبرده باشد، درحال یر ممکن بود فخرالسادات به موضوع پچطو. دستپاپحه شد و آشکارا دستانش به لرزه افتاد هیعط

جز خدا از آن خبر نداشت؟ یک چیه

 دمیشا. یحرف بزن یکش یدونم خجالت م یم": دیفخرا لسادات را شن يبرد که دوباره صدا یبه سر م دیترد نیدر ا او

خواد قصه  یدلم نم. سوزه یدلم برات متم و فقط نگران. ستیطور ن نیا یول. ندونم قیتورو ال ایسرزنشت کنم  یترس یم

. داشته باش که عاشقانه و با تمام وجود دوستت داشته باشه وسترو د یکس. تو تکرار بشه يعشق نا فرجام من برا ي

ازت  یچیه گهیکه د يایو قت به خودت م هیو . یبار خم بش نیا ینیسنگریوز یرنج بکش دیعمر با هیصورت  نیا ریدوغ

"؟يخوایبشه؛ م نطوریا يخوایتو که نم. وندهنم یباق

.سرش را تکان داد یاراده به آرم یب هیعط
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مثل  برزیفر یدونیدلم، تو که م زیعز یول. محبوب محبوبش نباشه خوادیدلش نم یک چیه. يخواینم دونستمیم "

 يتاز قلب هر مرد کهییتونیو م ،یتو جوون و خوشگل ؟يخر یعذاب رو به جون م نیپس چرا ا.خواهرش دوستت داره

".یباش برزیبجز فر

فراخ به فخر الساداتت  یبه عقب برداشت و با چشمان یناخودآگاه قدم.بشدت وحشت کرده بود. شدیباورش نم هیعط

"....من...؟امکان نداره...از کجا....شما...نه":راند یلب م رینامفهوم ز یزل زده بود و کلمات

: برد، گفت یرا در آرامش فرو م يپرمحبت که هر شنونده ا یدراز کرد و با لحن او يلسادات دستش را به سو فخرا

 نجایا ایحاال ب. بفهمه یکس ذارمیزنده م، نم یتا وقت. زنم ینم یحرف یگفتم که به کس زم؟یعز ،يدیقدر ترس نیچرا ا"

"زد؟ نهدلت جوو يحس تو نیکنار من و برام بگو از چه موقع ا

.همچنان به او دوخته بو د نگاه پرسشگرش را هیعط

نه؟ دخترم، نگاه ادم عاشق از فرسنگها اون ورتر داد ، دمیفهم يچطور یبدون يخو ا یحتمأ م": لسادات ادامه داد فخرا

زنه و با زبو ن یم

 یمنگاهش  فتهیانقدر ش. دمیفهم نویکنه، ا یخداحافظمد تا باهات  ویم برزیفر یو قت. دهیصاحبش رو لو م یزبون یب

که هر يکرد

کرد تا چه  یرو متوجه م یو استمداد در نگاهت بودکه هرکس یجو ر درماندگ هی. يآشفته بود. دیفهم یهم م یکودن أدم

"گم؟یبود، درست م وستنیجور رستن و به معشوق پ هی. یاندازه عاشق

افتاد، و عاجز انه  نیزم يت و روو بن شکس خیقرار گرفته باشد،از ب نیسهمگ یکه در برابر توفان يمثل شاخته ا هیعط

یچیه گهید": دینال

اگه آقا بفهمه، . نینزن یشما رو به خدا به آقا حرف. بشه يطور نیخواستم ا ینم. خدا منو لعنت کنه. خانم سادات ن،ینگ

" .کشم یخودمو م
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 نیخم شدء از زم. کندیاز ترس قالب ته چارهیسر داده بود که فخرالسادات نگران شد نکنه دختر ب يضجه ا چنان

قصدم ناراحت . منو ببخش، دخترم": کرد، گفت یکه مادرانه نوازشش م یبلندش کرد، در آغوشش گرفت و در حال

حاال .گمینم يزیچ یمعلومه که به کس. نکن هیگر. باشم یقرارت محرم یدل ب يخو استم برا یفقط م. کردن تو نبود 

".فهمن یهمه م يطور نیا. ریاروم بگ

دور  یو هنوز قدم. مضطرب بود که قصد رفتن کرد و از جا بلند شد يبه قدر یو بالفاصله ساکت شد، ول دیترس هیعط

.کرد خکوبشیفخرا لسادات بر جا م ينشده بو د که صد ا 

"؟ قتیاز حق ای؟از من  یکن یفرار م یدخترم ؟ از چ يریکجا م"

.دوخت دهیرا برگرداند و به او د شیرو هیعط

. شه یحرفا سرش نم نیکه دل ا دونمیم یتلختر، ول يگریتلخه و شندنش از زبان د تیواقع":لسادات ادامه دادا فخر

قلب  هیگوش شنوا و  هی، یکه براش درد دل کن یداشت یبه کس ازیباشه هر وقت ن ادتیاما . برو ،يبر ياگه دوست دار

"حرفاته دنیاز محبت به تو منتظر شن زیلبر

عقب عقب به سمت در ِاتاق به راه . از آنجا فرار کند خواستیدلش م. بدهد  یز آن بود که بتواند جوابا شانتریپر هیعط

بهادرخان که به سمت اتاق  ریبا ام نهیبه س نهیبرگشت و وارد سرسرا شده بود که س کدفعهید،یبه در رس یافتاد و وقت

شتاب . باشد، ترس و وحشتش دو چندان شد دهیشن يزیمبادا او چ نکهیآمد، برخورد کرد و از ترس ا یفخر السادات م

.کرد و هراسان چند قدم عقب رفت یزده سالم

"شده؟ يعجله؟ طور نیکجا با ا":دیخبر نداشت ، لبخند زنان پرس زیچ چیبهادر خان که از ه ریام

".نیمنو ببخش. برم دیمن با...من . آقا یچیه":من من کنان جواب داد هیعط

باعث تر و  يزیزده بر جا گذاشت که چه چ رتیبهادر خان را ح ریو ام. به راه افتاد یدر خروجبسرعت به طرف  و

.وحشت دخترك شده بود
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***

مشرف به باغ نشسته بود و پشتش به در بود که  يبهادر خان وارد اتاق همسرش شد، او هنوز رو به پنجره  ریام یوقت

.دیشوهرش را شن يصدا

"شما حالتون خوبه، خانم؟"

"چطور مگه؟. بله، خوبم":را برگرداند، جواب داد شیآنکه رو یالسادات ب فخر

".افتاده یشما اتفاق يکردم برا الیوحشت زده بود ، خ یلیخ هیعط دمیآخه د ،یچیه"

".فتادهین ینه، اتفاق":آرامش جواب داد تیالسادات در نها فخر

".بود دهیترس يزیانگاز از چ. بودم دهیند ينجوریا وقت اونو چیجا رفت؟ ه نیحال زار از ا نیپس چرا با ا"

".ستین یمهم زیگفتم که چ"

".پرسم یاز خودش م ن،یاگه شما به ام نگ"

. ستین يزیگفتم که چ. نینش یپاپ نقدریا":را به سمت او برگرداند و با همان لحن آرام گفت شیالسادات رو فخر

".تنها شده هویده، حاال عمر با اونا بو هی. حق هم داره. دلتنگ بچه هاس

داشت از آن سر در  میو تصم نهاستیموضوع جز ا دانستیم. قانع نشده بود ینزد ، ول یحرف گریبهادر خان د ریام

حرف  چیه یپس ب. حرف بزند هیدانست در خانه اش چه خبر است و در صدد بود با خود عط یم ستیبا یاو م. اوردیب

.اتاق را ترك کرد يگرید

دوم فصل

دوستش داشت ، خجالت  یلیخ نکهیبا ا. کردیاز رفتن به نزد فخر السادات امتناع م هیگذشت و عط یم یماه کیدودح

مادرش . اتاقش نشست ودر خود فرو رفته بود يحوصله هم نداشت و دائم گوشه  ،یاز طرف. با او روبرو شود دیکشیم

. دخترش عوض شود يچه کند تا حال و هوا دانستیممستاصل بود و ن. سوخت یاو بود و از درون م یشاهد فروپاش
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باالخره طاقت مادرش . نداشت یالیخ نیظاهرا او چن یخودش زبان باز کند و درددلش را بگوبد، ول هیعط کردیآرزو م

.تمام شد و به سراغ او رفت

 دید یوقت یدارد، ول در اتاق ياتاق کز کرده بود که مادرش وارد شد و ابتدا وانمود کرد کار يهمچنان گوشه  هیعط

.خود شروع به حرف زدند کرد اندازد،یبه او ب یراس را بلند نکرد تا نگاه یحت هیعط

".رفت یاون؟ تو که جونت براش در م شیپ يرینم گهیچرا د. خانم سادات چند دفعه سراغت رو گرفته"

ترسم دق مرگ  یم ،یگرفت شیکه پ یراه نیاصال معلومه تو چته؟ با ا":کردو ادامه داد یمادرش مکث. نداد یجواب هیعط

".درمونش کنم دیشا ه،یالاقل زبون باز کن بگو دردت چ. یبش

تو رو  يماتم زده  يافهیمن که دلم خون شد از بس ق":زد  ادیفر. نداد و صبر مادرش سر آمد یباز هم جواب هیعط

اون وقت . ستین الشونیخ نینم خوبو خوشن و عاون دوتا رفتن و اال ؟يد یچرا عمر گرانبهاتو با غم وغصه هدر م. دمید

. بند انگشت فرو رفته هیچشمات  ریز ؟يکرد گایخت خودت نیبه ر نهیآ يتو چیه. ياونا شد نیخاکستر نش نجایتوا

 گامیحاال ن. جوون و خوشگل بودم يروز هیمنم واسه خودم .نه، جونم ؟یمون یجوون و خوشگل م شهیهم یکنیم الیخ

"....،پاشو یکن یبدتر م ارم،ییو به روت نم گمینم یچیه یهر چ.دست تو غمباد گرفتمبه خدا از . کن

با  يداریچرا نم ؟يخوایاز جونم م یچ. بس کن ، مامان":گفت ادیحرف مادرش را قطع کرد و با فر. اوردیطاقت ن هیعط

"...تونمینم.کنم؟نههمه سال خاطره رو فراموش  نیکار کنم؟ ا یچ یگیدرد خودم بسوزم؟ خوب دلم تنگه م

 خوامیآره، م رم،یبم وادیدلم مخ دونمینم":شده بود، ادامه داد لیگوشخراش تبد يبه ضجه ا ادشیکه فر یدر حال و

".به کار من نداشته باش يکار. رمیبم

 نشست، سر دخترش هیکنان مقابل عط هیاو گر. شود ریمادرش هم سراز يهمزمان به هق هق افتاد و باعث شد اشکها و

 ریمگه ما غ نم؟یو آب شدنت رو بب نمیبش یگیبه کارت نداشته باشم؟ م يکار تونمیم يچطور":را در بغل گرفت و گفت

. گمیم یچ یکه بهفم یستیمادر ن. خدا تو را به ما داد ازین وسال نذر 15بعد از  ؟يدار ایدن نیا يرو تو یاز تو چه کس
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"نگم؟ یچیو ه نمیساکت بش يدراحاال انتظار . يشد يپدرم در اومد تا تو انقدر

که آتش  یسپس سر او را از خود دور کردو در حال. دخترش را نوازش کرد  يچند موها یلب از سخت بست و لحظات او

 یچرا فقط به فکر خودت. يکفرم رو در آورد گهید! آقا يگور پدر بچه ها":دی، غر دیکش یخشم در نگاهش زبانه م

وضع  نیما رو از ا يروز هیو  لیدنبال درس و تحص يبر یپاش نکهیعوض ا. بابات باش هم به فکر منو یکم هیدختر؟ 

 ندهیمگه اونا واسه خاطر تو از آ. کنن یکه برات تره هم خورد نم يخور یرو م ییکسا يو غصه  ینشست ،ينجات بد

رو  يکدوم آدم پولدار. میهستما  ستن،یکه واسه اونا مهم ن ییتنها کسا. نه، جونم ؟یشون گذشتن که تو از خودت گذشت

مثل خر  نجایاز صبح تا شب ا. زنن یم نهیها بسوزه؟ همه سنگ خودشونو به س چارهیب ریکه که دلش به حال فق يدید

بخوره، بذار رك و پوست کنده بهت بگم، اگه آقا بفهمه که تو  یبه توق یآخرشم تق. یچیه م؟یدار یچ..میکنیجون م

رو از  االتیپس بهتره اون خ. نیخوش اومد ،يهر گهیدوشمون و م يرو ذارهیپالسمونو م جل و گذره،یم یتو چ يکله 

".یکن رونیسرت ب

"؟یگیم یمامان؟ اصال معلومه چ ه،یمنظورت چ":و گفت دیاز جا پر هیعط ناگهان

 یچیو هننه بابات خرن  يکرد الیخ.هیمنظورم چ یدونیخودت م":صاف در چشمان دخترش نگاه کردو پاسخ داد اطلس

 دهیاجازه نم یشکیه. باشه، و گرنه کارمون زاره دهینفهم يزیبرو دعا کن شازده چ. دختر ،يکور خوند ست؟ین شونیحال

".پسرش بشه زونیدختر کلفت خونه ش آو

گفته من  یک":زد ادیو فر دیخود کوب يبه سر و رو کرد،یم هیهمچنان که گر.وفتدیگرفت که پس ن شیدست پ هیعط

"مامان؟ ،یکنیپسر شاده بشم؟ چرا مغلطه م ونزیآو خوامیم

خالصه از ما گفتن .که خربزه آبه یو به فکر نون باش یبهتره حد خودتو بشناس.گمیرو م قتیحق. دختر کنم،یمغلطه نم"

 نیا. یوسط باخت نیکه ا ییاون وقت تو. شدن یآقا از فرنگ برگردن، هر کدوم واسه خودشون آدم يبچه ها یوقت.بود

 خواستیدلم نم.گذرهیتو دلت م یتو چ دهیکه نفهم هیرازیش ظگمونم فقط حاف. هیعط ار،یب رونیاز گوشهات ب پنبه رو
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".اشتباه کردم نمیبیاما م. نهاسیدختر من عاقل تر از ا گفتمیبا خودم م. به ات بگم نارویا

 ریامکان پذ نیا. نطوریم هممادرش ه. گفتیفخر السادات راست م. درك نکند هیاز آن دردناك بود که عط شیقیحقا

دوستش داشت؟ چرا  نقدریچرا ا یول د،یفهم یرا م نهایاو کجا و پسر شازده کجا؟ ا. از آن ِاو شود برزیفر ينبود که روز

 نیچرا ا یخواهد؟ براست یهم همانقدر او را م برزیبداند که فر فقطاش را بدهد و  یحاضر بود در راهعشق او تمام هست

 يبماند؟ حرفها یحماقت باق نیدر ا خواستیخود م ایابله ساخته بود  کیابهت عشق بود که از او  ایآقدر ابله بود؟

.کند کارو آن را ان زدیبگر قتیاز حق توانستینم گریاو د. داشت تیو گزنده بود ،واقع شداریمادرش اگر چه ن

 يکار کنم؟ بگو چطور یامان خوبم، بگو چمامان، م":کنان گفت هیو گر ختیزد، به دامن مادر آو یکه زار م یحال در

بر سرم  یبگو چه خاک. خوامشیم شتریدوستم نداره، اما من از جونم ب دونمیم. ستیفراموشش کنم؟به خدا دست خودم ن

"کنم؟

وصالش  دیدرصد هم ام کییدل بسته بود که حت یبه کس نشیدختر نازن چارهیب. کردیم هیدخترش گر يپا به پا اطلس

. نمیدرمانده بب نطوریمن نباشم که تورو ا یاله":دخترش زد و گفت يبر موها يسراپا درد و اندوه،بوسه ا. توجود نداش

مرد قحط بود که تو دلت رو به  ایدن نیا يبود؟مگه تو یچ نتآخه مادر، نونت نبودف آبت نبود، عاشق پسر شازده شد

"؟ یاگر فخر السادات بفهمه چ ؟ینداختبود که به جون خودت ا يچه درد نیا ؟يخوش کرد یالیعشق خ هی

".کشمیخجالت م. سراغش رمیکه نم نهیواسه هم. ، مامان دهیاون فهم"

".هیعط م،یبدبخت شد. مونه یاز چشمش دور نم یچیه. نهیزبیت یلیاون خ. دهیحتما شازده هم فهم. خدا مرگم بده يوا"

 ستمیحاضر ن یمتیق چیبه ه. تو رو خدا نگو، مامان":تدستان مادرش را در دست گرفت و گف. بود  دهیهم ترس هیعط

. مامان رم،یم یکنن، حتما م رونمونیب نجایاگه از ا.مهیزندگ يلحظه ها نیتر نیریش ادآوریباغ  نیا. ترك کنم نجارویا

".مطمئنم نویا

 دینزنه، وگرنه بایدختر؟ خدا کنه شازده حرف ،يبود کرد يچه کار نیآخه ا":گفت زد،یانگار با خودش حرف م اطلس
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".جمع کرد شهیرو نم ختهیکرد، گرچه آب رر يفکر ادیب. میمریو ب نیزم میسرمون رو بذار

"باشه؟ دهیاز کجا معلوم شازده فهم. نکن، مامان یدلمو خال يتو نقدریا":وحشت زده گفت هیعط

 یتوجه چیصحبت با فرزانه بود و ه شازده مشغول کردند،یم یخداحافظ گریکدیاز  برزیکه او و فر یآورد زمان ادیبه  و

.به آنان نداشت

".باشه ،دختر جون، خدا کنه نطوریخدا کنه ا":آه کشان گفت اطلس

داشتند  یمورد او و شوهرش را بازخواست کند ، آنان چه جواب نیاگر شازده در ا دانستینم.کامال خود را باخته بود او

بدهند؟

 گریکدیبه  یو اطلس نگاه هیعط. در خود فرو رفته بود که عطا وارد شد کیو دختر در سکوت نشسته بودند و هر مادر

"خبر؟ ،چهیخسته نباش":انداختنند و اطلس گفت

".انگار کار واجب داره.نهیرو بب هیعط خوادیفقط خانم سادات م. خبر چیه":جواب داد يعاد یبا لحن عطا

که خانم  يکرد ينکنه کار. ایو ب نیدستته، بذار زم گفت به ات بگم آب. شده یچ دونمینم":گفت هیرو به عط سپس

".سادات ناراحت شده، بابا

".نکردم يکار. نه، به خدا":و من من کنان گفت دیپر هیعط ياز رو رنگ

".کار داره یچ نیحاال بجنب بب. خوب یلیخ"

".ستیحالش خوش ن هیعط. بذار خودم برم":دخالت کرد و گفت اطلس

"چه ش شده؟ ت؟سیحالش خوش ن یواسه چ"

".یکنکاش کن خوادینم گه،ید ستیحالش خوش ن":گفت یحوصلگ یاز سر ب خواست،یکه ا زجا برم یدر حال اطلس

.رفت رونیرا بدهد، از در ب گرید یبه عطا فرصت طرح سوال نکهیاز ا وقبل

****
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خورد و اطلس وارد به در  ياش نشسته بود و به پنجره چشم دوخته بود که ضربه ا یصندل يرو فخرالسادات

"کو؟ هیپس عط":دیو پرس دیاو ابرو در هم کش دنیفخرالسادات با د.شد

 ختهیبه هم ر هیچند روز یعنی... حالش خوب نبود.بگم خانوم جون یواهللا چ":شرمنده گفت یکرد و با لحن یمکث اطلس

".اس

کشه تا به  یطول م.رش نداشته باشبه کا يکار.حتما دل تنگ بچه هاس.حق داره":تکان داد وگفت يسر فخرالسادات

برو .به اش فرصت داد دیبا.از هم سوا بودن يو فرزانه سر هیعط میدون یندونه،من و تو که م یهرک.اونا هادت کنه يدور

".خونه ادیم ریبهادرخان با دوستاش دوره داره و د ریام.هباش شمیخواد اون پ یبه اش بگو امشب من تنهام و دلم م

"...آخه"

"؟یآخه چ":کرد،و گفت یپا و آن پا م نیبه اطلس انداخت که ا ینگاه ساداتفخرال

 هیراستش خانوم سادات،عط":من من کنان گفت دوباالخرهیرس یشرمنده به نظر م.انداحت نییسرش را پا اطلس

".شما شیپ ادیکشه ب یحجالت م

"کار کرده؟ یخجالت بکشه؟مگه چ دیبا یچيبرا":را باال داد و گفت شیابرو کیخودش را به آن راه زد، فخرالسادات

کار نکرده  یچ نیبگ":بغض آلود جواب داد ییبه او انداخت و با صدا ینگاه میبود،ن نییهمان طور که سرش پا اطلس

".خانوم جون

"...آقا بفهمه،وگرنه نینذار.دستم به دامنتون،خانوم سادات":او زانو زد و ملتمسانه ادامه داد يپا يجلو سپس

"بفهمه؟ دیرو نبا یآقا چ.یزن یحرف م یفهمم تو راجع به چ ینم زجون؟اصالی،عزینه چوگر"

به خدا قسم من شرمنده ":از آن است که متوجه موضوع نشده باشد،گفت ارتریکه مطمئن بود فخرالسادات هش اطلس

".نیخودتون ببخش يشما به بزرگوار.دهیجوونه،نفهم.م،خانوم سادات

"؟یگیم یمه چه،اطلس،اصال معلو...ا"
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اونو  دیاما شما با.نیدون یخودش برام گفت شما م.کشه یبچه ام داره عذاب م.نیدون یدونم که شما م یخانوم سادات،م"

".نیببخش

انقدر موضوع رو .پاشو،اطلس":و گفت دیبر سر او کش یفخرالسادات مطمئن شد اطلس به موضوع واقف است،دست یوقت

حاال پاشو و برو بگو .آقا بفهمه یکن يو کار یترسم خودت همه جا جار بزن یم.ده باشهآسو التیاز جانب من خ.گنده نکن

.نجایا ادیب هیعط

 برز،چهیواسه فر.کردم یبه خدا قسم اگه دست من بود،خودم جورش م.هیاون دختر عاقل.زنم یباهاش حرف م خودم

"ه؟یبهتر از عط یکس

"کجا؟ برزیا فرکجا و آق هیهط.نیینفرما نویا.خانوم جون يوا يا"

 دهیما از خاك آفر يهمه .مانیاز لحاظ عقل و ا ست،مگهین يگریبرتر از د يبنده ا چیخدا ه شیپ.نگو نوینه ریاالطلسوا"

".شناسه ینم یو غن ریو احساس فق. میو احساس دار میهمه انسان.میگرد یو به خاك بر م میشد

مومن و فاضل  یاو به حق زن. کرد یم ریس گرید یر درد عالمانگا.زند یفخرالسادات با خودش حرف م دیرس ینظر م به

 انیبه اطراف شیرا در خود گرد آورده بود تا با امواج مثبت وجود خو يبشر يکوین صیتمام خصا ییکه گو یبود؛زن

.او بود یثمره اش زوال عمرو جوان نهاسوخت که ت یم یکه خود در حسرت عشق یببخشد،در حال یزندگ

رفت و او را غرق در  رونیسر و صدا از اتاق ب یاز جا برخاست،ب یکرد،اطلس به آرام اریات سکوت اختفخرالساد یوقت

.تفکرات اندوه بارش تنها گذاشت

* * *

قدرت آن  ید،ولیکش یاز او خجالت م یبراست.با اصرار و التماس مادرش حاضر شد نزد فخرالسادات برود هیعط باالخره

.داشت،چشم بپوشد برزیکه به فر یاز عشق دید یرا در خود نم

 يعشق و نجابت و وفادار يشد که خود اسطوره  یزن يمحو تماشا اریاحت یدر قرار گرفت،ب يکه در آستانه  یهنگام
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را  ينزول کرده است تا رنج و اندوه بشر نیبر زم ینه چندان طوالن یمدت يکرد که برا یجلوه م يهمچون فرشته ا.بود

 نیخداوندا،او چقدر خوب و نازن.دیبر قلبش چنگ کش تاز اشک فخرالسادا سیو خ دهیپر گرنیچهره .به جان بخرد

 انشانیاو از م يکه اگر روز يوا.آن وجود نداشت يبرا یاسیو ق زانیم چیکه ه یچقدر دوستش داشت؛محبت هیبود و عط

کرد؟ یچه م ستیبا یم هیرفت،عط یم

منو ":آغوشش گرفت و گفت ست،دریگر یم يها يکه ها یو در حال دیناگهان طاقت از دست داد،به جانب او دو هیعط

شمارو تنها .هستم يمن دختر بد.نیحق دار.نیحتما از من دلخور.شمارو ناراحت کردم یلیخ.سادات ن،خانومیببخش

".دست خودم نبود نیگذاشتم،اما باور کن

نکن  هیحاال گر. زمیکه تو رو ببخشم، عز ينکرد يکار ":کرد، گفت یو همچنان که نوازشش م دیاو را بوس فخرالسادات

"حالت چطوره؟ نمیو بگو بب

".دلتنگم یلیاما خ ستم،یبد ن ":بغض آلود جواب داد ییبا صدا هیعط

 یمطمئنم اونم ب. با فرزانه صحبت کن ایتو هم ب. میبا بچه ها حرف بزن یقراره فردا تلفن. منم دلتنگم. دخترم دونم،یم "

".داره ریتو حالت تاث یلیخ ،يکه صداشو بشنو قدر نیهم. قرار توئه

".ادیخوششون ن دیشن؟ شا یآقا ناراحت نم ":را به او دوخت و گفت ينگاه پرسشگر هیعط

".ستیقدرها هم سنگدل ن نیا ربهادریچرا ناراحت بشن؟ نه، ام ،یدر ثان. اون با من. نکن زاشویچ نیتو فکر ا "

اش کم  یگرفت و از شدت دلتنگ یآرام م یصورت کم نیدر ا. را هم بشنود برزیفر يفکر کرد چه بسا بتواند صدا هیعط

.شد یم

 ،يخوشحال شد ":گفت. فخرالسادات دور نماند نیزبیکه از چشم ت دیدو هیدر چشمان عط یفکر برق شادمان نیا از

"نه؟

".صبر کنم يتا صبح چجور دونمینم. یلیخ. بله، خانم سادات "
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شد و نجواکنان  رهیدر دست گرفت، تمام محبتش را در نگاهش جمع کرد، به چشمان او خ دست او را فخرالسادات

 ستیو قلب پاکت ن یملکوت يچهره  نیا فیح. تو رو نابود کنه ره،یپا بگ تونهیکه هرگز نم یدلم، نذار عشق زیعز":گفت

که خودش در قمار عشق بازنده  نهزیداره با تو حرف م ینابرابر بشه؟ باور کن، دخترکم، زن یکه دستخوش توفان عشق

 یپسرم نم قیتو رو ال یکن الیخ خوامینم. کنه رییعشق تغ نیدر مورد ا تتی، ذهن يمنوبشنو تیاگر حکا دیشا. بوده

ها را همون طور  تیواقع خوامیبلکه م ست،ین يزیچ نیکه چن خورمیکه خالق من و توئه، قسم م ییبه اون خدا... نه. دونم

".يریبپذو  ینیکه هست بب

که به  یسوختن. سالها در خلوت دلم سوختم ":و ادامه داد دیکش یساکت شد، سپس آه یطوالن یلحظات فخرالسادات

روح جوونت متاثر  تیحکا نیا دنیونم با شن دیم. مهربون شاهد و ناظرش نبود يکس بجز خدا چیو ه ومدیچشم نم

باعث  یمشقت چیه دونمیگرچه م. دمیبگم چه ها کش تجبورم براعشق برحذر دارم، م نیتورو از ا نکهیا ياما برا شه،یم

".بزرگ مرتکب شده م یو شاهد زوال تو باشم،گناه نمیعاشق از عشقش چشم بپوشه، اگه خاموش بش شه،ینم

"جون؟ زیعز ،يبشنو يدوست دار ":دیمهربان بر لب؛ پرس يو با لبخند دیکش هیعط يبه موها یدست فخرالسادات

".دوست دارم بشنوم یلیبله، خ ":ه گفتمشتاقان هیعط

که قلم زن نخواد با قلمش خوش  یامان از وقت ،یدونیهم داره، دخترم، م دنیشن ":تکان داد و گفت  يسر فخرالسادات

".ستیکه قابل خوندن هم ن شهیم یو کج و معوج اهیس يپر از خطها یاون وقته که صفحات زندگ. سهیبنو

***

پدر ومادرم اومده بودن  دنیبابت اون روز خجسته به د کیعرض تبر يبرا انیمام دوستان و آشنات. مبعث بود  دیع روز

مردم  ونیکه م یخوب يبودن و با وجهه  دیمردونه و زنونه پر بود از مهمون ، چرا که پدر و مادرم س ییرایو تاالر پذ

 یو مسلک يخو. اندازه مهربون بود  یو ب نیوارسته و متد يپدرم مرد. کسب کرده بودن ، همه دوستشون داشتن 

که در توانش بود ،چه  ییلبخند بر لب داشت و تا جا شهیهم. کرد  یگاه بلند صحبت نم چیه. مخصوص به خود داشت 
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 رشینظ دش یرفتارش با خانواده ، کمتر م ایاندازه متواضع و فروتن بود و چه در برخورد با مردم  ی،ب يو چه معنو يماد

از  کیهر . بود که دوستش داشتم  يبهادر تنها مرد ریبعد از اون ، ام. تونم بگم عاشق پدرم بودم  یجرات مبه . دیرو د

در کل ، . دوست دارم  شتریتونستم بگم کدومشون رو ب ینم یبخصوص در قلبم داشت و به آسون یگاهیدو مرد جا نیا

نیکه آخر ابخصوص داشت ، چر یپدرم نسبت به من محبت

و احساسشون رو  شدیم ختهیکه حس حسادت خواهر هام بر انگ يبه طور داد،یم تیبه من اهم اریبس. دمبو فرزندش

اندازه ما را دوست داشتن،  هیو پدرم به  میما چهار تا دختر بود. کردنیمعذالک آقا جانم کار خودشونو م. دادنیبروز م

رو دوست  شونیا يبه قدر. به من توجه نشون بدن نگرایاز د شیب شدمن به پدرم باعث می ◌ٔ اندازه یمحبت ب دیشا یول

نداره دختر انقدر به پدرش وابسته باشه و خودشو واسه اون  یمعن گفتنیشدن و م یم یخانم جانم عصبان یداشتم که گاه

.فتمگر یکردم و به دل نم یزود حرف خانم جان را فراموش م یلیخ یول شدم،یم ریحرف دلگ نیو من از ا. لوس کنه

در رفت و . میکن ییرایتا به نحو احسن از مهمونا پذ میدر تالش بود یشلوغ بود و همگ یلیر حال، اون روز سرمون خه به

که در  دمیدوبار د یکییحت. شدم که بغل دست مادرم نشست بود یخانم يعاد ریغ يکه متوجه نگاه ها میآمد بود

و دل  بایازش گذشته بود، ز یسنّ و سال نکهیبا ا. شستن لمش به د افهیشناختمش، اما ق ینم. گفت يزیگوش مادرم چ

.بوده بیدل فر اریبس یکه در جوون دادیبود و ته چهره اش نشون م نینش

تاالر  یوقت. داشتیشناختمش و چشم از من بر نم یکه نم یمجلس رو ترك کردن، به جز خانم یکییکیمهمونا  باالخره

 یمعرف نیخانم جان اونو تاج الملوك مع. جلو رفتم و مقابلشون نشستم. اوناشیخلوت شد، خانم جانم اشاره کردن برم پ

.کردن و من اظهار ادب کردم

 م،یمحروم بود دارشونیبود از سعادت د یچند سال. یشناس یرو نم نیتو خانم مع": خانم جانم رو به من گفتن بعدش

"تازه اومدن. خارج بودن

 نمیبیحاال م. يدختر کوچولو بود هیشما  نجا،یا ومدمیاون وقتا که م": گفت وسخن رو به دست گرفت  ◌ٔ رشته نیمع خانم
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".یخوشکل یلیو خ ،يشد یهزار ماشاهللا واسه خودت خانم

مورد توجهش قرار گرفته  نکهیکار رو کرد، اما از ا نیچرا ا دونستمینم. دیصورتش را جلو آورد و گونه ام را بوس بد

به  شدم،یکه رنگ به رنگ م یبودم و در حال دهیبه هر حال خجالت هم کش. دمینجگیپوست نم يتو یبودم، از خوشحال

اون . میداون صف کشی ◌ٔ بدرقه يخانواده م برا هیو من و بق دیرس یفظموقع خداحا نکهیتا ا. اونا رو تنها گذاشتم يبهانه ا

 يبه من، لبخند یگفت و با نگاه يزیبره، دوباره سر در گوش خانم جان برد، به نجوا چ رونیاز سرسرا ب نکهیقبل از ا

و احساس  شناختمشیانگار سال ها بود م گذشت،یما نم ییاز اشنا یدو ساعت یکینکهیبا ا. منم به روش لبخند زدم. زد

.خودمم گنگ بود يکرده بودم که برا داینسبت به اون پ بیغر

 ههیو از خواهرم وج اوردمیشون سر در ناز کار. پشت پنجره دنیگذشت، هر سه خواهرم دو وانیاون قدم به ا یوقت

"پشت پنجره؟ نیرفت یواسه چ": دمیپرس

"؟یدونیتو نم یعنی": داد و گفت لمیمعنا دار تحو يسرش رو برگردوند، لبخند ههیوج

"بدونم؟ دیرو با یچ": گفتم

"چشمش تورو گرفته یواسه خاطره ک نینگاه کن خانم مع ایب": اعظم گفت گمید خواهر

و بلند  مایخوش س یتاج الملوك و خانم جانم به سمت جوون. نگاه کردم رونیبه ب شهیو از پشت ش وستمیبه او پ هناباوران

گر  کردمیاحساس م. اون بند دلم پاره شد دنیبا د. زدندیبود و با هم حرف م ستادهیکه کنار آقا جانم ا رفتنیباال م

.دمیشن یتپش اونو م يکه صدا زدیان مقلبم چن. سرعت گرفته بود انمیخون در شر ییگرفتم، گو

االنه که فخرالسادت پس  ن،ینگاه کن نجارویبچه ها، ا ،یه": که قهقهه زنان گفت دمیخواهرم رو شن يدفعه صدا هی

"فتهیب

همه رو شده بود،  ياما ظاهراً دستم برا. داغم گذشتم و از پنجره فاصله گرفتم يگونه ها يخودم اومدم، دستانم رو رو به

بشم، پس  يمرد نیفخرالسادت بودم و قرار بود زن همچ يواال اگه منم جا": ن خواهر بزرگم اکرم سادات گفتچو
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".پا تو سنّ گذاشته بهتر شده. نبود ينجوریاون وقتا ا. شده يا کهیعجب ت. فتادمیم

"ن؟یزنیحرف م یشماها راجع به چ": تعجب زده ام رو به اونا دوختم و گفتم نگاه

چه خبره همتون پشت پنجره جمع ": و گفتن دنیاکرم دهان باز کرد تا جوابم رو بده، خانم جان سر رس کهنیمحض ا به

جمع  نجاهارویا دیبا. دنبال کارتون نیبر نیزود باش. توقع نداشتم گهیاکرم سادات، از تو د. هیزیهم خوب چ ایح ن؟یشد

".و جور کرد

به عالوه، اون . و رفتم دنبال کارم اوردمیخودم ن يمنم به رو نیبنابرا .موضوع عنوان بشه ستنین لیخانم جان ما دمیفهم

و معموال  گرفتنیم میصرفاً پدر و مادر بودن که تصم. داشته باشن اظهار نظر کنن اریزمانها مثل حاال نبود که دخترها اخت

و نظرشون  دنیرسیبه توافق مدو خانواده  يصرفاً بزرگترها. ننیبب گرویحق نداشتن همد یعروس و داماد تا شب عروس

.کردنیرو اعالم م

صد برابر  میمطلب خوشحال نیبود و از درك ا دارانهیبه من خر نیخانم مع ينگاه ها دونستمیم گهیهر حال، حاال د به

آروم و  گهیبه هر حال دلم کنده شده بود و د. رو بروز بدم میکه احساس واقع شدیمانع از اون م ایحجب و ح یشد، ول

 الیو خ نشستمیم. اون مرد جوون غافل بمونم ادیشد از  ینم يا لحظه. بله، عاشق شده بودم، اونم چه جور. ر نداشتمقرا

 راشیگ ياز عشقم رو به چشما زینگاه لبر سادم،یدر کنار اون وا یعروس دیکه در لباس سف دمیدیخودمو م. کردمیم یباف

.و در رهش فدا کنماونقدر دوستش دارم که حاضرم جونم گمیو م دوزمیم

هم  یو روزها و هفته ها از پ. ادیب میرسما به خواستگار نیتا خانم مع موندمیمنتظر م ستیبا یبود و م ایصرفاً رو نایا اما

 اوردم،یم ریگ یکه خلوت نیهم. حوصله تر بشم یو ب قرارتریمساله باعث شد ب نیا. نشد که نشد يگذشت و از اون خبر

.يخواستگار انیخواستم به دل اونا بندازه که هر چه زودتر ب یو از خدا م مکرد یم هیشستم و گرن یم هیدور از چشم بق

روزا  نیاصال معلومه تو ا": و گفت دیکش يروز منو به کنار هیشد و  میشانیمتوجه پر ههیکه وج دیکش ییکار به جا خالصه

"؟ينکنه عاشق شد. يریگیهمش بهانه م. اخالقت گند شده یلیچته؟ خ
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".یزنیم هیحرفا چ نیا. حرف دهنتو بفهم": گفتم

".نیاونم عاشق پسر خانم مع ،يچرا، عاشق شد": و گفت دیخند

 ههیوج یبار نرفتم و انکار کردم، ول ریمبادا موضوع به گوش خانم جان و آقا جانم برسه، اولش ز دمیترس یکه م من

 شهیکه هم يرفتار دختر رییتغ لیدل فهمهیبچه هم م. اریهونه نواسه من عذر و ب يخودیب": بود، چون گفت نایزرنگتر از ا

"سراغ خانم جان؟ مبر اییگیحاال خودت م. هیبوده، چ نیآروم و مت

نزنه، یترس برم داشت، دست به دامنش شدم و گفتم حرف هوی

.کردم وقسمش دادم که رازم رو حفظ کنه فیوقت ماجرا رو براش تعر اون

تو دل بر  یلیطرف خ.يبه خدا حق دار.واسه دل خواهر کوچولوم رمیاله بم:بغلم کرد و گفت ههیجحرفام تموم شد و یوقت

که  ینیبیم.مشکل پسنده یلیبهادر خ ریشازده ام دمیطور که شن نیا.فخرالسادات يشد یعاشق بدکس یول.هیو آدم حساب

.شک دارم تو رو بپسنده.تا حاال هم دم به تله نداده

.هام در هم رفتو اخم  ختیفرو ر دلم

 یرو قابل نم يبهادر با اون اهن و تلپش هر دختر ریام یول.نه به خدا!ها یستینه که بگم خوشگل ن:ادامه داد اون

که فقط نه کالس درس  يبا دختر ادیم یکن یم الیخ.فرنگ درس خونده يس و تو لکردهیتحص ،اونیدون یآخه م.یدون

.یدل بست بهش خودیخونده ازدواج کنه؟به نظر من که ب

.که دوستش دارم نهیمهم ا.رهیخواد نگ یره،میخواد منو بگ یم:گفتم.دراومده بود کفرم

.يبودنته که تا حاال شوهر نکرد البافیخ نیهم.خواهر من یاحمق یلیپس خ:باال انداخت و گفت يا شونه

.مکن یوقت شوهر نم چیه چ،وگرنهیکه ه میاومد خواستگار نیحاال هم اگه خانوم مع:گفتم

رو خوب  زهایچ نیا دیبا.یهست یتو که دختر مومن.گناه داره.یشوهر نکن شهیمگه م.فخرالسادات یزن یچه حرفها م وا
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.دن یاگه خانوم جون بهمن به زور هم که شده شوهرت م یدون یم چیه.یبدون

.ذارن یآقا جانم نم.رینخ:گفتم

.بهش دادم یگفت جواب یهر چ خالصه

 يشد و رسما منو از پدرم خواستگار دایپ نیشده بود سر و کله خانوم مع دیناام دمیام گهید که دحدود سه ماه بع باالخره

دونم فقط دو تا بال کم داشتم تا  یقدرم نیهم.کنم فیرو در اون لحظه برات توص میو خوشحال جانیتونم ه ینم.کرد

 نیاول يو برا دمیعقد د يفعه خودمو سر سفره د هیشد و  یچ دمینفهم هاتفاق افتاد ک عیانقدر سر زیو همه چ.پرواز کنم

بهادر کنارم  ریام.قدرت نداشتم سرمو باال کنم.دیلرز یوجودم از شوق م يهمه .رو به رو شدم ربهادریبار با ام

 يرو از رو توربهادر  ریام یبود و وقت نییطور سرم پا نیهم.میعقد رو خوند و ما به هم محرم شد ينشست،عاقد خطبه 

.ار زد به خودم جرات دادم و نگاهش کردمصورتم کن

محو بر لبانش  یتبسم.ستیعالم ن نیدر ا دیرس یبه نظر م.ستادیاز سخن گفتن باز ا یطوالن یلحظات يبرا فخرالسادات

نگاه کرد و  هیبه عط.دیایبر دستان او وارد اورد که باعث شد فخرالسادات به خودش ب فیخف يفشار هیعط.نقش بسته بود

 یراستش فقط همون موقع بود که به معن.شه یم يغرق شاد ودمافتم تمام وج یاون روز م ادیوقت  ،هریوند یم:گفت

.کردم یاحساس خوشبخت یواقع

خسته ت که نکردم؟:و ادامه داد دیکش یدوباره ساکت شد اه فخرالسادات

.دوست دارم بشنوم.نه خانم سادات:تکان داد و گفت یسرش را به نشانه نف هیعط

.خر السادات ادامه دادف و

 یگانگیب ینوع دمیو اونچه د.شده بودم رهیبهادر خ ریام يرایگ يچشما يعشقم رو در نگاهم گنجونده بودم و تو تموم

.و سرانجام اون بود که به حرف اومد میکرد یهر در سکوت به هم نگاه م.نومد یم بیغر میبود که برا

؟....ایيو رغبت با من ازدواج کرد لیم يوخواد بدونم از ر یفخرالسادات،دلم م:دیپرس
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نشوندم نجوا کنان  یبر لب م يکه لبخند یحرفش رو قطع کردم و در حال.جذبم کرد شتریبود وب یمخمل صداش

!من شما رو دوست دارم...من.در کار نبود ياجبار چیبخواد بزور زن شما بشه؟ه یچطور ممکنه کس:گفتم

!طور نیکه ا:خشک گفت یلحن با

 ینم زیگفتن داشت که مطرح کردنش رو در اون لحظه جا يبرا یانگار حرف.دوخت نیعد نگاهش رو به زمب و

 نیبا ا.کننده تنها گذاشت وسیافکار ما ایدن هیرفت و منو با  رونیاز اتاق ب یحرف چیبعد بدون ه یکم نیبنابرا.دونست

خودش رو به عشق ومحبت خواهد داد،چرا که يااون ج یگانگیاحساس ب ندهیدادم که در آ یم دیحال به خودم ام

.تونه ما رو از هم جدا کنه،مگه مرگ ینم زیچ چیه گهیدونستم د یدوستش داشتم،متعلق به اون بودم و م

 یپس از مکث.از مرور خاطرات گذشته دچار اندوه شده است دیرس یبار به نظر م نیا.دوباره سکوت کرد فخرالسادات

سال به قوت  نهمهیکه بع داز ا یعشق.عاشقش بودم.آره دوستش داشتم:ال کرد و گفترا با د،سرشیکش یکوتاه اه

که نشون بده به من  میاز اون ند یحرکت چیتنها،و ه ياتنه.و تنها بودم کهیبه عشق  ياما افسوس که در وفا.هیخودش باق

.عالقه داره

.ساکت ماند نیبنابرا.دیدانست چه بگو یبزند اما نم یخواست حرف یدلش م.متاثر شده بود هیعط

و  شهیم دایبهادر پ ریاالن سرو کله ام.گهیوقت د هیيبرا میش رو بذار هیبهتره بق:تکان داد و گفت يسر فخرالسادات

.یمن بمون شیجا پ نیهم یتون ی،مياگه دوست دار.کنه یچراغ اتاقم روشنه تعجب م نهیبب یوقت

.که چقدر دوستتون دارم نیدون یم.المخوشح یلیشما که هستم خ شیپ.مونم خانم سادات یم

جا  نیو جات رو هم اریپاشو رختخواب ب...پاشو.نمیب یانگار فرزانه م رو م نمیب یتو رو م یوقت.جون زیطور ،عز نیهم منم

.بنداز

.نیخانم سادات،شما که هنوز شام نخورد یول:گفت هیعط

دلم دارم که  يانقدر غصه تو.کشه یبه غذا نم لمیاصال م:رفت گفت یکه به طرف رختخوابش م یدر حال فخرالسادات
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.خوابم یمن م.بخور يزیچ هی،بروياگه تو گرسنه ا.مونه یواسه غذا نم ییجا گهید

برگشت فخرالسادات خوابش برده  یبه سراغ رفتخوابها رفت و وقت هیعط دیتخت دراز کش يفخرالسادات رو یوقت

که  نیآهسته در را پشت سر خود بست و هم.امد رونیاز اتاق ب نیورچاو آهسته رختخوابش را پهن کرد و سپس پا.بود

 ن؟اصالیاومد یشما ک!يوا يا:وحشت زده گفت وبهادر خان برخورد کرد  ریبا ام نهیبه س نهیرابرگرداند،س شیرو

.دمیصداتونو نشن

؟یکن یکار م یچ نجایوقت شب تو ا نیا:و گفت دیرا در هم کش شیخان اخمها ربهادریام

«.دنیخانم سادات خواب.بخوابم نجایقراره هم«:هراسان جواب داد هیعط

«؟یخواب یچرا نم پس»

«.بخورم يزیچ هیرفتم  یداشتم م.راستش گشنه ام بود«:همچنان هراسان گفت هیعط

«.يمواظب باش سر و صدا راه ننداز.خوب،برو یلیخ«تکان داد و گفتک يبهادر خان سر ریام

او به دنبال .اهل خانه در خواب بودند يهمه .به سمت آشپزخانه رفت یحرف چیه ید و بآب دهانش را قورت دا هیعط

 بیس کیانداخت و فقط  خچالیبه داخل  ینگاه.تمرکز حواس نداشت.را باز کرد خچالیخوردن،آهسته در  يبرا يزیچ

بهادرخان که در درگاه  ریامدنیهوا برگشت و با د ی،بزد یبر آن م يرا به دهانش برد و همچنان که گاز بیس.بر داشت

الکن  یگاز زده را از دهانش در آورد و با زبان بیس.کرد،دوباره دچار ترس شد یبود و او را تماشا م ستادهیا

«شده؟ يطور...نیدوباره منو ترسوند«:گفت

«.نه،فقط اومدم آب بخورم«:رد،گفتیآنکه نگاه از او بر گ یبهادرخان ب ریام

رفت گذشت و  یم خچالیبهادرخان که به طرف  ریاز کنار ام.به راه افتاد رونیب يفت و به سوفاصله گر خچالیاز  هیعط

مضطرب  بیغر يبه گونه ا.کرد یخود احساس م يبهادرخان را به رو رینگاه ام ینیسنگ.آمد رونیار آشپزخانه ب

رفت،در  رونیاز ساختمان ب نیابنابر.دارد اجیاحت تازهيکرد به هوا یحالت خفقان بهش دست داده بود و احساس م.شد
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کرد آن وقت شب در  یجرأت نم.که مقابل چشمانش پهنه گسترده بود،چشم دوخت یعیبد يو به منظره  ستادیا وانیا

 یصندل يرفت و کنار استخر رو نییآهسته از پله ها پا.دیترس یکه در دل شب وجود داشت،م یاز وهم.باغ قدم بزند

.نشست

شبانگاه در  میکه نس یشاخ و برگ درختان کهنسال بر سطح آب منعکس شده و به همراه موج يرانقره فام ماه از و نور

 يالدوله و آوا نیام چیپ ریدلپذ حهیرا.به رقص در آمده بود بندهیفر یوتاب چیماه با پ ریآورد،تصو یآب به وجود م

که احساس  يدواند،به طور یم یآدم بخش عشق را در وجود ذتل يکرده بود و گرما ییایرا مطبوع و رؤ طیحشرات،مح

.ابدیحالت تا ابد ادامه  نیخواست ا یو دلت م یهست یزندگ يو بندها دیسبکبال و رها از تمام ق يکرد یم

را درون ششهاش خود فرستاد و همان طور که سرش را رو به آسمان باال  یشبانگاه فیلط يهوا قیبا چن نفس عم هیعط

که خداوند سبحن در  یبراست شدیاند.دید یشد که تا کنون م یشب نیو با عظمت ترنیکرده بود،شاهد پرشکوه تر

پر ستاره ساخته است تا تأللو و  یبه آسمان نیزرا م کیشب تار یکم نگذاشته و خت زیچ چیخود ه يهمتا یخلقت ب

.بخش جهان گردد ییدرخشش آنها روشنا

 ریکه ام دیوجود حود را فراموش کرده بود و نشن یه حتدر بحر تفکر در مورد کائنات فرو رفته بود ک يبقدر او

.خواند یبهادرخان او را به نام م

بر شانه او زدو  یجواب ماند،جلو آمد،دست یبار سوم او را صدا زد و ب يبهادرخان برا ریکه ام نیاز ا عاقبت،پس

«،دختر؟يچرا امشب مثل روح سرگردان شد«:گفت

ترساند؟ چرا  یاو را م يآخر به چه منظور.بهادرخان در آمده بود ریکفرش از دست امگرید.دیاز جا پر اریاخت یب هیعط

کرد؟ یم بشیتعق هیگذاشت؟چرا مثل سا یراحتش نم

«.نیامشب منو زهره ترك کن نیآقا،گمانم قصد دار«:به خود جرأت داد و گفت او

حم خلوتت شدم،اما از تو چه پنهان،منم دونم مزا یم.راحت باش.نه«:از لحن او خنده اش گرفت وگفت ربهادرخانیام



کتابخانه نودهشتیا  زهرا متین -بیداري دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 34

کم  هیاومدم .رهیاز دستمون در م اریم،اختیش یبا رفقا دور هم جمع م یوقت.کردم يبه نظرم امشب پرخور.بره یخوابم نم

«.یینجایتو هم ا دمیراه برم که د

«بله،آقا«:خودش را جوع و جور کرد و گفت هیعط

«.يدینشن ،صدامويتو فکر بود يادیز.خواستم بترسونمت ینم«:گفت ربهادرخانیام

هرگز  هیبا او صحبت کند،چرا که او آقا و سرور آن خانه بود و عط مانهیحد صم نیتا ا ربهادرخانیکرد ام یباور نم هیعط

.معمول است ریرفتارش غ دیفهم یشک کله اش گرم بود و نم یب.ردیگرم بگ یبود او با کس دهیند

به فکر  چیو ه يتو درس خوندن رو ول کرد "ه،ظاهرایعط«:به در آورد الیا از عالم خاو ر ربهادرخانیام يصدا دوباره

«گم؟یم ،درستیستیات ن ندهیآ

".حوصله درس خوندن ندارم گهیراستش آقا،د گن،امایم نویمامان و بابامم هم "اتفاقا"

«.خواد یدل خوش م يهر کار«:انداخت و اضافه کرد ریکرد،سرش را به ز یمکث هیعط

«نداره؟ یارزش گهید پلمیدوره و زمونه مدرك د نیتو ا یدونیم چی؟هیچ یعنی»

«، آقا بله»

«؟یستیچرا به فکر ن پس»

خوب،من و فرزانه به عشق ... آخه.رهینم يکار چیدست و دلم به ه گهیبچه ها رفتن،د یراستش از وقت....یول.هستم،آقا»

درس گهیهمد

«.خواست معلم بشم یدم دلم م.ح.کار کنم یدونم چینم....و حاال که اون رفته میخوند یم

 نیبهتره راجع به ا.یوقتت رو به بطالت بگذرون دینبا ؟تویخوبه،پس چرا معطل یلیخ نکهیا«:گفت عیسر ربهادخانیام

اگه شروع .علم باشه لیو تحص یزندگ يدنبال تازه ها دیبا شهیآدم هم.یفکر کن شتریب ندهیموضوع و هدفت در آ

«.کنم یکت مکم ،منمیکن
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«.نیشما لطف دار.متشکرم،آقا»

«....ست،بلکهیلطف ن مسأله»

«ه،نه؟یشب قشنگ«:سکوت،حرفش را عوض کرد و گفت یناگهان ساکت شد و بعد از کم ربهادرخانیام

«.باسیجوون و شاداب و ز یهمه چ.من بهار رو دوست دارم.قشنگه یلیح.بله،آقا»

«.مثل تو درست«:لب زمزمه کرد ریز ربهادرخانیام

جمله چه  نیهدف او از گفتن ا.بود یباور نکردن نینه،ا.است دهیشن یفکر کرد عوض.خورد کهیهیعط

.بزند یحرف نینداشت،وگرنه ممکن نبود چن ياو حالت عاد "مطمئنا.؟نه..ایبود؟آ

با اجازه تون .وقته رید ن،آقایببخش«:شد،گفت یکه از جا بلند م یو در حال ردیبگ دهیبود،ناد دهیآنچه را شن دیکوش هیعط

«.بخوابم رمیم

«.برم بخوابم دیمنم با.آره.آره«:گفت یبه آرام ربهادرخانیام

 هیعط.هم ربهادرخانیستاد،امیا هیعط.دندیپشت سرش،تا به درِ اتاقِ فخرالسادات رس ربهادرخانیرفت و ام یجلو م هیعط

گفت و بسرعت وارد  يریلب شب بخ ریز. بود نییپاهمان طور که سرش .کرد یم ياز نگاه کردن به چشمان او خوددار

 رونیاش ب نهیس ياز قفسه  نهیکرد هر آ یکه احساس م دیتپ یقلبش چنان م.داد هیاتاق شد،در را بست و به آن تک

فراموش کرده بود سن و  ایشده بود؟آ وانهید ربهارخانیام ایآ.بود،باور کند دهیتوانست آنچه را شن یهنوزم نم.خواهد زد

ختم  وربله،به ط.کرده باشد فیخواست از او تعر ینداشت و صرفاً م يمنظور یبراست دیشا ایاز او گذشته است؟ یلسا

.بود نیهم

شب گذشته  ياداوریشد،با  داریب یوحشتناك به صبح رساند ، وقت يشب را با صد ها افکار در هم و برهم و کابوسها هیعط

 یمگر م یول. بهادر خان روبرو شود  ریبا ام گریبار د دیترس یکرد و م یاحساس گناه م. عذاب وجدان شد  یدچار نوع

و احساس کرده است،صرفا  دهیگفت خدا کند انچه شن یبه خود م ؟دیکرد و او را ند یخانه زندگ کیدر  یشد با کس
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.از ان شیتوهم باشد ، نه ب

؟ يدیخوب خواب. ر،دخترمیخصبح ب: که گفت  دیفخرالسادات به گوشش رس يدر خواب زد و صدا یغلت

.متشکرم. دمیخوب خواب. بله . سادات ر،خانمیصبح شما هم بخ:زد و گفت  یلبخند زورک هیعط

.ومدیخواستم صدات کنم ،اما دلم ن یم. تا طلوع نمونده  يزیچ گهید. پس پاشو نمازت را بخون -

 ندیخان را نب ربهادریکرد ام یخدا خدا م. رفت  رونیگرفتن وضو از اتاق ب يامد و برا رونیبسرعت از رختخواب ب هیعط

.خوشبختانه او در ان وقت صبح هنوز در خواب بود. دیو ند

 هیامروز . نجایا ارهیطوبا بگو صبحونه م رو ب ،بهيریم يدار یوقت: نمازش را سالم داد ،فخرالسادات گفت  نکهیا بمحض

 یم. غصه دار بود  یلیبچه م خ. دمیخواب فرزانه رو د شبید. بچه ها تنگ شده  يبرا بیدلم عج. کم کسل هستم 

.طور باشه نیترسم واقعا هم

انشاهللا که حالشون . نینیب یخوابها م نیا ن،ازیاز بس تو فکر اونا هست. نه،خانم سادات".داد  ياو را دلدار هیعط

 شهیمامانم هم. گذره  یراشون خوب مکه روزگار ب نیدعاگوشونه،بدون شهیمثل شما دارن که هم یمادر خوب یوقت.خوبه

"ارمیصبحونه تون رو م رمیاالن خودم م. نیغصه نخور گهیپس د. شه  یمادر واسه بچه هاش اجابت م يدعا گهیم

تا شما صبحونه تون رو :را مقابل فخرالسادات گذاشت و گفت  ینیس. صبحانه برگشت  ینیبعد با س یقیرفت و دقا هیعط

.گردم یدوباره برم. کنه  یکار م یمامان چ نمیبب رمی،من م نیبخور

 يچاره ا یول فتد،یخان ب ربهادریدوباره چشمش به چشم ام دیترس یم. خواست برگردد یدلش نم هیواقع ، عط در

.نداشت

.خواست با فرزانه حرف بزند یقرار بود به فرزانه تلفن بزنند و او دلش م. گشت  یبرم ستیبا یم

نه : و بطعنه گفت  دیخند د،یاطلس او را د نکهیصبحانه بودند و بمحض ا ي،پدر و مادرش سر سفره  وارد اتاق شد یوقت

.يشب هم همونجا موند نکهیبه ا ،نهیرفت یاصال نم نکهیبه ا
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دوم،مجبور بودم بمونم چون خانم . ریو صبح شما بخ زمیعز ياول،سالم به مامان و بابا:کرد و گفت  يخنده ا هیعط

 یلیاخه طفلک خ. باشم و باهاش حرف بزنم  ششیسوم ، خودمم دوست داشتم پ. کرد  یم ییاحساس تنها یلیسادات خ

.غصه داره

داره مثل شمع  چارهیزن ب. سوزه  یدلم به حال خانوم م یلیخ یگاه. بابا  يخوب کرد. اره: تکان داد و گفت  يسر عطا

.شه ، اقا هم که انگار نه انگار یاب م

خانم  گهیکه د فتهیبه فکر ب يترسم روز یم. ستیاقا مطلقا به فکر خانم سادات ن. فکر رو کردم  نیمنم هم. اره،بابا-

.نباشه یسادات

 متشیرو از دست بدن تا قدر و ق يزیچ دیچرا ادما با: و ادامه داد  ختیخود ر يبرا يچا یکنار سفره نشست، استکان او

رفت ،به  یو وقت میریگ یم دهیزنده س ،وجودشو ند یکس ی؟ وقت میرستقدر مرده پ نیرو بدونن ؟ چرا ما مردم ا

.کنم اقا اصال خانم سادات رو دوست نداره یم سمن که احسا. میزن یو تو سر خودمون م میافت یصرافت م

نسبت به  ااد،اقیم ادمیو  نجایاومدم ا یاز وقت. طوره  نیهم قایاره،دق: سخنان دخترش گفت  دییو در تا دیکش یاه اطلس

دمیند یزن چیبه اقا داره که تو ه یبیعشق عج هیاصال . پرسته  یدار اونو م وونهیکه خانوم د ینداشته،در حال یخانوم محبت

و به اندازه  هیو دوست داشتن یانسان واقع هیکه خانوم واقعا  ی،در حال هیچ لشیدونم دل ینم. نداره  یاما اقا به اون توجه. 

.و مهربونه تیهم خانوم و با شخص یلیخ. شنگه خودشم مقبول و ق ي

خواد که خانوم  یاز زنش م یمرد چ هیمگه . چرا  میدیواهللا ما که نفهم: به چشمانش داد و اضافه کرد  یاطلس تاب سپس

.سادات نداره

 یما که نم. خوب یول. دونم،مامان  ینم: قورت داد و گفت  يچا يرا که در دهان داشت،به همراه جرعه ا يلقمه ا هیعط

.اعتنا باشه یقدر نسبت به زنش ب نیبوده که باعث شده ا یخواسته و توقع اقا چ میدون

: عطا معترض شد . عاطفه س  ی؟ اصال مرد جماعت ب هیچ نیدون یم:به پدر و مادرش ادامه داد  يکرد و با نگها یمکث او
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ت دارم ؟مگه من کم مادرت رو دوس. ستیطورها هم ن نیا. نه،دخترم 

،عطا؟ یگیراست م: کردو گفت  يحرف قند در دلش اب شد،نازو غمزه ا نیا دنیاز شن اطلس

پول و پله . شه  یوجود شما دوتا خالصه م يمن تو یزندگ. ستمی،منم ن یروزتو نباش هیاگه . گم  یاره که راست م-

.ارزه یم ایدن ياماس،به تموم ثروته ونیکه م یصفا و محبت نیهم. ،نداشته باشم  میندار

....و میریم ایدغدغه از دن یراحت و ب اخرشم

.خدا نکنه بابا: به سرعت حرف پدرش را قطع کرد و گفت  هیعط

 زی،ثروت هم چ میخودمون یول. خوب و مامان مهربونم زنده م  يمنم به عشق شما بابا: کرد و ادامه داد يخنده ا سپس

.اال عشق رو....اال....کنه  یاز مشکالت رو حل م یلیخ. ستین يبد

.گذرد یدانست در دل او چه م یم. به دخترش انداخت  ینگاه اطلس

حسرت حرف  یفرزانه را بشنود، ول يگذشته بود،او توانست صدا هیقرن به عط کیماه که همچون  کیبعد از  باالخره

بهادر خان به بچه  ریام یوقت. تازه گرفت  یانفرزندانش ج يصدا دنیفخرالسادات هم با شن. دلش ماند  برزبهیزدن با فر

همراه خواهد برد،فخرالسادات ظاهراً خوشحال  زیمادرشان را ن وشود  سیانگل یانان راه دنید يها گفت قصد دارد برا

ترسد وبال گردن  یندارد و م نانیبه حال خودش اطم ادیگفت که ز هیعط ربهادرخان،بهیبعد از رفتن ام یشد ،ول

.قرار خودش نبود یبود،به فکر دل ب ربهادرخانیام شیاو ان قدر که به فکر اسا. شوهرش شود

همان  ربهادرخانیام دیرس یبه نظر م. کرد  یم یخود را ط يروال عاد یگذشت و زندگ یم يگریپس از د یکیروزها

 نکهیتا ا. کرد  یش مبابت خوشحال بود و احساس ارام نیاز ا هیو عط. يادم سابق شده است،عبوس و کم حرف و جد

.دوباره با او رو در رو شد یبه طور اتفاق يروز

غرق در  هیعط. سر و صدا وارد شد  یب ربهادرخانیدر اشپزخانه مشغول اماده کردن ناهار فخرالسادات بود که ام هیعط

 هیبخند بر لب به درگاه تکخان که ل ربهادریام دنیرا برداشت و برگشت،و با د ینیس. کار خود بود و متوجه ورود او نشد 
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.از دستش رها شود ینینمانده بود س يزیشد که چ اچهدست پ يکرد ،طور یداده بود و او را تماشا م

.خواستم بترسونمت ی، دختر جان؟ نم یدل نازک نقدریتو چرا ا: کرد و گفت  يحالت او خنده ا دنیخان با د ربهادریام

.فقط جا خوردم. دمینه،نترس: تته پته کنان گفت  هیعط

.نیکن ریانگار شما عادتونه ادمو غافلگ: کرد به خودش مسلط باشد ،ادامه داد  یم یکه سغع یدر حال بعد

درس خوندن  يبه جا يخوا یم یفکرم تا ک نیفقط تو ا. نه ، دختر جون : و گفت  دیابروانش را در هم کش ربهادرخانیام

؟ یکن ییرای،از فخرالسادات پذ

کردم یکارو نم نیبعه فکر خانم سادات بود،من ا یخونه کس نیا ياگه تو دیشا: خود جرات داد و قاطعانه گفت  به هیعط

.

؟ هیسخنت به منه ،عط ينکنه رو: شد و باالخره گفت  رهیبه او خ یطوالن یلحظات يبرا ربهادرخانیام

طور گتاخانه با شما حرف بزنم ،اما گمانم الزمه  نیا دونم حق ندارم یالبته م. اقا دیشا:گفت . اخر  میزده بود به س هیعط

.نفر دختر کلفت خونه باشه هیاگه اون  یفته،حتیبشه ،به صرافت ب رید نکهیتلنگر بزنه تا قبل از ا هیبه ادم  یکییگاه

. يقه منددونستم انقدر به فخرالسادات عال ینم چیه. به به: داد گفت  یکه سرش را تکان م یبهادر خان در حال ریام

اهل خونه ؟ هیبق ای؟ ....نیکنم که سرکار متوجه بش يکار دیبا یعنی؟  ستمیمن به فکر اون ن یدون یخوب،تو از کجا م

.هی،عط یگذاشت رونیب متیپاتو از گل يادیبه نظرم ز: به خود گرفت و گفت  يجد یلحن سپس

چنان اشفته بود که . رفت  رونیبسرعت از اشپزخانه ب خواست و یلب معذرت ریز. دیپر شیجا خورد و رنگ از رو هیعط

شده ،دخترم ؟ یچ:دیبمحض ورود به اتاق فخرالسادات متوجه حالت او شد و پرس

؟ یشونیپر نقدریا چرا

.دمین،ترسیبود بخورم زم کینزد. خانم سادات  یهچ:را بسته بود ،جواب داد شیکه بغض راه گلو یدر حال هیعط

؟يرو اورد ینیه تو سمگه طوبا نبود ک-
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.دینه خانم سادات ،رفته خر-

و  اوردیخود ن يخوردن دخترك را دچار اضطراب کرده است،اما به رو نیجز زم يزیاحساس کرده بود چ فخرالسادات

خجالت ؟ ایحاال غذا بخورم : او را عوض کند گفت  يحال و هوا نکهیا يبرا

. هم براتون بکنم،کمه  يهرکار. شما هستم  کیسادات من کوچ ن،خانمیزنحرفا رو ن نیا: زد و گفت  يبزور لبخند هیعط

.شه یسرد م. نیحاال غذاتونو بخور

؟ يخور یتو با من ناهار م-

.نییشما بفرما. ستیفعال گرسنه م ن. نه،خانم سادات -

 نیا. به در خورد  يه ارا تمام کرده بود که ضرب شیغذا بایتقر. نزد و مشغول خوردن شد  یحرف گرید فخرالسادات

 یو نگاه وحشت زده اش را به فخراالدات دوخت، ول دیذرع از جا پر کیهیبود و عط ربهادرخانیطرز در زدن مختص ام

.شازده ن،ییبفرما: نشد و بانگ زد  هیعط یفخرالسادات از شوق امدن شوهرش متوجه دگرگون

شه من و فخرالسادات  یم: خشک گفت  یلحن ،بایطوالن یز مکثانداخت و پس ا هیبه عط یوارد شد، نگاه ربهادرخانیام

؟ يرو تنها بذار

ختیرود ،از اتاق گر یکه از کمان در م يتکان داد و همچون چله ا دیسیتا يبه نشانه  يسر عیاز جا برخاست ،سر هیعط

.

؟ کم کم داشتم فکر  نیکرد من ادیشد  یچ:خوشحال شده بود، گفت  تینها یخان ب ربهادریکه از امدن ام فخرالسادات

.روزگار محو شده م يکردم از صفحه  یم

؟ هیمعلم تون ک. شده  شداریزبونتون ن: او شد و گفت  يمتوجه طعنه  ربهادرخانیام

.نیاخالقها نداشت نیشما که از ا: نازك کرد و گفت  یپشت چشم فخرالسادات

حالتون چطوره ؟. خوام  یوب ،معذرت مخ یلیخ: دستش را باال اورد و گفت  کیخان  ربهادریام
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.خوبم-

.با شما صحبت کنم یخواستم راجع به موضوع مهم یم-

.رهیانشاهللا که خ. گوشم به شماس . نییبفرما: را کنار زد و گفت  ینیس فخرالسادات

در  ستاد،چشمیاسپس . مودیطول و عرض اتاق را پ یخان دستانش را از پشت در هم قفل کرد و چند قدم ربهادریام

شما زن . نیرو به من بگ قتیکنم حق یخواهش م. رو از شما بپرسم  یخوام مطلب یم: چشم فخرالسادات دوخت و گفت 

.نیو انتظار دارم با من روراست باش نیهست یراستگو و صادق

افتاده ؟ یها اتفاقبچه  يبرا. سر اصل مطلب  نیو بر نینر هیبهتره انقدر حاش. ن،شازدهیزن یحرف م یبیجور غر-

اسوده  التونیبابت خ نینه ، از ا. میباهاشون حرف زد شیچند روز پ نیهم. نیشلوغش نکن يخودیب. اه ، نه ، خانم -

.باشه

شده ؟ یپس چ-

 شیداشتن ؟ و اگه داشتن ،چقدر پ يبا هم سر و سر برزیو فر هیعط نیخوام بدونم ا یراستش م...راستش . یچیه-

رفته بودن ؟

که به لکنت افتاده بود ،  یو باالخره در حال. قدرت پاسخ دادن نداشت  یطوالن یقیخورد که تا دقا کهیچنان  فخرالسادات

.نیگناه تهمت بزن یدختر ب نیبه ا ادی؟ خدا رو خوش نم نیکرد یالیخ نیچن یو اساس هیشما بر چه پا: گفت 

شکم  يو از رو ستمیکه من ابله ن نیدون یخودتون م. ، خانم  هیکاف :زد  ادیاز کوره در رفت و فر ربهادرخانیام ناگهان

برم از خوش بپرسم  اینیگ یحاال شما به من م. زنه  یحرفاشو به شما م يدختره همه  نیدونم ا یم. زنم  یهم حرف نم

؟

: اورد و ادامه داد نییرا پا شیصدا د،یسکوت فخرالسادات را د یکرد و منتظر جواب شد ،و وقت یخان مکث ربهادریام

نون و نمک منو بخوره و نمکدون رو  یدم کس یمن اجازه نم یشه ، ول یم انتیخونه به من خ نیا يکنم تو یاحساس م



کتابخانه نودهشتیا  زهرا متین -بیداري دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 42

.کنه يمن باز يبشکنه و با ابرو

ود و گش یاگر زبان م یول بدیکه بتواند شوهرش را بفر ینه دروغگو بود و نه زن. مانده بود  یبر سر دو راه فخرالسادات

چند . را بسته است  شیراه گلو نیسخت و سنگ يزیکرد چ یاحساس م. شد  یشک شر به پا م یگفت ، ب یرا م قتیحق

.بار خواست حرف بزند ،اما نتوانست

.کار کنم یدونم چ یحدسم درسته ،نه ؟ باشه،خودم م نیبنابرا: طاقتش تمام شد و گفت  ربهادرخانیام باالخره

عجوالنه  يدست به کار نکهیکنم قبل از ا یخواهش م. ربهادریام نینه ، صبر کن: وحشت زده گفت  نگران و فخرالسادات

اونا وجود نداشته  نیب يرابطه ا چیعالقه مند باشه ، اما به خدا قم ه برزیبه فر هیبر فرض که عط. نیفکر کن ي،قدر نیبزن

 برزینه فر. ستین يکه مساله ا نمیا. قه مند شده س که به اون عال هیطع. روحش هم خبر نداره  برزیدر واقع فر. 

عطا و اطلس . نیقشقرق به پا کن يپا افتاده ا شیموضوع پ نیچن يبرا دینبا. ازش ساخته س  يکار هی،نه عط نجاستیا

 نیشکست ،قلب منو نیو بکن رکا نیاگه ا. میجوابشون کن میاز انصاف به دوره که بخوا. به گردن ما حق دارن  نایاز ا شیب

که  یقشنگ يایفهمه دن یباالخره م. کنن  یم یجوونه و جوونا با احساسشون زندگ هیعط. بخشم  یو هرگز شما رو نم

باشه خودش  دواریام برزیتونه به فر یمتوجه بشه نم یوقت. حاال دل خودشو خوش کرده . هیواسه خودش ساخته ،پوشال

.نیریبه اون بگ نیتون ینم يرادیا چی،ه نیکم فکر کن هیالشه و اگه شما اون فقط نوزده س. افته  یعشق م نیاز صرافت ا

مونده که دختر نوکرم عاشق  نمیهم. کنم ؟ دست شما درد نکنه  قیاونو تشو نیگ یشما م یعنی: دیغر ربهادرخانیام

.نییاش رو هم بفرما هی؟ بق یچ گهید. نیکن یم تیطور که معلومه شما از اون حما نیا. پسرم بشه 

تونه به شما بگه  یکس نم چیمال خودشه ه یدل هر کس.کنم  یکنم ، اما محکومش هم نم ینم تینه من از اون حما-

که بعداً  نینکن يکار. کنم  یداره؟ خواهش م یبا فرزانه چه فرق هیعط ،مگهیدرثان. هیموهبت اله هیعشق . عاشق نشو 

که نرفته  ادتونی. نیکن یو مفهمو عشق رو هم خوب درك م نیهست يجربه او با ت دهیشما مرد فهم. ادیبه بار ب یمونیپش

؟
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من ساکت بمونم ،  نیخوا یبه هر حال اگه م. شهیسال پ یماجرا مال س نیا. نیکن يادواریبه من  نوینداره شما ا یلزوم-

نوکر . نیبزن نهینو به سخواد سنگ او یشما هم نم. حد و حدود خودشو بشناسه  نیکن رفهمیدختره رو ش نیخودتون ا

شان و  یعنی. یزن یحرفا رو م نیچرا ا گهیتعجبم شما د. تن،نمک به حروم هس نیجماعت رو جون به جونشون کن

کرده که پسرم عاشق دختر نوکرم بشه ؟ دایانقدر تنزل پ تمیشخص

.نیانقدر سنگدل نبودشما که . ربهادریشناسم ،ام یاصال شما رو نم یگاه: و گفت  دیکش یاه فخرالسادات

.حاال هستم-

 زانیعمرش رو در برگر يکه تمام سالها یصورت،به عشق زن نیا ریدر غ. نیاز اول بود دمیشا. بله حق با شماس-

.نیکرد یبراش نمونده ،توجه م يزیخزان گذرونده و جز حسرت و اندوه چ

.نینیرو بب تهایواقع نیخوا یوقت نم چیه .نیکن یم یزندگ ایرو يتو شهیشما زنها هم. خانم  نیاه،بس کن-

خواست به  یدلش م. و چند ساله شان شکسته نشود  نینزند تا حرمت چند یاز ان حرف شتریداد ب حیترج فخرالسادات

؟ اما  اورندیرا تاب ب ییوفا یدل خوش کنند تا بتوانند رنج ب زیرا نداشته باشند ، به چه چ شانیاهایاگر زنان رو دیاو بگو

.میند ادامهبحث رو  نیاز ا شتریبهتره ب: ر عوض ، گفت د

گورمو گم کنم ؟ نییفرما یم یعنی-

تا چه اندازه دوستتون دارم و براتون احترام  نیدون یکنم ؟ خودتون خوب م یم یجسارت نیچن یبنده ک. دور از جون -

 هیعط. نینداشته باش يبچه کار نیکه به ا نهیا، نینکن غیلطف رو ازم در نیا نیتون یکه دارم و م یتنها خواهش. قائلم 

. دوست دارم  یلیبچه رو خ نیمن ا. نیاز قهر خدا بترس. چسبه  یبه اش نم يوصله ا چیو ه هیو پاکدامن بیدختر نج

.نیریرو از من نگ یدلبستگ هینیکنم ا یکنم فرزانه س خواهش م ی،احساس م رهیجلوم راه م یوقت

خودش را به نرمش و  يجا ربهادرخانیام انیان همه خشم و طغ کبارهیسادات موثر واقع شد و فخرال يملتمسانه  لحن

که به راه انداخته بود،خجالت  یبه چهره رنگ باخته و محزون او نگاه کرد و از ان همه قشقرق. او داد يبرا يدلسوز
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تند رفتم  يادیز نکهیمثل ا: متفاوت گفت  ینبرا امد و با لح تارشجبران رف یدر پ نیبنابرا. کرد  یمانیو احساس پ دیکش

 يکار نینداشتم باشه، هر طور شما بخوا يقصد نیچن نیباور کن. کردم  یناراحتتون م ستیبا ینم. خوام  یمعذرت م. 

.شم یم یادم مزخرف یگاه. کردم یصدامو رو شما بلند م ستیبا ینم. به کارش ندارم 

بود که بهتره ادم قبل از محکوم کردن  نیمنم فقط منظورم ا. نییکالم رو نفرمانینه نه ، ا: گفت  عیسر فخرالسادات

.فکر کنه يقدر ،یکس

 ایباشه  هیخواد متعلق به عط یحاال اون دل م ست،یمالك ن ياریمع چیدل عاشق ه يبرا. کنه تیانصاف رو هم رعا وجانب

 دهیمنظورم رو فهم دوارمیام. میش یم لیکه تفاوت قا میما بنده ها هست نیا. دهیآفر کسانیخداوند بندهاشو . دختر ما

"نیو خدا نکرده از حرفم مکدر نش نیباش

 نیا. نیکامل بش نهیمعا هیالزمه . نیبه فکر سالمت خودتون هست چیفخرالسادات، شما ه":تکان داد يبهادر خان سر ریام

"ادیسرتون ب ییترسم بال یم ن،یگرفت دهیطور که شما خودتونوند

 ریام ن،یشما واقعا نگران من هست یعنی":نگاه کرد و گفت. مات و مبهوت به ا. کرده بود رتیبه شدت ح الساداتفخر

".کنم یبهادر؟ نه، باور نم

 ادتونینکنه  ن،یمن هست ينباشه ، شما مادر بچه ها یهرچ. ما نبوده، اما محبت و انس که بوده نیب یممکنه عشق"

"رفته؟

"نم؟یب ینکنه دارم خواب م. باشم دهیشما رو با خودم مهربون د ادینم ادمیاما . نرفته ادمینه "

".ستیطور ن نیاصال ا زارم؟یمن ازتون ب نیکن یفکر م شهیاوووه، فخرالسادات چرا شما هم"

".نیستیاما خوب عالقمند هم ن. نیزاریمنم نگفتم شما از من ب":نگاه پرمهرش را به او دوخت و گفت فخرالسادات

حتما که . کردم ینم یهمه سال باهاتون زندگ نینبود که ا یاگه محبت":هم مهربانانه به او نگاه کرد و گفت هادرخانربیام
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خونه  نیوجود شما برکت ا. کامل دارم تیو من ازتون رضا نیبود یخوب اریبه هر حال شما زن بس. آدم عاشق باشه دینبا

".س

محبت خود نگه داشته  يکه سالها او را تشنه  يآن هم از زبان مرد ،يزیکلمات محبت آم نیچن دنیبا شن فخرالسادات

اشتباه بود؟ چطور  شیگوشها دیشا ای. کرد یم ریدر دلش رخنه کرد که انگار در آسمانها س یمیعظ یبود، چنان شادمان

کند؟ قهبهادر پس از همه سال به او ابراز عال ریممکن بود ام

بهادرخان دست او را گرفت، به چشمان اشک آلودش نگاه کرد و با  ریر بود که امغوطه و يافکار نیدر چن فخرااسادات

 یشما خوبتر از اون. فخرالسادات؟ من حرف دلم رو زدم ن،یچرا اونقدر تعجب کرد":برلب، گفت يزیلبخند مهر آم

".که بتونم ابراز کنم نیهست

که قطرات  یبر دست او زد و در حال يو بوسه اسپس خم شد . متفاوت دست شوهرش را فشرد يبه گونه ا فخرالسادات

. به دل ندارم یحسرت گهیهم د رمیحاال اگه بم. متشکرم. متشکرم":بود، نجوا کنان گفت ریسراز دگانشیاشک شوق از د

".خدا رو شکر

و را دوست متاسف بود که چرا نتوانسته بود آن گونه ا. نشان دهد یاز آن شرمنده بود که بتواند واکنش شیب ربهادریام

 شتیبا یم. نخواهد داشت یواقف بود که فخر السادات عمر چندان یبخوب. پاك سرشت است یزن يستهیبدارد که شا

.اگر شده بظاهر، او را خشنود کند یو حت رداو را مقتنم بشما يمانده  یآن اندك عمر باق دیکوش یم

*******

همسرش  يگاه انصاف را در باره  چیه. در الك خود فرو رفت نیبه اتاقش برگشت، افسرده و غمگ ربهادریام یوقت

بار بود که  نیاول نیاز لوازم منزل است و ا یجرئ ییاعتنا از کنار فخرالسادات گذشته بود که گو ینکرده و چنان ب تیرعا
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.دیپرس یعلت را از خود م

روح  نیبا چن یاونم زن اوردم؟یبه حساب نوقت اونو  چیوقت نتونستم عشق اونو به دلم راه بدم؟ چرا ه چیچرا ه چرا؟

.رو یو ظرافت طبع فیلط

گسترده  هیاش سا یاو بر سراسر زندگ يفقط خاطره  ایدر دلش النه داشت  وشیهنوز عشق پر ایآ. خود در جنگ بود با

جا آورده اش را به  يهمسر فیوظا انیپا یب یکه همواره با سخاوت ردیرا بپذ یو نگذاشت بود عشق پاك و پرشور زن

تلخ  یتیفخرالسادات از واقع يمارگونهیرنگ باخته و ب يکه جهره  یبود، در حال یباق یجبران مافات وقت يبرا ایبود؟ آ

اش احساس کرد و دچار عذاب  نهیدر س قیعم يخان درد ربهادریتصور، ام نیگفت؟ از ا یسخن م ریو انکار ناپذ

داشت؟ یمگر او گناه. کشسده بود ادیا بر سر او فرکرد که چر یخود را شماتت م. شد میال یوجدان

.داد یآمد و آزارش م یگران بر مغزش فرود م یهمچون پتک اهایچراها و آ نیا و

 ارشیدر اخت گانیفرصت به را نیا یمناسب است؟ چرا وقت یبه انتظار فرصت شیجبران خطاها يانسان همواره برا چرا

کس  چیچرا ه رد؟یتفکر و تامل از آن بهره گ یتواند با اندک یکه م ید در حالگذر یاز آن م یبه آسان رد،یگ یقرار م

و رنج و  ردیسوزان دامنش را نگ یو افسوسها همچون آتش ههاآ يکند که روز ینم يداند و کار یقدر لحظه ها را نم

دردش را افزون نکند؟

انش احساس کرد و اجازه داد از اعماق وجودش اشک را در چشم یاش، گرم یبار در طول زندگ نیاول يبهادر برا ریام و

دل دردمند  يبرا ست،یگر یرا مهار کند و همچنان که م شیقدرت آن را نداشت تا اشک ها گرید. تراوش کند رونیبه ب

.ده و لرزانش شروع به نواختن کردیو خسته اش تار خود را به دست گرفت و با انگشتان کش

فرو  شیاشکها اریاخت یو چنان منقلبش کرد که ب دیبه گوش فخرالسادات هم رس د،یچیساز در خانه پ زیحزن انگ ينوا

.نوازد یبه دل دارد که آن قدر پرسوز و گداز م یدانست حتما محبوبش غم یم. ختیر

وانیآمدن از اتاق فخرالسادات به ا رونیاو بعد از ب. تر کرد شانیرا هم پر هیقرار عط یبهادرخان دل ب ریتار ام يصدا
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 یم دهیجان ساز کش یب يمهایکه به س ییانگار زخمه ها. ستینشست و زار زار گر واریبود، کنار د ستادهیرفته و همانجا ا

از آن تاب و تحمل فراق را  شیدلتنگ بود و ب. زد یم وندیگسست و دوباره به هم پ یشد، بند بند وجود او را از هم م

.نداشت

خواست  یدلش نم. حال از جا برخاست دهیبه خود آمد و ناآرام و شور هیعط ،دیبهادر از نئاقتن دست کش ریام یوقت

او ساخته  يبرا یاز دست کس يکار یوقت. بود یاو م یشاهد درماندگ ستیبا یکس نم چیه. ندیحال بب نیاو را به ا یکس

از باغ پناه برد تا به دور از  خلوت يشد و به گوشه ا ریها سراز پلهاز  هیعط نیبنابرا دنش؟یو فهم دنینبود، چه سود از د

.کند یدل خال يعقده  گرانیچشم د

4فصل

در  یساعت. شب کباریبار صبح و  کی. زد یهر روز به او سر م ربهادریآن روز در اتاق فخرالسادات، ام ياز گفتگو بعد

که بعد از  يبود، به طور فخرالسادات را فراهم آورده يموجبات خشنود نیو ا. کرد ینشست و با او گفتگو م یکنارش م

.داد میو سرور عظ يخود را به شاد يجا یآن همه اندوه و دلتنگ یمدت

کرد که او باالخر از محبت و توجه شوهرش  یفخرالسادات خوشحال بود و خدا را شکر م یخوشحال دنیهم از د هیعط

کرد  یم یحداالمکان سع یگذراند، ول یو مرا با ا یزد و ساعت یاو هم کماکان به فخرالسادات سر م. برخوردار شده است

 حیآن شب را فراموش نکرده بود و ترج يهنوز ماجرا. دن او برودیاز اتاق فخرالسادات به د ربهادرخانیبعد از رفتن ام

.داد هر چه کمتر با او روبرو شود یم

 یخان برخورد کرد و دستپاچ سالمبهادر  ریبا ام نهیبه س نهیشد کهدوباره س یوارد سرسرا م وانیاز ا الیخ یشب ب کی

.کرد

 یم ریس گرید ییایقبل نگاهش را در نگاه او دوخته بود و انگار در دن يمثل دفعه . در دادن پاسخ درنگ کرد ربهادریام



کتابخانه نودهشتیا  زهرا متین -بیداري دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 48

"حالت چطوره؟. هیسالم ، عط":باالخره به حرف آمد و گفت. کرد

"خوبم، آقا"

".یستیسرحال ن ادیز نکهیمثل ا"

".آقا ست،ین یمهم زیچ":انداخت و گفت ریز سرش را به هیعط

".هیبهمن نگاه کن، عط":گفت يخان بالحن دستور ربهادریام

بهادر خان نگاه نافذش را در  ریام. و براق کرده بود سیموج اشک چشمانش را خ. با ترس و لرز سرش را باال کرد هیعط

"؟یهست ینگران چ":گفت د،یرس یبه مشام م یانمهرب يکه از آن بو شهیمتفاوت با هم یچشمان او دوخت و با لحن

".نگران خانم سادات هستم، آقا":جواب داد هیسر هیعط

".فعال که حالش خوبه ؟یچ يخانم؟ برا":دیخان ابرو رد هم کش ربهادریام

".نگرانم مبادا دوباره بد بشه یول. بله، آقا"

".بتونم کمکت کنم دیشا. به من بگو يدار يا گهیاگه مشکل د. شه یبد نم":لبخند زد و گفت ربهادرخانیام

".بدم لیگرفته م ادامه تحص میاز شما چه پنهون، تصم. ندارم یمشکل نیباورکن. نه، آقا"

دست کم از . خوبه یلیخ نیا. يخوب، پس باالخره به فکر افتاد":تکان داد و گفت يسر تیاز سر رضا ربهادرخانیام

".شه یسرت گرم م ویایو کسالت در م ییتنها

".وقتشه گهیگمانم د. بله آقا"

".کنم یمنم کمکت م خوبه

".شما رو از سر ما کم نکنه هیخدا سا. آقا ،یمرس"

دوباره در او . نداشت دست از سر او بردارد الیبهادر خان خ ریانگار ام یکرد که زودتر برود، ول یپا و آن پا م نیا هیعط

به عمق وجود او رخنه کند و بهخواست هر طور شده  یم ییشده بود، گو قیدق
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"...که نهیمنظورم ا ؟يندار یکه مشکل یمطمئن ه،یعط": باالخره گفت. اوردیاز راز او سر در ب یقیطر

حاال اگه . ندارم یمشکل چیحالم خوبه و ه دیآقا؟ باور کن ن،یپرسیچرا انقدر م": لب گفت ریترس برش داشت و ز هیعط

".نتظرنخانم سادات م. برم ن،یاجازه بد

. گرفت شیبهادر خان شود، به سرعت از کنار او گذشت و راه اتاق فخرالسادت را در پ ریآنکه منتظر اجازه ام یب و

بهادر خان چه  ریام. دیپرسیاز خود م. شدیم ریسراز شیبود، اشک ها ستادهیدر برابر او ا شتریب یمطمئن بود اگر کم

به هر حال، . به لرزه در آمد هیفکر، پشت عط نیو از ا. است برزیرو عاشق فبود ا دهیفهم دیبداند؟ شا خواستیرا م يزیچ

.تا بر خود مسلط شود، و بعد در زد، وارد شد و سالم کرد دیکش قیعم ینفس ستاد،یا يلحظه ا د،یپشت در اتاق که رس

".ياینم گهیکردم د الیخ. جون زیسالم عز": او شد و گفت يرایخندان پذ ییبا رو شهیمثل همم فخرالسادت

.نداد یجواب هیعط

".یشده؟ مضطرب يچته؟ طور": دیبه دقت به او نگاه کرد و پرس فخرالسادت

"ن؟یبه آقا زد یخانم سادات، شما حرف": نشست و گفت نیزم يزد، مقابل او رو ایدل به در هیعط

"بهت گفت؟ يزیمن؟ نه، چطور مگه؟ چ"

هر . زنه یشور م یلیاما دلم خ دونم،یرو نم لشیدل. کنه یبا من رفتار م یبیرجور غ هیآقا  ایتازگ. خانم سعادت دونم،ینم"

".نبودم ينطوریقبال ا. لرزه یتنم م اریاخت یب نم،یبیوقت آقا رو م

داشتم امشب  الیخ. ینکن هودهیب يبهتره فکرها. دخترم ،يحساس شد": و گفت دیبه سر او کش یدست فخرالسادت

".گهیوقت د هیواسه  زارمیم ،يما اگه حوصله ش رو ندارقصه م رو برات بگم، ا ◌ٔ هیبق

 يادیبه قول شما ز دمیشا. فخرالسادت ن،یمنو ببخش. نه، دوست دارم بشنوم": هنوز کالفه بود، گفت هیعط نکهیا با

".حساس شدم
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"تختم دراز بکشم يپس بهتره برم رو"

فخرالسادت که سالها بود دچار اسم مزمن . نشست تخت او نیییبه او کمک کرد تا به رختخواب برود و خود پا هیعط

زود به  ایتازگ. کرد ياز آن را در دهان اسپر ینفس را از باال سر تخش برداشت و کم رفع تنگی ◌ٔ شده بود، ابتدا اسپره

.شدیزود نفسش تنگ م

 یم یه احساس خستگاگ. نیاریبه خودتون فشار ب ادیز دیشما نبا": و بعد گفت دیایکرد تا حال او جا ب یمکث هیعط

"...نیکن

 ریروزا ام نیا. برنیم یبه اشتباهاتشون پ ریآدما د شتریب ه،یعط یدونیم. نه، خوبم": و گفت دیکش یآه فخرالسادت

 ریتازه به صرافت افتاده جبران کنه، اما افسوس که د دونمیم. ستمیمن که بچه ن. یه یه یه. بهادر با من مهربون شده

شک و  چیمن ه يکه در وفادر دیفهم نویدست کم ا. میهم راض نشیبه هم یتظاهره، ول ریمش تقصه دونمیالبته م. شده

کنه  الیبذار خ. نداشتم رفتنشیجز پذ يبوده و چاره ا نیمنم ا ریتقد. دوستش داشتم شهیوجود نداره و هم يشبهه ا

 زاون بعد ا. وستش خواهم داشتبعد از مرگم هم د یحت. هم هستم یدر واقع راض. میمحبتش رو باور کردم و راض

"...دومم بوده و هست يباال سرم، خدا يخدا

در سکوت تک تک کلمات او را که از مبحث عشق  هیو عط دادیهمچنان ادامه م زد،یانگار با خودش حرف م فخرالسادت

.شروع شده بود می بلعید

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

عشق ودیعه اي الهیه که وقتی آتشش در سینه شعله ور شد ، دیگه . ودش رو به همه چی میشه تشبیه کرد ، اال به خ عشق

و این پیوند الهی وقتی به تکامل می رسه که معنویت اونو با تمام وجودت . خاموش شدنی نیست مگه با وصال معشوق 

چرا که براي  اونایی که عشق رو با هوس اشتباه می گیرن ، هرگز به این عرفان الهی دست پیدا نمی کنن. حس کنی 
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باید به , عشق ورزیدن به ذات پاك و مقدس خدا باید خالص بود و ایثار کرد وقتی معشوق زمینی بهت پشت می کنه 

 بیمعشوق ازلی رو کنی تا بتونی دشواري هاي عشق رو با جون و دل پذیرا باشی و من پذیرفتمش ، انقدر که تونستم 

آسون نبود که هیچ ، رنجی مداوم توام با فرسایش روح به همراه . دامه بدم مهري اونو تحمل کنم و به نحوي به زندگی ا

.داشت

امیر بهادر خان ، امروز اینجا و فردا روز قیامت  ": که پدرم من و شازده را دست به دست دادن ، به اون گفتن  شبی

. گیم رو تقدیم تو کردم دامنت رو می گیرم اگه نور چشم منو آزار و اذیت کنی ، چون من بهترین گل باغ زند

مرد و مردونه قول بدي از این گل زیبا به نحو احسن  وامازت می خ. فخرالسادات چشم و چراغ این خونه بوده و هست 

من اونو بیشتر از جونم دوست . فخرالسادات جواهره امیدوارم قدرش رو بدونی . مراقبت کنی و نذاري پژمرده بشه 

".ر از من نباشه ، اندازه ي من دوستش داشته باشیدارم و ازت می خوام اگه بیشت

"امیدوارم لیاقتش رو داشته باشم ، حاج آقا ": آرام و متین به پدرم گفت  امیربهادر

".من مطمئنم. داري . داري ، شازده  ": گفتن  پدرم

 یبودم که تصور م الیش خبهادر را باور کردن و من چقدر خو ریکه آقا جانم چقدر ساده دل بودن که حرف ام یبراست

.شوم من ریروزگار کج مدار و تقد نیاز ا هاتیه. کردم اون عاشق منه

و اشارف  انیاع ياز دخترها یلیشده بودم که خ يهمسر مرد دونستم،یم نیزم يزن رو نیموقع خودمو سعادتمندتر آن

که با  يداشتن دختر دهیعق شهیهمآقا جانم . کم نداشت، چه در کامالت چه در وجنات یچیه. چشمشون دنبالش بود

شوهرم  يبرا دیکردن با حتیبه منم نص. ادیب رونیب ونجااز ا دیبا کفن سف دیبا ره،یبه خونه شوهر م یعروس دیلباس سف

بودم که آقا جانم  یو من تا به امروز هم همون. کننیم نمیو نفر ستنین یصادق و وفادار باشم، وگرنه ازم راض يهمسر

.نکردم یاحترام یسخن نگفتم و ب یبهادر به درشت ریز با امهرگ. خواستنیم

به منم . کردمحبتش رو نثار اون می ◌ٔ همه نیبچه رو داشت و واسه هم هینیهم. فرشته بود هیشوهرم تاج الملوك  مادر
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هادر هم ب ریواسه ام نیبنابرا. بهادر بچه بوده ریکه ام یموقع. زود از دست داده بود یلیشوهرش رو خ. محبت داشت

.زد ینم یحرف اون حرف يمادرش قائل بود و رو يبرا يادیز احترامنسبت  نیبهادر هم به هم ریام. مادر بوده و هم پدر

پنجره و پشت به من  يراست رفت جلو هیبهادر  ریام م،یهر حال، و به قول معروف ما رو به حجله فرستادن و تنها شد به

. دمیکش یتازه خجالت هم م. نشده بودم که بتونم راحت حرفم رو بزنم یودمونهنوز انقدر باهاش خ. در فکر فرو رفت

به . گذشت تا باالخره روشو به من کرد یربع ساعت. شهیم یچ نمیساکت لبه تخت نشستم و منتظر موندم تا بب نیبنابر

.تا دهان باز کرد دیطول کش یبزنه، و باالخره کل یحرف رهیباخودش کلنجار م دینظرم رس

"...رالسادت، منفخ"

رو به شما بگم،  یقتیحق دیمن با": پا و اون پا کرد و ادامه داد نیا یکم. کردم یهمچنان نگاهش م. سکوت کرد دوباره

"...خواد منم با شما صادق باشم یو دلم م نیشما با من روراست بود. شروع کنم يچطور دونمیاما نم

با لحن شرمنده حرفش رو  یکردم، و باالخره وقت یم ينوم لحظه شماردر انتظار اونچه قرار بود بش. ساکت شد دوباره

.زد، بر خالف تصورم بود

خواستم، اما مادرم  یم گروید یمن خودم زن..من. من با شما ازدواج کردم چون مادرم اصرار داشت...من...راستش"

هم خوب و دوست  یلیخ...ن،نهیسر دارکم و ک يزیشما چ گمینم. مادرم رفتار کنم لیبر خالف م تونستمینم. مخالف بود

 نیچن نمیبیحاال م یدلم بذارم، ول يپا رو تونمیکردم م یال میخ... بنده گهید يچه کنم که دلم جا یول ن،یهست یداشتن

".ندارم یقدرت

: تملب گف ریم گرفت و ز هیعاقبت از پا در اومدم، گر. رفتیقلبم فرو م يتو زیت يمثل دشنه ا گفتیکه م يکلمه ا هر

"کنم؟ کاریمن چ نیگیحاال م"

"ن؟یبرقرار کن کنزدی ◌ٔ رابطه نیکه دوستش ندار یبا کس نیتون یم. من يجا نیخودتونو بذار. دونمینم": گفت

 یشد؟ چطور وجدانتون راض ینم دایبدبخت تر از من پ ن؟یچرا من؟ چرا منو انتخاب کرد": گفتم. شده بودم مستاصل
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"ن؟یکن يواده م بازمن و خان تیثیشد با آبرو و ح

حق نیبگ یهرچ": و شرمنده جواب داد نییانداخت پا سرشو

.میایبا هم کنار ب میتون یم يجور هیمطمئنم .نیبه منم حق بد یول نیدار

؟ يچطور: دمیپرس

.نیتحملم کن نیتون یپس م.نی،شما منو دوست دار دمیتا اونجا که من فهم: گفت

کنم ؟ بیرق میتقد یشوهرمو دو دست نییفرما یم یعنی:گفتم  يبه تند.حد گذرونده بود رو از  یخود خواه.خوردم  جا

.،اون حاال عقد منه نی، چه نخوا نیشما چه بخوا: گفت  یسکوت کرد و باالخرخ بخ آرام یطوالن یلحظات

 ینم يزیمادرم چ :جلو آمد و گفت  یقدم.جا خوردم  دیفهم.نگاهش کردم  رهیمثل پتک بر سرم فرود آمد و خ حرفش

...که نیفقط فعال توقع نداشته باش.بکنم  يفکر هیتا  نیبه من فرصت بد دیبا.نیبه اون بزن یحرف دیشما هم نبا.دونه 

توقع داشته باشم ؟؟جواب  یخودم توقع نداشته باشم ،پس از ک یو قانون یاگه از شوهر شرع: کوره در رفتم و گفتم  از

.نییخانواده ام رو ؟خودتون که به سنت ها آشنا بدم ؟ مخصوصاً یمردم رو چ

.رو درست کنه زیتونه همه چ یشما م يفداکار یآشنام ، ول.بله : پفت

مهر  یبه طرفم اومد ،دستم رو گرفت و با لحن.کار کنم  یدونستم چ یهم مستاُصل بودم و نم یاز طرف.در آمده بود  کفرم

 زیاصرار مادرم همه چ.ستمیمن اونقدر ها هم پست و رذل ن نیباور کن.کنم  خواست شما رو ناراحت یدلم نم:گفت  زیآم

...يروز هیدیشا.نیدیخدا رو چه د.نیبمون یباق نهمسر م نیتون یحاال هم شما م.ختیرو به هم ر

سر خرمن ؟ يوعده : دمیغر

 نیهم.لمیو براتون احترام قاخودم انتخاب کردم  یمن شما رو به عنوان همسر علن: در چشمم دوخت و گفت  چشم

؟ ستین یکاف

 هیرو  قتیو حق نیاالن بر نیهم نیتونی، م نیخوب ، اگه بخوا یلیخ: باال انداخت و گفت  يجوابش رو ندادم ،شانه ا یوقت
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.نیهمه بگ

از .هیکیاز اون با مرگم ییدانستم جدا یکنم ؟دوستش داشتم و م يکار نیتونستم چن یچطور م.مانده نگاهش کردم  در

.زنم ینم یکس حرف چیبه ه.نه : لب گفتم  ریز نیبنابر ا.کردن  ی،از غصه دق م دنیفهم ی، اگه آقا جانم م یطرف

.دمیقول م.کنم  تیعدل و انصاف رو رعا دمیقول م.ممنونم : زد و گفت  تیاز سر رضا يلبخند

 یو قول داد قبل از اذان صبح برگرده تا کس رفت رونیاز خونه ب یواشکیهمون شب .فقط در حد حرف بود  نیا اما

و آرزو  دیام ایدن هیبا .حرکت بهم داده بشه  هیفرصت  یاونکه حت یشطرنج ازدواج مات شده بودم ب يتو.نفهمه  يزیچ

بود که مثل دزد ها برگشت و  کیکردم و هنوز هوا تار هیاون شب تا صبح گر.،همون لحظه اول در هم شکسته بودم 

 نیشه ا یهمون موقع گفتم نم.بزنه  یاعمال نیبا اون همه ابهت و کماالت دست به همچ يشد مرد یال باورم نماص.دیخواب

.میبگو يزیچ یکردم ،اما جراٌت نداشتم به کس یبه حال خودم م يفکر ستیبا یم.کرد  یزندگ يطور

فخر :روز بهم گفت  کیك بو ببره و بهادر باعث شد تاج الملو ریام بیو غر بیرفتار عج ایدونم کار خدا بود  ینم

شده ؟؟ یچ.یناراحت يزیکنم از چ یالسادات ،احساس م

خودمو  يبهادره ، نه ؟ من بچه  ریام ریتقص: نگاهم کرد و بعد گفت یطوالن یاونم لحظات. و فقط نگاهش کردم برگشتم

.شناسم یخوب م

زن دگه بوده؟ هیپسرتون قبل از من با  نیکه بدون آنقدر خوب: دستش و گفتم يرو زمیرو بر یگرفتم آب پاک میتصم

گفته؟ يزیچ یچطور مگه ؟ کس: گفت عیو سر دیدفعه رنگش پر هی

گفتن .رو بهش گفتم  یمنم همه چ. شده  یکه بگم چ هیبغلم کرد و قسم و آ. هیگر ریو زدم ز اوردمیطاقت ن گهید

رو گفتم ، همون شبونه  یمن همه چ دیبهادر فهم ریام یتمادر و پسر دعواشون شد و وق. همون و آشوب آخر شب همون 

. نشد که نشد  یتونست کرد تا اون برگرده، ول یم يهر کار كتاج الملو چارهیب. گرده یبر نم گهیاز خونه رفت و گفت د

.ته باغ ساختمون يتو یعنیهمون خونه ،  يتو ارهیزنش رو ب میهر دو قبول کن دیاون برگرده با میگفت اگه ما بخوا یم
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**********

 یلیهمون ساختمون ته باغ که حاال مخروبه شده و خ: دیداد ، پرس یزده گوش م رتیکه تا آن لحظه مجذوب و ح هیعط

ترسناکه؟

.همون ساختمون. آره دخترم : تکان داد و گفت يالسادات سر فخر

.، خانم سادات نیداشت یتحمل عجب

کرد و بعد از  یاز آن را در حلقش خال ینفسش را برداشت ، کم یتنگ ي، اسپرتلخ بر لب نشاند  يالسادات لبخند فخر

:سکوت دوباره ادامه داد يچند لحظه ا

چه دردسرت بدم؟ خالصه

اولش . بده  تیدادم و از تاج الملوك هم خواستم رضا تیبه گوش خونواده ام نرسه ، رضا ییرسوا نیخبر ا نکهیا يبرا

اول خودش اومد تا . بهادر برگشت  ریشد و ام یگوشش خوندم تا باالخره راض ير توانقد یرفت ، ول یبار نم ریز

اومد ، حامله بود و من و تاج الملوك آه از نهادمون  یوقت ودب وشیاسمش پر. کنه و بهدش اونو آورد ریساختمون رو تعم

میو بساز میبسوز نکهیجز ا ومدیتمون برناز دس يما هم کار. قرارش بود  یبهادر عاشق و ب ری؟ ام دهیاما چه فا. بر اومد 

در . کرد یبا من رفتار م يساختمون با سرد نیا ومدیهر وقت م. دمشید یبهادر برگشته بود من بندرت م ریام نکهیبا ا. 

.دمشیپرست یحال من م نیکرد باا ا یواقع اصالً نگاهم نم

.ظاهراً خدا هم فراموشم کرده بود. مردم  یاما نم. تم خواس یهزار بار از خدا مرگ م يروز. دمیکش یچه عذاب یدون ینم

نداشت ما  يظاهراً اونم اصرار. بود  دنشیبودم و نه تاج الملوك حاضر به د دهیرو د وشیونه من هنوز پر. گذشت  مدتها

سرشو . دمیبهادر د ریرفته بودم قدم بزنم که اونو دست در دست ام. دمیباغ د ياونو تو یروز اتفاق هینکهیتا ا. نهیرو بب

منو  نکهیاز ترس ا. گرفتن  یدادن و قلوه م یزدن ، دل م یطور که حرف م نیهم وبهادر  ریام يشونه  يگذاشته بود رو

 يشکم اونو و قربون صدقه  يکشه رو یبهادر دستش رو م ریکه ام دمید یواشکیشدم و  میدرخت قا هیپشت  ننینب
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چه . لرزهیم مپشت ادیم ادمیحاال که . عجب جون سخت بودم . داشتم  يبرعجب ص هیآه عط. رهیخودش و بچه ش م

کنم من که از حقم  یفکر م یگاه. اسماً شوهر داشتم و رسماً هنوز باکره بودم . رو با آه و حسرت گذروندم  ییروزها

گذره؟ یگذشتم اما خدا هم از حقش م

.انداخت یکرد و داد و فغان راه م یرش مهزار دفعه شو يمن بود ، روز يجا يا گهیهر دختر د دیشا

گشت و به جبران  یتاج الملوك مثل پروانه دورم م نمیواسه هم. رو به خدا واگذار کرده بودم  یمن مظلومانه همه چ اما

.ذاشت آب تو دلم تکون بخوره یرفتار پسرش نم

آخه .ش باشه  وونهیدادم د یهادر حق مب ریبه ام کردمیبود که تصورش م یخوشگل تر از اون. دمیرو د وشیپر خالصه

.دل بکنه وشیتونه ز پر یمعلوم بود که نم! اونکجا و من کجا؟

، فخر  اهیروم س: گفت  یرفت و م یدائم راه م. شد  یرفت و مثل شمع آب م یم لیالملوك روزبروز از غصه تحل تاج

افته  یم کهیزن نیاز صرافت ا رهیدم اگه زن بگکر الیخ. طور بشه  نیخواستم ا یمنو ببخش به جدت قسم نم. السادات 

.به غضب خدا گرفتار بشه یاله. نهینب ریخ یخور کرده اله زیبچه رو چ ارهیپت نیدونستم ا یچه م.

. حق نشسته  يخدا جا. گرده  یبه خود آدم برم نینفر. خانم بزرگ  نینکن نینفر: گفتم  یکردم و م یم هیگر من

.رسه یما مروزم به داد  هیباالخره 

دونستم؟  یو من م ي، فخر السادات ؟ نکنه نعوذ باهللا فرشته ا یهست يآخه تو چه موجود: گفت یوقت ناله کنان م اون

.يزد یداد م هیکاش الاقل 

 یبه هم نگاه م يچطور نیدید یاگه م. اونا عاشق هم هستن . تره  يقو بیگفتم چکار کنم خانم بزرگ ؟ حربه رق یم

باشه ، من زن  یکنم فقط واسه حفظ آبرومه هر چ یتحمل م نینیب یاگه م. میکاره ا چیمن و شما ه نیدیفهم یکنن ، م

.منم هست ياون آبرو يآبرو.برهبار سوال ب ریشوهرم رو ز تیشخص یخوام کس ینم. اونم 

 ی؟ تا ک یاالخره که چب: شده بود گفت يکفر یلیبار که خ هیکرد و  یم شمیرفت و ستا یتاج الملوك قربان صدقه م م و
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.ور بپره هویآکله  نیبکنم ا يکار هیبرم  گهیم طونهیدست گذاشت ؟ ش ينشست و دست رو يطور نیهم دیبا

 دمیهر وقت د. کنم  یکه بتونم صبر م ییتا جا یعنیادهیکارا عاقبت نداره و من صبرم ز نیا. نه خانم بزرگ : گفتم

.کنم یميفکر هی،  اورمیتونم دوام ب ینم گهید

؟یکار کن یچ يخوا یم گهیچند تا توله سگ راه انداخت د ی؟ وقت یک یعنی: کنان گفت غرولند

.رمیگ یدونم ، خانم بزرگ به هر حال من دادم رو از خدا م یدادم نم جواب

. کار متنفر بودم نیاز ا. نداشتم  نیزبون نفر. نجات داد  میو منو از اون عذاب ال دیرس ادمیباالخره خدا هم که به فر و

.خوره ی، غم منو هم م دهیکه منو آفر یدونستم اون کس یم

 یانقدر خوشحال بود که بعد از ماه ها با من آشت. بهادر رو پا بند نبود ریام گهیآورد ، د ایبچه ش رو بدن وشیپر یوقت

تاج الملوك هنوز  یول نمیه رو ببخواست بچ یدلم م یلیمن خ. کرده بود  رییتغ يسراغ ما و رفتارش تا حد ومدیم. کرد 

.اونو يو نه بچه  نهیرو بب وشیخواست پ یسر حرفش بود و نه م

رفتم ،  یخونواده م م دنیهر وقت به د. کردم  یجون و روحم بود ، تحمل م يکه تو يگذشت و با تمام درد یم روزگار

 ارمیبچه واسه شوهرم نم هیچرا  دنیپرس یمخانم جانم  یخوشبختم ووقت یلیکردن خ یم الیکردم که خ یرفتار م يطور

ابر ریز شهیهم ياما از اونجا که ماه واسه . میدادم هنوز خدا نخواسته ما بچه دار بش ی، جواب م

آقا جانم اول باور .بهادر سر فخر السادت هوو آورده ریبه گوش خانواده م که،ام يامرزیدونم کدوم پدر ب ی، نم مونهینم

.رو گفتم زیشدن،بالجبار همه چ قتیحق يایما اومدن و جو يبه خونه  مهیسراس یوقتنکرده بودن،اما 

تاج الملک رو هدف قرار .جلودارشون نبود یاز کوره در رفتن که کس يآقا جانم طور.تونستم به آقا جانم دروغ بگم ینم

:گفت تاج المولک خجالت زده سکوت کرده بود و دست آخر.رو نگفته قتیدادن چرا از اول حق

از چشام  شتریمن فخر السادات رو ب نیبدون ن؟امایکنیشما هستم،باور م اهیخدا رو س يحاج آقا اگه بگم تا خونه -
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.دوستش دارم

:زد ادیفر پدرم

 دینمش،باینب نکهیحد؟مگه ا نیتا ا ينامرد یعنیم؟یکه من و پسرت داشت يبود قول و قرار نینشد حرف،ا نیخانم،ا-

.طالق دخترمو بده

 یقیطر چیبه ه.آقا جانم افتادم و التماس کردم که از خواسته صرف نظر کنن يدست و پا دم،بهیحرف رو شن نیا ات

اصرار نکردن و  گهیستم،دین ییحاضر به جدا دیپدرم د یوقت.تیبا اون وضع یبهادر جدا بشم،حت ریحاضر نبودم از ام

.فتهیچشمشون به شوهر من ب خوانینم گهیگفتن د

چند ماه بعد  د،چونیطول نکش ادیالبته ز.دنیبهادر را ند ریام گهیکه زنده بودن،د يما رفتن و تا روز يخونه هم از  بعد

.از غصه دق کردند

و .ختمیکردم و اشک ر اریانزوا اخت يکه مدتها گوشه  يهولناك به روح و روانم وارد کرد،به طور يپدرم ضربه ا مرگ

.رخ داد يا گهیوحشتناك د يود که حادثه ب فتادهیهنوز غم مرگ پدرم برام جان ن

 ایموقع برگشتن گو.م،بموننیکه در اونجا دار یدر امالک يو دخترش به شمال رفته بودن تا چند روز وشیبهادر و پر ریام

ستون فقراتش شکست  ربهادریام.زانهیرو به کوه م نیبه دره سقوط نکنه،ماش نکهیا يبرا ربهادریو ام بره،یم نیترمز ماش

.در دم مردن دخترشو  وشیپر یدر حالت اغما بود،ول يچند روزو 

نصف .کردیم ریس يخبر یشده،تا مدتها عقلش رو از دست داده بود و در عالم ب یچ دیبهوش آمد و فهم بهادریام یوقت

.معجزه بشه گفتنینداشتن او دوباره بتونه راه بره و م دیام چیدکترها ه.گچ بود يبدنش هم که تو

شب و روز به درگاه خدا .چشممون خون هیچشممون اشک بود  هی.میداشت يت حدس بزن ما چه حال و روزخود حاال

جونم به جون اون بسته بود و .لطفش شامل حالمون بشه و سالمت بهادر رو بش برگردونه دیتا شا میکردیعجز و البه م

روز .منو از پا انداخته بود یگه،بکلیز طرف دشوهرم ا تیطرف و وضع هیمرگ پدرم از .رمیمیم ره،منمیاگه بم دونستمیم
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که  يحال و روز نیا.رو از دست دادم رومیپهلو شدم و تمام ن نهیو باالخره دچار س شدمیتر و رنجور تر م فیبه روز ضع

.هنوز دست از سرم بر نداشته هیماریهمون ب يجهی،نتینیبیم

خانم .انقدر که به فکر سالمت او بودم،به فکر خودم نبودم.مکردیم ياحوال،با جون و دل از شوهرم پرستار نیتمام ا با

.مراقب حال خودم باشم شتریب کردیو دائم هم به من گوشزد م نشستیاز پاا نم يبزرگ هم با اون همه کهولت لحظه ا

دوباره  هتونیهم که گچ رو باز کردن،معلوم شد م یبعد از چند ماه بهادر کم کم حواسش رو به دست آورد و وقت باالخره

.برد رونیغم رو از دلمون ب يبود و تا حدود یما سعادت بزرگ يبرا نیا.راه بره

و به  نشستیم يگوشه ا هیساعتها .بود نیخود را به دست آورده بود،دلمرده و غمگ یسالمت جسمان ربهادریام نکهیا با

يدر سکوت نگاه حق شناسانه ا یفقط گاه.شدیم رهیخ ينقطه ا

.نیفقط هم تانداخیمن م به

.دمیکامل او را طلب يو شفا دمیکه به درگاه خدا نال ییچه شبها و روزها.و دعا هیمن شده بود گر کار

کار رو  نیمادرش ا ایوأسته و مهربانانه وادارش کردم راه بره،که به کمک من  شیپا يرو تونستیفقط م لیاوا

البته از .تا اون بظاهر مثل سابق شد دیسه سال طول کش یول.میشدخدا موفق  تیتا باالخره با عنا میانقدر ادامه داد.کردیم

بأست  یم.میاوریو دخترش ب وشیاز پر یاسم دینبا میدانستیم كمن و تاج الملو.زدیبود و هنوز حرف نم نیدرون غمگ

.دیایکنار ب بتیتا با اون مص میدادیفرصت م ربهادریبه ام

بود و  يمرد با اراده ا ربهادریام.خودشو با سرنوشتش وفق بده شهیممجبور  دمیشا.کنهیعادت م یزود به همه چ آدم

 چیخوره،هیکه غم بنده هاشو م یرا نداشتم،اما اون وشیمرگ پر يمن آرزو.رهیپذیرو م تیمطمئن بودم باالخره واقع

.ستیحکمت ن یکارش ب

 چیدونستم ه یم.طرف من برگشت به اشیباطن لیم رغمیبهادر عل ریسال از اون حادثه،ام کیو گذشت  وشیبا مرگ پر.



کتابخانه نودهشتیا  زهرا متین -بیداري دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 60

عاقبت پس از سه سال رنج و انتظار،مرد .به عنوان همسر قبولم کرد یرو تو قلبش پر کنم،ول وشیپر يجا تونمیگاه نم

.بود دهیپر کش وشیرروحش با پ.داشتم،اما فقط جسمش رو اریمحبوبم رو در اخت

 وندیپ یبود که اونو با زندگ يتنها رشته ا نیانگار ا.گذروندیم تمام وحتش رو با اون ربهادریاومد،ام ایبه دن برزیفر یوقت

با به .رهیآسوده م الیبذاره،با خ نیاگه سرش رو زم گهیحاال د گفتیاز حد خوشحال بود و م شیتاج الملوك هم ب.دادیم

اوردمیست نسالمت گذشتهام رو به د گهیبه خودش گرفته بود،اما من د يدرنگ شا يتا حد برز،خونهیاومدن فر ایدن

.نبود که بتونه کمک کنه یخانم بزرگ هم در سن.

بهادر  نکهیتا ا.خونه افتاد رو دوش من يتهایو با رفتن اون تمام مسئول.اسمش هاجر بود.که اونم رفت میخدمتکار داشت هی

.بده رشونیخدا خ.اونا کمک حالم شدن.کنه و پدر و مادر تو رو با خودش آورد یرفت تا به امالکش سرکش

 طونیش يپسر بچه ا.دو ساله بود برزیحاال فر.از رو دوشم برداشته شد يبار خونه و بچه دار ینیاز سنگ یاومدن اونا،کم با

چون .کردیمثل چشمش از او مواظبت م.کار مهم رو بر عهده گرفت نیداشت،و اطلس ا اجیاحت يکه به مراقبت جد

لطفش رو شامل حال  خوادیو عاجزانه از خدا م کشهیبچه اه م يزودر آر دمیدیم.دیپرستیرو م برزیخودشم بچه نداشت،فر

.کردمیباور نم.برداره کنهیروز ذوق زده اومد و گفت تصور م هینکهیتا ا.اونم بکنه

ماه  هیيتو و فرنازه به فاصله .ماه بعدش بود که متوجه شدم منم بردارم کی.درست حدس زده میدیدکتر و فهم میرفت

.دادیم ریشما ش يبدم و اطلس به هر دو ریبودم که نتونستم به بچهام ش فیمن انقدر ضع.نیداوم ایاز هم به دن

.منم همون قدر که فرزانه رو دوست دارم،تو رو هم دوست دارم.اون مادر دوم فرزانه س درواقع

رو دوست داشته  یکس دیبا یتو بدون نکهیهم خودم سبک شم،هم ا نکهیا يرو گفتم برا نایات کردم دخترم،اما ا خسته

 یتو هم خوشگل.دمیکه من کش یکشیرو م یقلب دوستت داشته باشه،وگرنه چه بسا تو هم همون عذاب میکه از صم یباش

اگه اخالقش به .ربهادرهیمن و ام يبچه  برزیفر.یباش لآ دهیزن ا يهر مرد يبرا یتن یم..دهیهم مهربون و هم فهم

که به  یباش یبا کس يخایتو که نم.نگاه کنه يا گهیز خواهر تو رو به چشم ددارم به ج دیپدرش رفته باشه،که رفته ترد
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؟يخوایترحم به تو نگاه کنه،م يدهید

مانده  داریسابقه نداشت فخر السادات تا آن ساعت از شب ب.بودند داریاز شب گذشته بود و آن دو هنوز ب ساعتها

.و خسته است رفته است لیتحل شیرویکامال معلوم بود که تمام ن.باشد

:گفت یپر مهر او دوخت و به آرام يچشمان اشک بارش را به چشمها هیعط

کار کنم که  یچ.کنم رونیبا خودم مبارزه کردم تا فکرشو از سرم ب یلیاما باور کن خ.خوامینه سادات خانم،نم-

کار کنم؟ یکه چ نیبگ تونم؟شماینم

ه،نه؟یکه منظورم چ یفهمیم...یآماده کن زایچ یلیخودتو واسه خ دیبا نیبنابر ا-

.اما برام سخته.گمیرو به خودم م نایهزار دفعه به خودم ا يروز فهممیبله م-

تلخ  تیکن،واقع يسپر ایرو تو رو تیتموم جوون یتونیکه نم ه؟تویچاره چ کنم،امایدخترم،احساسات رو درك م دونمیم-

.قبولش کرد دیبا یول

:او سترد و گفت يگونه  ياشک را از رو د،قطراتیات او را در آغوش کشفخر الساد.ختیریاشک م یبه آرام هیعط

حاال .ستین نیدرمون تر از ا یب يدرد چیبه نظر من ه.یعاشق بش یاله ،بگویکن نینفر يخوایرو که م یهر کس گنیم-

.خدا يبود به رضا یراض دیبا.هیفردا آبستن چه حوادث دونهیکس نم چیه.نکن هیگر گهید

5فصل

 تیودر نها نیریخطر ش نیا ستیحاظر ن یچه کس یزنگ خطر بود ،ول هیعط يفخر الساداتبرا زیغم انگ شتسرگذ

موجود بر  ياز تمام دردها یبا وجود آگاه یهر آدم. عشق تیخصلت بشر است و خصوص نیدردناك را به جان بخرد؟ا

که سوختن در راه تجربه  یدل. فرو برود یتگدلبسدر گرداب  شتریدهد تا هر چه ب یم دانیسر راه عشق ،باز هم به دل م



کتابخانه نودهشتیا  زهرا متین -بیداري دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 62

 ستیبا ینم هیپس چرا عط. و خالص شود ،همان گونه که فخرالسادات شده بود  ابدیدست  یبه عرفان اله دیکند ،شا یم

 یم. کند تیتواند حد اعتدال را رعا ینشده بود که تا چه اندازه م نییتع يکرد؟ در قلب او حد و مرز یامتحانش م

. تر شود  کینزد یودر سلوك خاموشش به معبود واقع قیطر نیاز ا دیعاشق بماند تا شا شهیق باشد و همخواست عاش

 تیوبا واقع دیآ رونیب ایرو يایبهتر نبود از دن ایرساند؟ آ یبه سر منزل مقصود م ااورایبود ؟آ يعشق ابد نیا ایآ یول

در واقع عقل . بود  یاش م ندهیبه فکر آ ستیبا یم .رفترا گ مشیتصم هیتا عط دیروبرو شود؟روزها طول کش یزندگ

اما .نداشت یبازگشت گریرفت،د ینگذراند،چرا که آنچه م الیرا به بطالت و در عالم خ شیکرد وقت گرانبها یحکم م

.ردیاز شازده کمک بگ دیو دست آخر فکر کرد با.دانست چگونه و از کجا شروع کند ینم

زد وبه در  ایو باالخره دل به در ستادیهمانجا ا يبا ترس و لرز چند لحظه ا.شد دلد،دویپشت در اتاق شازده رس یوقت

.دستپاچه سالم کرد هیباز شد و عط شیتا در به رو دیطول کش يلحظه ا.کوفت

.گرفت یدر ذهنش جان م وشیپر رید،تصوید یرا م هیهر بار که عط.به او نگاه کرد یطوالن یلحظات يبهادر خان برا ریام

با شما مشورت  یخواستم در مورد موضوع یم.ن،آقایببخش«:شد،گفت یکه با سکوت او هر لحظه دستپاچه تر مهیعط

«.کنم

«.تو ایب«:او به خود آمد و گفت يصدا دنیبهادر خان با شن ریام

بست،به بهادر خان در را  ریام.به در نشست کینزد یصندل نیاول يوارد شد و رو هیعط.او باز نگه داشت يدر را برا و

.مقابلش نشست و منتظر شد یصندل يسمت او رفت و رو

 یسینامنو پلمیفوق د یتیتقو يواسه کالسها نیاومدم از شما بخواهم کمکم کن«:بر خود مسلط شد و گفت هیعط باالخره

«.الزمه برم کالس یخواد معلم بشم،ول یهمون طور که قبل گفته م،دلم م.کنم

قبول  گهید يرشته ا يو تو يکالس کنکور بر يخوا ی؟نمیمعلم بش يخوا یم ینحاال مطمئ«:دیپرس ربهادرخانیام

«؟یبش
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رو داشته  شیکنم آمادگ یگمان نم یموده،ولیهم خوشم م ياز پرستار.خواسته معلم بشم یدلم م یمن از بچگ.نه،آقا»

 يهمه .باشم دیجامعه م مفيخواد برا یدلم م.نهیداره و واسه منم مهم هم يمعنو يبه هرحال هر دو تاش جنبه .باشم

«.برام جالبه اشونیدن.خواد با اونا باشم یدوست دارم و دلم م یلیراستش من بچه ها رو خ یشغلها خوبن،ول

«هم زحمت داره؟ یلیو خ ستین يشغل پول ساز یدون یم چیه یول.هیحرف نمیا«:تکان داد و گفت يسر امبربهادرخان

«.ستیمهم ن ادیز اتیماد یدونم،ول یم.بله»

«.کنه یمشکالت آدمو حل م شتریب.هیخوب زیچ ست؟پولین چرا»

«.نیمن نشد يانگار شما متوجه حرفا یول.دونم یم»

«.کنه نیت رو تضم ندهیکه آ یشغل بهتر انتخاب نکن هیچرا  گمیم یول.جون شدم چرا،دختر»

 یبیفردا ترت نیهم.ندارم یحرف نم،ميخوا یحاال که خودت م.خوب یلیخ«:گفت زبهادرخانینداد،ام یجواب هیعط یوقت

«.خوشگل رو دوست دارن يآخه بچه ها معلمها.یش یم یمطمئنم معلم خوب و محبوب.یسیاسمت رو بنو دمیم

«.ستیطورها هم ن نیا ن،امایشما لطف دار«:انداخت و گفت نییسرش را پا هیعط

«.گهیدروغ نم نهیبه آدم دروغ بگه آ یهرک«:تبسم کنان گفت ربهادرخانیام

.انداخته بود نییهمچنان در سکوت سرش را پا هیعط

برات  یدون یم«:بلند شد،به طرف پنجره رفت و همچنان که پشتش به او بود،گفت یصندل ياز رو ربهادرخانیام

«.یکن ریو خودتو پ یاز صبح تا شب با بچه ها سر و کله بزن ستیالزم ن گهی،دیشده؟اگه قبول کن دایخواستگار پ

 يآقا شیچند روز پ«:زد و گفت يمتعجب او لبخند يچهره  دنیورده سرش را به طرف او برگرداند و با دخ کهیهیعط

 شیپسره پ يظاهرا گلو.برزیفر گم،دوستیرو م ریجهانگ.کرد يفرازمند اومد سراغم و تو رو واسه پسرش خواستگار

«.نهبهتر از درس داد.یشیپول غرق م ي،تویاگه زنش بش.کرده ریتو گ

 زیهدفم چ.يا گهیمرد د چیبا ه ر،نهیازدواج ندارم،نه با جهانگ الیمن خ یول«:و قاطعانه گفت دیکش قینفس عمهیعط
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«.رمیبار ازدواج نم رینم،زینب یتیمسئول نیقبول چن يخودمو آماده  یتا وقت.س گهید

 برزیارم دستت به فرذ ینم.يکور خوند ،امایگیدروغ م«:دوخت و در دل گفت دهیمتفکرانه به او د ربهادرخانیام

«.ناسیاز ا شتریپسر شازده ب اقتیل.واسه سرت گشاده يادیکاله ز نیا.برسه

ممکن بود  یعنی.گذرد یخواست بداند در فکر او چه م یدلش م.معذب شده بود ربهادرخانیام يرهیاز نگاه خ هیعط

برده باشد؟

«.رمیگ یردا دنبال کارت رو مه نیهم.باشه«:گفت.آورد رونیاو را از عالم فکر ب ربهادرخانیام

«.تونو از سرما کم نکنه هیخدا سا.متشکرم،آقا«:بلند شد و گفت یصندل ياز رو هیعط

 یرا م هیهر وقت عط.داشت بیغر یاحساس.همچنان غرق در تفکر بود ربهادرخانیگذشت و ام یم هیاز رفتن عط یمدت

چرا .کرد یاو از خودش تعجب م.طور ظاهرش نیبود،هم وشیپر هیاز حرکات او شب یلیخ.افتاد یم وشیپر ادید،بهید

 ياما احساسش به او به گونه ا.بود؟مثل فرزانه رشدخت يجا هیعط نکهیداشته باشد؟مگر نه ا یاحساس نیچن ستیبا یم

علت از عشق او نسبت نیبه هم دیشا.بود گرید

.بود یبه پسرش عصبان نسبت

خواست  یدلش م.تاقش نصب بود ،رفت و به دقت خودش را برانداز کردکه به در کمد ا يقد يا نهییبه سمت آ آهسته

 یدروغ نم نهییگفته بود آ هیخودش به عط شیپ یقیدقا نکهیمگر نه ا یهنوز جوان است، ول دیتوانست بگو یم

 نیپس ا. از او گذشته است یسن وسال ادد یو چروك دور چشمانش به وضوح نشان م نیو چ یجوگندم يد؟موهایگو

گرفت چه بود؟ یدر ذهنش جا م شتریکه لحظه ب یمنیاهرفکر 

.را لعنت کرد طانیکنار رفت ودر دل ش نهییو سرافکنده از مقابل ا شرمسار

تواند از هفته بعد در  یاش انجام شده استو او م یسیفرستاد که کار نام نو غامیپ هیعط يبهادر خان برا ریروز بعد ام چند

. خبر خوشحال شد نیا دنیفخرالسادات هم از شن.پا بند نبود يرو یاز خوشحالس هیعط. کالسها حضور به هم رساند
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نداشتند  نیا جزییو عطا ان زن وشوهر فداکار و زحمتکش ،آرزو اطلس.نبود  یگفتن گریکه د هیپدر و مادر عط یشادمان

کردند که  یبهادر خان تشکر م ریو راه براه از ام.اوردیسرها در ب يتو يکه تنها فرزندشان به مدارج باال برسد و سر

.در حق آنان و دخترشان کرده است یلطف نیچن

فراق  دیشا قیطر نیاز ا. کرد یتوانست در راه هدفش تالش م یکه م ییتا جا ستیبا یهدف داشت و م هیعط حاال

.شد یآسان تر م شیمحبوب هم برا

 یباق شیبرا یدرس ورفت و آمد فرصت چندان يریزد،در گ یحدس م یکالسها شروع شد و همان طور که عط باالخره

بهادر خان در  ریام. کرد به فخر اسادات سر بزند  یبه ندرت فرصت م یحت.گذاشت که به افکارش بال و پر بدهد ینم

خبر دار شد  هیعط یوقت.سفرمناسب است  يافخراسادات هم بر یوضع جسمان دیرس یتدارك سفربود و به نظر م

.کرد که شبها در کنار او بماند يزیبرنامه ر يرود،طور یبه سفر م یمدت يفخرالسادات برا

وارد شد او سر نماز  یوقت. طبق معمول هر شب به سراغ فخرالسادات رفت هیروز به رفتن آنها مانده بود که عط سه

مدت  دچهیدر افکار خودش غرق بود و ؟نفهم. نشست و صبر کرد نماز فخرالسادات تمام شود يدر گوشه ا هیعط.بود

.یشه شازده رو خبر کن یجون م هیفخرالسادات به خود آمدعط يو نجوا گونه  فیضع ياز صدا کدفعهیگذشت که 

.شده خانم فخرالسادات يزیچ. دیاز جا پر هیعط

؟ نیچرا آنقدر عرق کرد. خود را به او رساند و

 هیبه طوبا بگو .شه  یدلم هم آشوب م. ردهک میگمانم سرد:همانجاکنار سجاده اش نشست و ناله کنان گفت فخرالسادات

.کم نبات سوخته برام درست کنه

.کنم ،خانم فخرالسادات یخودم براتون درست م االن

.ارهیبه طوبا بگو برام نبات ب نجا،بعدیا ادیاول بگو شازده ب. دختر جون  نه

قلبش  يرو نیانگار جسم سنگ کرد یاز صبح احساس م. ستین يکرد مشکلش عاد یبه وضوح احساس م فخرالسادات
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 یکند م شیبرا قیدقا.منتظر شد  دویبود ،کنار سجاده دراز کش یبه هر جان کندن. دیکش ینفس م یبسخت.آورد یفشار م

کجا رفته بود؟ هیامد؟ عط یبهادرنم ریپس چرا ام. گذشت 

او در آن وضع  دنیبهادر با د ریام. به دنبالش  هیدر وارد شد و عط مهازیبهادر سراس ریدانست چقدر گذشت که ام ینم

.،کناراو زانو زد و سرش را در بغل گرفت دیکش یآه

: نامحسوس بر لبانش گفت  ينگاهش را به شوهرش دوخت وبا لبخند. در چشمان فخرالسادات حاقه بسته بود اشک

....بچه هام. سو زه  یقلبم م.. قلبم . سپرمت  یبه خدا م... دوستت داشتم شهیهم... شهیهم. بهادر  ریحاللم کن ،ام

.زود دکتر رو خبر کن:زد  ادیفر هیبهادر خان رو به عط ریام

!بهادر خان به خود آمد،بجنب دختر ریگوش خراش ام يو با صدا. کرد یبود ونگاه م ستادهیمات ومبهوت ا هیعط

نامنتظر باعث شد  يخرخر يه صدارابرداشت ، اما هنوز ارتباط برقرار نشده بود ک یو گوش دیبه طرف تلفن دو هیعط

 رونیب لبانشیاز گوشه  دیسف یبهادر خان رها شد و کف ریبازوان ام انیکه فخرالسادات در م دیرا برگرداند،و د شیرو

.خاموش شده بود شهیهم يبرا داتاو را زد ،اما فخرالسا ادیبهادر خان با فر ریام.زد

 یوملکوت متبسمیچهره .گذاشت  یر گشود و همه را در ابهام مرگ خود باقتر از آنچه در تصور بگنجد ، بال و پ عیسر او

جان او را در آغوش  یبهادر خان جسم ب ریام. است افتهیبود که عاقبت به آرامش وطلوب خود دست  نیاز ا یاش حاک

که در  یباشد ؛زن او مرده دیگنج یدر باورش نم. دیکوب یخود م يکنان بر سرو رو ونیش هیعط.زد  یگرفته بود وزار م

دل  ياو انداخت و برا يکنان خود را به رو يزار هیعط. هنوز سجاده اش پهن بود . همچون فرشتگان بود  ییزهد وپارسا

.ختیشده بود،اشکها ر رایرا پذ یکه به حرمت عشق غروب زندگ یسرشار از حسرت زن

وصال يباز کنم بال در هوا چگونه

راقف انیمرغ دلم پر در آش ختیر که

یچه چاره که در بحر غم به گرداب کنون
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زورق صبرم ز باد فراق فتاده

و دست اخر  هایاری،مصائبو خوش ب هاینا خوانده از غمها وشاد یکتاب. یو نبست یازهست يعصاره ا ست؟یچ یزندگ

.حسرتها و افسوسها

 تیواقع.خود را از دست داه بوداوریاروینیبهتر هیعط.فرشته خو همچون فخرالسادات آسان نبود یمرگ زن باور

ناشناخته بود که به  ين او فلسفه ا.دختر جوان همچ يمفهوم مرگ برا. کرد  یتر از آن بود که تصورش را م سیملمو

از ان پس . گذشت عیاو سر یهمچون زندگ داتمراسم سوم وهفت فخرالسا.توانست هضمش کند  ینم یقیطر چیه

خواند ،در سوگ او  یم يشد فاتحه ا یخ به همراه مادرش بر مزار او حاضر مگل سر يهر شب جمعه با دسته ا هیعط

 اتیبه ادامه ح يو عالقه ا دید یمعنا م یرا پوچ وب یاو زندگ یب.نشست  یو سپس با او به درد ودل م ختیر یاشک م

آورد،  یم ادیذرانده بود به را که با او گ ینیریلحظات ش.از وجود او را با خود برده بود یمین خرالساداتف ییگو.نداشت 

.گرفت یمحجوب ومظلومش را ،ودلش آتش م يوچهره 

 يبرا یحت. برتن داشت  اهیهمچنان عزادار او بود و لباس س هیگذشت،عط یشش ماه از مرگ آن زن مهربان م نکهیا با

هرچند .ند وشب را به روزرسا یقرار روز را به شب م یناآرام وب.کند  رونیاو را از ذهن ب ادیتوانست  ینم يلحظه ا

فخرالسادات مرده و تن به خاك

با  یسپرده بود که رشته اش حت یمانده و او دل در گرو محبت یباق هیدر روح وجان عط شهیهم يبرا ادشیبود ،  سپرده

سالمتش در معرض . کرد یمرگ م يوآرزو دهیاز خود دست کش یاو در اوج جوان. شد یگسسته نم ارید نیرفتن از ا

.مرموز شد یتب ریهر روز اس. ر بودخط

حال  دیرس یبه ذهنشان نم يراه چاره ا چیروزفزون تنهافرزندشان بودند و ه لیو افسره شاهد تحل نیو عطا غمگ اطلس

کنان در آغوشش گرفتو شرع به حرف زدن کرد  هیبهتر است ، اطلس کنار بستر او نشست ، گر يتا حدود هیعط یجسم

.ر واقع شودکه موث دیام نی،با ا
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مرگ حقه ، . حق رفت  يبه خدا قسم اون به جا ؟یکش یخودتو م یدست یدست يچرا دار. به جونم بخوره مادر  دردت

اون آنقدر خوب و . میکن هیواسه خودمون گر دیما با. میهست یهمه مون رفتن. مونه  ینم يواد نیکس در ا چیه زمیعز

 ستین یدونم اونم راض ی؟میزن یم خودیشهیبه ر یبرداشت شهیچرا ت. بهشته آزار بود که مطمئنم جاش تو یو ب نینازن

اطلس ... . آخه. يد یدق م يمن و باباتم که دار.هیناشکر نیا. ره،دخترمیگ یخدا هم قهرش م. يتو آنقدر غصه بخور

 کهت فراموش کند توانس یتوانست سو گوار نباشد ؟ چطور م یچطور م. ختیر یآرام آرام اشک م هیزد و عط یحرف م

هر وقت . دردناك بود که از دست دادن پدر و مادرش شی؟از دست دادن او همان قدر برا ستیاکنون ن. بوده  ياو روز

محبت از جانب او سوخته ودم  يعمر در حسرت ذره ا کیعالقه داشت و  ربهادرخانیآورد او چقدر به ام یم ادیبه 

چشم  دارید نیفرزندانش برودو در حسرت ا دنیبه د استخو ید که او مآور یم ادیبه .گرفت ینزدهبود،دلش آتش م

معشوق باعث شده بود او جان سالم به  يمهر یاز آن غم ب شیاز فرزند و ب يدانست غصه دور یم.از جهان فرو بسته بود

 دارمطاقت ن گهید:تگف یاطلس داشت م. کرد یاو افزون م ياز فقدان فخراسادات را برا یدرد ناش نهایا يهمه . در نبرد

.اشکهاتو ندارم دنیطاقت د گهید. مادر نمیبب يجور نیتو رو ا

از جونم .دوستش داشتم.ستینکنم،مامان؟ دست خودم ن هیگر يچطور:نجوا گونه شروع به حرف زدن کرد هیعط و

.دوستش داشتم شتریب

. نمیرو بب ختشیخوام ر ینم گهید. زارمیازش ب.از آقا متنفرم: نگاه و لحنش رنگ خشم به خود گرفت و گفت کدفعهیو

.ن باعث شد خانم سادات دق کنه.ا

در . گذرهیم یدل آقا چ يتو یدون یتو چه م.زن وشوهرقضاوت کنه نیکس نمس تونه ب چیه.مادر گهیبسه د:گفت اطلس

مرگ هم . و بدنجواب اعمالشون ر دیهمه با يروز هی. مونه یاز چشممش دور نم یعمل چیه. حق نشسته ي،خدا جا یثان

حرمت آقا رو  دیتو با. میکار خدا دخالت کن يتو میندار قما ح. خوابه یهمه م يکه در خونه  هیشتر نیکه واسه همه سا

.اگرم به فخرالسادات بد کرده باشه ،مطمئن باش االن عذاب وجدان داره. به ما که بد نکرده .یحفظ کن
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.گرده ینم گهبریمامان؟ اون د ده،یچه فا گهید

اندازه ومن و باباتم دق  یفقط تو رو از پا م.کنه  یغصه خوردن تو که اونو زنده نم. هیچاره چ یول. دلم  زیدونم عز یم

 یم هیگفت و گر یاطلس م. میاریدوام نم ادیما هم ز ادیسر تو ب ییاگه بال. ییتو دمونیچشم ام. میما آفتاب لب بوم.دهیم

 يبرا ستیبا یم.توانست به ذهن راه دهد یگرنمیتصور مرگ پدر ومادر را د.تخیر یاو اشک م يپا به پا هیکرد،و عط

کرد ورفتگان را به  یم یزندگ ستیبا یاو زنده بود وم. رفتیپذ یموجود را م طیخاطر آنان هم که بود، صبورانه شرا

.گذاشت یحال خود م

رنگارنگ نشسته بودو چهره اش  ياز گلها یبانیسا ریز دیبار خواب فخرالسادات را د نیاول يهمان شبپس از سالها برا و

فخرالسادات دست . او به جانبش رفت وسر بر دامنش گذاشت داریخوشحال از د هیعط.دیدخش یتابان م ينور ریدر ز

یکن شهیصبر پ دیتو با.ده یتو عذابم م هیدلم گر زیعز:دزمزمه کر نیدلتش ییو سپس با نوا دینوازش بر سر او کش

 برزیجا مراقب تو و فرزانه و فر نیواز هم نجامیا. که منم هستم ینیب یم.یکن یزندگ دیبا ویدار شیر پد یطوالن یراه.

.اگهاندرخشنده ن ينور دنیزانوان او برداشت و با د يسرش را از رو هیعط. و اشکها تو پاك کن . حاال پاش. هستم

. کرد فخرالسادات همانجا در کنار اوست یس ماحسا. دیلرز یعرق بود و م سیتمام بدنش خ. دیاز خواب پر ناگهان

صبر .دیشن یاو را م يصدا یحت.کرد یحضورش را حس م.کردفخرالسادات همانجا در کنار اوست یحضورش را حس م

.يدار شیدر پ یطوالن یراه.کن

 که نظرش را جلب يزیچ نیستاد،اولیکه ا نیو هم دیخز رونیاز رختخواب ب یبه آرام.احساس عطش کرد هیعط

به  ستیبا یم.کرد یبه حال خود م يفکر ستیبا یم.و الغر شده بود دهیچقدر تک.بود نهییخودش در آ ریکرد،تصو

.نهاد یاو بود گردن م زیکه همه چ یزن يخواسته 

و  ابدیخود را باز ياز دست رفته  يو همه جا در کنار اوست،توانست قوا شهیکه فخرالسادات هم تیسرانجام،او با ذهن و

.برگردد یدگبه زن
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فرزندانش هنوز از مرگ مادرشان اطالع .افتاده بود ریبه تاخ ربهادرخانیمرگ فخرالسادات سفر ام با

خبر اسفبار را به گوششان برساند،که  نیخودش نزد آنان رفت،ا یداده بود صبر کند و وقت حیترج ربهادرخانیام.نداشتند

 يبا بچه ها حرف زده و هر بار برا یدو بار تلفن یکیمدت، نیطول ادر .شود یسرزنش م ریتاخ نیالبته مطمئن بود بابت ا

شد و  یعازم م يادامه دهد؟به هر حال،او بزود يباز نیتوانست به ا یم یتا ک یول.آورده بود يمادرشان بهانه ا بتیغ

.وردآ یکه افتاده بود،فراهم م یاتفاق يبرا يمقدمه ا نیو ا.سفر خواهد کرد ییخبر داده بود که بتنها

 یدگیاز خانه و رس ينگهدار تیمسئوول.دیاین شیپ یمشکل بتشیمشغول رتق و فتق امور بود تا در مدت غ ربهادرخانیام

 یم.دیپرس یدائم حالش را از عطا و اطلس م یبود،ول دهیرا ند هیمدتها بود عط.به امور آن را هم به عطا سپرده بود

خواست قبل از رفتن حتما او  یدلش م یکشانده است،ول يماریبستر ب کرده و به يدانست مرگ فخرالسادات او را منزو

.دیرا پرس هیصادر کرد و دست آخر حال عط یید،دستورهایعطا را به حضور طلب.ندیرا بب

«.برگرده یبه زندگ يطور نیخدا خواست ا.بوده دهیخواب خانومو د.بهتره،آقا یلیخ»

«نداره؟ یغامیفرزانه پ يبرا نمیوام ببخ یم.من شیپ ادیسر ب هیبگو .خوبه یلیخ.خوبه»

 یم نهیقلبش چنان بر س. داند یرا م زینماند که او همه چ یباق شیبرا یشک هینبرد و عط برزیاز فر یبهادر خان اسم ریام

 زیتمسخر آم یخود را باال داد و با لحن يابرو کیاو  رای، ز دیبهادر خان رس ریبه گوش ام شیگمان صدا یکوفت که ب

"شده؟ يطور": گفت

را  شیحرف اخمها نیا دنیبا شن هیعط. ندیاست او را بب لیبهادرخان ما ریرفت و گفت که ام هیبسرعت به سراغ عط عطا

".دمیمن خواب نیبه اش بگ. نمشیخوام بب ینم. الزم نکرده": و پرخاش کنان گفت دیدر هم کش

".که میکن يشه خودسر ینم. شه، دخترم اون ارباب ماس ینم"

".زنه یحالمو به هم م. ستیارباب من ن"
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 غتمیواسه فرزانه خانوم پ نهیخواد بب یگفت م یم. رهیفردا داره م. گهیم یچ نیپاشو برو بب. این حرفا رو نزن، دختر"

".نه ایيدار

به خاطر پدرش هم که شده، مجبور است  يدانست برا یم یحال بخوب نیدر ع. را سست کرد هینام فرزانه، عط دنیشن

. ندیخان را بب ربهادریاش به راه افتاد تا پس از ماهها ام یباطن لیرغم م یعل نیبنابرا. گردن بنهد ربهادرخانهیدستور ام

. آنان وجود نداشت ياصالً برا ییگو رند،یک بار هم نشده بود سراغ او را بگییو حت. خبر بود یو فرزانه ب برزیتمام از فر

 يرفتت و تقه ا ربهادرخانهیمصمم به طرف اتاق ام یینان بدهد؟ کمر راست کرد و با گامهاداشت که به آ یحاال چه پیغام

.به در زد

".تو ایب"

".سالم آقا". را باز کرد و وارد شد در

به روز  یچ": و گفت دیکش یآه. باشد هیهمان عط نیشد ا یباورش نم. خورد کهیاو بشدت  دنیبا د ربهادرخانهیام

"دختر؟ ،يخودت آورد

"ن؟یداشت يبا من کار": محکم تر گفت یو با لحن ستادیصاف تر ا هیعط

"؟يواسه فرزانه ندار یغامیپ نمیخواستم بب یم. رمیمن فردا دارم م. آره. اوه، آره"

 یم نهیقلبش چنان بر س. داند یرا م زینماند که او همه چ یباق شیبرا یاشک هینبرد و عط برزیاز فر یاسم ربهادرخانیام

 زیتمسخرآم یخود را باال داد و با لحن يابرو کیاو  رایز د،یرس ربهادرخانهیبه گوش ام شیگمان صدا یکه بکوفت 

"شده؟ يطور": گفت

".نیبش": گفت يدستور یبا لحن ربهادرخانیکه ام دیتکان داد و شن یمنف يبسرعت سرش را به نشانه  هیعط

.شترا ندا ربهادرخانیجرأت نگاه کردن به ام. او نشست و

او قرار  یمقابل صندل یصندل کی. شود یم کیبه او نزد ربهادرخانیاحساس کرد ام نکهیتا ا. به سکوت گذشت مدتی
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او را  يو صدا. کرد یاو را حس م يحرم نفسها هیبود که عط کیآن قدر نزد. آن نشست يرو ربهادرخانیگرفت و ام

"؟يدلخور يزی؟ از چ هیشده،عط یچ": دیشن

.دوخته شده بود نیو نگاهش به زم نیینان سرش پاهمچ. نداد یجواب

. خواست یخاطر تو رو م یلیاونم حاال نخواد، خ. کرد تیمرگ فخرالسادات همه مون رو اذ. يدار یدونم چه حال یم

".تو دردناك بود و منو از پا انداخت يمرگش واسه منم به اندازه 

"واقعاً؟": ش گنجاند، چشم در چشم او دوخت و گفتسرش را باال کرد، تمام خشمش را در نگاه کدفعهیهیعط

"ه؟یمنظورت چ". جا خورد ربهادرخانیام

اون از غصه . نیرو باور نکرد چارهیاون زن ب يوجود تیهمون طور که شما واقع. نیکنم از پا افتاده باش یمن که باور نم"

".شما دق کرد ي

"!هیعط"

خوردم  یو افسوس م دمید یزد، عشق رو تو چشماش م یشما حرف م از یوقت. دونم یرو م یمن همه چ. گمیراست م"

"...درست مثل ن؟یهست یشما چه جور آدم. اوه، خداوندا. نینیب یکه چرا شما نم

"نه؟ برز،یمثل فر"

اونم پسر . آره". ادامه داد يدر اوج خونسرد ربهادرخانیو ام. خورد و نگاه وحشت زده اش را به او دوخت یتکان هیعط

".رگهاشه يخون من تو. منه

. يبرزیدونم تو عاشق فر یم. کرد، بچه قیتزر یشه بزور به کس یعشق رو نم": زنان گفت ادیکرد و ناگهان فر یمکث

تونه عاشقت باشه، همون طور که من نتونستم عاشق  ینم. اما اون تو رو مثل خواهر دوست داره. دونم یوقته م یلیخ

".فخرالسادات باشم

زن خوب و  هیاون مادر بچه هام بود، و . دوستش داشتم یول": آرام تر ادامه داد یآورد و با لحن نییا پار شیصدا سپس
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".نه... اما عشق. منحصر به فرد

:دوخت و قاطعانه گفت هیمکث کرد، نگاهش را به عط دوباره

شده و قراره به ام  گهیدختر د هیاون عاشق . به ات بگم نویتا هم يایخواستم ب یم. رو از سرت بیرون کن برزیفکر فر "

".رو آسوده کنم التیرو دستت و خ زمیرو بر یفکر کردم بهتره آب پاک. کنه شیمعرف

 ریرحمانه او را ز یکه ب يخواست مرد یدلش نم. نشود ریسراز شیاشکها دیکوش یم یبسخت. بند آمده بود هیعط زبان

 یاش فرو م نهیکه در کالم او بود، همچون خنجر در س یشین. او باشد يگرفته بود، شاهد اشکها شیحرفها يانهیتاز

خود و يثابت کند؟ برتر خواستیرا م يزیخواست آزارش دهد؟ چه چ یچرا؟ چرا او م. رفت

را؟ فرزندش

ضربه ي ناشی از این خبر . چشمان پر از خشمش را که پرده اي اشک دیده اش را مختل کرده بود، به او دوخت عطیه

و امیر بهادر خان از لرزش عضالت چهره ي او فهمید که بدجوري احساساتش را به . ش را کرخت کرده بودتمام وجود

.بازي گرفته است و درصدد دلجویی بر آمد

تو براي فریبرز مثل فرزانه . دلم نمی خواست ناراحتت کنم ، فقط می خواستم بدونی نباید به امیدي واهی دل ببندي "

"....من فقط. تو باید اینو بفهمی ، دختر. تونه عاشق خواهرش بشهآدم که نمی . می مونی

اما امیر بهادر خان قبل از او به در رسید، . مثل فنر از جا پرید و به سمت در رفت. دیگر نمی توانست تحمل کند عطیه

. عادي او سر در نمی آورد عطیه از رفتار غیر. محکم در نیمه باز را بست و قاطعانه به او دستور داد که برگردد و بنشیند

به آرامی . می شد، وحشت کرد و ترجیح داد دست از لجاجت بردارد اطعنگاهش کرد و از برقی که از چشمان او س

.برگشت و نشست

.بهادر خان یکراست از کنار در به سوي پنجره رفت و همان طور که پشتش به او بود ، شروع به حرف زدن کرد امیر
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دلم نمی خواد لطمه . می تونی براي هر مردي ایده آل باشی، هر مردي به جز فریبرز. ستی، عطیهتو دختر زیبایی ه"

می دونم در مورد . باور کن من دشمن تو نیستم و سعادتت رو می خوام ، درست مثل فرزانه. از من دلگیر نشو. بخوري

اقعا عاشق باشی ، می فهمی که من گناهی اما اگه و. بینم ینفرت رو توي نگاهت م. فخر السادات منو مقصر می دونی

.ما با هم همخونی نداشتیم. منم همون قدر که فخر السادات زجر کشید ، زجر کشیدم . نداشتم 

به عنوان همسر و مادر . اون انسانی بی نظیر بود و من بهش احترام می ذاشتم. قطب مخالف بودیم با افکاري متفاوت دو

.نمی دونم حرفامو درك می کنی یا نه. گز نتونستم عاشقش باشمبچه هام دوسش داشتم ، اما هر

توي این . من آدم جدي و عبوسی هستم ، اما بد قلب و بد ذات نیستم . یه چیزه و دوست داشتن یه چیزه دیگه عشق

تا حاال دیدي کسی از من رنجیده باشه؟. سالها دیگه باید منو شناخته باشی

"فخر السادات؟ حتی

مگر او که بود؟ به هر حال تصمیم گرفت . نست امیر بهادر خان به چه منظور این حرف ها را به او می زندنمی دا عطیه

".با این حال نمی تونین انکار کنین که اون از شما محبت هم نمی دید ":جواب او را بدهد و گفت

بتونه کششی در من ایجاد کنه، تقصیر من اما زنی نبود که . بله ،قبول دارم اون زن پاك و عفیفی بود و بسیار وفا دار "

چی بود؟

اون توي خونواده اي مذهبی و سنتی بزرگ . السادات در قالبی زندگی می کرد که براي خودش منحصر به فرد بود فخر

نمی دونم . ولی هیچ کدوم از معیار هاش با من نمی خوند. اینو نمی شه کتمان کرد. خونواده ي شریفی داشت.شده بود

مو درك می کنی؟ مرد به غیر از نجابت و وفاداري، چیزاي دیگه اي هم از زن می خواد که فخر السادات فاقد اون منظور

"می فهمی چی میگم؟. خصوصیات زنی مثل فخر السادات واسه هر مردي وسوسه کننده نیست. بود

خیلی احمقانه . رم اینا رو براي تو میگم اصال نمی دونم چرا دا ":بهادر خان هر دو دستش را تکانی داد و اضافه کرد امیر

اس ، نه؟



کتابخانه نودهشتیا  زهرا متین -بیداري دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 75

این نیست که خودومو پیش تو تبرئه کنم، اما دلم هم نمی خواد به چشم قاتلی به من نگاه کنی که کمر به قتل  قصدم

شی، دلم می خواد تو قانع ب. می دونم فریبرز و فرزانه هم همین عقیده رو دارن، اما اونا مهم نیستن. زنش بسته بوده 

".چون فخر السادات همه حرفاشو به تو می زد

"یعنی نظر من انقدر براي شما مهمه؟ ":پوزخندي زد و گفت عطیه

اما به هر حال تو هم توي این خونه . هم آره، هم نه ":بهادر خان لحظاتی طوالنی به عطیه خیره شد و بعد گفت امیر

بنابراین مطمئنم دیدگاهت زمین تا اسمون با فخر السادات . نبزرگ شدي و مثل فریبرز و فرزانه ، به روش تربیتی م

تا میومدي . با فخر السادات نمیشه بحث کرد . چی میگم  همیتو دختر فهمیدي اي هستی و مسلما می ف. فرق می کنه

مطمئنم . داین گناه داشت و اون قباحت، این بد بود و اون شرم آور، مسایلی که مانع نزدیکی ما به هم می ش. حرف بزنی

چون نمی دونست اون چه جور زنی بود و چی . اما قدر مسلم چیز زیادي نداشته بگه. درباره ي پریوش با تو حرف زده

".کار کرد که منو شیفته ي خودش کرد

براي دقایقی به نظر می رسید در این عالم نیست و وقتی دوباره شورع به حرف زدن کرد، . بهادر خان سکوت کرد  امیر

.ر با خودش حرف می زدانگا

انگار به جاي من فکر . همیشه قبل از اینکه حرفی بزنم، فکرمو می خوند. با اون کامل بودم. اون براي من همه چی بود "

خندیدنش، راه . حالتهاش هم زیبا بود. خیلی زیبا بود. زیبا بود. می کرد و به نظر می رسید در هر زمینه اي از من جلو تره

".اون واقعا یه زن کامل بود.... اون. بود رین، ناز کردنش، همه ش شیرفتنش، اداهاش

خب، حاال تو بگو چه طوري می تونستم جذب زنی مثل فخر  ":به سمت عطیه برگشت ، لحنش جدي شد و گفت او

گو؟السادات بشم؟ یا حتی بعد از مرگ پریوش، در حالی که خودم باعث مرگ اون و دخترم شده بودم؟ هان؟ تو بهم ب

. فقط بیست و شش سالش بود. اون خیلی جوون بود. این موضوع همیشه منو عذاب داده  ":عمیق کشید و ادامه داد آهی

اگر مادرم اصرار نکرده بود، اگه انقدر به مادرم عالقه نداشتم، هرگز با فخرالسادات . عطیه من تمام عمرم تنها بودم.... آه
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مگه عمر آدم چقدره؟. شد و هر دوي ما رو بدبخت کرداون باعث این کار . ازدواج نمی کردم

نباید اون طور که دلت می خواد زندگی کنی؟ چرا باید مجبور باشی با کسی زندگی کنی که نه تو حرف اونو می  چرا

فهمی، نه اون حرف تو رو؟ حتی اگه صد سال هم عمر کنی، وقتی کسی رو نداشته باشی باهاش حرف بزنی، وقتی تمام 

".حساس تنهایی کنی، انگار اصال زندگی نکرديمدت ا

عطیه به وضوح حلقه ي اشک را در چشمان او که حاال رنج و سرخوردگی در . بهادر خان از سخن گفتن باز ایستاد امیر

نمی توانست انکار کند که او براستی عمري تنها بوده . آن مشهود بود، می دید و بی آنکه بخواهد، دلش به حال او سوخت

.به حرف زدن کرد روعت و در حالی که لحن کالمش تغییر کرده بود، شاس

".بابت گستاخیم معذرت می خوام. زیادي تند رفتم. متاسفم آقا، حق با شماس، منو ببخشین"

خوشحالم که فهمیدي من انقدر ها هم پست و نامرد . اشکالی نداره ،دختر جون  ":بهادر خان لبخندي زد و گفت امیر

اگه می بینی از این عشق . هی سرنوشت وادارت می کنه جبر زمان رو بپذیري، همون طور که من پذیرفتمگا. نیستم

".وگرنه فقط عذابش واسه آدم می مونه ،عشق باید دو جانبه باشه . منعت می کنم، واسه خاطر خودته

ازدواج فریبرز خط . و نه تکذیبترجیح می داد عشقی را که به فریبرز دارد، نه تایید کند . در سکوت گوش داد عطیه

نمی توانست محبتی را که در قلبش النه کرده بود، . ولی او به هر حال عاشق می ماند. بطالنی بود به روي تمام رویاهایش

بنابراین هیچ جوابی به امیر بهادر خان نداد ، اما احساس می . را مطمئن بود نای. نه حاال، نه هیچ زمان دیگر. بیرون براند

.د دیگر آن نفرت گذشته را به او ندارد که هیچ، تا حدي هم در موردش رقت قلب پیدا کرده استکر

دلم می خواد با هم دوست باشیم، دوست ندارم به چشم ارباب  ":از جا بلند شد تا برود، امیر بهادر خان گفت وقتی

"قبوله؟. نگاهم کنی 

".قبوله آقا ":لبخندي زد و گفت عطیه

"خوب، حاال پیغامی واسه دوستات نداري؟. از این کلمه متنفرم. من آقا آقا نگوانقدرم به  "
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از . عاشق واقعی اونه که سعادت معشوقش رو بخواد . چرا واسه فرزانه یه نامه دارم و براي فریبرز آرزوي خوشبختی"

. اونا تا رفتن منو فراموش کردن در حالی که. من همیشه به یادشون بودم. قول من به هر دوي اونا بگین خیلی بی معرفتن

".رو می نویسم و تا شب می رسونمش به شما هراستی، نام... خودتونم سفر خوبی داشته باشین

بابت همه ي متشکرم ، مخصوصا اینکه باعث شدي بعد از سال ها احساس کنم یکی هست به حرفام . متشکرم، دختر"

".گوش بده

را که تمام مدت در گلو نگه داشته بود، رها کرد و به درگاه خدا استغاثه کرد یا عطیه از اتاق بیرون رفت، بغضی  وقتی

.کمکش کند عشق فریبرز را از ذهنش پاك کند ، یا تاب تحمل چنین رنجی را به او ارزانی دارد

6فصل

 ییندا. رشان کرده بودمادرشان به شدت آزرده خاط امدنیتابانه منتظر ورود پدرشان بودند، اگرچه ن یو فرزانه ب برزیفر

البته . دید یدر مورد مادرش م شانیپر ییافتاده است، چرا که مدتها بود خوابها یگفت حتما اتفاق یبه فرزانه م یدرون

.خواست فکر بد به ذهنش راه دهد یاصال دلش نم. کرد ینگاه م هیبه قض نانهیبه اندازه او نگران بود و خوش ب برزیفر

او هر  داریبودند و شوق د دهیاز دو سال بود که پدرشان را ند شیب. داشتند بیغر یشور و شوق صبح آن روز، هر دو از

عاشق شده بود، و سرش گرم عشق بود، و مثل فرزانه . داشت يحال و روز بهتر برزیالبته فر. زده کرده بود جانیدو ه

 فشیکند و تکل يتر محبوبش خواستگارپدرش آمد، از دخ یوقتکرد، اما عجله داشت که  ینم یاحساس غربت و دلتنگ

خواندند و در  یدانشگاه درس م کیهر دو در . سال بعد از آمدنش به انگلستان با او آشنا شده بود کی. روشن شود

به  نجاکه در هما ،یرانیا يو پدر یسیانگل يدو رگه بود از مادر يدختر کایمل. به هم دل بسته بودند یمدت زمان کوتاه

شکستند، اما  یسر و دست م شیدانشگاه برا ياز پسرها ياریبود که بس نیو مت بایز يدختر. زرگ شده بودآمده و ب ایدن

متناسب،  يجذاب و قد و باال یبا آن چهره شرق برزیهم فر یو به راست. توانسته بود نظر او را جلب کند برزیفقط فر
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. دندینام یقرن م تیوستانشان آنان را رومئو و ژولکه د دندیورز یعشق م گریکدیچنان به . کم نداشت کایاز مل يزیچ

داشتند  میتصم. روح هستند در دو جسم کیییباهم بودند، گو شهیرا نداشتند و هم گریکدیاز  ییلحظه جدا کیطاقت 

 داد هر جا محبوبش یم حیبود، ترج رانیعاشق ا کایمل نکهیبرگردند، چون عالوه برا رانیبه ا التشانیتحص انیبعد از پا

.کنند یخواهد زندگ یم

 دنیدلشان نبود و شوق د يدل تو. دندیحامل پدرشان به فرودگاه رس يمایقبل از نشستن هواپ یقیو فرزانه دقا برزیفر

.مسافران چشم دوختند ينشست و آنان به ورود نیبه زم مایباالخره هواپ. زده شان کرده بود جانیپدر ه

".پدر اومد. اوناهش برز،یفر ،یه": زد ادیو فر دیفرزانه پدرش را د اول

دست تکان  شیو برا دیدواند، همزمان دخترش را د یاستقبال کنندگان چشم م تیجمع انیخان هم که در م ربهادریام

.و نفسش به شماره افتاده بود دیدو یآنان م يشتاب زده به سو. کرد یم یتاب یب نهیقلبش در س جانیاز شدت ه. داد

شده  يخود مرد يجاافتاه برا يبا چهره ا برزیفرزانه بزرگتر و خانم تر شده بود و فر. افتیگرید يهر دو را به گونه ا و

.بود

. از او نداشت یهم دست کم برزیفر. افتاد هیمحابا خود را در آغوش پدر انداخت و از شدت شوق به گر یب فرزانه

جدا  گریکدیباالخره از آغوش  یسپس وقت. ردفش یم نهیخان فرزندانش را در آغوش گرفته بود و بر س ربهادریام

خودش جوان  گرینسخه دوم خود او بود، انگار بار د برزیرف. آنان را برانداز کرد یطوالن یخان لحظات ربهادریشدند، ام

فخرالسادات را  یخال يجا کدفعهی. یو دوست داشتن نیریش يو باالبلند با چهره ا فیظر یو فرزانه خانم. شده بود

.آوردن او اشک در چشمانش حلقه بست ادیکرد و با به احساس 

.تابانه سراغ مادرش را گرفت یهمزمان فرزانه ب نکهیعجب ا و

"ومد؟یجون چطوره، پدر؟ چرا همراه شما ن زیعز"

که، قرار نبود؟ ادیجون با شما ب زیقرار بود عز": دنباله اش را گرفت برزیفر و
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".کنم یم فیحاال براتون تعر. سفر مناسب نبود يراستش حالش برا یچرا، ول": دکرد و جواب دا یخان تامل ربهادریام

 گرید یتیزد، حکا یکه در چشمان او موج م یغم. کند یرا از آنان پنهان م یهمان لحظه احساس کرد پدرش مطلب فرزانه

"که نشده، نه؟ يپدر طور": دیپرس. کرد یرا احساس م نیخود ا يفرزانه با شم قو. داشت

".خونه میبهتره بر. سفر خسته ام کرده. دختر ست،یحرف زدن ن يکه جا نجایا": کرد و گفت يخان خنده ا ربهادریام

از  کیچیه اریو همه کس حرف زد، به جز فخرالسادات، که از ذهن هش زیدر تمام طول راه، او درباره همه چ و

.فرزندانش دور نماند

خان به محض ورود  ربهادریام. کردند  یم یه بودند و هر دو باهم در آن زندگاجاره کرد یو فرزانه آپارتمان برزیفر

 يو فرزانه در سکوت در راهرو برزیکه فر یاز آنجا کرد، در حال دیو تمج فیشروع به گشت زدن در آپارتمان و تعر

.و به او چشم دوخته بودند ستادهیا يورود

"ومد؟یهمراهتون ن زیچرا عز نیو نگ نیطفره بر نیخوا یم یک پدر، تا": باالخره طاقت فرزانه تمام شد و گفت و

تکان  يسر. شان دهد ياز آن باز شیانصاف نبود ب. هر دو منتظر بودند. شد رهیخان در سکوت به آن دو خ ربهادریام

".تا براتون بگم نینیبش نیایب. نجایا نیایب. باشه": داد و گفت

دونم از کجا  یاصال نم": آن دو، باالخره گفت رهیسکوت در مقابل نگاه خ ینشست و پس از لحظات یمبل يرو زیخود ن و

".شروع کنم

.و نگاه نگران و ملتمس خود را به چشمان مملو از اشک پدر دوخت ختیفرزانه فرو ر قلب

.. .بگم که يو حضور امیفکر کردم بهتره خودم ب. نیغربت ناراحت بش يخواست تو یدلم نم... راستش... نیدون یم"

...شدم و یدل نگرانتون م يخوب، اون طور

"!پدر"

 یلیخ... خوب یلیخ": تکان داد و گفت يتلخ بر لب نشاند، سر يخان لبخند ربهادریکرد، و ام یبود که تحکم م برزیفر
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".رفت شهیهم يمارو تنها گذاشت و برا... بود که مادرتون شیهشت ماهه پ. هشت ماهه. خوب

.مبل از حال رفت يو همانجا رو دیپدرش را نشن يحرفها هیبق گرید. رود یم یاهیس شیاحساس کرد چشمها فرزانه

 یو زار م دیکوب یم واریبود، سرش را به د ستادهیا واریکنار د برزیفر. بپردازد کیدانست به کدام  یخان نم ربهادریام

 یسنفون شیضجه ها يه هوش آمد و صدابعد فرزانه هم ب یو لحظات. دیخراش یقلبش را م برزیفر يچرا چرا گفتنها. زد

 يخبر مرگ مادر، آن هم پس از سالها دور دنیشن. به ماتم شده بود لیتبد شیپ یلحظات یشادمان. را کامل کرد برزیفر

او را نخواهند  گریتوانستند باور کنند که د یچگونه م رند؟یدردناك را بپذ قتیحق نیتوانستند ا یچگونه م. توانفرساست

.دید

دونستم  یخروار خاك؟ م هیریگذاشتنت ز یعنینم؟یب یماهت رو نم يرو گهید یعنیجون،  زیعز:زبان گرفته بود نهفرزا

 يدید برز؟ی، فر يدید. شد یازم دور م رم،یخواستم دستش رو بگ یتا م. دمید یهر شب خوابشو م. داد یم یدلم گواه. 

 یم يچطور. ما دق کرد ياون از دور. میذاشت یتنها نمکاشسرمون اومد؟  ییچه بال يدیشده؟د يطور هیگفتم  یم

اتفاق افتاد؟ يشد؟ چطور یپدر؟ چ ن،یتونم خودمو ببخشم؟ چرا به ما نگفت

 ن؟مطمئنمیبود ششیمرد، شما پ یم یوقت. تنها بود شهیهم. تنها بود  یلیاون خ:ناگهان خشمش را به پدر معطوف کرد و

.بخشمتون یمبخشمتون، پدر هرگز ن ینم ن،یکه نبود

و . حاال موقع سخن گفتن نبود. زندیبر رونیبهادر خان سکوت کرد و اجازه داد ان دو تمام اندوه و خشم خود را ب ریام

 یحاال بچه ها در سکوت نشسته بودند و آرام اشک م. تواند حرفش را بزند یگذشت تا او احساس کرد م یساعت

.ختندیر

"دمیمنم کم عذاب نکش. کردبغل من تموم  يتو. بود یقلب ستیا "

.دوباره خشم آن دو فوران کرد و

؟ یاما شما چ. نیاز آنچه تصورشو بکن شتریب. عاشقتون بود. دوست داشت یلیشما رو خ زیعز: گفت فرزانه
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 گهیمطمئنم حاال د. نیوقت به احساس اون بها نداد چیه. نیهست یشما مرد سنگدل: خصمانه تر بود برزیلحن فر و

خونه، نه، پدر؟ یخروس م کبکتون

 یچطور ممکنه از مرگ اون خوشحال باشم؟ من مرگ دشمن خودمم نم! نیبس کن: بهادر خان از کوره در رفت ریام

.بود زیاون برام محترم و عز یول م،یدیفهم یرو نم گهیدرسته ما زبون همد. نمیتوانم بب

 نیکن یم الیخ ن؟یگرفت یاز مادرمون نم یماه به ماه سراغ میدید یکه م یدر حال میچطور باور کن: زد يپوزخند برزیفر

.میدیتمام عمر از شما ترس. میدیترس یاز شما م. میدخالت کن میدیترس یفقط م. میدیفهم یم. ؟ نه میما خر بود

دست  منیبار بب هیآرزو داشتم .خوردم  یجون غصه م زیواسه عز شهیمن هم. گهیراست م برزیفر: فرزانه اضافه کرد و

جواب  نیخوا یم يحاال چطور. نیکرد یها با اون رفتار م بهیمثل غر شهیاما شما هم. نیکش ینوازش به سرش م

ن؟یوجدانتون رو بد

قبر  هیکار کنم ؟ برم  یچ نیگ یحاال م: زد ادیبهادر خان تمام شد و فر ریو باالخره صبر ام. آن یکیگفت و  یم نیا یکی

 یجور با هم همخون چیمن و اون ه نیفهم یکنه؟ چرا نم یتون م یراض نیخوابم؟ ابغل دست اون بکنم و توش ب

 یاومدم تا تسل دمیبه گور پدرم خند دم؟یکش یمن چ نیفهم یشماها چه م. محاکمه بشم  نجایا ومدمیکه ن م؟منینداشت

.ضاوتتونشما هم گور پدرتون با اون ق. پرواز  نیصبح اول وقت، با اول. رمیحاال هم م. تون بدم 

 یقیدقا. خود بست ياز جا برخاست و به اتاقش رفت و در را به رو یفرزانه به آرام. خشم او هر دو را ساکت کرد  بروز

او . دستانش گرفت انیدر هال نشست و سرش را م ییبهادر خان به تنها ریو ام. کار را کرد  نیهم هم برزیبعد، فر

 ایداد که آنان در دادگاه وجدانشان او را محکوم کنند  ینم یتیاهم گریکرد، اما د یاحساس فرزندانش را هم درك م

. او را بفهمد تیدست کم آن قدر درك داشت که موقع. دید یاو را با شعورتر از فرزندانش م. افتاد هیعط ادیبه . تبرئه

 یلسادات را به آنها مبهتر بود همان ابتدا خبر مرگ فخر ا دیشا. بود  مانیاز آمدن پش. کرد یم یاحساس سرخوردگ

گذشته ها گذشته و . شد زمان را به عقب برگرداند یتم. گشت یبازنم يبله، اشتباه کرده بود، اما آب رفته به جو. داد
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.جبران مافات ناممکن بود

قرار داشت، باز نکرده، همچنان بسته  يورود يهنوز چمدانش در راهرو. به اطراف انداخت  یرا باال کرد و نگاه سرش

لبانش را از هم گشود و همان  يزهر خند. گشت یباز م رانیپرواز به ا نیرفت و با اول یصبح اول وقت از انجا م. ماند یم

از  ییعبور خودرو يبر آپارتمان حکمفرما بود و فقط گهگاه صدا دهندهآزار  یسکوت. دیمبل دراز کش يطور با لباس رو

آهسته از جا . آزاد داشت يبه هوا اجیاحت. داد یبود و آزارش م نیآپارتمان سنگ يهوا. شکست یسکوت را م ابانیخ

.رفت و در را پشت سر خود بست رونیصدا ب یبرخاست و ب

گرفت و  شیرا در پ یسمت. داشت ینشان از زندگ ادهیدست کم عبور خودروها و عابران پ. قابل تحمل تر بود رونیب

 یشبانه، به شلوغ يهجوم مردم به رستورانها و باشگاهها لیت شب، به دلشهر زنده بود و در آن ساع. به راه افتاد ادهیپ

که او در آن شهر به  شیسالها پ. چقدر فرق کرده بود . و انجا را شناخت دیرس یکه به پارک دینکش یطول. روز بود

 نیاول يرفت، رووسط پارك  ياچهیسالنه سالنه به طرف در. متفاوت داشت ییپارك حال و هوا دیرفت، ها یدانشگاه م

.را دراز کرد شینشست و پاها مکتین

از ابر  دهیآسمان پوش.دیوز یسرد م يتابستان بود، سوز نکهیبا ا. دیرس یوهم آور به نظرش م زیسکوت شب همه چ در

 ییاشد؛ اشکه يجار شیاشکها اریاخت یدلش گرفته بود و ب. داد ینم تیرفت باران ببارد، اما او اهم یم اریاخت یبود و ب

در برابر  یلمیاش همچون ف یانسالیو م یجوان ،ینوجوان ،یتمام دوران کودک. بودند دهیعزلت گز يکه سالها گوشه 

آنگاه فخر السادات و . که به آنها داشت  یو دخترش و عشق وشیمادرش افتاد، سپس پر ادیبه . مجسم شد دگانشید

را  یاحساس یفرزندش بود، اما گاه يکه جا يدختر يسوبه  د؛یپر کش هیعط يفرزندانش و دست آخر افکارش به سو

است که نسبت به او در  یچه کشش نیشد از خود بپرسد ا یکرد که باعث م یو چنان سردرگمش م ختیانگ یاو بر م در

دانست ، دور از  یکه او را همچون پدر خود م يسن و سال و نسبت به دختر نیدر ا یاحساس نیکند؟ چن یخود حس م

احساس وجود داشت  نیحق نداشت، اما ا. ممکن نبود. نهاو شده باشد؟ يممکن بود دلبسته  یعنی. دیرس ینظر مذهن به 
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.دیکش یاو پر م يدلتنگ او بود و ذهنش به سو بیغر يبه گونه ا. و قادر نبود سر کوبش کند

فکرش را به فرزندانش  گرید و بار. دست بکشد هودهیافکار ب نیاز ا دیزد که با بیرا تکان داد و به خود نه سرش

 يچگونه . قرار گرفته بود تشانیانیخشم و عص ریدوست داشت، اما حاال هدف ت شتریآنان را از جانش ب. معطوف کرد

رنج سفر را به جان  یمحبت آن دو را از دست داده بود؟ با چه شور و شوق شهیهم يبرا ایآمد؟ آ یبا آنان کنار م ستیبا

!داشت ییهایروزگار چه باز. خنده اش گرفت. ندیبب بود تا آنان را دهیخر

. به خود گرفته بود يبه خود آمد که افق رنگ نقره ا یدانست چه مدت است آنجا نشسته است، و فقط زمان ینم

از جا برخاست و آهسته به . نبود  زیماندن جا گرید. در اثر رطوبت هوا نم دار شده بود و احساس سرما کرد  شیلباسها

 يفرزندانش از او رو. قلبش شکسته بود. رفت ینم شیپ شیهاگشت، اما انگار پا یبه خانه بر م ستیبا یم. فتاد راه ا

.داد یبشدت زجرش م نیتابانده بودند و ا

هم خوابش  دیشا. تا از حال رفت ختیان قدر اشک ر. جانگاه یسرشار از غم یکرد؛ شب يسخت را سپر یشب فرزانه

.دید بیعج ییایچشمانش گرم شد، رو نکهیبمحض ا یبرده بود، ول

فرزانه . اوردیبر زبان ب يآنکه کلمه ا یدردمند و گرفته وارد شد و کنار او نشست، ب ياتاق باز شد، مادرش با چهره ا در

جون؟  زی، عز نیچرا رفت: کان گفت هیاو گذاشت و گر يسر بر زانو نیدانست مادرش مرده است، بنابرا یدر خواب م

م؟یکار کن یما چ ن؟حاالیرو تنها گذاشتچرا ما 

 یچرا باهام حرف نم: فرزانه ملتمسانه گفت. شماتت بار  یهمچنان در سکوت نگاهش را بر او دوخته بود؛ نگاه مادرش

 ذاشتمیشما رو تنها م ستیبا یدونم نم یم. جون زیعز ن،یمنو ببخش ن؟یکن ینگاهم م يطور نیجون؟ چرا ا زی، عز نیزن

.رفتم یو م

رفتن تو آنقدر بد نبود که رفتارت با : بود، گفت زیکه مثل نگاهش سرزنش آم یباالخره مادرش به حرف آمد و با لحن و

.رو برزینه تو رو، نه فر. بخشمت یاگه اون تو رو نبخشه، منم هرگز نم.پدرت بد بود
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ست، به سمت پنجره رفت و در چشم بر مادرش از کنار او برخا د،یایبه خودش ب نکهیشوکه شده بود و قبل از ا فرزانه

.محو شد یهم زدن

. او از جا بلند شد و پنجره را بست . دیوز یسرد به داخل م يپنجره باز بود و سوز يال. دیهراسان از خواب پر فرزانه

 يالحظه . کرد یبوضوح حضور مادرش را حس م. بود  جیبود ، گ دهیکه د یبیعج يایهنوز از رو. داشت  بیغر یاحساس

 برزیهمزمان فر. از او نبود يو پدرش را صدا زد، اما خبر دیدو رونیو ناگهان به خود آمد، از اتاق ب. و فکر کرد ستادیا

.آمد رونیهم از اتاقش ب

.ستیپدر ن برزیفر-

.رو زیخواب عز. دمید یبی، فرزانه، خواب عج یه-

؟!تو هم-

.دیمگر تو هم خواب د. آره -

!دهبو نجایا زیعز-

چطور ممکنه؟-

.میبکن يکار هیدیبا. رفتار ما با پدر خوب نبوده . هم نگرانشه ایاز اون دن. ، اون هنوز پدر رو دوست داره برزیفر-

حاال پدر کجاس؟-

.نجاسیچمدونش که ا. دونم ینم

.گرده یپس حتما بر م-

.هر دو غرق تفکر به انتظار نشستند و

 یلیاونم واسه خودش دال دیشا. میاونو محکوم کن میما حق نداشت دیشا برزیفر: ستبعد فرزانه سکوت را شک یکم

 نیجون هم هم زیبه نظرم در مورد پدر و عز. دهیقرار م گهیسر راه همد یسرنوشت آدما رو اشتباه یگاه. داشته باشه
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.طور بوده

آشفته به داخل آمد، و  يو سر و رو سیخ يباسهابهادر خان با ل ریجواب او را نداده بود که در باز شد و ام برزیفر هنوز

.اومدم چمدونم رو بردارم و برم:گفت ند،یبگو يزیآن دو چ نکهیقبل از ا

کرد و از او  یم یعذر خواه زیکریکه  یدر حال. و در آغوشش گرفت دیدو شیکنان به سو هیاز جا برخاست، گر فرزانه

انداخته بود، اما از حالتش  ریاو همچنان سرش را به ز. جلو رفت یچند قدم زین برزیفر. خواست آنان را ببخشد یم

.است مانیمعلوم بود از کرده پش

 یآورد چه اتفاق یاشک شوق در چشمانش حلقه بسته بود و سر در نم. ستینگر یبهادر خان ناباورانه به آن دو م ریام

.افتاده است

ظاهرا سرما خورده بود . لباسش را عوض کند و به بستر برودشده بود، کمک کرد  دهیبه او که مثل موش آب کش فرزانه

 يداروها برزیداغ آماده کرد و فر یسوپ شیفرزانه برا. و به دستور فرزندانش تمام روز را در رختخواب گذراند

.خود را به او خوراند يزیتجو

.يمعلومه وقتت رو تلف نکرد. پسر ،یهست یتو پزشک حاذق: گفت برزیشب بود که حال او بهتر شد و رو به فر اواخر

.شتریرو درمان کنم ف نه ب یتوانم سرماخوردگ یفعال فقط م: کرد و گفت يخنده ا برزیفر

.رو دست نداره یدانشکده پزشک يتو. هستن یهمه استادهاش ازش راض. گهیدروغ م:معترضانه گفت فرزانه

.يتو هم لنگه ندار. ، فرزانه خانم  یخودت پ:گفت برزیفر

 شیپ نجایچقدر خوشحالم که ا نیدون ینم:گفت. کرد یبه وجود فرزندانش افتخار م. بهادر خان غرق لذت بود  ریام

.مطمئنم مادرتونم خوشحاله. شمام

.طوره پدر نیهم قایدق: انداختند و هم صدا گفتند گریکدیبه  ینگاه برزیو فر فرزانه

***



کتابخانه نودهشتیا  زهرا متین -بیداري دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 86

با فرزندانش بود و در  ینیبهادر خان غرق در لذت همنش ریآمد، ام که پس از آن يزیو خاطره برانگ ریدلپذ يروزها یط

آنان او را  نکهیبا ا. خواست یدانست او تا چه اندازه خاطر فرزندانش را م یم. کرد یم یفخر السادات را خال يدل جا

از  يدانست دور یوطن کرده بودند و او م يها به اصرار او جال بچه.توانست خودش را ببخشد یبودند، خود نم دهیبخش

مساله موجبات اندوه روز  نیهم دیو شا. بر روح و روان مادرشان وارد خواهد کرد يریجبران ناپذ يآنان چه لطمه 

کرد فخر السادات با ان  یآرزو م. بازگشت کرده بود  یب يسفر یافزون فخر السادات را فراهم آورده و عاقبت او را راه

 يعشقها يدر گستره . است  یافتنیدست  ییدانست که آرزو یخشد، و ته قلبش مبب زیقصور او را ن نیقلب پاکش ا

.بخشنده اند شهیورزند، هم یآنان که ما را دوست دارند و به ما عشق م. مرگ  یوجود ندارد، حت ییفنا چیه نیراست

 زیمرگ مادر ن نیاما غم سنگ شمرد، یبا علم به از دست دادن مادر و محبت او، وجود پدر را در کنار خود مغتنم م فرزانه

.از بار اندوهش بکاهد یتا اندک ختیر یاشک م افت،ییم یکرد و تا خلوت یم ینیهمچنان بر قلبش سنگ

فقدان مادر را  يگذشت که غرق در تفکرات اندوه بار خود در اتاقش نشسته بود و روزها یاز آمدن پدرش م يا هفته

از آنها حضور  کیچیفن کرده بودند، مراسمش برگزار شده بود و او در همادرش مرده بود، او را د. کرد یمرور م

ه؟یاو که بود؟عط يمجلس زنانه  يصاحب عزا. نداشت

آن را کجا . فرستاده و هنوز فرصت نکرده بود آن را بخواند شیافتاد که او برا ينامه ا ادیناگهان به  ه،یعط يادآوریبا

تخت نشست  يلبه . کرد  شیدایحواس پرت شده بود؟گشت و گشت تا باالخره پچقدر . آورد ینم ادیگذاشته بود؟ به 

او تنگ شده بود، از  يدلش بشدت برا نکهیبا ا. بغل دستش نشسته است هیکرد عط یاحساس م. و پاکت را باز کرد

به هر حال،  .بود که چرا دست کم او زودتر نامه ننوشته و آنان را از مرگ مادرشان مطلع نکرده است یدستش عصبان

.نامه را باز کرد و خواند. کرد ینم یفرق گریحاال د

از من سر زده  ییخطا دیشا ای. برفت دهیاز دل برود هر ان که از د ندیگو یدلم، خواهر مهربانم، راست است که م زیعز

که به  ستین يدان لحظه ااما ب. یکن یموجود دلتنگ و تنها نم نیاز ا يادیقرار گرفته ام و  نمیتو نازن يمهر یکه مورد ب
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 برزیبا تمام وجودم به تو و فر. يدرگذشت مادر مهربانت آگاه شده ا يهیقض زحتما تا حاال ا. نباشم  برزیتو و فر ادی

 يکاش در کنارت بودم ، سرت را رو يا. کنم  یو جانکاه خودم را هم همراهش م قیو تاسف و تاثر عم میگو یم تیتسل

به . رسد یبه ات نم تممان فاصله است و دس نیاما چه کنم که فرسنگها ب. دادم  یم تیتسالگذاشتم و  یشانه ام م

که از مرگ خانم  یهشت ماه نیدر ا میاگر بگو. کمیبا توست و در غمت شر شهیهرحال، بدان که قلب و روحم هم

. من هم بود زیتو، بلکه عز زیها عزاو نه تن. به گزاف نگفته ام  یدرد و رنج داشته ام ، سخن ییایسادات گذشته است دن

چه شبها که کنارش نشستم و به . داشتم  یاش م یو همچون جان گرام دمشیپرست یممن او را دوست نداشتم ، بلکه 

. ختیر یکه در فقدان عشق همسر و فراق فرزندانش م ییاشکها ختم،یاشک ر شیگوش دادم و با اشکها شیدرد دلها

 یمیمادر چه درد عظ قداندانم قلب پر عطوفتت در ف یم. را گذرانده ام  یو چه احظات دردناکداند بعد از ا یفقط خدا م

 یکه توانستم سع ییدر کنارش بودم و تا جا قهیدق نیکه تا آخر برز،یهم تو هم فر د،یخواهد شما بدان یدارد، اما دلم م

که با شما بسته  يمن به عهد یش را دارد، ولخود يبو یدانم هر گل یالبته م. پر کنم شیشما را برا یخال يکردم جا

از  م،یگو یار تو م. زنم  یآکنده از درد ساعتها با او حرف م یروم و با دل یهفته سر مزارش م ره. ماندم بندیبودم پا

انجا از عالم ملکوت بود و بال و پر زنان به هم. او انسان نبود. و از آنچه قلب و روحم را به آتش کشانده است  برز،یفر

پاك  رمیمن زنده است که هرگز از لوح ضم الیخخاك است اما روحش در آسمان است و چنان در  ریجسمش ز. شتافت

 د،یخواهم پدرتان را ببخش یصبر و آرامش بدهد، و از شما هم م برزیخواهم به تو و فر یمهربان م ياز خدا. نخواهد شد

مادرتان  د،یاو محبوب قلب مادرتان بود و هر قدر به او محبت کن .است  دهیرنج کش اریبس زیچون او هم در سوگ ان عز

که  دینکن يکار. او خود قضاوت کند دیبگذار. مگر خداوند ست،یواقف ن یکس به اعمال کس چیه.دیخشنود کرده ا ار

که بود  يزیچ نیا. خداوند خواهد شد  تیلطف و عنا نیتر عیرف گاهیبخشد، جا یکه م یقلب. دیشو مانیپش يروز

در هر  دوارمیام. کنم  یم يبازگشتتان روزشمار يلحظه  يتنگ شده و در آرزو تانیدلم برا. گفت یم شیمادرتان هم

.دیموفق باش یتیحال و موقع
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هیعط دارید دیام به

ان تر مهرب هیعط. بود زاریکه در مورد او روا داشته بود، از خود ب يبابت قصور. بود سیفرزانه خ ياز اشکها هیعط ينامه

. نگذاشته بود شیاز مادر او مراقبت کرده و تنها یواقع يدر تمام آن مدت همچون فرزند. کرد  یاز ان بود که او تصور م

يفداکار نیا ستیبا یفرزانه م

.به ذهن سپرد را

 زانین را متوانست گره آ یداشت که نم جانیه يبه قدر.رفت یبود و با کراواتش کلنجار م ستادهیا نهیآ يجلو برزیفر

.به ساعت شش نمانده و او هنوز حاضر نشده بود يزیچ.کند

بود  تیاگه عروس.تهیحاال خوبه فقط شب نامزد!برزی،فریکن یچقدر فس فس م":در اتاق او را باز کرد و گفت فرزانه

"!گهیبجنب د.يداد یچقدر طولش م

".شمیاالن حاضر م.انقدر غر نزن،دختر"

به پسر جوان و برازنده اش انداخت و ناگهان  نیاز سر تحس یبود،نگاه ستادهیت سر فرزانه ابهادر خان که حاال پش ریام

.شده باشد برزیداد گرفتار عشق فر یبه او حق م.افتاد هیعط ادیبه 

بذار کمکت .نداره يبستن که کار ،پسر؟کراواتيچرا انقدر دستپاچه ا":رفت،گفت یم برزیکه به سمت فر یحال در

".کنم

لباس .خورهیبه هم م یحالم از لباس رسم!کراوات بستن هم شد کار؟.شم یممنون م".رفتیکمک پدرش را پذبرزیفر

".اسپورت راحت تره

تموم ...خوب.تنت باشه یلباس رسم دیبا.تهیامشب شب نامزد.د،پسریلباس اسپورت پوش شهیهمه جا که نم یول"
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".بفرما.شد

".یباش ادیز کایترسم واسه سر مل یم!پسر يشد يا کهیعجب ت":زد و گفت یسوت فرزانه

".نهیبب يکه پسرشو تو لباس داماد یجون خال زیعز يجا":چهره اش را پوشاند و گفت یناگهان غم و

داد که اکنون  نانیبهادر خان نجواکنان به آن ها اطم ریام.به نم نشست و جو اتاق عوض شد برزیحرف چشمان فر نیا با

خوب ":آن ها را عوض کند،گفت يحال و هوا نکهیا يهست،سپس برا زیناهظر همه چ مادرشان در آنجا حضور دارد و

".مینشده بجنب مونیها بعتره تا عروس پش گه،بچهید

بهادر خان هم دلشوره داشت،اما  ریام.شد یم شتریب برزیشدند،دلشوره فر یتر م کیبه خانه دکتر فرازمند نزد هرچه

سن و  نیاو معتقد بود ازدواج در ا.برود یزندگ تیبار مسوول ریز يزود نیاخواست پسرش به  یبود که نم نیا لشیدل

او و  نیب يخواست دوباره برخورد یاز آنجا مع نم یشود،ولیم شرفتشیبندد و مانع پ یرا م برزیفر يسال دست و پا

.کرد یخود را ابراز نم د،مخالفتیایب شیپسرش پ

که با عادات و  يدانست از خانواده ا یم.کرد یبهادر خان تصورش را م ریام از آنان همان بود که کایخانواده مل استقبال

 يخانواده ا.امدیالبته از آنان بدش ن.هار را داشته باشد یشرق تیمیو صم یتواند انتظار گرم یرسوم غرب خو گرفته، نم

بهادر خان را ناخشنود  ریام نیاداد و  یمتکبر نشان م يبود،تا حدود بایز چهگر کایخود مل یدند،ولیرس یبه نظر م لیاص

اول را از دست داد و  یگانگیتر شد و حالت ب یبه هر حال،مجلس کم کم خودمان.آورد ادشیرا به  هیکرد و باز هم عط

را گذاشته بود و  ییتدااب ریرا به خودش جلب کند،تاث ندهیکرد توجه پدر شوهر آ یم یسع یلیخ نکهیهم با ا کایمل

.بدهد رییادر خان را تغبه رینتوانست نظر ام

مخالف  رانیبا اقامت دخترش در ا یندارد و حت رانیبه ا یبرد دکتر فرازمند عالقه چندان یبهادر خان پ ریگفتگو،ام ضمن

یول.است

 ستیبایخان م ربهادریبود وگرنه ام يدواریام يخودش جا نیکه ا. کنه یزندگ رانیبا شوهرش در ا دادیم حیترج کایمل
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ساده برگزار شد و قرار گذاشتند تا سال فخرالسادات صبر کنند و بعد  اریبس يمراسم نامزد زدیم پسرش رو دیق

رندیبگ یعروس

 ریام. یوخانوادش پرس کاینظر پدرش را در مورد مل برزیامدند فر رونیدکتر فرازمند ب يخونه  نکهازیا بمحض

.شدرا باز کردو سوار  لیبدهد در اتوموب یانکه جواب یبهادرخان ب

ه؟یخوب پدر نظرت چ: دوباره گفت برزیو فرزانه هم سوار شدند فر برزیفر یوقت

.یکن یزندگ يخوایتو م.ادیب نیریش يبه دهن بز دیبگم پسر؟ علف با یچ: تکان دادو گفت يبهادر خان سر ریام

پر افاده و ...بگم يورچط...یاما کم ستین يدختر بد کایبه نظرمن مل. من بگم پدر نیبزار: دخالت کردو گفت فرزانه

.متکبره

.جوشه رید یاون فقط کم. ستین يطور نیاصال ا:اعتراض کرد برزیفر

نظرو داره مگه نه پدر؟ نیمن مطمئنم پدر هم هم.منه ینظر شخص نیبه هر حال ا. برادر یتو راست بگ دیشا:گفت فرزانه

 نهیا لشیدل برزیبه قول فر دیاما شا نهینم همراستش نظر م:تامل کرد وسپس گفت یبهادر خان در دادن جواب کم ریام

 يها اریهاش با مع اریبزرگ شده مع نجایکه چون ا نهیمن ا ینگران تشیخصوص نیاما جدا از ا. شهیبا ادما اخت م ریکه د

.مام نخونه

.نیکنیدر مورد اون اشتباه م نیفهمیباالخره هم شما هم فرزانه م.ستین نطوریاصال ا:گفت برزیفر

هم  گهید يزهایچ یلیخ دیو نجابت با ییبایبه نظر من زن بجز ز یدونیم. باشه پسر نطوریا دوارمیهادر خان گفت امب ریام

.دمیدختره ند نیتو ا زارویمن اون چ...راستش. خودش کنه ریداشته باشه تا مرد رو اس

.کامال با شما موافقم پدر:گفت يزیام طنتیبا لحن ش فرزانه

هم به  یوقت. نزد یحرف چیه گریدر هم رفت و تا خانه د شیپدر و خواهرش دلخور شد سگرمه هااز اظهار نظر  برزیفر

.به هم انداختندو لبخند زدند یپدر و دختر نگاه. و دلخوربه اتاقش رفت و در را محکم به هم زد یعصبان دندیخانه رس
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از حال  یوقت. امدو به اشپز خانه رفت ونریهمانطور اخمالود از اتاق ب برزینگذشته بود که فر يا قهیچند دق هنوز

!ابویبه اسب شاه گفتند : گفت برزیفرزانه رو به پدرش کردو با اشاره به فر گذشتیم

 نیتوه کایحاال به مل دمازیمواظب حرف زدنت باش اجازه نم: نگاه خشم الودش را به فرزانه دوخت و گفت ستادیا برزیفر

.یکن

پسرجون ما که بد  نیبب ":گفت برزیدخالت کرد و رو به فر ردیگیجنگ باال م بیعنقر دیدیکه به وضوح م ربهادرخانیام

"...اما ستیدختره بد ن نیا.میخوایتو رو نم

اصال معلومه حرف  ن؟یکنیمنو راحت نم الیو خ نیمخالف نیگیچرا روراست نم".جرقه بود و منفجر شد هیمنتظر  برزیفر

و  دیق یمتکبره البد ب نیگیکه م نویا کهیامل و فنات نیگفتیجون رو که م زیه؟ عزخوب یبه نظرتون چه زن ه؟یحساب شما چ

".بند هم هست

"...گوش کن پسر"

 یو زندگ نینداد تیجون اهم زیکدوم از ما مخصوصاا عز چیشما به اساس و عواطف ه. پدر نینه شما گوش کن"

.نیخودتونو کرد

".گنیم یاون چ نویا ستینبرام مهم . کارو بکنم نیهم خوامیم قایدق منم

.من که نگفتم مخالفم ؟یکنیم یرو باهم قاط لیجون چرا مسا پسر

جون مقصر  زیهنوز هم شمارو بابت مرگ عز. من هنوز نظرم نسبت به شما عوض نشده. ستیمهم ن نیمخالف هم باش"

"خورهیجون م زیبه عز يه اچه ضرب نیدونستیکه م یدر حال جایا نیشما مارو فرستاد. ببخشمتون تونمینم دونمویم

"...شرفتیپسر؟ من فقط خواستم شماها پ یزنیم هیحرفا چ نیا"

وقت شمارو نداشت و  چیخوب معلومه ه. کنم ومادرم زنده باشه ينوکر دادمیم حیمن ترج شرفت؟یکدوم پ شرفت؟یپ"

پدر که شما به  نیقبول کن.رشتیشما از همه ب یول میما هممون مقصر. مردیم کردویمارو هم از دست داده بود دق م
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".نیکشت اونونجایو با فرستادن ما به ا نیکرد کیاونو به مرگ نزد جیتدر

طاقتش تموم  دیاخر رو شن يجمله  یوقت یتلخ و گزنده حمالت پسرش رو تحمل کرده بودول یدر سکوت ربهادرخانیام

من  یدونیچه م ؟یدونیما م یاز زندگ یچ ؟تویگیم یچ یفهمیاصال م.خفه شو پسر:زد ادیفر نیو خشماگ دیشدو از جا جه

"دم؟یکش يچه زجر

فرزانه هم هاج و واج به اندو نگاه .کرده بود خکوبیرا درجا م برزیفر ادشیفر يصدا.دیلرزیاشکارا م او

شروع به  یبار وقت نیدستانش گرفت و ا انیسرش را م یطوالن یمبل نشست مدت يدوباره رو ربهادرخانیام.کردیم

.مانست یبه نجوا م شین کردصداحرف زد

نبود  یچیه.کنه از مرگ اون خوشحالم الیخ یکس ستیانصاف ن.قبول دارم که عاشق مادرتون نبودم اما دوسش داشتم"

 کنمیهزار بار خودمو سرزنش م يروز نمیهمیبرا. براش کم گذاشتمو چقدر غصه خورد دونمیم.مادر بچه هام که بود

به زور . کنم کاریچ دونمیخسته ام انقدر داغونم که نم رانقد. نها نبودمو کم غصه نخوردمکم ت.دمیامامنم کم زجر نکش

بهتر بود اصال  دیشا.وجود بچه هام بود که حاال اونم از دست دادم میسالهاس که تنها دلخوش. کشمیدارم خودمو م

"نجایا ومدمینم

به سرعت به  برزیدوخت که باعث شد فر برزیبه فرنگا خصم الودش را . قرار گرفته بود ریبه شدت تحت تاث فرزانه

. کردیم ییاز او دلجو يبه نحو ستیبا یم. سپس او از جا بلند و به سمت پدرش رفت.اتاقش برودو در را به هم بکوبد

.را نداشتند یجز پدرشان کس برزیاو وفر گهیحاال د

"خوامیاز شما معذرت م من از طرف اون.خودشو مهار کنه تونهیجوونه و نم نیپدر اونو ببخش"

 ينطوریا دمیبه هرحال شا. نیمنو ببخش دیشماها با. گفتینم راهیب ادمینه اون ز:کردو گفت يزهر خند ربهادرخانیام

.دارم یگاهیشماها چه جا شیپ دونمیم گهیحاال د. بهتر شد
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تحت فشار  يادیامشب ز رزبیفر.میدوستتون دار نیباوز کن.میو ندار یما که جز شما کس. پدر نیحرفارو نزن نیا"

".خوادیاشتباه کرده و ازتون معذرت م فهمهیم ادیمطمئنم حالش که جا ب.بود

".بهتره ينطوریا.بهتره من هرچه زود تر برگردم خونم.جمع کرد شهیرو نم ختهیاب ر.دختر جون کنهینم یفرق گهید"

.انان ندارد يبرا یارزش چیاست و در مقام پدر هفرزندانش از دست داده  انیحرمت خود را م دانستیم.جا بلند شد اواز

 تیرعا دشیسپ يدر انجا دست کم ارج و قرب داشت و احترام مو.به خلوتگاه خودش گشتیبه خانه اش برم ستیبایم

.شدیم

. را بخواباند لهیغا يبه نحو خواستیشده بود به شدت ناراحت بود و دلش م جادیپدر و برادرش ا نیکه ب یاز حالت فرزانه

پدرش  خواستیدلش نم. بود  ختهیامده بود بکل اعصاب اورا به هم ر شیانها پ نیکه ب یغم از دست دادن مادر و کدورت

.فکر بود که چه کند نیدر ا شبو او تمام . تلخ انان راترك کند يبا خاطره ا

از  نمودیکه به شدت شرمنده م یصبحانه درحال زیشد و صبح روز بعد سر م شقدمیخود پ برزیفر.الزم نشد اقدام کند اما

سابق را نزد  يان وجهه  گرید کردیاحساس م قایاما عم رفتیاورا پذ یعذر خواه ربهادرخانیام. کرد یپدرش عذرخواه

 اریاو بس. نگران دخترش بود یفقط کم. ان قفس را تحمل کند توانستینم گرید. بازگشت عجله داشت يانان ندارد و برا

.مادرش بود اتیوارث خصوص يادیحدود ز وتا فالطبعیحساس و لط

.دادیبود وترس از دست دادن او ازارش م نیاز رفتن پدرش غمگ. کردیم هیفرزانه گر بستیچمدانش را م یوقت

مخالفت  ربهادرخانیگذاشت ام انیموضوع را با او در م نیا یوقت یهمراه پدرش به خانه برگردد ول خواستیم دلش

حق با پدرش بود . رفتیپذ لشیرغم م یو فرزانه عل. رش دست پر به کشورش برگرددکردو گفت انتظار دارد دخت

.کرد یانچه را رشته کرده بود پنبه م ستیباینم

. ییجویرا در وجود انان م یبه زندگ دیاست که ام یزانیسخت است و سخت تر از ان ترك عز شهیوداع هم لحظه

در سالن فرودگاه فرزانه را در بغل گرفت  یوقت. دانش را ترك کرداکنده از دردو حسرت فرزن یبا قلب ربهادرخانیام
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.شود شینتوانست مانع بارش اشکها

شرمنده تر از ان بود که بتواند به پدرش . دوخته بود نیدر سکوت نگاهش را به زم برزیفر یول کردیم هیهم گر فرزانه

.نگاه کند

"...پدر من: انکه سرش را بلند کند گفت یاو ب.برداشت برزیرف يبه سو یفرزانه را رها کرد قدم ربهادرخانیام یوقت

بهتر  گرویاونوقت حرف همد یخودت بچه دار بش یوقت.پسر یبگ يزیچ ستیالزم ن".خان به او فرصت نداد ربهادریام

".داره یاون روح حساس.مواظبخواهرت باش.یخوشبخت بش دوارمیام.میفهمیم

.انداخت شیپا ریبه لندن مه الود ز ینگاه ربهادرخانیودراسمان اوج گرفت ام باند برخاست ياز رو مایهواپ کهیهنگام

:لب زمزمه کرد ریشد و ز ریسراز شیاشک ها اریاخت یب

یان روزگار شادمان غیدر

یدر تنعم زندگان غیدر

که طبع شادمان بود يخوش بود چه

تازه و بختم جوان بود دمیام

. بر دل فخرالسادات نشانده و او چقدر صبورانه تحمل کرده بود يز فرزند چه دردا ییجدا کردیبا تمام وجود حس م حاال

 نیحاال محکومم تا اخر عمر بار سنگ.منو ببخش که با حماقتم قلب تو رو شکستم. ببخش منو فخرالسادات:و با خود گفت

 .عذاب وجدان رو به دوش بکشم

7فصل

چشمش به اربابش افتاد،دوان دوان جلو آمد،سالم و  نکهیبود و به محض ادر سالن انتظار فرودگاه مهراباد منتظر  جعفر

بهادر  ریسالها بود که جعفر به عنوان راننده به ام.رفتند لیاو را برداشت و با هم به سمت اتومب يکرد،چمدانها یاحوالپرس
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.دانست یخودش م ينهارباب را خا يکرد و خانه  یخان خدمت م

خوش :بهادر خان باز کرد و دوباره گفت ریام يرا برا لیا را در صندوق عقب بگذارد،در اتومبچمدانه نکهیقبل از ا او

.ن،اربابیاومد

.شه یجا آب و خاك خود آدم نم چیه:و گفت دیکش قیعم یو قبل از سوار شدن،نفس ستادیا لیبهادر خان کنار اتومب ریام

.ارباب نیخوش اومد یلیخ:حرکت باز هم گفت چمدانها را در صندوق عقب جا داد،سوار شد و قبل از جعفر

چه خبرها؟:زد و گفت يبهادر خان لبخند ریام

 یلیخ یلیخ.سوت و کور بود یلیخ ن،خونهیمدت که شما نبود نیفقط ا.امن و امان،ارباب:خنده کنان جواب داد جعفر

.دلمون براتون تنگ شده بود.شهیخونه عوض م يحاال حال و هوا.نیخوش اومد

او هم .خدمتکار يعطا ایاگر جعفر رانده باشد  یکه دوستش دارند،حت یادر خان احساس کرد هنوز هستند کسانبه ریام

.هیعط يکردند،تنگ شده بود،مخصوصا برا یم یکه در ان خانه زندگ یتمام کسان يدلش برا.همه انان را دوست داشت

انها  دنیو او با د.دارند یبودند تا مقدم او را گرام دهیبوق زنان وارد باغ شد،همه به انتظار ورودش صف کش لیاتومب یوقت

.و طراوت ییبایبا انه همه ز هیعط دنیها و آنچه را از سر گذرانده بود فراموش کرد،بخصوص با د یتمام ناکام

خان بهادر  ریو خم شد تا دست او را ببوسد،اما ام دیگذاشت،عطا ذوق زده جلو دو رونیب لیرا از اتومب شیکه پا نیهم

بهادر  ریهبود ام دیتاکنون هرگز ند.تا بناگوش باز شد ششیلطف،ن نهمهیو عطا متعجب از ا.دیرا بوس شیمانع او شد و رو

.که صورتشان ر اببوسد دخان تا بدان حد به خدمتکارانش لطف داشته باش

ه فراموش کرد ارباب آن خانه تک تک انان قرار گرفته بود ک يشاوبه  یمحبت پاك و ب ریبهادر خان چنان تحت تاث ریام

 ریباغبان همه به او خ یغالمعل ه،اطلس،طوبا،ویعط.از سر گذرانده بود سیکه در انگل ییاست،بخصوص پس از ماجرا

.کرد یرا نم تصورشاز او استقبال کردند که  مانهیمقدم گفتند و چنان صم

که نگاهش  یحال د،دریفرامرز و فرزانه را پرس و سالمش را پاسخ گفت،در جواب او که حال دیاو مقابل اطلس رس یوقت
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 يو سوغات برا غامیپ یفرزانه کل.هیسالم رسوندن،مخصوصا به عط.هر دو خوب بودن:ثابت مانده بود،گفت هیعط يرو

.داده هیعط

حالش چطور بود؟.دستش درد نکنه،آقا:بود گفت ستادهیکه کنار اطلس ا هیعط

.دمرو بهت ب غامشیتا پ ایبعدا ب.بود خوب

.اقا حتما

 یبه او آرامش م نیبود که دوستش داشتند و ا یکسان انیدر م.کرد یم ریعرش را س یبهادر از شدت خوشحال ریام

پناه ببرد که سالها  یخواست هر چه زودتر به اتاقش برود و به خلوتگاه مقدس یدلش م.به خانه اش برگشته بود.داد

.و افکار پنهانش بود ییشاهد تنها

سفر را از تن به در کرده بود،عطا را به حضور  یخستگ یطوالن یبهادر خان که بعد از استراحت ریبعد،امروز  صبح

 یرا نزد او بفرستد،و طول هیگذشته بود،دستور داد که عط بتشیفراخواند و بعد از پرس و جو درباره انچه در مدت غ

.ورود خواست يآمد و اجازه  هیکه عط دینکش

.تو ایب

.نیبش:او داد و گفت لیپر مهر تحو يلبخند.بود ستادهیبهادر خان با ربدوشامبر وسط اتاق ا ریام.شدوارد  هیعط

چند بسته بود،مقابل او گذاشت و  يرا که حاو یلیشک یلونینا سهی،کیبهادر خان قبل از هر حرف ریام.نشست هیعط و

.ادیخوشت ب دوارمیام.میبشون کردانتخا گهیهمد قهیالبته با سل.ر وفرزانه برات فرستاده نایا.ایب:گفت

....ن؟منیدیچرازحمت کش.ممنونم آقا:را از دست او گرفت و گفت سهیک نیدلنش یبا شرم هیعط

.قابل تورو نداره.یبگ يزیچ ستین الزم

بودن؟حتما فرق هم کردن،نه؟ یکردن؟راض یکار م یچ:دیرا پرس برزیحال فرزانه و فر هیعط سپس

خانم به  هی.شیدید یم ستیبا یم.هم شده ،فرزانهيهمون طور که تو بزرگ ترو خانم تر شدشه آدم فرق نکنه؟ یم مگه
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...شده اما يهم واسه خودش مرد برزیفر.تمام معنا

فتاده؟یکه براش ن یآقا؟اتفاق یاما چ.هول شد هیعط

...دنیمادرشون ر وفهم هیهمون روز اول که قض یفتاده،ولین ینه،اتفاق

 ریداد و هر بار که ام یبه دقت گوش م هیعط.کرد فیتعر لیه را در انجا بر او گذشته بود،به تفصبهادر خان انچ ریام و

را بسته بود و  شیراه گلو رینفس گ یبغض.کرد یبه قلب او فرو م يشتریاورد،انگار ن یم برزیاز نامزد فر يبهادر خان نما

.شا را حفظ کند يخوددار کرد یم یبشدت سع ،اماشود ریسراز شیرفت اشکها یهر ان احتمال م

عکس آوردم که  ییچندتا هی:گفت شینظر داشت،در ادامه حرف ها ریاو را ز يبهادر خان که کامال حالتها ریام

؟ینیاالن اونا ر وبب يخوا یم.انیبه هم م یلیخ.هیدختر خوشگل.هم هست برزیعکس نامزد فر.ینیبب

 يعکس ها را از رو يبهادر خان دسته  ریام یوقت یثبت داد،ولباشد پاسخ م يکرد لحنش عاد یم یکه سع یدر حال هیعط

عکس ها را نگاه  یکییکیطور که او  نیهم.کامال مشخص بود هیاو دراز کرد،لرزش دستان عط يبرداشت و به سو زیم

.تسوخ هیبه حال عط د،دلشیرس کایمل برزویبه عکس فر بتنو یمراقبش بود و وقت یچشم ریبهادر خان ز ریکرد،ام یم

 کیاز خودش تعجب م.اوردیبر زبان ب یانکه کالم ی،بيگریبعد از د یکیبه دقت عکس ها را از نظر گذراند، هیعط و

از انچه او  باتریبود،ز بایز کایواکنش نشان ندهد؟مل بایز نیچن یبیرق دنیچطور ممکن است آدم عاشق باشد و با د.رد

.داد دلباخته او شده باشد یحق م برزیفر به.دید یم چیخودش را در مقابل او ه.تصورش را کرده بود

 یبه او م رهیکه خ دیبهادر خان را د ریسرش را باال کرد و ام.شد که بر اتاق حکمفرما شده بود یمتوجه سکوت کدفعهی

 دوارمیام.خوشگله:گرفت،گفت یبهادر خان م ریکه عکس ها را به طرف ام يزد و در حا يبه زور لبخند.ستینگر

.خوشبخت بشن

دهد  رییرا تغ نیآن جو سنگ نکهیا ياو نشست و برا يگذاشت،رو به رو زیم يبهادر خان دوباره عکس ها را رو ریام

.خوب حاال از حودت برام بگو:گفت
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و پرورش استخدام دائم  دم،آموزشیطور که شن نیا یول.شه یتموم م گهیتا سه ماه د.خونم ینفس درس م هیبگم؟ یچ

.کنه ینم

.کنم يآنقدر دوست و آشنا دارم که برات کار.نباش زهایچ نینگران ا تو

.آقا ممنونم

.یش یمطمئنم موفق م.هیعط یهست يدختر با وجود تو

 یاز سر آسودگ یامد،نفس رونیاز اتاق ب یگفتگو را هم تخمل کرد و باالخره وقت هیبق هیبود،عط یهر جان کندن به

 گریبار د برزیفر يعکسها دنید.تا در خلوت درددلش را سبک کندداد تنها باشد  یم حیترج.نداشت یحال خوش.دیکش

.دیبگر روزهایتوانست ساعتها و حت یآتش قلبش را شعله ور کرده بود و م

بهادر خان شناخت کامل داشت  ریکه حاال از ام هیعط.شد شتریو بهادر خان ب هیعط نیب تیمیبعد،صمیروزها و هفته ها یط

گذراند و با هم درباره مسائل مختلف  یخود را با او م يکاریسوخت،اوقات ب یاو م یکس یو ب ییتنها يو دلش برا

.کردند یصحبت م

از  یخال زیبهادر خان ن ریام يمصاحبت با او برا.اموخت یاز او م زهایچ اریبرد و بس یمصاحبت ها لذت م نیاز ا هیعط

شد،تارش را  یم قیرق یهم دچار احساسات یگاه.برد یم ادیرا از  یکس یشد و غم ب یاش پر م ییاوقات تنها.لذت نبود

 یرا نم هیروز عط کیعادت کرده بود که اگر  دارهاید نیبه ا ياو به قدر.نواخت یم هیعط يگرفت وبرا یبه دست م

.داشت يگم کرده ا د،انگارید

 نیزد،و در ع ین را پس مبهادر خان آ ریکه مدتها بود ام دیبخش یخود را به احساس ياس و الفت جا نیرفته رفته ا و

مختلف،از محبت  نیخواست و دائم در صدد بود به عناو یم شتریرااز جانش ب هیعط.حال از اعتراف به آن وحشت داشت

کس  چیساخته بود که ه ییایاو در وسعت افکارش دن.اوردیب دستاو را به  مت،دلیگران ق يایهدا دیگرفته تا خر یزبان

 یخود م.کرد دوباره جوانشده است یاحساس م.دیرس یبه خودش م یلیاواخر خ نیا.نبود یبه آن راه هیرا جز عط
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.ستیاست که انکارش ممکن ن دهیدر دلش النه گز یدانست عشق

 يدغدغه ا چیگرفت و ه یخود را در نظر نم تیبود که سن و سال و موقع ختهیدر او برانگ یانیعشق چنان طغ يروین

از دست  شهیهم يرا برا هیبه بار خواهد آمد و چه بسا عط یمیعظ ییببرد،چه رسوا یبه احساس او پ ینداشت که اگر کس

.بدهد

به سرعت  یافت،ولییبه دلش راه م دیشد و ترد یبهادر خان به خود م ریام يرهیخ يگهگاه متوجه نگاه ها زین هیعط

 يجز احساس پدر یسال احساسدر ان سن و  يچطور ممکن بود مرد.کند یکرد که حتما اشتباه م یخود را مجاب م

نسبت به او داشته باشد؟

.خود را نشان داد تیکه واقع دینکش یکرد و طول یاو اشتباه نم یول

بهادر خان تار خود را به دست گرفت و در  ریسپس ام.ر ابه گفتگو گذراندند یمدت گرید يشب هم همچون شبها آن

 دیرس یبه نظر م.داد یدر سکوت نشسته بود و گوش م هیعط.اختنو یرد،ساعت کیم ریس گرید یکه انگار در عالم یحال

 شهیاو هنوز غرق در اند دیخان دست از نواختن کش هادرب ریام یوقت یبرد،چرا که حت یبه سر م گرید یاو هم در عالم

.شروع به حرف زدن کرد یبهادر خان به نرم ریبه خود آمد که ام یبود و فقط وقت

.ت بکنمبرا یخوام اعتراف یامشبم

.به او چشم دوخت و منتظر شد هیعط

 یلیام از خ هیشناختمت،فهم شتریو ب نمیب یم شتریکه تو رو ب یمدت نیا ه؟دریعط هیچ یدون یم:خان ادامه داد ربهادریام

.میجهات با هم تفاهم دار

.همچنان ساکت به او نگاه کرد هیعط

....کنم یمن تصور م...هیعط نیبب

ه؟یبگم،نظرت در مورد من چ ينطوریاصال بذار ا:کرد و ادامه داد یبهادر خان مکث ریام
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هم مهربون  یلیوارسته،با معلومات،خوش مشرب و خ يراستش به نظر من شما مرد...خوب:کرد و گفت يفکر هیعط

.نیهست

 یلیظر تو من خبود که به ن نیاما منظور من ا.رسونه یتو ر وم ،لطفیکه گفت نایا:تکان داد و گفت يبهادر خان سر ریام

رم؟یپ

حرفم خنده دار بود؟ يکجا:دیخان تعجب زده به اونگاه کرد و پرس ربهادریام.خنده ریزد ز هیعط

.سوالتون خنده م انداخت.شازده ستیبه شما ن نیقصدم توه:خنده پاسخ داد انیدر م هیعط

 يجد یر اصاف کرد وبا لحن شیسپس گلو.آرام گرفت یبهادر خان صبر کرد تا او کم ریام.خنده اش شدت گرفت و

خنده هات تموم شد؟:گفت

.خوب حاال جواب منو بده.شازده بله

بگم؟اگه بگم حاال تا  یواهللا چ:است جواب داد دهیدست نکش دنیهنوز کامال از خند دیرس یبه نظر م کهیدر حال هیعط

بزنه،پنجاه و چهار پنج  یلیخ.ادینظر مخوب،ظاهرتون جوون تر از سنتون به  یکه دروغ گفته ام،ول نیراه دار یلیخ يریپ

.سال

.نطور يا که

ن؟یفراش کن دیتجد نیخوا یو م نیسر دار ریر وز یشازده؟نکنه کس نیدیپرس نویا یواسه چ حاال

داره؟ یبیمگه ع:رو مغتنم شمرد و جواب داد تیبهادر خان موقع ریام

هست؟ یحاال طرف ک.البته که نه:و گفت رداویخود ن يهوا سوال کرده بود جا خورد اما به رو یکه ب هیعط

!تو:بهادر خان گفت ریام.بود وقتش

ن؟یگفت یشما چ...من؟شما:و وحشت زده اش را به او دوخت ریشده باشد،نگاه متح يانگار ضربه مغز هیعط

هم مهم  يریپ.میفهم یرو م گهیزبون همد.میبا هم خوشبخت بش میتون یما م:ادامه داد.بهادر خان اصال جا نزد ریام
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دونم واسه خاطر  میالبته .دن یم حیرو ترج ریپ يدوره و زمونه،دخترها مردها نیا يتو.جوون باشه دیدل با.ستین

؟یگ یم یخوب،حاال چ.خوشبختت کنم دمیقول م.يفرق دار هیقیدونم که تو با  یم نمیا یپوله،ول

شازده؟ دیندادعقلتون رو از دست  دیمطمئن:گفت.شنود یکرد درست م یباور نم هیعط

چرا .البته که عقلم رو از دست ندادم:به جلو خم شد و گفت ینشسته بود کم یصندل يبهادر خان همانطور که رو ریام

داره؟ بیچه ع ؟مگهيتعجب کرد نقدریا

فرزانه؟ برزویطور فر نیگن؟هم یم یمردم چ نیگ ین؟نمیکن یخودتون ر ونم يفکر ابرو چیه.نیستیمتوجه ن شمایول

.مهمه نیمن دوستت دارم و ا.خواد بگه یم یهر چ یک هر

ست؟یمهم ن نمیا.همسن فرزانه هستم ن؟تازه،منیبچه هاتونو از دست بد ستیبراتون مهم ن یعنی

.اونا رو هم که قبال از دست داده ام.ستیمهم ن ،نهیتو قبول کن اگه

 یحدود هفتاد سال از سنش م کهیت،در حالساله اس ستیب یزد که انگار جوان یبهادر خان چنان خونسرد حرف م ریام

.گذشت

طلوع  دیگفتند از فردا خورش یاگر به او م.خورده بود کهیشنهادیپ نیاو بشدت از ا.سال داشت کیو  ستیفقط ب هیعط و

بود که  نیمثل ا.افکارش مختل شده بود.شازده را هرگز يازدواج از سو شنهادیپ یکرد،ول یباور م دینخواهد کرد،شا

 یاگر فرزانه م!بر او يوا.شد یم شتریو ب شتریآن ب بیکه هر لحظه عظمت خر یموحش شده بود،کابوس یکابوس دچار

گفت؟ یم د،چهیفهم

که  دید ینم یحال خود را در مقام نیبنشاند،اما در ع شیگشت تا شازده را سر جا یدندان شکن م یبه دنبال جواب هیعط

.به او بکند یجسارت نیچن

دونم  یم:گفت شتریب یکرد و با جرات تشیصبرانه منتظر جواب بود،سکوت او را حمل بر رضا یخان که ببهادر  ریام و

 ینم مونیمطمئن باش پش.دم یماه به ات فرصت م هی،يایبا مساله کنار ب یراحت بتون نکهیا يبرا.باشه.يشد ریغافلگ
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عمره دنبالش  هیکه  یهست یهمون قایتو دق.تبخشم به یم رواصال نصف ثروتم .کنم یناز و نعمت غرق م يتو رو تو.یش

.هم مثل تو نبود وشیپر یحت.گشته ام

 یدلش م.بود تا از انجا فرار کند یفقط منتظر فرصت.بود گرید ییحواسش جا هیعط رایزد،ز یخودش حرف م يبرا او

 ینم.کرد یانه عمل ممحتاط ستیبا یاما م.فتدیبهادر خان ن ریوقت چشمش به ام چیه گریبرود که د ییخواست به جا

.کند نیبهادر خان را خشمگ ریام یگونه واکنش ره دیترس یم.داد یبروز م شنهادیپ نینفرت خود را از ا ستیبا

؟یهست يتو چه فکر:بهادر خان او را به خود آورد ریام يصدا

.برم ن،منیفقط اگه اجازه بد.یچیه یچیه:جواب داد عیسر هیعط

.منتظرم نذار ادیز یول ،باشه،برویتر صحبت کن یا من خودمونبه بعد ب نیخواد از ا یم دلم

 یبدنش چنان سست و کرخت شده بود که احساس م یخواست برود ول یدلش م.تکان داد دییسرش را به نشانه تا هیعط

ا گرفت و از ج زیرا به لبه م د،دستشیکش قیعم ینفس.سقوط خواهد کرد نیکه از جا بلند شود،با سر به زم نیکرد هم

رفت ودر را پشت  رونیب نکهیو به محض ا.آهسته به سمت در به راه افتاد.کرد تعادلش را حفظ کند یم یسع.برخاست

.ختیگر ویسر خود بست،دوان دوان از النه د

چقدر از او نفرت .کرده بود زیاسارت او دندان ت يبود که برا يویبهادر خان از نظر او همچون د ریام و؟بله،اکنونید

شازده چطور به خود .کرده است انتیخ زانشیعز نیزتریکرد به عز یاحساس م.بود زاریاز خودش هم ب یحت.داشت

ازدواج بدهد؟ شنهادیاجازه داده بود به او پ

کرده بود انها را  یمدت سع نیکه تمام ا ییخورد و اشکها نیبه شدت زم د،ناگهانیدو یکرد و م یم هیطور که گر نیهم

کف .به خود انداخت یبلند شد و نگاه نیزم ياز رو یبه سخت.او بود ریهمه اش تقص!ت به شازدهلعن.شد يپس براند،جار

سوخت،اما زخم قلبش به مراتب  یشده بود و م یباغ زخم يورود هرا يها زهیدستها و زانوانش در اثر اصابت با سنگ ر

ماجرا  نیا ندیاز عواقب ناخوشا.دیطلبیکرد که مرگ خود رااز خدا م یو عجز م يدیچنان احساس نوم.دردناك تر بود
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 یب درشبرو برگرد پدرو ما یداد،ب یم یو پاسخ منف ستادیا یبهادر خان م ریام ياگر در برابر خواسته .وحشت داشت

شان  یچارگیگرفتند و ب یصورت،در آن سن وسال در تنگنا قرار م نیشدند و در ا یاز ان خانه رانده م یحق و حقوق چیه

عمل دهشت  نیاما تن به چن ردیحاضر بود بم.بود ختهیداد،خاك عالم را بر سر خودش ر یگر پاسخ مثبت مو ا.بود یحتم

لشیسن و سال ف نیکند که در ا میتقد يرمردیاش را به پ یجوان نیریش يو آرزوها دهایچطور ممکن بود ام.ندهد يبار

هندوستان کرده بود؟ ادی

 نطوریخواستم ا ینم چوقتیمن ه.کمکم کن ایخدا.بود،دست به دامان خدا شد به هق هق افتاده هیاز شدت گر کهیحال در

کار به  نکهیا اد،نهیدر ب ییخواستم از تنها یم.سوخت یبود که دلم براش م نیاگه به اون محبت کردم،فقط واسه ا.بشه

.دهکن و راه چاره رو نشونم ب ا،کمکمیخدا.بکشه نجایا

 نیچطور ممکن بود چن.دیرا به پدرو مادرش بگو هیجرات نداشت قض یحت.ددانست چه کن ینم.ستیگر یگفت و م یم

را تحمل کنند؟ يزیچ

 چیه.و گوش داد ستادید،ایپشت در که رس.لرزان به طرف خانه شان به راه افتاد ییرا تکاند و با گامها شیلباسها خاك

به طرف  نیپاورچ نیاخل شد و پاورچخدا را شکر کرد،آهسته د.بودند دهیظاهرا پدرو مادرش خواب.آمد ینم ییصدا

 چیطلوع فکرك رد و به دنبال راه چاره گشت،اما به ه کینزدبرد؟تا  یاما مگر خوابش م.دیمالفه خز ریبسترش رفت و ز

.رخ دهد يکه فرصت داشت،معجزه ا یماه کینیشد و آرزو کرد در ا یظاهرا همه ره ها به بن بست ختم م.دیجا نرس

8فصل

 ياستخدامش به اداره  یجواب قطع افتیدر يبرا هیز آن شب هولناك گذشته بود وقرار بود آن روز عطا يهفته ا کی

خود خود راکرده بود که  یسع تیتمام طول هفته رابادلشوره واضطراب گذرانده ونها.آموزش وپرورش مراجعه کند

.اش شوند یپاپ لیند وبه دنبال دلببر یاو پ تهآشف یمبادا به حالت روح دیترسیم. کند ياز پدرومادرش دور یحت
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دل  هیقض نیاطلس که از ا.نماز صدازد،اما اوخودش را به خواب زدوازجابلند نشد يا لطلوع بود که مادرش اورابرا صبح

.نماز ینمازهم ب گهید.شهیم دارینداشت ،شروع به غرولندکرد؛هرروز لنگ ظهر از خواب ب یخوش

- بره دنبال کارش دیبا کنه؟امروزیم کنه؟کوهیکار م یوا مگه چ.حتما خسته س .ه ولش کن بذار بخواب:کرد عطادخالت

.از من وتو به فکره شتریخودش ب.رهیم.نترس خانوم .

 شیولباس ها دیخز رونیسروصدا از رختخواب ب یسپس ب. رفتند رونیآنقدر صبر کرد تا پدر ومادرش از اتاق ب هیعط

.دیراپوش

غم وغصه  يبه قدر. غذا نخورده بود یشد درست وحساب یم يهفته ا کیانه نداشت در واقع خوردن صبح يبرا ییاشتها

وبخوصوص از مردها متنفر  ایبهادرخان باعث شده بود او از خودش ،ازدن ریام.کردیم تیکفا شیداشت که همان برا

طول هفته،دائم دست به  در.دادیخاتمه م اشیزندگخواست آن قدرشهامت داشت که به  یدلش م.برزیاز فر یشود، حت

.بود دهیطلب ياریرابه  غمبریدعا بودوخداوپ

از کارمندان  کیچیخدمت کاران که مشغول رفت وروب طبقات بودند،ه د،بجزیآموزش وپرورش رس يبه اداره  یوقت

 سیما رئا. سرکارشان حاضر شوند ینیکارگز يمنتظر بماند تاکارمندان اداره  یساعت کیبودند ومجبور شد  امدهین

.دیاز راه رس هیتر از بق ری،د ندیقسمت که قرار بود اورا بب
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.منتظره تونه سیرئ يتو ،خانم آقا نییبفرما:اورا صدا زد ینیکار گز ياداره  یمنش باالخره

"سالم".رفت سیبلند شد وبه اتاق رئ هیعط

.نینی،بش نییخانم بفرما ریبخ صبح

.دانست قبال سفارش او را کردهاند یم.مراجعه کرده است يچه کار يت براکردوگف ینشست، خودرامعرف هیعط

شما موافقت شده،خانم  يباتقاضا:به آن انداخت وگفت یبرداشت، نگاه زیم ياورا از رو يپرونده  سیرئ يآقا

 یوره مدتکاررو بکنن،طرف مجب نینکننریا،اگر هم ا یرو استخدام رسم یچون فعال دستوره کس نیشانس آورد.یکنعان

...درمورد شما.ادیکنه وبعد به مرکز ب سیرو در مناطق محروم تدر

 دیشا.دیشن یاورا نم يهایحرف گرید.کرد طیشرا یزده شد وشروع به برس هیدر مغز عط يجرقه ا يجرقه ا ناگهان

.که در انتظارش بود ،رخ داده بود يمعجزه ا

منظروتون کجاست؟.مناطق محروم نیشما گفت: بدهد،حرف اورا قطع کرد وگفت  تیآنکه اهم یب
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اطراف .کشور يدورافتاده  يروستاها:به او انداخت وپاسخ داد یاش نگاه یته استکان نکیاز پشت ع ینیکارگز سیرئ

.گهید يهرجا ایزدیرجند،یخرم آباد،ب

.خوبه مثال خرم آباد.دهمیم حیمن مناطق محروم رو به کار در مرکزترج:معطلش نکرد وگفت هیعط

اعزام  یآن دختر جوان تر از آن بودکه به چنان مناطق.کردیشدوتعجب زده نگاهش م یباورش نم ینیکار گز سیرئ

...خانم اونجور جاها نیستیشما متوجه ن:تأمل گفت يبا قدر نیبنابرا.شود

داره؟ یبکنم،اشکال خوادیکه دلم م هیکار نیرو گرفتم ،آقا ا ممیتصم من

ن؟یمطمئن... ینه ول البته که.نه

.مطمئنم بله

.نیکن یهم شروع م یلیتاحکمتون رو بدم وازاول سال تحص نیایروز دوشنبه ب.دمیرو م بشیخوب ترت اریبس
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.نیلطف کرد یلیشما خ.متشکرم متشکرم،آقا

کرد که پشت سر  ینگاه م يبه در رهیآموزش وپرورش همچنان خ ياداره  ینیکارگز سیبعد از رفتن او،رئ یقیتادقا

 .توانست او را از ننگ نجات دهد یبود که م يزیهمان چ نیا. پابند نبود يرو یاز خوشحال هیعط.دخترك بسته شده بود

حاضر بود .تنها راه چاره بود نیا.دیرس یکس به او نم چیشد که دست ه یآنقدر دور م ستیبا یم.رفت یم ستیبا یم

 ییبو یبود کس یمراقب م ستیبا یفقط م.بهادر خان تن ندهد ریبه ازدواج با ام از پدرو مادرش را تحمل کند،اما يدور

.بهادر خان ریازدواج با ام متیبه ق یخواهند شد،حت د،مانعشاو آگاه شون میدانست اگر پدرو مادرش از تصم یم.نبرد

 یلیزودتر از شروع سال تحص يدو سه روز ستیبا یحکمش را گرفته بود و م.را با دلهره گذراند یطول سه هفته آت تمام

 ریبه ام ستیبا یکه م ياز قضا،روز حرکتش مصادف بود با روز.رساند یخرم آباد م یکیخود را به محل خدمتش در نزد

 ستینداشت و تمام ب یاز خوب و بد زندگ يتجربه ا چیهنوز ه کهدر سن و سال او  يدختر يبرا.داد یبهادر خان پاسخ م

راه با هزاران  نیچه بسا در ا.آسان نبود قشیاز تمام عال دنیدل بر.ش را در آن باغ گذرانده بودا یسال بهار زندگ کیو 

ازدواج  بهرا  نیا یخت،ولیر یدر وجودش م میعظ یدور،وحشت يمدت چند سال اقامت در منطقه ا.شد یخطر مواجه م

 نیا ندهیدر آ زیچه بسا او ن ید شد،ولخواه نیدانست شازده از فرار او خشمگ یم.داد یم حیبهادر خان ترج ریبا ام

.ستود یرا م هیعط یکرد و از خودگذشتگ یم دییحرکت را تا

به دور از چشم .دیکش یانتظارش را م یشد،معلوم نبود چه سرنوشت یاگر موفق نم.رفت یدست به عصا راه م ستیبا یم

که  ییته باغ پنهان کرده بود،جا يختمان مخروبه گذاشته و ان را در سا یرا در چمدان ازشیپدرو مادر تمام لوازم مورد ن

نوشت و  یپدرو ومادرش م يبرا ينامه ا ستیبا یم.مانده بود یباق گریکارد کیحاال فقط .دیرس یعقل جن هم به آن نم

.بهادر خان،که آن هم انجام شد ریام ينامه هم برا کی
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اطلس که از .اندازدیب وانیست رختخواب او را در ااز مادرش خوا هیکرد،عط یاطلس رختخوابها را پهن م یشب،وقت آن

!يدیخواب یاونجا نم چوقتیکه ه وان؟تویچرا ا:خواسته دخترش تعجب کرده بودگفت

.بخوابم وانیا يداره؟دوست دارم امشب تو یبیخوب چه ع:پاسخ داد هیعط

.يدیترس یاز جک و جونور م شهیتو که هم:گفت پدرش

شب که  هیتازه .بزرگ شده ام گهیحاال د.اون وقتها بچه بودم.ترسم ینم گهید:و گفت بر گونه پدرش زد يبوسه ا هیعط

.شه یهزار شب نم

 ریاطلس تعجب زده از حرکات غ.ابتدا پدرو سپس مادرش را محکم در آغوش گرفت و بوسه بارانشان کرد هیعط سپس

آسمون هم  ریز.بخواب ؟برویکن یم نیچرا همچ.دختر گهیبسه د:و گفت دیکش رونیرا از آغوش او ب ه،خودیعط يعاد

برات پشه بند ببندم؟ يخوا یم...داره یلذت

.ستمیبچه ن گهیمن که د!یکن یچقدر لوسم م.مامان نه

.یهست یو دوست داشتن نیریش يواسه ما همون دختر کوچولو شهیتو هم.زمیعز چرا

تر از هر  زیعز شیبرا ایکه در دن یوداتقرارش را به پدرو مادرش دوخت،به موج یناگهان ساکت شد و نگاه ب هیعط

بسته مادرو رخسار فرتوتش قلب او را به  نهیو چروك پدر و دستان پ نیچهره پر چ.چقدر دوستشان داشت.بودند یکس

فکرکرد که.درد آورد

راه ینیتصور اشک درچشمانش حلقه بستوبغض سنگ نیبا ا.انان از فرار اومطلع شوند چه برسرشان خواهد امد؟ یوقت

.رفت رونیگفت و از اتاق ب يریبه درونش نبرند بسرعت شب بخ یپ نکهانانیا يسپس برا.رابست شیگلو

 یکیهمه جا در تار.دییپا یبودواطراف را م دهیپتو خز ریترسان ولرزان ز.بود دهیرغم انچه گفته بود کمال ترس یعل

. کرد یا را به حرکن در اورده بود اورا دچار توهم مانه وریاواخر شهر يشبانه  میفرورفته و شاخ و برگ درختان که نس
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.کرد ینم لیاطراف را روشن کرده بود ترس او را زا يداش تا حدو ییشب خودنما نیماه که در چهارهم یحت

بهادر خان باشد  ریمبادا ام نکهیاز ترس ا.رود یباغ راه م انیم یدر راه شن یکس دیرشیبه نظر م. دیشن ییصدا ناگهان

افتاد که به  اهیس يچشمش به گربه ا یو وقت.شد رهیخ يکرد و به راه ورود زیرا ت شیرختخواب نشست گوشهاصاف در

دل و جرات  نیبا ا.کند ینمانده بود قالب ته يزیو چ دیلرز یراحت شداما همچنان م الشیخ یامد کم یسمت او م

خواست فرار کند؟ یچگونه م

.يشو یموفق نموگرنه  یباش يقو دیبا:زد  بیخودش نه به

گذاشت  یم ستیبا یاما نم شدیم نیداشتسنگ شیپلکها.اش باال اورد یشانیپ يوپتو را تا رو دیدوباره دراز کش سپس

ا به صورتش زد تا خواب  یکه کنار دستش بود مشت یشودبلند شد و از پارچ داریممکن بودنتواند به موقع ب.خوابش ببرد

.از سرش بپرد

 رونیاهسته از رختخواب ب.رفتیشوندم دارینمازب يپدر و مادرش برا نکهیقبل از ا ستیبا یم. دیرفتنش فرا رس باالخره

 جادیا ییها صدا زهیسنگر يرو شیقدم ها نکهیا يبرا.رفتو قدم به باغ گذاشت نییاز پله ها پا نیپاورچ نیوپاورچ دیخز

بودخود را به ساختمان  یبه هر جان کندن .افزود یبر وحشتش م نیعبور کندوا درختانیاز البه ال کردیم ینکند سع

برداشت وهمان طور اهسته و محتاطانه به سمت در باغ  گاهیباغ رساندو کورمال کورمال چمدانش را از مخف يانتها یمیقد

.رفتیم ستیبایم. نبود دیترد يجا.به باغ انداخت ینگاه گریبار د کیو  دبرگشتیبه در رس یوقت.. رفت

به  ینگاه.دیرس ابانیمتوجهش نشود باالخره به خ یرفت تا کس یراه م واریاز کنارد.کرد یو لرز طکوچه را با ترس  طول

شد واو  یم شتریها ب ابانیپس از ان بود که تردد در خ.شد یمنتظر طلوع م ستیبا یم.زدیپرنده پر نم.دوطرف انداخت

به  یگشت ونگاه یهرچند قدم برم.اه افتادابان را گرفت و به ریخ يبا ترس لرز سمت باال.ردیبگ یتوانست تاکس یم

مورد هجوم ولگردان  دیترس یبودو م ابانیدر خ ییبار بود که در ان ساعت شب بتنها نیاول نیا.انداخت یپشت سر م

 سیپل راما اگ. گرفت همنجا منتظر بماند  میمسقف اتوبوس افتادوتصم ستگاهیچشمش به ا يدر چهارراه بعد. واقع شود
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کرد و از  یمنتقل م يکالنتر کیاورا به .دیفهم یفرار کرده است؟قدر مسلم م دیفهمینم دیدیچمدان م کیگشت اورا با 

.اتوبوس امن نبود ستگاهیگرداند نه ا یانجا به خانه برش م

 ستادیا يلحظه ا يامد وحشت بر ا غلبه کرد برا یکه از روبرو م ییخودرو ينور چراغها دنیرفت و با د ادهیپ گرید یکم

پناه  یو پشت درخت دیچیاش بودبسرعت به داخل کوچه پ یکهدر چند قدم يکوچه ا دنیکر کرد چه کند و با دف

خودرو عبور کرد واو.گرفت

بتواند به انتظار صبح  دیفکر کرد شا.بن بست بود.انداخت یکوچه نگاه يسپس به انتها.دیکش الیاز سر ارامش خ ینفس

هنوز وحشت زده .که در انجا پارك بود چمباتمه زدو نشست ییوچه پشت خودروک ياهسته جلو رفت و در انتها. بماند

.بود

.کردیم یعمل مشویبودو تصم يقو ستیبا یم. نداشت هیضجه و مو يبرا یاما فرصت.کند هیگر خواستیم دلش

تمام وجودش . را از سر گذرانده است یچه شب کردیباور نم رفتیجنوب م نالیبه سمت ترم یسوار بر تاکس یوقت باالخره

.خطر گذشته است یکار ب يجا نیکه تا بد کردیداده بود و خدارو شکر م هیتک یصندل یسرش را به پشت.حس بود یب

رفت که محل فروش  یشکل يا رهیبه سمت ساختمان دا. دادیبه او قوت قلب م نیسوزن انداختن نبودو ا يجا نالیترم

صف بسته بودند و ناگهان ترس بر دلش راه  يعده ا تیفروش بل يها شهیتمام گ يجلو. بود و وارد سالن شد تیبل

چه؟ امدینم رشیگ تیاگر بل: افتی

در صف  شتریب يچند نفر. کرد داخرم اباد رو پی –لرستان  تیفروش بل شهیو گ. خود قوت قلب داد که خدابا اوست به

فروش شده بود شیها پ تینبودند اما ظاهرا بل

نفر جا  هیفقط واسه .اتوبوس پره:زد  ادیفر تیفروش بل يبود متصد ستادهیکه مقابل او ا دیرس ينوبت به مرد یوقت رایز

.فتهیکه غروب راه م يبعد سیتا سرو نیصبر کن دیبا هیبق. هست

بود رو به  ستادهیاو در صف ا يکه جلو يچون مرد. بود ارشیظاهرا بخت  یول.چه کند دانستینم. ختیفرو ر هیعط قلب
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؟يندار تیدوتا بل یعنی. ممیاقا ما دو نفر :گفت يمتصد

دو  یگیتو م.میدار یخال یصندل هیگمیمن م ست؟ین تیمگه حرف حال: و گفت دیرا در هم کش شیاخمها يمتصد

ن؟؟ینفر

به من؟ نیرو بد یاون صندل شهینفرم م هیمن .اقا قا :و گفت  دیجلو دو. معطلش نکرد هیعط

9فصل

. نمازش قضا شده بود. در رختخواب نشست مهیشد و سراس داریاطلس از خواب ب طلوع کرده بود که دیخورش

".نمازمون قضا شد. پاشو مرد": غرولندکنان از جا برخاست و به شوهرش گفت

من خواب مرگ رفته بودم، شماها چه تون شده ": رفت، همچنان به غرولند ادامه داد یکه به سمت در م یدر حال سپس

".نه اون دختره يشددارینه تو ب. بود

".نمازت قضا شد. پاشو مادر. هیپاشو عط": گذاشت گفت یم وانیطور که قدم به ا نیهم

"کجا رفته؟ يزود نیدختره صبح به ا نیا! وا". افتاد یچشمش به رختخواب خال و

"!زن ،یزن یچقدر غر م": آمد و گفت رونیموقع عطا هم از در ب نیهم در

".ستیآخه بچه م ن"

"...رهیم ستیاولش که ن يدفعه . باغه يالبد تو. ستیکه ن ستینخب، "

"ه؟یچ نایا": هنوز حرفش تمام نشده بود که اطلس تعجب زده گفت و

خان نامه نوشته تا  برزیالبد واسه فرزانه خانوم و فر": عطا گفت. قرار داشت نیزم يرو هیپاکت کنار رختخواب عط دو

".ندازمشون تو صندوق پست یرم نون بخرم، م یم باشه، من که. صبح ببره پستشون کنه

از پاکت ها نام خودش  یکیيرو دیکه د یداشت و وقت يعطا کوره سواد. به آن انداخت یپاکت ها را برداشت و نگاه و



کتابخانه نودهشتیا  زهرا متین -بیداري دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 112

.ختیدر درونش فرو ر يزینام شازده، ناگهان احساس کرد چ يگرید ينوشته شده و رو

مرد؟ چرا حرف  ه،یچ": دیصبرانه پرس یاطلس را هم به وحشت انداخت و باو،  يوحشت زده و رنگ باخته  يچهره

"شده؟ یچ نمیبگو بب ؟یزن ینم

: به ناله شباهت داشت، گفت شتریکه ب یینشست و با صدا نیزم يرو یآب دهانش را قورت داد، به آرام یبه سخت عطا

 یکارها نم نیوقت از ا چیه هیعط. شدهيطور هیدهیم یدلم گواه. ترسم بازش کنم اطلس یم. ماله ماس شیکی"

".کرد

".تو حلقم ادیدلم داره م. زود باش. بازش کن": دو زانو مقابل او نشست و گفت اطلس

:آورد رونیآنان نگاشته بود، از آن ب يرا که دخترشان برا يعطا با انگشتان لرزان درِ نامه را باز کرد و نامه ا و

زمیو مادر عز پدر

قلم  یسرنوشت میاما چه کنم که قلم زن برا. طلبم یبخشش م زانمیکنم از شما عز یم اریو د اریبر ترك خ یکه ب نیا از

 یحتما از خود م. که ترك شما نور چشمانم آسان نبود دیخواهد بدان یاما دلم م. شدم يکار نیزده بود که مجبور به چن

 یدرد را با خودم حمل کردم و حت نیماه ا کیع مدت در واق. زمیبگرموجب شد از خانه و کاشانه ام  يزیچه چ دیپرس

حاال . و هم در تنگنا قرارتان دهم میافزایهم بر درد و رنج شما ب دمیترس یکنم، چرا که م شیشما بازگو ينتوانستم برا

 دیده یحق مبه من  د،یبگو تانیو اگر او برا. دیو از آقا بپرس دیبهتر است برو د،یعلت رفتنم را بدان دیخواه یهم اگر م

به هر . بود زانمیعز نیزتریعز يآمال و آرزوها و ماوا يکه کعبه  دمیدل بر يدادم و از خانه ا حیکه فرار را بر قرار ترج

کنم و  یمن هم شما را دعا م. دیدعا کن میبرا. کند ینم دمیتهد يخطر چیمن امن است و ه يجا. دیحال نگران من نباش

.سپارم یمهربانم را به خدا م زانیشما عز يهر دو. سالمتم باخبر کنم شما را از يزوددهم به  یقول م

هیعط زتان،یکن

تمام توانش را از . به راه انداخت که انگار دخترش مرده است، اما عطا در سکوت در خود فرو رفت یونیچنان ش اطلس
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شمرد و همچون  یم زتریجانش عزدخترش را از . زدیقادر نخواهد بود به پا خ گریکرد د یدست داده بود و احساس م

 یگرفتند؟ چه به روزش م یسر راهش قرار م یچه کسان ؟حاال دخترش کجا بود. در مورد او تعصب هم داشت يهر پدر

 هیاتفاق افتاده بود؟ اربابش چه کرده بود که عط نیرا تحمل کند؟ چرا ا ییاندوه و رسوا نیتوانست ا یآمد؟ چطور او م

داده بود؟ حیفرار را بر قرار ترج

زده بود،  رونیگردنش ب يعطا که از شدت خشم رگ ها. خواست یزد و دخترش را از او م ینفس ضجه م کیاطلس

.در سر دارد یالیزد او چه خ یحدس م. اطلس بالفاصله به دنبالش روان شد. سراپا نفرت از جا برخاست و وارد اتاق شد

مرد؟  یکار کن یچ يخوا یم": او انداخت و گفت يپا يخود را جلو که عطا دست برد و چاقو را برداشت، اطلس نیهم

"کار کنم؟ یتو رو هم بندازن زندون؟ اون وقت من چ يخوا یبچه م که از دستم رفت، م

".کار کنم یدونم چ یخودم م. ولم کن": زد ادیو فر دیکش رونیدستان او ب انیخود را از م يپاها عطا

".دمیقسم م هیتو رو جون عط. شده یچ مینیاول بذار بب. ارهیبه بار ب یمونینکن پش يارک. به من رحم کن. رحم کن عطا"

 یستبرش از شدت هق هق تکان م يشانه ها. را مهار کند شینتوانست اشک ها گریسست شد، به زانو افتاد و د عطا

وضغ  نیبا چن ییارویروفرزندش را با زحمت و مشقت به ثمر رسانده بود،  يهمچون او که عمر يمرد يبرا. خورد

.دانست یرا حق خود نم نیا. آسان نبود ياسفبار

.به راه افتادند ربهادرخانیبعد، هر دو به سمت اتاق ام یساعت و

مطمئن بود . کرد یم یرفت و احساس شاداب یبه شمار م شیمهم برا يآن روز، روز. شده بود داریتازه از خواب ب شازده

آزاد ورزش کند، و با  يآمد تا در هوا رونیطبق معمول هر روز از اتاقش ب. خواهد رفتشیبر وفق مرادش پ زیهمه چ

افتاده  هیعط يبرا یاتفاق یعنی. ختیاش فرو ر نهیدل در س د،آمدن یم شیو برافروخته پ انیعطا و اطلس که گر دنید

بود؟

"آقا؟ يدختر من چه کردبا ": گفت یکیسالم و عل چیه یبود که عطا ب امدهین رونیفکر ب نیاز ا هنوز
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شده؟ ی؟چیچ یعنی-:خورد کهیبهادر خان  ریام

:بهادر خان افتاد و ملتمسانه گفت ریام يکنان به پا هیبزنه،اطلس گر یعطا حرف نکهیاز ا قبل

.بچهام از دست رفت.دخترم،آقا دخترم رفته-

.کرد چشمش را گرفته بود،نگاه يو گنگ به عطا که خون جلو جیبهادر خان گ ریام

:اطلس را مخاطب قرار داد.باختیرا م هیقاف ستیبأ ینم.ندارد يدانست او حال عاد یم

کجا رفته؟ هیشده؟عط یچ نمیپاشو،پاشو درست حرف بزن بب-

:اطلس عطا جواب داد يجا به

.نیداد يکه اونو فرار نیشما بود.آقا دیاز شما پرس دیبا-

....ل آدم حرفت رو بزن،وگرنهعطا؟حرف دهنت رو بفهم و مث یگیچرا مزخرف م-

.میکنیرو با شما روشن م فمونیاول تکل یول میریم رون؟خودمونیب نیندزیآقا؟ما رو م یوگرنه چ-

:و هق هق کنان ادامه داد هیگر ریناگهان عطا زد ز و

ما؟ يعمر خدمت صادقانه  کیيجهیبود نت نیا-

:را بکند و گفت هیگرفت،قال قض می،تصمگذاردیدر سر آن دو م يچه فکر دانستیبهادر که م ریام

...فقط،.اوردمیسر او ن ییمن بال.شما توقع نداشتم ن،ازیخجالت بکش-

:کوتاه ادامه داد یکرد و پس از مکث یبه دهان او چشم دوخته بودند،نگاه رهیبه عطا و اطلس که خ او

ماه بعد هم جوابام رو  هیقرار شد .کردميدوستش داشتم و ازش خواستگار.جرم که نکردم.فقط ازش خواستم زنم بشه-

.بده

.شده بودند رهیزده به او خ رتیدوباره مکث، کرد،حاال عطا و اطلس ح او
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:بهادر خان اضافه کرد ریام

.بگه نه ادیتونست مثل آدم ب یم.من که زورش نکرده بودم.قرار بود امروز جوابام رو بده-

.انداخته بود نیو درمانده سرش را پائو عطا عاجز  ختیریاطلس در سکوت اشک م حاال

:را در آورد،آن را به طرف بهادر خان گرفت،و گفت هیعط يکرد،و نامه  بیدر ج ،دستیطوالن یقیاز دقا پس

.واسه شما نوشته نویا

:رو به اطلس کرد و

.زن میپاشو بر-

*********

 ادیداشته باشد،فر یآنکه مخاطب یب ختیر رونیعطا و اطلس به اتاقشان برگشتند،عطا خشم فرو خورده اش را ب یوقت

:.زد

 میقرار بده که بچه تصم يمخمصه ا يحق نبود اونو تو.بچشه يجا هیکار رو بکنه؟عط نیچطور به خودش اجازه داد ا-

سنّ و سال فکر عاقبت کار رو نکرده بود؟ نیا يتو کهیمرت.فرار کنه رهیبگ

:.و در اتاق رو بست دیدو اطلس

.رسهیوقت به گوش آقا م هی.مرد نیپائ رایصداتو ب-

:خشمش را متوجه او کرد عطا

 رمردیپ هیبه  دادنیم یو دو دست کردنیم چارهیاون زمونه که دخترا رو ب ترسم؟گذشتیمگه ازش م.رسه که برسه یم-

.مونمیخونه نم نیا يروزم تو هیگهید.بچهام رو بدبخت کنه دادمیاگه شاه هم بود،اجازه نم.پولدار

:دیپنجه به صورت کش طلسا
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کنه؟ دامونیبچهام کجا پ میبر م؟اگهیمرد؟کجا بر یچ گهیوا،د

که تنها جگر گوشه اش هر  بودیم دواریو ام ساختیو م سوختیم ستیبأ یم.نداشت يراه چاره ا چیعطا ه.با او بود حق

.جا هست در امان باشد

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

خود بست و همچون  ينها شو،به صورت به اتاقش بر گشت،در را به روبهادر خان ت ریعطا و اطلس رفتند،و ام یوقت

.افتاد هیناتوان به گر یکودک

مگر چه کرده بود؟.بود که هرگز کامروا نباشد نیا رشیتقد.را از دست داده بود زشیچ همه

فقدان معشوق را  توانستینم گریبار د نیا.مردیاو م یماند؟بیناکام م ستیبأیم شهیمرتکب شده بود که هم یگناه چه

.دانستیرا م نیا.تحمل کند

.اگه دستم بهت برسه ،اهينکرد ؟فکرياریچه به روزم م يدختر؟فکر نکرد يکار رو کرد نیا چرا؟چرا

 ینشست و پاکت نامه را باز کرد ول يگوشه ا شانیمستأصل و پر.از آن دوستش داشت که بتواند مجازاتش کند شینه،ب

.انداخت ينامه را به کنار ضیرا بست و از سر غ شیافتاد،بغض راه گلو هیط عطچشمش به دستخ نکهیبه محض ا

که جانش به جان او  یدر ذهن کس دیفهمیم ستیبأ یم.کند شیتوانست نخوانده رها ینم.بالفاصله نامه را برداشت اما

.گذردیبسته بود،چه م

.به خواندن کرد ست،شروعیگریم یهمچنان که به آرام و

 ینم.از درد و حسرت و اندوه،فرسنگها از خانه دور شده ام يبا کوله بار د،منیگذرانیخطوط را از نظر م نیکه ا یهنگام)

و تصور  کشدیم دكیکه لقب شازده را  يمرد ایبهادر خان، ریت،ام نعمت،دوسیدانم شما را چه خطاب کنم،پدر،ارباب،ول

ندارد تا در برابر  یقدرت چیپناه که ه یب ير در برابر موجودباشد؟اقتدا تهاقتدار به دنبال داش تواندیالقاب م نیا کندیم

.دیدر چشمان او نگاه کند،و نه بگو میستد،مستقیخود با نعمتیول يخواست و اراده 
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که به تمام  دمیدیهم در خود نم یقدرت نیاما چن ندازمیب نیزم يچون شما را رو يمرد يناسپاس باشم و رو خواستامینم

 يناهمگون بود و برا یازدواج نیا.رو از دست بدم بزیفرزانه و فر یشت بزنم،و بخصوص دوستپ میو آرزوها الیام

.ختیریرا به جانتان م یمانیو درد پش کردیشما را رسوا و قابل نکوهش م شهیهم

 میبگو اگر.بابت متاسفم نیو از ا دیدار یاکنون چه حال دانمیم.دل خسته یشما را دوست خود بدانم تا عاشق خواهدیم دلم

.به گزاف نگفته ام ید،سخنیو محترم هست زیعز میتا چه اندازه برا

 میرا به پا ایاگر تمام دن دیبدان دیبا.زدم یاقدام نیعالقه به شما و فرزندانتان بود که دست به چن نیهم لیبه دل دیشا

.را برزیغل و غش فر یب یدوست نطوریارزش نداشت،هم میفرزانه برا يمانهیلبخند صم کیاندازه  د،بهیختیریم

در  یفراموشش نخواهم کرد،چرا که عشق به او از کودک یطیشرا چیکه جانم به جان او بسته است و هرگز تحت ه یکس

.دوانده و با من رشد کرده است شهیوجودم ر

.شما نداشت يوجود ندارد،همانطور که برا ياریمع چیعشق ه يبرا.که او فرزند شماست ستین مهم

با من است و  شهیاو هم ادیبسته است و هرگز به من تعلق نخواهد گرفت،اما  وندیدل سپرده و با او پ يگریبه د او دانمیم

به روح .از سر نفرت به شما نبود ختمیاگر گر.ادامه دهم اتمیکه به ح کندیم تمیکفا نیو هم.عبادت گونه دارم یبا آن الفت

فرخ سعادت که هنوزم معبود قلب من است

 یو ناخواسته تن به اعمال میریگینفس قرار م منیتحت نفوذ اهر یمتاسفانه ما انسان ها گاه.نبود نیچن نیکه ا قسم

شرف .نباشد تانیبرا یراه برگشت گریکه د دیبرو ییخواست به جا یدلم نم.انجامد یمان م يشک به نابود یکه ب میدهیم

 یموجب شد از انچه مرا به انجا وابسته م ستمیاش ز هیسا ریدر ز يکه عمر يشما در مقام ارباب ان خانه و مرد يو ابرو

 دیشو زاریاز من ب یحت ایدیقرار ده نیامروز مرا مورد مورد لعن و نفر دیشا.کرد دل بکنم و رنج فراق را به جان بخرم

گردند و بر  نتانفرزندا یوقت.ستیهم دور ن ادیکه ان روز ز.دیکن یم نمیعمل تحس نیبابت ا يدارم روز مانیاما ا

.دانست دیگرفت قدر عمل مرا خواه دهیدل انان را ناد يهوا يکه برا يکه قبال بود نه مرد نندیپدرشان را همان بب
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که  دیمرا ببخش.داد یفرد فرد ما را تحت الشعاع قرار م یزندگ زندیازدواج نه تنها به شما لطمه م نیا ندینا خوشا عواقب

که اگر  دیخواهم بدان یاگاه کنم و م دیمرتکب شو دیخواستیکه م ییما را از خطاناچارم ش میگو یپرده سخن م یب نیچن

دانم که  یو م.اسان نبود دمیپرست یکه ان را م یاز خانه و خانواده و مکان يدور.کردمینم نیبه شما غالقه مند نبودم چن

ا تقاضا دارم مراقب حال و روزشان عاجزانه از شم نیبنابرا.دیپدر و مادرم در غم از دست دادن من چه ها خواهند کش

که به پدر و  دیبخشنده هست ودارم که شما ان فدر مهربان  نانیاطم.ندیاز من از پا درا يدر غم دور دیو نگذار دیباش

چتر الطاف  ریعمرم مرا ز يهمان طور که در تمام سال ها خواهدیدلم م.دیو مراهم مورد عفو قرار ده دیمادرم محبت کن

.دیحاال هم همان باش دیو همچون فرزندان خود دوستم داشت دیدادیار ممحبت خود قر

که من  میگویباز هم م یول.سپاس دارد يکه جا دیمرا شکل داد تیها اموختم و در واقع شما شخص زیچ اریاز شما بس من

 يا جهینم به نتمطمع.دینامناسب فکر کن یعشق لیو تحل هیتجز يبرا دادمیبه شما فرصت م ستیبایم.رفتمیم ستیبایم

فرزندانتان را کرده باشم و هرگز درصدد  يمهر یجبران ب تماگر به شما توجه نشان دادم خواس.دمیکه من رس دیرسیم

همچون  یعشق زن نیشما بزرگتر.دیستیال ن دهیکه شما ا ستین نیمنظورم ا.خود کنم يفتهینبودم شما را فر

اش را  یستگیپس حتما شا.دانست یدوم خود م يو شما را خدا اندتیپرست یاو تا سر حد جان م.دیفخرالسادات بود

به عنوان زوج در  میتوانست یموجود م يبود با وجود فاصله ها يگرید زیما چ یو مکان یزمان طیو چه بسا اگر شرا دیداشت

.هرگز طیشرا نیدر ا یول میکن یزندگ گریکدیکنار 

و از .روزگار دورتان کند اتیعزت و اعتبارتان را حفظ و از بل شهیهم خواهم یاز خدا م.کردم ییگو ادهیکه ز دیببخش مرا

.تنها بگذربد يخسته  نیخواهم از گناهان ا یشما هم م

هیعط

در ان  يمرد.کرد سیبود نامه را خ دهیخشک ربهادرخانیام يچشمان به غم نشسته  يکه سال ها در چشمه  ییها اشک

تقاص  ایچه کرده بود؟ا یبراست.ابدیرفت خود را باز یامده بود که تصور نم سن و سال چنان در برابر عشق به زانو در
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را از دست داده  یبا زندگ ییارویقدرت رو کردیم ود؟احساسکه در حق فخرالسادات روا داشته ب دادیرا پس م یاعمال

.دیدیرا بر باد رفته م شیها دیپنداشت و تمام ام یمفلوك و درمانده م يخود را موجود.است

خود را سرزنش .بر مغز او فرود امد یو چند بار خواند و هر بار هر کلمه اش همچون پتک نیبار بلکه چند کیرا نه  امهن

 هیبا او اکتفا کرده بود اکنون عط یاگر عاقالنه رفتار کرده و به همصحبت.زدیبگر شیبایز يکه باعث شده بود اهو کردیم

.شد یبهره مند م دارشیداز موهبت  زیو او ن..امن و امن..انجا بود

10فصل

 بایز یعتیساکن شده بود که از طب ییرا ترك کرده و در روستا ارشیشهر و د هیکه عط شدیبه شش ماه م کینزد حاال

 یکوچک رنگ يان روستا  زییبزرگ شده بود پا بایبزرگ و ز یاگرچه او خود در باغ.زشییبرخوردار بود بخصوص پا

منطفه  یبه طور کل.کردیگذرانده بود فراموش نم هدرختان خزان زد انیرا که در م یداشت و او هرگز لحظات گرید

بسالمت از سر  زیخو گرفته و زمستان را ن طیکه او به ان اب و هوا تعلق نداشت رفته رفته با مح نیبود و با ا ریسردس

.گذرانده بود

کردند و دوستش داشتندواو با  یمحبت م یلیاو خبه .مهربان و خونگرم بودند اریکرد بس یم یکه با انان زندگ یمردم

سواد را  یدانش اموزان احداث کند و بزرگساالن ب يمناسب برا یروستا توانسته بود مکان یاهال يهیهمت و پشتکار بق

.اموزندیسواد ب وکرده بود هر شب در همان محل جمع شوند  قیتشو زین

از پدر  يگذشته از غم دور.کردیم یوچک داشت و در ان احساس راحتک یاتاق.دیدیانان خوشحال م انیخود ا در م هیعط

 يکاریب کردندواوقاتیو پاك خود او را غرق در لذت م عیوس يایبچه ها با دن.نداشت يخاطر يدغدغه  چیو مادرش ه

عتیطب انیبه م گرفتیم دلشو هرگاه  کردیاش را صرف کمک به زنان و دختران روستا م

آنجا مکان عبادت بود و آرامش ،به دور از تمام تنش ها؛  ییگشت ،گو یشاد و سرحال برم یترفت و پس از ساع یم

.که آن را دوست داشت یدگاهیتبع
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 یکه قبال از آن ب دیبگشا شانیتازه به رو يکند و در رابیخود س يهمه را از آموخته ها دیکوش یبا تمام توانش م او

 نیکردند و ا یشگرف خود او را شگفت زده م يکه با استعادادها یو کودکان،بودند زنان  یاهال انیدر م. بهره بودند

کشور هدر بروند ،در  يدر اثر فقدان امکانات در نقاط دورافتاده  ینوابغ نیچن دیآوردند که چرا با یم شیسوال را پ

 يریعطش فراگ یردند حتاستعدادها در ناز و نعمت غوطه و نیاز ا یمیهستند که با ن یکودکان گریکه در نقاط د یحال

گرفت تا  یکرد و تمام تالش خود را به کار م یاو را دچار حسرت و اندوه م يهمه نابرابر نیمحرومان را ندارند؟ و ا نیا

کتاب و  دیاز حقوقش را خرج خر یمیآموخت و ن یدانست،به آنان م یآنچه را م يهمه .فراهم کند شانیبرا یامکانات

از  شیمحروم ب يدانست که درد آن جامعه ها یم یاما به خوب. داد یقرار م ارشانیدر اختکرد و  یم ریلوازم التحر

امکانات،بخصوص بهداشت و  نیبه کمتر یابیآن مردم از فقر و دست ییرها يبرا. دست صدا ندارد  کیو  نهاستیا

. دهد یبهداشت یآنان آگاه خواست تا به درد مردم برسد و به یم یآن روستا پزشک. الزم بود نهایاز ا شیسالمت ،ب

شدند ،و  یم يویرگری،مبتال به سل و امراض د یپشت دار قال ياز دختران جوان روستا بر اثر نشستن متماد ياریبس

.کرد یم ماتیدر مجموع ،روح او را دستخوش نامال نهایتمام ا

. نه ایخواهد داشت  يریدانست تاث یرفع کمبودها را کند،اما نم يو تقاضا سدیدولت بنو يبرا يا ضهیمصمم بود عر او

تحقق  يهمه جامه  نیکه در جامعه داشت ،به ا يتا او با نفوذ ردیکمک بگ ربهادرخانیتوانست از ام یخواست م یدلش م

.از جا و مکان او مطلع شود یخواست کس یدلش نم. ستین ریپذ انامک يزیچ نیدانست قعالً چن یم یبخوب یبپوشاند،ول

. خود مطلع کند یآنکه آنان را از محل زندگ یب ردیاو را به فکر انداخت که با خانواده اش تماس بگ مساله نیهم اما

بهانه . خان را داد ربهادریمخابرات رفت و شماره تلفن ام يحقوق به شهر آمد ،به اداره  افتیدر يکه برا يروز نیبنابرا

.دیبگو کید ، و هم سال نو را تبررا اطالع ده ودبود که هم حال آنان را بپرسد ،هم حال خ يا

* * * * *
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 دایرا پ هیتواند رد عط یم یدانست براحت یاو م. شد یواقف م يبه خطا شتریب ربهادرخانیگذشت،ام یم شتریچه ب هر

. د را به زمان واگذار کن زیداددهمه چ یم حی،اما ترج دیرس یکار دشوار به نظر نم نیکه داشت ،ا يبا دوستان با نفوذ. کند

از جا و مکانش خبر دارد،دوباره خود را گم و گور خواهد کرد و چه  یکس دبو ببر هیداشت که اگر عط نانیاطم يتا حدود

توانست خود را بابت  یزد و نم یاو در احساس شوم گناه دست و پا م. شد  ینم ریبه او امکان پذ یبار دسترس نیبسا ا

بود،انکار  دهیقلب او تن ررا که تار و پود خود را د یتوانست عشق یحال نمنیاما در ع. اش ببخشد  یو خودخواه لیتعج

بود  هیشب اضتیر ياش به گونه ا یاکنون زندگ. شد یمرد و زنده م یصد بار م يانگار روز. دیکشیبه شدت رنج م. کند

در عمق کلمات پرمفهموم نشست و  یهر گاه به تفکر م. کرد یم دهیآبد یبه عبارت ایکه او را در محراب افکارش خالص 

او  يبا صدها برابر تجربه  ي،به او که مرد عیوس نشیبا آن ب ید که آن موجود دوست داشتنید یرفت ،م یفرو م هیعط

و نه تصورش را  دهیاز آن نه د شیگشوده بود که او پ شیرا به رو ییایدن يبه رو يبزرگ آموخته و روزنه ا یبود ،درس

.کرده بود

شد که از اوج  یآنچنان مفلوك عشق م ستیبا یحفظ کند؟ چرا م يباز نیسته بود غرور و صالبتش را در اچگونه نتوان او

 دیرا پشت سر گذارده است،پس چرا به ذهنش خطور نکرده بود با یدانست جوان یم یکرد؟ او که خود بخوب یتنزل م

 انیاو پا يقرار یبازگردد و به ب انهیبه آش پا زینداشت که آن کبوتر گر نیجز ا ییبه دنبل کمال مطلوب باشد؟ آرزو

هر وقت چهره . امواج خروشان احساس تاسف دست و پا بزند انیتا در م دید یدر خود نم یتوان نیاز ا شیدهد،چرا که ب

بر  النیکرد وجودش همچون خار مغ یاحساس م. گرفت یآتش م د،قلبشید یفروغ عطا و اطلس را م یو ب دهیتک ي

 یاز همه اشک به چشمانش م شیو آنچه ب.آمد یاز دستش برنم يکار چیبابت ه نیرود و از ا ین فرو مدل دردمند آنا

.دانست یداد؟نم یتقاص پس م ایآ. آورد یم ادشیآورد،عشق پاك فخرالسادات بود که خود را به 

به  یبود و حت دهیاز همه بر بهاد مدتها بود ریام. بود که زنگ تلفت به صدا درآمد یسرگردان يروزها نیاز هم یکیدر  و

.بود ،به سراغ تلفن رفت یکیعطا که در همان نزد ن،یبنابرا. دانستند یرا م نیخانه ا يداد و تمام خدمه  یتلفن جواب نم
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"نییالو بفرما"

".هیمنم ،عط.قربونت برم  یاله. سالم بابا".پدرش را شناخت  يصدا هیعط و

".میبابا؟ ما که دق مرگ شد ییاجان ؟کجاباب ییتو".عطا به لرزه افتاد  يسراپا

و حال او و  ستیگر یم هیعط. کردند  یم گریکدیپس از آن اشک و آه بود و قربان صدقه که هر دو طرف نثار  و

 يبود،قربان صدقه  ستادهیپشت سر او ا شانیزده و پر جانیکه ه ربهادرخانیخبر از ام ی،و عطا ب دیپرس یمادرش را م

.رفت یدخترش م

"؟يندار یحالت چطوره بابا؟ جات خوبه؟مشکل"

".فقط دلم واسه شما و مامان تنگ شده.روبراه س  یهمه چ. نه بابا جون "

".کنه یسکته م ی،از خوشحال ياگه بفهه زنگ زد. قرار توئه  یمامانت هم ب"

".خواد صداشو بشنوم یبابا؟ دلم م یشه صداش کن یم"

"تا من برم صداش بزنم؟ يرو نگه دار یوشگ یتون یشه؟ م یآره دخترم،چرا نم"

"شه باهاشون حرف بزنم؟ یچطورن؟ م ربهادرخانی،امیراست. رمیگ یاگه قطع شد دوباره م. بله بابا،نگران بناش"

موقع بود که متوجه  نینگاهش به پشت سر انداخت و تازه ا. بدهد  یدانست چه جواب ینم. سکوت کرد عطا

.شد ربهادرخانیام

"بابا؟ ییهنوز اونجا ".دیرا شن هیعط يصدا دوباره و

".دستت یگوش. نجامیا. آره بابا":گفت عطا

".خواد با شما حرف بزنه یم".گرفت ربهادرخانیرا به طرف ام یگوش و

.دانست چه کند ینم. بخواهد با او حرف بزند  هیکرد عط یباور نم. ستادیا خکوبیهمانطور م ربهادرخانیام

".خواد با شما حرف بزنه یم. س آقا هیعط". خود آورد عطا او را به  يصدا
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را از دست عطا گرفت و صبر کرد تا یگوش ربهادرخانیباالخره ام و

بکشد قیعم یفقط توانست نفس یرا به گوش گذاشت ، ول یسپس گوش. رفت  رونیصدا زدن اطلس از سرسرا ب يبرا او

.

".سالم ، آقا ". کرد  یشدستیط است ، پبهادر خان پشت خ ریمتوجه شده بود که ام هیعط و

.سکوت

"حالتون خوبه ؛ آقا ؟ "

؟ يتو چطور. خوبم ... خو ". دینجوا گونه او را شن يصدا هیباالخره عط و

".هیعال یهمه چ. خوبم  یلیخ "

"واقعا ؟ "

".بگذره دیبا. گذره  یباالخره م... خوب  "

.سکوت دوباره

"گم ؟ یمدرست  نیکن یگمان نم "

:بهادر خان سکوت را شکست و در عوض جواب گفت ریام

"کردن؟ یاونه چه گناه. گم  یواسه پدر و مادرت م. گم  یواسه خودم نم. هیبرگرد ، عط "

"...یول "

" ...گهیدم د یبه ات قول م. افتاد  یچه اتفاق یفراموش کن دیتو با! گور پدر من . نداره  یول "

از پدر و  شتریب یدارن ، حت اجیهستن که به من احت يافراد نجایا. که بتونم برگردم  ستمین یتیدر موقع. ا تونم ، آق ینم "

".گردم یهر وقت زمانش برسه ، بر م. نه حاال  ی، ول امیچرا ، م. گردم  یبرنم گهیگم د ینم. مادرم 
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"بعد از مرگ من ؟ یعنی": دلخراش گفت  یبهادر خان با لحن ریام

".ستیطور ن نیاصال ا! نه  "

اگه ذره . يداد ادمیزهایچ یلی، اما خ یمنو ازم گرفت یتو همه چ. نمتیبب گهیبار د هیبذار قبل از مرگم . پس برگرد  "

"...دلت هست يمحبت من تو يا

".نیادامه ش ند گهید. کنم ، آقا  یخواهش م "

"...بدونم دیمن با یول "

که سخن را کوتاه  نینداشت جز ا يخان چاره ا ربهادریو با ورودش ، ام دیکنان به داخل دو هیموقع اطلس گر نیهم در

 یخداحافظ عیگفت که مادرش آمده است ، سر هیحرف خود را قطع کرد ، به عط نیبنابرا. را به او بدهد  یکند و گوش

 یکه حت دیلرز یاطلس چنان م. داشت  گرید ییحال و هوا دخترمادر و  يمکالمه . را به دست اطلس داد  یکرد و گوش

، دوباره قربان صدقه رفتنها و  ختندیر یکه هر دو اشک م یو در حال. گوشش بگذارد  يرو یرا به درست یقادر نبود گوش

.شروع شد يرنج دور ییبازگو

.کردند یقول داد که زود به زود به آنان زنگ بزند و خداحافظ هیآخر ، عط دست

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

 يکردند که صدا یو خدا را شکر م ختندیر یاطلس و عطا اشک شوق م. خانه عوض شد  ي، حال و هوا هیاز تلفن عط بعد

 ياز رو نیسنگ يکرد بار یخان هم احساس م ربهادریام. اند خوشحال و سالمت است  دهیو فهم دهیفرزندشان را شن

طول بکشد ، اما باالخره  يممکن بود قدر. خواهد گشت  زاب هیعط يحاال مطمئن بود که روز. دوشش برداشته شده است 

.گشت یبر م يپدر و مادرش را بزند و روز دیتوانست ق ینم هیعط. دید یاو را م

 یم. که در آن گرفتار آمده بود ، برهاند  يموضوع ، به صرافت افتاد خود را از چنبره ا نیخان با علم به ا ربهادریام و

. دید یقدرت را در خود نم نیهنوز ا. افتییاش را باز م یداد و خود واقع یم رییخود را تغ طیمح یمدت يبرا ستیبا
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در آنجا سکنا  یگرفت تا چند وقت شیواگذار کرد و راه شمال کشور را در پ عطاامور منزل را به  گریبار د کینیبنابر ا

.ندیگز

در افق دور . دارد  یاه دارد و همزمان انسان را به تعمق وا مبه همر زیمطبوع و رخوت انگ یهمواره آرامش ایعظمت در و

، در ساحل  يو قبل از هر کار دیخان از راه رس ربهادریفرو رفته بودند که ام گریکدیدر آغوش  ایدست ، آسمان و در

 یساسوجودش اح يدر ژرفنا. را با تمام وجود حس کند ، و در آن شکوه پر ابهت غرق شد  دینشست تا افول خورش

فکر بود  نیو در ا دید یاقتدارش م يخداوند را با همه . و چشم به افق دوخته بود  ستادهیا ایدر برابر در. داشت  بیغر

داشته باشد که به روح  یقدرت نیچن دی؟ چرا با دیآ یبه چه کار م طانیکه اگر انسان اشرف مخلوقات است ، پس ش

بسازد  يو رذالت بکشاند و او را موجود ی، به پست کتاستیکه متعلق به خالق را  یو روح بدیکند ، او را بفر يانسان تعد

که گاه از شناخت خود عاجز بماند ؟

؟ و چرا در  ردیگ یزند ، از کجا نشات م یکه از بشر سر م یهمه دنائت و پست نی؟ پس ا میما اشرف مخلوقات یبراست ایآ

هست و عاقبت در  ییکه خدا میبر یم ادیو از  میسپار یدل م الیامرا به دست  یانسان يتمام ارزشها یچشم بر هم زدن

؟ میشو یمواخذه م شگاهشیپ

 افتیدست  نیریش قتیحق نیروح خود پرداخت و عاقبت به ا يدر خلوت به پاکساز يمتماد يخان روزها ربهادریام و

 یم امیدهد ، بلکه الت یکه نه تنها آزار نم ی؛ به معشوق ستین گانهیيبه خدا شتریهر چه ب یکیباالتر از نزد یلذت چیکه ه

.افتیکه در او ادغام شد تا به مطلوب دست  دیو عشق ؟ پس با استاز ازل تا ابد عشق بوده  نکهیمگر نه ا. بخشد 

 يزیخداگونه چ یشی، جز ستا دهیاز آن او بود و احساس کرد از آن عشق شور تیجدال ، موفق نیدر ا نکهیا بیعج و

:آن وقت بود که با خود زمزمه کرد. ه است نماند یباق

یدان یدانم که م یتوام جانا و م هواخواه

یخوان یو هم ننوشته م ینیب یم دهیهم ناد که
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عشق و معشوق انیم ابدیگو چه در مالمت

یخصوص اسرار پنهان نایچشم ناب ندینب

11فصل

.باشد و همچون قرن به نظر برسد يکه چه بسا لحظه ا یهمواره شتابان درگذر است، همچون برق و باد، در حال زمان

او پس از . گشت یبازم ستیبا یرسانده بود و م انیدورافتاده به پا يخود را در آن روستا نیدلنش دیدوران تبع هیعط

 دیتمد گریدو ساله که عرف کار آموزش و پرورش بود، تقاضا کرده بود دوره او را دو سال د يپشت سر گذاشتن دوره ا

. نیگذشته بود و او از بازگشت هم خوشحال بود و هم غمگ الحاال چهار س. او موافقت شده بود يکنند و با تقاضا

 یعشق را به او ارزان تیکه نها یرا با مردم نیریو صدها خاطره تلخ و ش يبابت بود که چهار سال متماد نیاندوهش از ا

.دید یرا م زانشیگشت و عز یبه خانه برمگذاشت و خوشحال بود که  یداشته بودند، پشت سر م

گشت؟ یبه خانه برم ستیبا یم یبراست ایآ اما

.هنوز زود بود. به خانه برگردد دیگرفت که نه، نبا جهینت ه،یکردن قض نیپس از روزها تفکر و سبک سنگ و

کرد؟ یچه م ستیبا یم پس

حافظ  شهیکه هم رستانش،یدوست دوران دب. زهیفا. دکن هیتوانست به او تک یآورد که م ادیرا به  یدست آخر دوست و

.و قابل اعتماد است ایر یب یاسرار او بودو ثابت کرده بود که دوست

روبرو  زهیکرد و زمان ورودش را اطالع داد، که با استقبال گرم فا حیبه او زنگ زد، به طور اختصار ماجرا را تشر هیعط و

.نداشت يدغدغه ا چیه گریحاال د. شد

را بدرقه کنند که در تمام آن  یو جوان، تا انسان ریبودند، زن و مرد، پ ستادهیروستا به صف ا یتمام اهال متشیروز عز در

. آورده بود ياو تحفه ا ياز آنها به فراخور حال خود برا کیهر . بود دهیزحمت کش شانیبرا یچشمداشت چیه یسالها ب
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را ترك  کین يانسانها نیا نکهیاز ا زیو او ن. قصد رفتن دارد زشانیعز نیزتریانگار عز دند،یرس یبه نظر م نیهمه غمگ

از  یجزئ ییگو. بود افتهیتر دست  عیوس ییایکوچک آنان به دن يایدر دن. دوستشان داشت. کرد، غصه دار بود یم

.وجودش شده بودند

خود را در برابر آن  هیعط. ردیبقت گس يگریاو از د دنیبوس يکرد برا یم یسع کیهر . ها دور او حلقه زده بودند بچه

و به  دیطلب یم تیو حالل دیبوس یرا م یکییکی. انتظارش را نداشت چیه. دید یشرمنده م زیهمه ابراز احساسات مهرآم

.دیایب دنشانیدست داد، به د یآنان قول داد که اگر فرصت

 یاز آنچه بدان م شهیگونه رقم بود که هم نیاانگار سرنوشتش . ندیآنجا را بب گریبار د کیبه اتاقش برگشت تا  سپس

.رنج فراق را تحمل کند شهیبست، جدا شود و هم

.چه سخت است که انسان دل ببندد و مجبور باشد دل بکند و

همه . رفت که قرار بود او را به شهر برساند یبه طرف وانت ریگلوگ یچمدان کوچکش را به دست گرفت و با بغض او

بغل دست راننده نشست،  یو وقت. کار را بکند نیقول داد که ا هیکه دوباره برگردد و عط. کردند یم قیاو را تشو کصدای

.شود شیاشکها زشینتوانست مانع ر

 یکیخارج شد، راننده که  دیروستا از محدوده د یو وقت دندیبه دنبال وانت در حال حرکت دو یطوالن یها تا مسافت بچه

 زهایچ یلیاز برکت وجود شما به خ نجایا. میکن یوقت شما را فراموش نم چیما ه ،ینم کنعانخا": آنجا بود، گفت یاز اهال

".هم مثل شما باشه يخدا کنه معلم بعد. رهیکدام از ما نم چیه اطروقت از خ چیه ن،یکه شما کرد ییکارها دیرس

بد باشه  یکیشهیآدمها باعث م هیار بقبلکه رفت ست،یبد ن یک چیدر واقع ه. هیمطمئنم آدم خوب": تشکر کرد و گفت هیعط

و به اش محبت  نیپس اگر شماها اونو دوست داشته باش. طور به عکس نیهم اره،یمحبته که محبت م شهیهم. خوب ای

".کنه و دوستتون داره یبه شما محبت م نایکنبن، ع

نشانه  نیآخر نیاتوبوس به راه افتاد، و ا تا ستادیکرد و آنقدر ا ادهیپ نالیرا در ترم هیراننده عط دند،یبه شهر رس یوقت
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.کرد قیرق یرا دچار احساسات هیمحبت بار عط

***

از  يکرده بود، اما غم دور یاز شادمان زیرا لبر هیقلب عط زانیعز داریشوق د. دینورد یناله کنان جاده ها را درم اتوبوس

 یراض زیقانع و کم توقع که با اندك امکانات خود ن یرماندلش را به درد آورد، م زیکه آنان را ترك کرده بود ن یدوستان

بزرگ،  يکه در شهرها يزیبردند، چ یکه از آنچه داشتند لذت م گریکدیبا  یمیمتحد و صم یو خوشنود بودند، مردمان

دجو سو يو در روزنامه ها خوانده بود که چطور عده ا دهیاو بارها به چشم د. خود یبخصوص در تهران کمتر به چشم م

 لیکه به دل ییزوج ها ای. خود را پر کنند بیو ج یرا خال گرانید بیج یقیدرصدد هستند تا به طر میو فرصت طلب دا

نابسامان که خود  یگناهشان را در اجتماع یو کودکان ب ختندیر یرا به هم م زیهمه چ يعدم تفاهم با مشکالت ماد

.کردند یسازنده اش بودند، رها م

گرفت؟ یم یمردمانش فزون شهیروح و فساد اند یآشفتگ ود،یمتمدن تر  هر چه جامعه چرا

او . را هضم کند لشیتوانست دل یم یکرد و به سخت یم لیو تحل هیرا تجز هاینابرابر نیا شیها شهیاند يایدر دن هیعط

و فساد چرا؟  يدیپلباشد،  رخواهیتواند خوب و خ یانسان م یوقت. و محبت به همنوع بود یشیاند کیطالب ن شهیخود هم

 یبزند؟ و او چقدر دلش م یدست به هر عمل زشت يویدن الیام هب یابیدست يکند که برا یمگر انسان چه قدر عمر م

بود، به تک تک  دهید ییرا که در آن مردمان پاك روستا یتیمیو صم یرا دگرگون کند و پاک ایتوانست دن یخواست م

.افراد انسان نما انتقال دهد

 ییبه تنها ایاست؟ آ ریرپذییشود، تغ یآنچه از بدو تولد با انسان زاده م ایداد؟ آ رییتوان ذات بشر را تغ یمگر م ایآ اما

تون مصلح جامعه بود؟ یم

خود را به  یتمام سع دیگرفت با جهینت هیو عط. کند جادیا یتنه نتوانسته بود دگرگون کیکس  چیتا کنون ه. هرگز نه،
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اجازه ندهد افکار او  زیکس ن چیدور بدارد و به ه يدیپرآشوب دست کم روح خود را از پل يانفساو نیتا در ا ردیکار گ

.آمد یبرم تشبود که از دس يتنها کار نیا. را مسموم گرداند

خانه  یتمام اهال. دیگنج یدر پوست نم یخان از خوشحال ربهادریدر راه بودند و ام زین گرید یمسافران ه،یبا عط همزمان

ساختمان . گشتند یاز وطن به خانه بازم يبودند، چرا که فرزندان اربابشان پس از سالها دور کیاو شر یدر خوشحالزین

و مبلمان  نییتز يخان برا ربهادریام. شده بود يو اطرافش گل و گلکار يزخان بازسا ربهادیمتروك ته باغ به دستور ام

.پسر و عروسش يبرا زیو دل انگ ییایرو يخانه ا. فروگذار نکره بود يکار چیاز ه زیخانه ن

انعکاس نور . کرد یبود و روح را نوازش م دهیچیو محبوبه شب همه جا پ اسیيعطر گلها. بودند ایدر حال برو و ب همه

به وجود آورده  زیبس دل انگ يکرد، منظره ا یم جادیبر سطح آن ا یامواج میمال یمیچراغها در آب زالل استخر که نس

.افزود یم طیمح ییبایبر ز د،یسف وو قرمز  یرز صورت يمملو از گلها يچه هاباغ. بود

نامحسوس  یو فرزانه را داشتند، غم برزیدر تکاپو بودند و اگرچه ذوق آمدن فر یبه سخت زیاطلس و عطا ن انیم نیا در

.در ته چهره شان مشهود بود

: و گفت دیکش یشام بودند، که اطلس آه زیو م ییپذبرا به سالن یدگیدو در ساختمان مشغول رتق و فتق امور و رس آن

".بود نجایهم ا هیکاش خانوم سادات زنده بود و عط يا"

! بس کن زن": به او رفت و گفت ياز ساختمان مشغول بود، سرش را برگرداند، چشم غره ا گرید يکه در گوشه ا عطا

".شه یو نه خانوم سادات زنده م اسنجیا هیحاال که نه عط. یگفت نویاز صبح تا حاال صد دفعه ا

".بود نجایخواست بچه ام ا یخوب، چه کار کنم؟ دلم م"

چه کار کنم؟ نییفرما یخواست؟ حاال م یمن دلم نم یکن یم الیخ"

اگر حرف هم نزنم که. یچیه": اشک به چشم آورد و گفت اطلس

 يبهادر خان که آماده بود برا ریموقع ام نیدر هم».کردیذوق م اد،چقدریفرزانه داره م دیفهمیبچه م اگه م ترکهیم دلم
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حال او کم از حال اطلس .دیاطلس را شن يجمله  نیشد و آخر ییرایاستقبال از فرزندانش به فرودگاه برود،وارد سالن پذ

دغدغه داشت که فرزانه .شدیاش کامل م یصورت شادمان نیدر ا.بودآنجا  هیعط خواستیاو هم به همان شدت م.نبود

.به او بدهد یجواب کرد،چهیکار را م نیصد البته ا رد،کهیرا بگ هیاغ عطسر

«رو براهه؟ یهمه چ«:دیکردند،پرسیاطلس و عطا در چه مورد صحبت م اوردیخود ب يآنکه به رو یب او

و عطا جواب او را  دیکش یاطلس فقط آه.او،هر دو سرشان را برگرداندند يصدا دنیو عطا با شن اطلس

«.نینگران نباش.ابله،آق«:داد

«.کنمیسفارش نم گهید.رمیدارم م من»

«.خاطرتون جمع،آقا«:تکان داد يسر عطا

 دمیقول م.نیاخماتونم وا کن«:و خطاب به آنان گفت ستادیراه ا مهیدر ن یگرفت،ول شیبهادر خان راه خروج را در پ ریام

«.دمیقول م.کنمیمداشیواسه خاطر فرزانه هم که شده،پ.کنمیم داشیپ.درست بشه یهمه چ

بهادر خان گذشته بود و اطلس و عطا به اتاقشان برگشته بودند تا قبل از ورود مسافران سر و وضع  ریاز رفتن ام یساعت

 شیعطا کفشها.به صدا درآمد داریبرگردند که زنگ سرا یآماده بودند تا به ساختمان اصل بایصفا دهند و تغر زیخود را ن

.به سمت در به راه افتاد زده رتیرا به پا کرد و ح

«!موقع شب؟ نیا هیک»

.کردیم شیبود و تماشا ستادهیتا در را باز کند،اطلس در درگاه اتاق ا رفتیکه او م همچنان

 انیو بالخره جر.ندیبیخواب م کردیم الیخ.کردیباور نم.شد خکوبیبرجا م یطوالن یقیدقا يعطا در را گشود،برا یوقت

.کرد،نشان داد او هنوز زنده است که چشمانش را مرطوب یاشک

فرو رفتند و بوسه ها  گریکدیو بالخره پدر و دختر در آغوش .بر لب داشت نیریش يبود و لبخند ستادهیمقابل او ا هیعط

 گاتیبزار ن«:دست آخر عطا به حرف آمد او را از خود جدا کرد و گفت.نشاندند یم گریکدیيبود که بر سر و رو
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سکته  یاگه مادرت بفهمه،از خوشحال.تو میبر ایب ایب!يشد مخانو ؟چقدریممکنه تو برگشته باش یعنی!شکرت ایخدا.کنم

«.کنهیم

«.میعالم کار دار هیتو؟هنوز  ياینم زد،عطا؟چرایبود در م یک«:گفتیکه م دیاطلس به گوش رس يموقع صدا نیهم در

حاال .دیاو دو يو به سو دیاز سر شوق کش يادیفرهیعط دنیهمزمان در آستانه در قرار گرفت و برخالف شوهرش،با د و

.رفتیاو م يقربان صدقه  زیکریفرو رفته بودند و اطلس  گریکدیمادر و دختر در آغوش 

خدا .خدا رو شکر.دردت به جونم بخوره یاله.کردمیمادر؟داشتم دق م يکجا بود.قربونت برم یاله.من فدات بشم یاله»

«...شکر که

«اآلنه که از راه برسن.تو میبر نیایب.بسه،خانوم«:دحرف او را قطع کر عطا

«؟یک«:دیپرس هیعط

کرده بودند،به راه  یزندگ گریکدیکه سالها در آن با  یو هر سه به سمت اتاق.تو تا برات بگم میبر ایب«:جواب داد عطا

 يچقدر خانوم شد«:شوهرش را تکرار کرد رفت،حرفیوارد شدند،اطلس که همچنان قربان صدقه او م یوقت.افتادند

«.يچقدر خوشگل شد.مادر

«ن؟یکار کرد یخودتون چ ن؟بایشما چقدر شکسته شد یول«:گفت هیعط و

فراق بچه  یفهمی،نمیتا خودت مادر نش.يکار کرد یبگو تو با ما چ.میکار کرد ینگو ما با خودمون چ«:جواب او را داد عطا

«.کنهیکار م یکجاس و چ یندون یچه،بخصوص وقت یعنی

«.براتون که نوشتم.مجبور بودم یشرمن ده م ول.دونم،بابایم«:که هنوز در گلو داشت،گفت یبا بغض هیعط

 نیع شدیم ينداره،چطور نانیبلبشو که آدم به چشم خودشم اطم يدوره و زمونه  نیا يتو یول.ینوشت آره،دختر»

«...و کنهینه؟آدم هزار جور فکر م ایادیسرت م یینباشه که بال المونیخ

به جون هر دوتون قسم،به روح خانم سادات قسم  یدم،ولیبه شماها حق م.دونم،بابایم«:حررف پدرش را قطع کرد هیعط
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کردم و نون حالل  یخوب و پاك زندگ ییمدت با آدما نیتمام ا.پاك رفتم و پاك برگشته م.سابقم يهیکه من همون عط

«.کنمثابت  تونمیم. و خرج خودمو در آوردم دمیزحمت کش.خوردم

دروغ .من خون پاك تو رگهاشه يبچه .کرده م تیترب یچ دونمیمن خودم م.گهیبچه م راست م«:دخالت کرد اطلس

«.گهینم

خودم تقاضا کردم منو بفرستن .خرم آباد کینزد.دادمیروستا رو درس م هیيبچه ها.دادمیدرس م«:اضافه کرد هیعط

«...ینیبب کیشما رو ببرم تا از نزد تونمیم.اونجا

«...ره،فقطیدختر من راه خطا نم.کنمیباور م.نگو،دختر یچیه گهید«:گفت.نگذاشت او ادامه دهد عطا

«،بابا؟یفقط چ«:دیپرس عیسر هیعط

«.يریما نم شیبگو که از پ فقط»

«...طیشرا نیبا ا.هنوز زوده که برگردم خواد،امایدلم م.بمونم،بابا تونمیفعال نم«:انداخت و گفت نییسرش را پا هیعط

«؟يدوباره بر يخوایم یعنی»

«.نینگ یبه کس نیقول بد یکجا،ول گمیبه شماها م.کنمیم یزندگ یکینزد نیهم رم،بابایراه دور نم گهید»

.نطوریتکان داد،اطلس هم هم يسر عطا

ینانیقابل اطم يآدما.اونام شیمنم پ.کننیم یو مادرش تنها زندگ ن؟اونیشناسیفائزه رو که م«:ادامه داد هیعط

«.نینیاونا رو بب نیایب نیتونیم.هستن

«.گمیمادر فائزه رو م.ن،مامانیدیشما که محترم خانم رو د«:رو به مادرش کرد او

.کرد دییتأ اطلس

تا وقتش  نیمدت صبر کن هیفقط .تنهاتون نذارم گهیکه د دمیقول م.نیغصه بخور ذارمینم گهید«:ادامه داد هیعط

«.شما شیپ گردمیبعد برم.برسه
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و  برزیفر گرید یتا ساعت دیفهم هیکه عط دینکش یو طول.نداشتند يچاره ا رفتند،ظاهرایو اطلس از سر اکراه پذ عطا

آنان را  خواستیچقدر دلش م.ختیبا اوست،قلبش فرو ر برزیمتوجه شد همسر فر یو وقت گردندیفرزانه به خانه برم

.استمحال  يآرزو نیا دانستیکه داشت م یتیبا موقع ند،امایبب

«؟ینیتا اونا روبب یمونیحاال م«.افکار او را از هم گسست ياطلس رشته  يصدا

«.تونمینم یول.خواد،مامانیدلم م«:تلخ زد و گفت يلبخند هیعط

 یم يبهانه ا هیزد،یوقت تلفن م م؟هریبد یجوابشو چ.رهیگیفرزانه خانوم سراغت رو م ؟حتمایآخرش چ«:گفت عطا

«...گهیحاال د یول میآورد

«شازده چطوره؟«:دیکرد و پرس یمکث هیسپس عط».نمشیبیم امیهر وقت موقعش برسه،خودم م.نکن بابا راراص»

قول داده هر .شهیمسلم حال و هواش بهتر م ان،قدریحاالم که بچه هاش م.عوض شده یلیآقا خ«:جواب او را داد اطلس

«.کنار يرو بذار يازپس بهتره موش و گربه ب.تونهیکه م یدونیکنه،و م دایجور شده تو رو پ

تا شماها هم به کارتون  ومدن،برمیحاال هم بهتره تا اونا ن.شهیتموم م یک يبدم باز صیتشخ دیمن با.کن،مامان ول»

«...دمیقول م.نیبرس

بود،قطع شد و عطا و اطلس هر دو از جا  دهیبهادر خان که پشت در باغ رس ریام لیبوق اتومب ياو با صدا حرف

.به دنبالش زیمت در به راه افتاد و اطلس نعطا به س.دندیپر

«.بمون تا برگردم نجایهم«:کرد هیدر حال خروج از اتاق رو به عط او

«.رونیب امیب تونمیاونا که نم يجلو.مامان مجبورم»

او را از  زانشیعز داریشوق د.دیلرزیتمام بدنش م.خواهد زد رونیب نهیس يقلبش از قفسه  بیعنقر کردیاحساس م هیعط

آهسته از جا برخاست و به سمت پنجره رفت تا بعد از حدود هشت سال که همچون هشت قرن بر .کرده بود خودیخود ب

.ندیاو گذشته بود،محبوبش را بب
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را دور زد و اول در عقب را گشود  لیشد،اتومب ادهیراننده بسرعت پ.ستادیآهسته وارد باغ شد و مقابل ساختمان ا لیاتومب

بود،و همزمان  برزیو بلند قد،که حتما همسر فر بایز یشد و پشت سرش فرزانه و زن ادهیادر خان پبه ریکه ابتدا ام

تمام وجودش چشم شده بود و آن دو را  هیعط.شد و دست همسرش را گرفت ادهیدر جلو را گشود،پ برزیفر

.ستینگریم

 دند،عطایبه اول صف رس کایو مل برزیفر یوقت.ندیمقدم گو ریبودند تا به آنان خ ستادهیتمام خدمه به صف ا زیبار ن نیا

 یو او را به همسرش معرف دیرا ببوسد،که او اجازه نداد و خود صورت عطا را بوس برزیکرد و خم شد تا دست فر یسالم

.کرد یآنان سالم و احوالپرس کیبه  کیبا  کا،فرزانهیو مل برزیفرپشت سر  ه،ویو بق دیسپس نوبت به اطلس رس.کرد

 یاو آه.ردیبرود و فرزانه را در آعوش گ رونیب خواستیچقدر دلش م.کردیشه پرده را کنار زده بود و نگاه مگو هیعط

.بود،اما خوش قامت تر و جا افتاده تر یهمچنان جذاب و دوست داشدن.چرخاند برزیرا به سمت فر دگانشیو د دیکش

عشقش اشک  یو در حسرت به گل نشستن کشت کردیاز پشت پنجره او را نگاه م هیبود که عط روزید نیهم انگار

.گرید یبار با حالت نیحاال زمان تکرار شده بود و ا.ختیریم

اش  هیهم گر کنند،اویم هیآنان گر يکه هر دو دید هیفرزانه به سمت اطلس رفت و او را در آغوش گرفت،و عط یوقت

من «:بزند ادیاز دست بدهد و فر ارید عنان اختنمانده بو يزیحتما فرزانه سراغ او را خواهد گرفت،وچ دانستیم.گرفت

.امکانش نبود.توانستینم یول».ینیو منو بب یسرت رو برگردون هیکاف.نجامیا

همچنان که اطلس را در آغوش داشت و حالش را .تصورش را کره بود هیهمان کرد که عط فایدر باغ،فرزانه دق و

«م؟ییایا مم دونستیکو؟مگه نم هیاطلس جون،پس عط«:د،گفتیپرسیم

«.شهیم شیدایپ يانشااهللا بزود.میبهش خبر داد.خانوم چرا»

«اون کجاس؟ ن؟مگهیبهش خبر داد«:متعجب گفت یبا لحن فرزانه

«.کنهیکار م گهیشهر د هیتو .کنه،خانومیم کار»
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«شش؟یپ میبر میتونیم ؟مایاد،چیحاال اگه نتونه ب.ن،پدریبه من نگفته بود«:رو به پدرش کرد فرزانه

«.ادیصبر داشته باش،خودش م.يدیاز راه رس ،دختر؟تازهيدار يحاال چه عجله ا«:کرد و گفت يبهادر خان خنده ا ریما

به صدا  کایجواب او را بدهد،مل یکس نکهیقبل از ا و»ست؟یصبر داشته باشم؟هشت سال بس ن«:اعتراض کرد فرزانه

«.خسته م م؟منیف بزنمهمالت حر نیو راجع به ا میسیوا نجایا دیبا یتا ک«:درآمد

تمام موانع را از سر راه بردارد و ناممکن را ممکن  توانستیم کردیبود و آرزو م ستادهیهمچنان پشت پنجره ا هیعط

خط  برزیفر بایوجود همسر ز.ستیگر يها يپنجره چمباتمه زد و ها يکه همه وارد ساختمان شدند،پا دید یوقت.گرداند

او  سوخت؟مگریدر حسرت م شهیهم ستیبایداشت؟چرا م اوبود  یچه سرنوشت نیا.شیآرزوها يبود بر صفحه  یبطالن

او را خلق کرده بود؟ شینداشت؟اگر نداشت،چرا خدا یاز خوشبخت ینزد خالق خود سهم

.افکار او را از هم گسست يمادرش رشته  یناگهان ورود

اتاق چمباتمه زده است،او را در آغوش  يگوشه انیکه گر دیدخترش را د یبرق را زد و وقت دیکورمال کورمال کل اطلس

«...یلیدلش خ.گفتیم یفرزانه خانوم چ یدونینم.نکن مادر هیگر«:و گفت دیکش

«.بذار با درد خودم بسوزم.گفت یبدونم چ خوامینم.دست از سرم بردار مادر«:او را کنار زد و گفت هیعط

هنوز تو عالم  نمیبیدخترم عاقل شده،اما م کردمیم الیخباش که  ؟منویپسره هست نیهنوز تو فکر ا ؟نکنهیچ یعنی»

«.یکنیم ریهپروت س

«زنش چقدر خوشگل بود؟ يدیمامان؟د يدید»

دماغشو باال  گرفت،خانومیفرزانه سراغ تو رو م یچ،وقتینگرفت،ه لیما رو که تحو.افتاده لیاما انگار از دماغ ف.دمیآره،د»

«.که خسته س و حوصله نداره دیکش

«.کم نداره يزیتازه،خودشم پ.گرفتمیداشتم،خودمو م يشوهر نیاو بودم و همچ يگه جاا منم»

«.خدا به دادمون برسه.داشته باشه،که نداره دیاخالق با.سرشو بخوره ختشیر»
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«.ستیما ن يجا گهید نجایبه نظرم ا.برمیجا م نیتو و بابا رو از ا يبزود.نخور مامان غصه»

ما یا مادر؟با کدوم پول؟در ثانکج!وا«:کرد و گفت یاخم اطلس

«م؟یبر میبکش م،راهمونویو فرسوده شد ریهمه زحمت که پ نیاز ا م،بعدیهدر داد نجایرو ا مونیجوون تموم

«...رنینگ لمونیتحو نجایا یداره؟وقت بیع چه»

«.میبهش پشت کن هیناسپاس.شازده که خودش به ما بد نکرده.نگو نویمادر ا نه»

«م؟یبمون یعمر نوکر و کلفت باق تا آخر یگیم یعنی»

پدر و مادرت  ذارهینم ،شوهرتيخودتم بخوا ،اگهیفردا که شوهر کن ؟پسیکن ياز ما نگهدار یتونیتا چند وقت م مگه»

«.چشماش بشن يتو غیت

«.کنمیوقت شوهر نم چیمن ه.،مادریالزم نکرده نگران باش«:بخش گفت نانیاطم یبا لحن هیعط

«شه؟یم ه؟مگیزنیچه حرفا م!وا»

«.دم،بعدیروز بخوام شوهر کنم،اول شما و بابا رو سر و سامون م هیتازه اگرم .نشد نداره شه؟کارینم چرا

«.نمیتو رو بب يبچه ها میما آرزو دار.ذارمینم.مادر ؟نهیخودتو فدا کن يخوایم یعنی»

«...آخه من«:کرد و جواب داد یمکث هیعط

 نیجو آب و رنگت هم از ب هینیا.رونیب ایپسره ب نیفکر ا ؟ازیکن نینش خودتو خاکستر يخوایم ؟نکنهیتو چ آخه»

تازه عاشق زنش هم .و اون پسر ارباب يخونه ا نینره که تو دختر کلفت نوکر ا ادتمی.کنهینم گاتین یشکیه گهیبره،د

«...زنش.هست

«.رمب دیبا.شهیم رمیداره د.بشنوم خوامینم گهید«:حرف مادرش را قطع کرد و گفت هیعط»

«.صبح زود برو.بمون مادر نجایامشب رو ا الاقل»

«.کن یاز قول من از بابا خداحافظ.نجامیبفهمه من ا یکیترسمیم.مامان نه
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آن نوشت،کاغذ را به طرف مادرش دراز کرد و  يرو يزیدرآورد،چ فشیقلم از ک کیکاغذ و  يتکه ا هیعط سپس

«.فائزه ینشون نمیا.ایب«:گفت

.رفت رونیکرد و از در ب یرد،خداحافظیبگ دهیمادرش را ند ياشکها کردیم یکه سع یدر حال و

افتاد از ترس  یم عهیعط ادیهر بار که  یکرد ول یدر کنار فرزندانش خوشحال بود و احساس ارامش م ربهادرخانیام

را  هیعط بتیغ لیدل تا به حال چند بار فرزانه.. ختیر یقلبش فرو م برزیاعتبار شدن نزد فرزانه و فر یو ب ییرسوا

 کردیم يمورد پا فشار نیاما اگر فرزانه در ا. رفته بود طفرهیاز پاسخ درست وحساب ربهادرخانیو هر بار ام دهیپرس

بد؟یاو را بفر توانستیاو م یدخترش داشت؟ مگر تا ک يبرا یهیاو چه توج یبراست

نه احساس کرد پدرش مشکلش دارد و ان را عنوان معضل بود و دلهره داشت که باالخره فرزا نیا ریدرگ ياو بقدر و

.شود ایبه دنبال فرصت بود تا با او صحبت کند و علت را جو نیبنا برا کندینم

مشترك داشتند  یسواالت برزیاو و فر. برسند يا جهیبا هم به نت دیمشورت کندتا شا برزیگرفت قبال با فر میتصم نیهمچن

.اورندیهم سر در بگرید يخواست از معماها یو دلشان م

با توجه به  نیکرده؟ همچن رییچرا پدرشان اونهمه تغ نند؟یغمگ شهیکجاست؟ چرا اطلس و عطا هم هیعنوان مثال عط به

نشده؟ شیدایاطالع داده چرا او تاکنون پ هیاطلس گفته بود ورود انهارا قبال به عط نکهیا

.که سالها بود درش بسته بود یتاق مادرشان بزنند اتاقبه ا يگرفتند سر میتصم برزیشب فرزانه و فر هیسرانجام

. اش  یراحت یصندل. تختخواب فخرالسادات . بخصوص شدند یانها قدم به اتاق گذاشتند هر دو دچار حالت نکهیا بمحض

ده سجا یحت. مانده بود یاتاق همچنان به شکل سابق و دست نخورده باق لیوسا گریود يوارید ينهییا. شیکمد لباس ها

.است دهیچیاو در اتاق پ يبو دیرسیبه نظر م یو حت شدیوجودش کامال حس م. قرار داشت یشگیهم ينمازش همانجا ي

"کرد؟یازش استفاده م شهیرو که او هم يعطر يبو ؟یکنیمامانو حس م يبو برزیفر: و گفت دیکش یقینفس عم فرزانه

بچه که بودم  ادمهی. هیجون خال زیعز يکه چقدر جا...اه .کنمیاره حس م: تکان دادو گفت دییتا يبه نشانه  يسر برزیفر
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پدر  يو از همون تو صدا. شدم یم میجون قا زیکمد عز يو تو نجایاومدم ا یاز ترس پدر م شدمیمرتکب م ییهروقتخطا

 یکه چه جوابدمیشنیجون رو نم زیعز ينه؟ صدا ایدهیمنو د دیپرس یمجون  زیاومد تو اتاق و از عز یکه م دمیشن یرا م

و با قربون صدقه  کردیبعد بغلم م. رونیب امیزد که ب یافتاد صدام م یم ابیرفت و ابها از اس یپدر م یوقت یداد ول دادیم

".جون خورده باشم زیتلنگر از عز هییکه حت ادینم ادمی. نکنم یطونیکه ش کردیم حتمینص

".بود نطوریا بچه هاش با همه همنه فقط ب. مهربون بود یلیاون خ. برزیفر نطوریمنم هم"

چقدر دلم براش تنگ  یگاه یدونینم. مینیبب گرویکه عجل محلتش نداد تا دوباره همد فیح. اره اون مثل فرشته ها بود"

".فرزانه شهیم

سر  میشب جمعه با پدر بر نیقراره ا. جونو دوست نداشتمبلکه عاشقش بودم زیمن عز. شهیدل منم براش تنگ م"

"کنم دایباورم بشه اون مرده و ارامش پ دیشا دیشا.خاك

"بخشم که اونو تنها گذاشتم یوقت خودمو نم چیمنکه ه"

فرزانه باعث شد  یمکث ناگهان "..بدونم بعد از رفتن ما خواستیدلم م یلیخ.طفلک چقدر تنها بوده. نطوریهم منم

شده؟ یچ:و گفت. ت برگردد به او نگاه کندانداخ یدر حال گفتگو به داخل کمد مادرش نگاه م نطوریکه هم برزیفر

چه  میبفهم میبتون دیاونو بر نداشته باشه شا یاگه کس. نوشت یدفتر خاطرات م شهیجون هم زیعز ادمهیبرزیفر نیبب"

"کاسه س مین ریز يکنم کاسه ا یمن احساس م. افتاده ییاتفاقا

"در چه مورد؟"

بدتر از همه سکوت . مرموز شدن يجور هیجعفر و طوبا هم . ستنیابق نس ياون ادما گهیرفته اطلس عطا د هیعط نیبب"

"خواهد در موردش حرف بزنه یداره که نم یمشکل هیاون  کنمیاحساس م.ندازهیپدره که منو به فکر م

"؟یمثال چه مشکل"
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به؟یغر بیرفتار پدر عج یفهم یتو نم یعنی. برزیفر اریدر ن ياه خنگ باز"

 دایپ یول.اره حق با توئه: که ابروانش را باال انداخته بود گفت یو در حال ستادیفرزانه ا يرو به رو در کمد را بست برزیفر

"منتظرمه کایبرم مل دیمن با. کردن دفتر چه باشه واسه بعد

".دمیخواب نجایشب هم دمیشا. گردم یدنبالش م ییخوب تو برو خودم تنها"

"!ها یترسینصف شب مهویدختر؟  يشد وونهیز؟دیتخت عز يرو نجایا

"بترسم؟ دیبا یاتاق مادرم بوده از چ نجایمگه بچه ام که بترسم؟ ا: به او رفت و گفت يچشم غره ا فرزانه

".یخود دان باشه

دراور را  يو کشو ها یپاتخت زیم يدفتر خاطرات مادرش کمد لباس ها و کشو يفرزانه در جستجو برزیاز رفتن فر بعد

چشم  کیو به سقف تار دیتخت دراز کش يخره خسته از جستجو چراغ اتاق را خاموش کرد روو باال هودهیگشت اما ب

.دوخت

مادرش دفتر چه را کجا گذاشته بود؟ یعنی

.انرا برداشته بود یکس دیشا ای

خواست شب را در انجا به صبح  یدلش م. دیان خز ریتخت را کنار زد و به ز يرو يپتو. احساس سرما کرد  فرزانه

.تمام وجود مادرش را احساس کند ایند و برسا

.که انجارا نگشته بود دیبه ذهنش رس ییناگهان جا و

 گرفتیکه بالش قرار م ییتشک درست انجا ریرا روشن کرد و دستش را ز یپاتخت يتخت خواب نشست چراغ رو يرو

.فرو برد

 يرو یدست یبه نرم. بود دهییگرا يبه زرد شیقهاور يانقدر کهنه که لبه ها. قطور و کهنه يدفترچه ا. انجا بود دفترچه

.دیجلد ان کش
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.انرا باز کرد و از ابتدا شروع به خواندن کرد ارام

مطالب  يسرسر. کردیم ینگارش متن را نگاه خیتار. داشت یاز انها اگاه يهمان بود که تا حدود عیاز وقا ياریبس

.ختیر یاندن همچنان اشک مو در حال خو. زدیو ورق م خواندیمربوط به انروز را م

.يدیجون تو چقدر عذاب کش زیعز

.رفته بودن برزیکه او و فر دیرس ییروز ها خیتار هینوبت  سپس

!.بود دهیاندو رنج کش يچقدر از دور مادرش

"بدم؟ نتیمن کجا بودم که تسک"

بعد از رفتن او و  یصفحه چند ماه يالبا خیکرد که تار دایپ خواستیتا سر انجام انچه را م رفتیم شیپ خواندویم همچنان

.کرد یرا اعالم م برزیفر

حرف  برزیاز فر یوقت.راحتش نگذارد ربهادریام ترسمیم. سوزدیدلم براش م. هیطفلک عط. اوقاتم تلخ شد یلیامروز خ"

عشق  نیت اکردم اورا از صراف یسع یلیخ. زنمیبهادر حرف م ریکهاز ام یدرست مثل خودم زمان. لرزدیم شیصدا زندیم

هم عاشق اون بود و به چشم خواهر نگاهش  برزیکاش فر يا. کردم یعاشق تر از ان است که تصورش را م یول ندازمیب

او بر  ياز دستم برا يکاش کار. را بشدت دوست دارم هیچرا که عط. کردمیانوقت خود را خوشبخت احساس م. کردینم

 ارد؟د یمن چه فرق يمگر او با فرزانه . شودیمثل شمع اب م نمیانم ببتو ینم. خوردیغصه م یلیخ چارهیدخترك ب. امدیم

.خداوند کمکش کند

 یبسخت. دیکش ینقشه م هیعط يبود و برا یکه او بشدت عصبان یبهادر بحث کردم در حال ریساعت ها با ام امروز

.ستدیسر قولش با دوارمیام. به کار او نداشته باشد يکنم کار شیتوانستم راض

 نیاگر چن. بر ما يوا يا. کرده  رونیب نجایرا از ا هیپس پدرمعط! نطوریکه ا". شد رهیمات و مبهوت به رو به رو خ هفرزان
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".حرف بزنم برزیبا فر دیبا.کرد يکار دیبا. بخشمشیکرده باشه هرگز نم يکار

به او چه گفته بود؟ برزیفر. دنداورد که عازم خارج از کشور بو ادیرا به  يذهنش به جستجو پرداخت و روز يایدر زوا او

 یهرگز با او دردودل نکرده بود و سخن هیاما چرا خود عط. عاشق او بود هیحق داشت و عط برزیپس فر. اورد ادیبله به  اه

عشق نگفته بود؟ نیاز ا

.دانستیکرد اما کجا ؟ نم یم دایرا پ هیعط ستیبا یم. فرزانه بشدت مغشوش بود افکار

که  نیبه محض ا. برد یگذاشت تخت را مرتب کردو به اتاق خودش بازگشت اما خوابش نم شیر جادفتر چه را س او

در  شیبا پر تمنا هیعط يتمام طول شب چهره . دیپریو خواب از سرش م. افتاد یفکرش به کار م شدیچشمانش گرم م

 هیعط يرا در نظر اورد دلش برا برزیرو ف. زدیموج م نکه اوج عشق و التماس در ا ینگاه. شد  یاو ظاهر م دگانیبرار د

.نوا خواهانش بود یاو را دوست داشت اما نه انگونه که دخترك ب برزیفر. سوخت

از انان  کیچیانکه به ه یب. گفت و نشست يریاو صبح بخ. صبحانه نشسته بودند زیفرزانه وارد شد همه سر م یوقت

.اندازد یب ینگاه

"!؟یرس یجنگ فرزانه؟ خسته به نظر م دانیم يرفته بود شبید: او را بر انداز کرد و گفت کایمل

"...بفهمم کجا رفته دیبا. بودم هیراستش تا صبح تو فکر عط: گفت یسرش را باال اورد و پس از مکث کوتاه فرزانه

:نگاهش را به پدرش دوخت و ادامه داد سپس

"ل؟؟یوبه چه دل..."

بزند به خوردن صبحانه  یانکه حرف یبسرعت بر خود مسلط شد و ب یول. خود را گم کرد يخان دست و پا ربهادریام

 گذاشتینم یباق یو شک. گذاشته بود ریپدرش تاث يحرف او بر رو. نماند یفرزانه مخف دیواکنش او از د یول. ادامه داد

.سر اوست ریهست ز یکه هرچ
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. زد یچشم در چشم شدند چشمک نکهیود و بمحض اانداخت که او هم نگاهش به فرزانه ب برزیبه فر ینگاه عیسر فرزانه

.هم متوجه واکنش پدرشان شده بود برزیپس فر

شده؟ يطور. دهیرنگتان پر کمیپدر .: زدو پدرشان را مخاطب قرار داد يپوزخند فرزانه

:زدو گفت یزورک يبهادر خان لبخنذ ریام

".دکتر شیکامل برم پ ينهیمعا هیيواسه  دیبا. ستیخوش ن ادیروزا حالم ز نیراستش ا. شدم بابا ریپ گهید"

".يزدیحرف م هیدر مورد عط یداشت. یگفتیخوب م: رو به فرزانه کردو ادامه داد سپس

. دیزن یموضوع حرف م نیچقدر در مورد ا":و گفت دیدماغش را باال کش کایبزند مل یکه فرزانه حرف نیقبل از ا یول

؟دختر کلفت براتون مهمه هیانقدر  یعنی

خواهش  "و فرزانه بود که زبان به اعتراض گشود. نگاه غضبناك خود را به او دوختند یهمگ. شد نیجو سنگ کدفعهی

".یکن یقضاوت م هیدر مورد عط ينطوریاخرت باشه ا يدفعه . کایمل کنمیم

ما  يبرا یلیلس خجون عطا و اط کایمل ".در صدد رفع و رجوع برامد برزیبود و فر انهیفرزانه به شدت پرخاشجو لحن

ما حق  يداده و گردن هر دو ریبه عالوه اطلس به فرزانه ش میکن یما به اونا به چشم خدمتکار نگار نم. هستن زیعز

"...دیتو نبا نیبنا برا. میدوستش دار یلیو خ میکنینگاه م يرو هم به چشم خواهر هیما عط. داره يمادر

از نظر من . نیکنیبه اون نگاه م ینداره شما به چه چشم یبه من ربط: حرف او را قطع کرد و گفت نانهیخشمگ کایمل

"بشم یمیصم يافراد نیبا چن دهیمن اجازه نم تیشخص. حدو حدودش مشخص باشه دیخدمتکار خدمتکاره و با

اونو احترام  دیاجازه بده چه نده با یجنابعال تیچه شخص: و گفت ختیخشم خود را بر سر او فرو ر يماندهیباق فرزانه

".هرگز فراموش نکن نویا. ينگه دار

.اتاق را ترك کرد یاز جا بلند شدو با همان حالت عصبان و

 ياما موقع حرف زدن تونست خونسرد. ردیبگ دهیموضوع را ند یتوانست به اسان یشده بود و نم یهم عصبان برزیفر
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 یداشته باش يطرز فکر نیکردم چن ینم لایخ چیه ". ارام همسرش را مخاطب قرار داد یخود را حفظ کند و با لحن

 نیو به اونا توه. دست بدونه ریرو ز يبشه ادم عده ا اعثب دینبا یهستن و اختالف طبقات یکیادم ها همه با هم . کایمل

"از تو توقع داشتم نایاز ا شتریمن ب. کنه

. یفکر کن نییکردم تو انقدر سطح پا یمن الیمنم خ: زد ادیبرخاست و فر زیاز پشت م نانهیبود که خشمگ کایبار مل نیا

. يکور خوند. نه جونم م؟یبه اتفاق غذا بخور ارنیب فیبه بعد تشر نیخانم و اقا سر ما منت بذارن و از ا نییچطوره بفرما

"...ادیاصال خوشم نم

.دیایکه تا ان موقع ساکت نشسته بود به صدا در ب ربهادرخانیرفت و باعث شد که ام یتند م يادیز داشت

"نیبش"

 یصندل يدوباره رو یحرف چیه یمکث کردو سپس ب يلحظه ا يبرا. جا خورد کایاو قاطع بود و باعث شد مل لحن

.نشست

خودشو باالتر از  یک چیو ه میکنیم یهمه با هم زندگ نجایما ا. میهست ایاروپاس نه ما مثل بعض نجایدختر جون نه ا نیبب "

 یزندگ نجایا يخوایاگر م نیبنا بر ا. من مهم هستن که شماها يش همونقدر براعطا و زن و بچ. دونهینم گهیکس د

 یحاال م. کنمیهم تکرارش نم گهیگفتم و د نویا. تا احترامت حفظ بشه ینو حفظ ک گرانیاحترام د دیبا یداشته باش یاروم

".يبر یتون

را عقب  یقبل با سر و صدا صندل يدفعه  چپ چپ به پدر شوهرش انداخت و مثل ینگاه.اشکارا بر افروخته بود کایمل

 ربهادرخانیام يبا توجه به حال همسرش از جا بلند شد که به دنبال او برود که صدا برزیفر. رفت رونیو از اتاق ب دیکش

"برزیفر نیبش"کرد خکوبیاورا هم در جا م

 دونیبه اون انقدر م دیتو نبا: ادامه دادیطوالن یپس از مکث ربهادرخانیسر براه دوباره نشست و ام یمانند کودک برزیفر

خونه رو  نیقانون ا دیکنه با یزندگ نجایا خواهدیهم بهش بفهمون که اگه م نویا. بگه ادیبه دهنش م یکه هرچ يبد
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"يبر یتونیحاال تو هم م اشمصحنه ها ب نجوریشاهد ا خوامینم گهید. رهیبپذ

تکان داد و اهسته  يسر دییبه نشانه تا برزیفر نیبنا برا. گذاشتینم یباق یحرف يجا ربهادرخانیچهره و لحن ام حالت

.رفت رونیازاتاق ب

از  برزیفر یچرا که وقت. طور نبود نیاما انگار ا. شده است یمنتف شیچند روز پ يمشاجره  دادیامر نشان م ظاهر

.دیو از رفتن امتناع ورزهمسرش خواست حاضر شود تا به اتفاق سر خاك مادرش بروند او سر درد را بهانه کرد 

.شد یکند او را به حال خخود گذاشت و همراه پدر و خواهرش راه يانکه اصرار یهم ب برزیفر

معلوم بود به . ان قرار داشت يو شاخه گل سرخ رو. سنگ مزار شسته شده بود دندیسر خاك فخرالسادات رس یوقت

.انجا بوده است یکس یتازگ

. کنار مزار نشست ختویفرو ر شیان اشکها ينام مادر بر رو دنیو با د. سنگ قبر بود حواس فرزانه فقط به ششدانگ

گل هارا  نیا یک: دیرا به طرف پدرش برگرداند پرس شیانکه رو یگل هم در بغل داشت ب يکه دسته ا برزیفر یول

اورده؟

"دانمیمن: را مهار کند جواب داد  شیکرد لرزش صدا یم یکه سع یخان در حال ربهادریام و

اش فرو  نهیاست و دل در س یبود کار چه کس دهیاول که چشمش به گلها افتاد ه بود فهم يهمان لحظه . دانستیم اما

مطلب به شدت  نیبا درك ا ربهادرخانیو ام. پس او در تهران بود. کرد ینم يکار نیچن هیجز عط چکسیه. بود ختهیر

.گرفت فیخف یرا لرزش شیو سرتا پا. منقلب شد

 دنیسرش را باال کرد و با د يلحظه ا يسنگ مزار بگذارد برا يگلها را رو نکهیکنار فرزانه نشست و قبل از ا برزیرف

حالتون بده پدر؟: پدرش جا خورد و گفت يدهیرنگ پر يچهره 

.منتظرتون بشم نیماش يبهتره تو: تکان دادو گفت يبهادر خان به زحمت سر ریام
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.خواند يسنگ گذاشت و فاتحه ا يخم شد و انگشتش را رو يه الحظ يقبل از رفتن برا او

بودن سنگ قبر  دهیکه انان رس یهنگام. رفت به دقت اطراف را از نظر گذراند یم لیبه سمت اتو موب ربهادرخانیام یوقت

ممکن بود هنوز ان اطراف باشد؟ ایا. نگذشته بود هیاز رفتن عط يادیمدت ز نیبنا برا. بود  سیکامال خ

.دندیند چیارام داشت ه یحرکت میمال یمیبا نس شانیکه برگها یامبربهادرخان هرچه چشم دوخت جز درختان یول

در افکار خود  کیدر راه بازگشت هرسه ساکت بودند و هر. حرکت کرد لیو فرزانه هم برگشتند و اتومب برزیفر باالخره

.بود.غوطه ور

که  یو با هرقطره اشک ستینگر یم زیغم انگ يده بود به ان صحنه پنهان کر یخود را پشت درخت هیمدت عط تمام

.شدیاز قلبش کنده م يانگار تکه ا ختندیریم برزیفرزانه و فر

به همان  ستیبایو درد که م غیاما در. دهد شانیجلو رود و تسال خواستیدلش م. دیکش یپر م زیاندو عز يبه سو دلش

.کرد یاز راه دور دل خوش م دارید

.امد و دوباره سر مزار فخرالسادات رفت تا با او وداع کند رونیمطمئن شد انان رفته اند از پشت درخت ب هیعطیوقت

به جان داشت که  یبود احساس غربت دهیانتها در اعماق وجودش ماوا گز یب یغم. دید یم شهیخودرا تنها تر از هم اکنون

هر . از ان تاب و تحمل جسم نا توانش را نداشت شیح خسته اش بانگار رو. داشت یگام بر م نیکند و سنگ. نبود یگفتن

؟ دیچه زنده بود و به کدام ام يبرا. شدیدر نظرش محو و محو تر م یگذشت نقش زندگ یروز که از عمرش م

و . شد یم یط یکیدر تار شیتمام راه ها. گرفت یدوستش داشت متعلق به او نبود و هرگز هم درتعلق او قرار نم انکه

 يقرار یبه ب. کردیم يریجوان بود احساس پ نکهیبا ا. مطلق یستیفنا و ن یبه پوچ. دیرس یبه بن بست م زیست اخر ند

پرسه  الیخ يایتوانست تمام عمر در دن یم اینداشت؟ ا یزندگ زا یبخشد؟ مگر او حق انیاش پا دهیدل خسته و رنج کش

افت؟ییمبچسبد که هرگز تحقق ن ییاهایتوانست به رو یبزند؟ م

که بر قلبش  یعشق رایز. شدیمفلوك تر م دیجنگیبود و هرچه م زیتمام طول راه بازگشت به خانه با احساسش در ست در
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.ستاند یمبارزه را از او م يرویحک شده بود ن

وقت کجا نیتا ا: دیو با ورود او اشفته و نگران پرس دیکش یصبرانه انتظارش را م یمادر فائزه ب دیبه خانه رس یوقت

".برات افتاده ینکرده اتفاق يگفتم نکنه خدا. دخترم؟ هزار جور فکر از سرم گذشت يبود

کاش افتاده بود  يا: جواب داد کردیپرت م يرا به گوشه ا فشیکه ک یزد و در حال يلبخند شهیاعتنا تر از هم یب هیعط

".دمشیتازه اسوده م سه؟یاز چرخش خودش وا نیزم نیدیترس یم. محترم خانم

دختر؟ تو  یزنیم هیحرفا چ نیا: گفت زدیبر يچا هیعط يداشت تا برا یسماور بر م يخانم همان طور که از رو محترم

بهت  یخدا چه نعمات ینیبینم ادیخدارو شکر خدارو خوش نم هیناشکر. یبخون اسیيهیا دیو نبا یجوون یلیهنوز خ

".شکر داره يهزار دفعه جا يداده؟ هر کدومش روز

 شدیاما نم دونمیم نویا. بله محترم خانم: را از محترم خانم گرفت و گفت  يکنار بساط سماور نشست استکان چا هیطع

از تو  یزنیچه حرفا م: دادو گفت یمحترم خانم به چشمانش تاب ومدم؟یم ایخونواده متمول و سرشناس به دن هیيمنم تو

".دهیبع

 يادیگانم فکر ز. کنم یراستش من به وجود مادر پدر زحمتکشم افتخار م. احمق شدم  هوی. حق با شماست: دیخند هیعط

.نیمنو ببخش. کنه یباعث شده مخم قاط

سرنوشت  یدونیم چیه: کرد گفت یکه دباره ان را پر م یبرداشت و درحال هیعط يرا از جلو یخانم استکان خال محترم

ه؟شد نییبزاره تع یهست يپا به عرصه  نکهیقبل از ا یهر کس

.دونمیم نویا. محترم خانم  بله

هزار تا چرخ رو پاشون  يا قهیبه سن تو دق ییدختر ها ؟یهست يو منزو ورزیبا خودت عناد م يخودیپس چرا ب خوب

 نویا ؟یکن یچرا فراموشش نم. یدست بکش زیاتفاق افتاده از همه چ شیکه سالها پ یصرفا واسه اتفاق دیتو نبا. خورنیم

خودش واقف شده باشه و دلش  يچه بسا تا به حال به خطا گمیمشازده رو .... رمردیو اون پ زادهیبدون خطا مال ادم
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همه خصلت خوب حتما  نیکه تو هم با ا. گذشت داشته باشه دیادم با. طوره نیحتما هم. جبران کنه يجور هیبخواد 

.يگذشت دار

و انچه ازارش  ستین ربهادرخانیکه مشکلش فقط ام دیبه او بگو خواستیدلش م. انداخت نییسرشو پا دویکش یاه هیعط

.است که در دل است یدهد عشق نا فرجام یم

. ینیکه اونو بب رهیو دلت ضعف م یعاشق فرزانه هست یگینم شهیتازه مگه هم "محترم خانم او را به خوذد اورد  يصدا

لحظه هارو ازدست  نیا دیو نبا یکنیرشو معمر کوتاه تر از اونه که تصو ؟یکنیو وقتو تلف م شینیبب يریپس چرا نم

اونوقت . یشیروز باهاشون روبه رو م هیباالخره  ؟یفرار کن يخوایم یتا ک. دنشونید رفتمیتو بودم م ياگه من جا. يبد

سوال  ریاونو ز شتریب ينطوریا یکن ینم الیخ يشازده بود يهمه به فکر ابرو نیتو که ا ؟يبه اونا بد یچه جواب يخوایم

"...که ینکن يبهتره کار ؟يربیم

"نیدونیاخه شما که نم یول. کنمیحرفتونو قطع م نیگفتک ببخش. نگذاشت اون حرفشو تمام کنه  هیعط

"دخترم؟ دونمیرو نم یچ "

ساخته  شیکس برا چیاز دست ه یکمک چیدانست ه یم. زدیبر رونیگرفت انچه را که در دل داشت ب میتصم هیعط و

.شدیک مدست کم سب یول ستین

 ای. خدا خودش بهت صبر بده. بگم دخترم یچ دونمیواهللا نم: گفت دویکش یتمام شد محترم خانم اه شیحرف ها یوقت

و  چرخهیچرخ فلک م نیبش گهیهمد بیبدون اگه مقدر باشه تو و اون پسر نص نمیاما ا. کنه  رونیمهرشو از دلت ب

.و بس دونهیم میکر اوقع اوستحاال چطور و چه م. تا شما رو به هم برسونه چرخهیم

پس بهتره . شهیکار خدا محسوب م يجور دخالت تو هیو اصرار تو  ادیاز دستت بر نم يکار چیهم نخواد بشه ه اگر

".یاون باش يبه رضا یو راض يخودتو به خدا بسپر

.اسش را مهار کنداحس توانستیگفتن نداشت اما دست خودش نبودو نم يبرا یحرف چیحق با اوست و ه دانستیم هیعط
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13فصل

کرد و باالخره  یم دایاو را پ ستیبا یم. در تهران است ارام و قرار نداشت هیبود عط دهیفهم ربهادرخانیکه ام يلحظه ا از

که در دستگاه دولت داشت استفاده کردو به کمک  ياز نفوذ نیبنا برا. باشد هیقض نیا ریگیپ يگرفت به طور جد میتصم

مشغول به  راناتیشم يدر محدود یانتفاع ریدبستان غ کیدر  هیعط. را که به دنبالش بود را بدست اورددوستان انچه 

 شدیم ادهیزمان پ يا قهیدق ستیب- چندان دور نبود و با در نظر گرفتن ده ربهادرخانیمزبور از باغ ام يمدرسه . کار بود 

.دیبه انجا رس

.انجا شود یود بدون راننده راهخ لیگرفت با اتومب میتصم ربهادرخانیام یول

 ینم. در انتظار نشست لیهمانجا در اتومب نیبنا برا. مدرسه مانده بود لیبه تعط یساعت مین دیبه محل مزبور رس یوقت

قبول  ایبود؟ ا دهیاورا بخش ایهنوز از او متنفر بود؟  ایا. نشان خواهد داد یروبه روشود او چه واکنش هیبا عط یدانست وقت

د همراه او به خانه برگردد؟کر یم

امدند و  یبه دنبال فرزندانشان م یشخص لیبا اتومب يعده ا. شد یکم کم مقبل مدرسه شلوغ م. گذشتیم يبه کند قیدقا

 هیششدانگ حواسش را به رو به رو داده و به در مدرسه چشم دوخته بود تا مبادا عط ربهادرخانیو ام ادهیپ يپا يعده ا

.انکه اومتوجه شود یب. دو برو دیایب رونیب

از دانش اموز با سرو صدا از مدرسه خارج  یکه گروه دینکش یو طول. انداخت نیزنگ مدرسه در فضا طن يصدا باالخره

 نشانیوالد يهم در جستجو يعده ا. جلوتر پارك شده بود  یرفتند که کم ییبوس ها ینیبه سمت م يعده ا. شدند

 شیرا در پ ابانیهم دسته دسته سمت جنوب و شمال خ هیبق. شدند  یخانه م یانان راه دنیو با د دندیکشیسرك م

.خلوت شده بود يحاال مقابل مدرسه تا حدود. گرفتند و رفتند
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 یول. به دقت انان را از نظر گذراند ربهادرخانیام. امدند رونیبعد چند زن که معلوم بود اموزگاران مدرسه هستند ب یکم

 لیکه او اتومب یامدند و از سمت رونیهم از مدرسه ب گریدو اموزگار د یکی. او باز هم منتظر ماند و. نبود نشانیدر ب هیعط

.نبود هیاز انان عط کیچیه. دادند دامهخود را پارك کرده بود به راه خود ا

از فراش شود و  ادهیقصد کرد پ ربهادرخانیو ام. ستیدر مدرسه ن یکس گرید دیرسیبه نظر م. هم گذشت گرید یقیدقا

امد و خالف  رونیبود از مدرسه ب هیشک خود عط یب. دیرا گشود او را د لیکه در اتومب نیاما هم. مدرسه سوال کند 

.بود به راه افتاد ستادهیکه او ا یجهت

 فاصله اش با او یوقت. و به سمت او دوان دوان رفت دیپر رونیب لیاز اتومب عیسر. ندانست زیدرنگ را جا ربهادرخانیام

کرد هر  یاحساس م. ردیارام گ دیکوب یم نهیرا اهسته کرد تا قلبش که بشدت خود را به س شیقدم ها ياندك شد قدر

.و او را صدا زد دیکش قیعم یو باالخره نفس. ستدیان ممکن است قلبش از حرکت با

احساس . شناخت یدا را مص نیاو ا. امکان نداشت نیکرد سرش را برگرداند نه ا یجرات نم یحت ستادیدر جا ا هیعط

خود احساس کرد که محکم او را  يبازو يرا رو یو باالخره دست. زدیمژه نم یمانده بود و حت رهیبه روبه رو خ. سرما کرد

.به سمت عقب برش گرداند عیسر یگرفت و با حرکت

که به چشمان مردگان  یچشمان قرار خود را به چشمان مملو از اشک او دوخته بود یو ب فتهیبود که نگاه ش ربهادرخانیام

 زیهمه چ چرخدیو زمان دور سرش م نیاحساس کرد زم کبارهیشده بود که  ریچنان غافلگ هیعط. شباهت داشت  شتریب

.دینفهم چیه يلحظه ا يشد و برا اهیدر برابر چشمانش س

خود  تیموقع یهنوز به خوب. دبو لیبعد در اتومب ياست و لحظه ا یکس ياش بر بازو هیبه خود امد احساس کرد تک یوقت

کرد خود را  یدوباره دچار دلهره شد و سع خواندیکه او را به نام م ربهادرخانیام يصدا دنیبا شن یول. دادینم صیرا تشخ

.جمع و جور کند

حالت بهتره؟؟....هیعط....هیعط
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من ..خوبم: تکان داد و گفت دییتابه نشانه  يباالخره با هزار زحمت سر. جواب دهد توانستیقفل شده بود و نم زبانش

ن؟یکرد دامیپ يچطور.......د؟یکنیم کاریچ نجایشما ا...اما..خوبم

از جونم  یچ: ادامه داد هیبود لب باز کرد که حرف بزند که عط دایکه هنوز اوج عشق از نگاهش هو ربهادرخانیام

ن؟یبریم یچه نفعبا درد خودم بسوزمو بسازم؟ از عذاب دادنم  نیذاریچرا نم ن؟یخوایم

. کشمیمنم دارم عذاب م. یکش یعذاب م يکه دار یستیتنها تو ن:نگاهش را از او برگرفت و ارام پاسخ داد ربهادرخانیام

. حرفا رو بزنم نیکه ا نجایا ومدمیاما ن. کشمیمن سالهاست که دارم عذاب م....مدت نیاز تو نه فقط تو ا شتریب یلیخ

.بفمن و ازم رو برگردونن يزیدائم دلهره دارم مبادا بچه ها چ. شمجواب گوش با تونمیقراره توئه و نم یفرزانه ب

ازکجا ممکنه بفهمن؟ نیبه اونا نگ يزیچ نیتونیم: بدون انکه به اونگاه کند گفت هیعط

 يرو .هیعط کنمیخواهش م. یرفت یو واسه چ ییتا بفهمه تو کجا شهیمن م چیپا پ یاست و ه هیقض ریگیفرزانه دائم پ"

اون ادم سابق  گهیبه خدا قسم من د. دلت مونده منو ببخش و برگرد يمحبت من تو ياگه هنوز ذره ا. ننداز نیمنو زم

"...یدوستت ندارم دارم ول گمینم. خودمو ساختم يهمونطور که تو خواسته بود. ستمین

 نیا يتو. یبکن يخوایم يهرکار. يتو ازاد. ازت ندارم یتوقع گهید یول: ....نگاهش را به او دوخت واو ادامه داد هیعط

ست؟ین یمجازاتم کاف يبرا نیا یعنی. هزار بار مردم و زنده شدم يمدت روز

"...اون چقدر یدونینم. به خاطر فرزانس شتریب کنمیاگه التماست م: اضافه کرد ربهادرخانینداد و ام یجواب هیعط

از بغل  دنشیبرام اسونه از د نیکنیم الیخ ستم؟یقرارش ن یمن ب نیکنیم الیخ: حرف او را قطع کردو گفت هیعط

و به دل ندارم  یکس چیه ينهیو در واقع نه شما بلکه ک. دمیکردنش چشم بپوشم ؟ راستش من مدت هاست شمارو بخش

.زهیارامش شما ببهم بر خواهدیدلم نم. واسه خاطر خود شماست نمیبرگردم ا خوامینم نینیبیاگه م

"ه؟یمنظورت چ "

.کنهیبلکه شر هم به پا م ستین یاون خونه نه تنها به نفع کس يمطمئنم حضور من تو: و گفت دیکش قیعم ینفس هیعط
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"از من؟ ؟یاز ک ه؟یعط یترسیم یاز چ "

. ترسم یاز خودم م. ترسنمیاما من از شما نم. نینکرد رییهم تغ يذره ا یشما حت گهیراستش نگاهتون به وضوح داره م "

مونه به خصوص از چشم  یپنهان نم یک چیو از چشم ه داسیدلم دارم از نگاهم پ يکه تو  یرق عشقمطمئنم ب

و همرو . شهیصورت شعله ور م نیا ریدر غ. بمونه اکسترخ ریاتش ز نیا میبذار کنهیمنطق حکم م نیبنا بر ا. عروستون

"گم؟یدرست نم. سوزونهیم

.کرد یرا ثابت م نیاذعان داشت و سکوتش ا مطلب نیبه ا یدرماندگ تیدر نها ربهادرخانیام

اما . شهیحماقت محض محسوب م. نا برابره به خصوص حاال که اون زن داره یعشق نیا دونمیمن م: ادامه داد هیعط

".وقت نتونستم چیه. کنم رونیمهرشو از دلم ب تونمینم

".یکشیم یچ فهممیحاال م. همون طور که من در مورد تو نتونستم "

اون دوتا . . کنهیم يریال اقل دور بودن من از بروز فاجعه جلو گ نویکه رنجم رو مضاعف کن نینخوا نیفهمیاگه م حاال "

و تر و خشک و . ندازهیم یحسادت قد علم کنه اتش به خرمن زندگ وید یو وقت. ارهیعاشق هم هستن و عشق حسادت م

"ن؟یخوایم ادیبشیپ يزیچ نیچن نیخوایشما که نم. سوزونهیبا هم م

به فکر سعادت  زیتر از همه چ شیب دیشما با: ادامه داد  دینشن یجواب یدوخت و وقت ربهادرخانینگاهش را به ام او

".به نفع همه اس يطور نیا. ندارم یمن مردمو وجود خارج نیکن الیاصال خ.نیپسرتون باش

او را صد در  يحرفا. او دلش را به در اورد يکرد و چشمان به غم نشسته  ینگاه هیبه عط نیاز سر تحس ربهادرخانیام

نا  یطیتحت شرا هیمتوجه بود که عط. ندینب يکس صدمه ا چیکه ه ندیکدوم راه را برگز دانستیصد قبول داشت اما نم

. همه اندوه باشد نیکه او در عنفوان شباب دچار ا دانستینم رو سزاوا. است دهیمطلوب قرار داشته و رنج فراوان کش

و فرزندانش؟ اگر انان  شد؟یخودش چه م فیتکل انیم نیاما چگونه؟ در ا. کند تشیو حما ردیجانب او را بگ تخواسیم

 سترا دو هیانقدر عط ایا. گرفتیدر معرض خطر قرار م شیقدر مسلم شرف و ابرو دند؟یفهم یرا م هیعط بتیعلت غ
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 يبرا ياز عفو و بخشش او سد خواستیکه م خودخواه بود يبه قدر ایقرار دهد؟  تیداشت کهارامش او را در الو

 نیاز ا شیکه ب شدیم دایدر وجودش پ یجو مردانگ کیهنوز  ایمحافظت از خود و جلب احترام فرزندانش بسازد؟ ا

مسبب رنج و ازار او نگردد؟

ماجرا  نیر اکس د چیکرد که ه یرا انتخاب م یراه ستیبایم. زد  یم بیبود که از درون وجودش به او نه ییندا نیا و

او را  ستیبا یبود م یپاك و اله هیاگر عشق او به عط. بس بود گرید هایگرفتن ها و کجرو دهیان همه ناد. مغبون نشود

.ردیو رغبت بگ لیاز سر م یمیگذاشت تا شخصا انتخاب کند و تصم یبه حال خود م

بار  هینه  نویا. هنوز دوستت دارم یه گفتهمون طور ک هیاره عط: لب به سخن گشود و گفت یپس از سکوت طوالن عاقبت

چرا که بازم به . عشق به قول تو نا بجا و نا فرجام منع کنه نیمنو از ا تونهیکس نم چیو ه زیچ چیکه ه گمیبلکه هزار بار م

عشق يقول خودت برا

در  یفته و تمام هستکائنات بر اساس عشق شکل گر. کنهیم تیادم رو تثب تیعشقه که مجود. وجود نداره ياریمع چیه

".شه یشه و نه از ذهن ادم پاك م یکه هرگز نه کهنه م ریناپذ انیپا ریاکس نیدر ا. شه یکلمه خالصه م هینیهم

 یزد و پس از سکوت ینم یحرف چیه هیعط. دوخت رونیبه ب لاتومبی ◌ٔ بهادر خان مکث کرد و نگاهش را از پنجره ریام

اگه بگم دوستت دارم،  ه،یعط": و گفت دیاو چرخ يبه سو کدفعهیبهادر خان  ریما د،یقرن طول کش کیدیکه به نظر رس

 فشیاز اونه که بشه توص شیدرك و فهمت ب. یهست يا دهیهمتو دختر ف. پرستمت یم. کنمیم شیمن تورو ستا. کم گفتم

هوا و هوس  يتو از رو نکن عالقم به الیخ. یتو قابل احترام. دمیرو مثل تو ند یکس چیه میهرگز در طول زندگ. کرد

 گهیثابت کنم چقدر دوستت دارم، د نکهیا يحاال هم برا. فکرا داشته باشم نیکه از ا ستمین یدر واقع در سن. بوده

. یدر پناه خدا سالمت و موفق باش دوارمیام. یعمل کن یدونیهر طور که صالح م زارمیو م شمیمزاحمت نم

".هیعط...خداحافظ

احساس کرد آن  يلحظه ا يبرا هیعط. ستادیکه انگار کائنات از حرکت باز ا یچنان سکوت. سپس سکوت حکمفرما شد و
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و ذلّت  يو رضا خار میانگار از سر تسل. ختیدر هم شکست و فرو ر نیبلور یسیمرد با صالبت و پر ابهت همچون تند

خواست؛ تبلور  یم هیبود که عط يزیهمان چ نیشود، و ا وانداشت که رس ییابا چیه گریظاهراً د. بود رفتهیخود را پذ

.ینه شهوان ،یشکوه و جالل انسان؛ تبلور عشق اله

 یاما هر چه فکر کرد، دلش راض. توانست لذت انتقام را تجربه کنم یسالها متحمل رنج فراوان شده بود و اکنون م او

او خود  نکهیمگر نه ا. در هم بشکند نمانده بود، یباق شیبرا يزیچ گریبهادر خان را که اکنون د ریهمچون ام ينشد مرد

بود؟ دهیکش اضتیعشق بود و در مکتبش فراوان ر دیمر زین

خودش  يکه برا یشود، با لحن ادهیپ نکهیدر دراز کرد و آن را گرفت، اما قبل از ا يرهیدستش را به طرف دستگ هیعط

و مثل  امیمهمون م هیمثل . کنم یاون خونه زندگ يوت نیاما انتظار نداشته باش. امیباشه، م": لب گفت ریبود، ز گانهیهم ب

".گهید زیخاطر شما چون تا ابد مرهون محبت هاتون هستم، نه چ يهم برا دخاطر فرزانه، بع ياول برا. رمیمهمون هم م

 يبرا. هیممنونم، عط": سپاس گذارانه گفت د،یلرزیم جانیاز شدت ه شیکه صدا یدر حال. کردیبهادر خان باور نم ریام

".هرگز کنم،یمحبت تورو فراموش نم نیهرگز ا. ممنونم یهمه چ

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

چه  برزیبا فر ییارویدر رو دانستینم. سراپا شور عشق بود. کردیخود نگاه م ریبود و به تصو ستادهیا نهییمقابل آ هیعط

به عشق او نسبت  برزیفر یوقت شیسالها پآمد  ادمیزده و خوشحال؟  جانیه ایاعتنا  یسرد و ب د،یاز او خواهد د یواکنش

.دیگنجیکه در باور نم زددر نگاهش موج  یبرد، چنان نفرت یبه خود پ

.اگه تلخ و دردناك باشه یحت ،یرو به رو بش قتیبا حق دیبا. يبر دیبا: به خود گفت يآور ادینیبا ا هیعط و

او باشد؟ يرایپذ ياصوالً با خون سرد اینگاه دارد؟ و  یخفاو م دیتوانست اوج عشق را از د یم ایچه؟ آ برزیهمسر فر اما

.به من قدرت بده بتونم احساسم رو مهار کنم. کمکم کن ا،یخدا

و آن را صاف و دیبه لباسش کش یدست یاز سر درماندگ آنگاه
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 ینان روبرو مبا آ یخواست وقت یدلش م. دادیترنشان م بایاورا ز يبایکه اگرچه ساده بود،اندام ز یکرد؛لباس صوف

.نندیشود،او رامتفاوت باآچه درخاطرداشتند،بب

خود را  میتصم هیعاقبت عط نکهیبه در زد ووارد شد وخوشحال از ا يبود که محترم خانم تقه ا ستادهیا نهیمقابل آ هنوز

.برو وآنقدر معطل نکن ایب گهیحاال د. يخوشگل شد یلیخ:بر لب گفت يگرفته است ،بالبخند

کنم؟یم یکه کار درست نینیمحترم خانم ،شما مطم:وگفت ستادیبرگرداند،روبه او ا نهییرا از آ شیرو هیعط

.يگردیوتو خوشحال بر م شهیتموم م یو خوش یبه خوب یحتما همه چ.نکن دیآنقدر ترد.البته

 بیسخته که با رقبرام  یلیراستش ،خ یول:گفت.داشت دیهنوز ترد هیعط یبخش بود ،ول نانیمحترم خانم ،اطم لحن

.نه ایرهیگیم لمیدونم تحو ینم.خواهد داشت يکه بدونم خودش چه برخورد نهیوسخت تر ازاون ا.روبرو بشم

داشته  یتوقع نیهمچ دیاصال چرا با:آنکه منتظر پاسخ محترم خانم باشد،دستش را در هوا چرخاند وادامه داد یب سپس

.به خودم گوشزد کنم نویدائم ا دیبا. مونه  یمن نم يبرا ییجا گهیباشم ؟زنش آنقدر خوشگله که د

.نیدعا کن میرفت گفت برا یکه به طرف در اتاق م یرابرداشت ودرحال فشیک وبعد
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 یکیدست کم  ایمطمئن پدرومادرش  هیاز ظهر گذشته وعط یساعت.که همراه داشت،در باغ رابازکرد ووارد شد يدیباکل

پنجره به  یشهیگذاشت،از پشت ش وانیقدم به ا یوقت. اول به سراغ آنان رفت نیبنابرا.خودشان است ياز آنان درخانه 

.زد شهیبه ش يموضوع،تلنگر نیا ازخوشحال  هیهردو آنجا بودند وعط.انداخت  یداخل نگاه

 زده ازجا جانیاطلس ه.لبانشان به خنده گشوده شد هیعط دنیوعطا همزمان به سمت پنجره برگشتندوبا د اطلس

شروع به حرف زدن کرد ،لحنش هم  یوقت.برخاست ودخترش را که همان موقع وارد اتاق شد،درآغوش گرفت 

.نهیتورو بب یکینهوقت روز ؟ممک نیچرا ا یمادر ول ياومد يچه خوب کرد.خوشحال بودوهم تعجب زده

.مامان ستیمهم ن گهیکرد وگفت کد يخنده ا هیعط

 گمیبراتون م دیبه من بد ییچا هیاگه :نشست،روبه مادرش گفت یکه کنار او م یلدودرحایخم شد وپدرش رابوس سپس

.شده یچ

 یکارخوب:دوگفتیبه پشت او کش یرساند،پدرش دست انیبهادر خان به پا ریبرخوردش را با ام يماجرا هیعط هیعط یوقت

.،دخترم يکرد
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داشت خودش بگرده  میکرده بود وتصم لهیپ يرفرزانه خانوم بدجو.شدم یمنم داشتم نگران عاقبت کار م راستش

...سراغشون،اما میباهم بر گهیدو ساعت د یکیباش تا . کننیبه گمونم اآلن دارن استراحت م.کنه داتیوپ

پدر؟ یاما چ:گفت  هیعط

رو بهت  یمطلبهیدیاما با:اطلس با تکان سر موافقت خود را اعالم کرد،او ادامه داد یبه اطلس انداخت ووقت ینگاه عطا

...اگه. ادیاز ما خوشش نم ادیز برزیراستش زن آقا فر.بگم

مگه بابا؟ چطور

خواستم به ات بگم که اگه برخوردش با تو هم خوب  یحاال م. میفهم یاز رفتارش م. باباجون میستیما که خر ن... خوب"

".يرینبود، به دل نگ

 یم الیخ.کنه یرو آدم حساب نم یهر کس. و افاده داره سیف یلیدختره خ":شوهرش گفت يحرفها يدر ادامه  اطلس

"افتاده لیکنه از دماغ ف

.بوضوح منقلب شد و اشک در چشمانش حلقه بست هیعط

ما . یبمون نجایا يخوا ینم یگیتو که م. غصه نخور مادر":بر سرش زد و گفت ياو را در آغوش گرفت و بوسه ا اطلس

".آقا و بچه هاشه يواسه خاطر گل رو م،یکن یو تحمل م میهم اگه موند

 یلیبرام خ نیا. کنه، مامان یاحترام یبه شماها ب یخواد کس یدلم نم ":را بسته بود، گفت شیکه راه گلو یبا بغض هیعط

".درد داره
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".تو خودتو ناراحت نکن. نوشته يطور نیخدا سرنوشتمون رو ا ه؟یچاره چ یدونم،ول یم. زمیآره، عز "

"؟...ایهمون وقتا هستن  ؟مثلیچ برزیرفتار فرزانه و فر ":دیکرد و سپس رو به پدرش پرس یمکث. ندادیجواب هیعط

مهربون . بهتر هم شدن چ،یاون دوتا عوض نشدن که ه. آره بابا ":بر لب آورد و گفت يحرف او را قطع کرد، خنده ا عطا

".و خونگرم

 یکه آمده بود، برم یآنان برود و از همان راه دنیاشت به دامکان ند نصورتیرایخدا را شکر کرد، چون در غ هیعط

.گشت

****

افتاد که  یو خوش اندام بایبه زن جوان ز برزیچشم فر کدفعهیخوردند که  یم ينشسته بودند و چا وانیدر ا یهمگ

 يست، ناباورانه روا هیاو عط دیبعد که فهم یآن زن را نشناخت، ول يچند لحظه ا يبرا. آمد یهمراه عطا به سمت آنان م

"!ادیداره م یک نیاونجا رو بب ا،یخدا":به روبرو بود، گفت شو متعجب رهیکه نگاه خ یشد و در حال زیخ مین یصندل

.بود یدنید کیهمه با هم سربرگرداندند و واکنش هر  کدفعهیو

 نهیاز س یاموش کرد و آهرا فر شیخو تیموقع يلحظه ا يزده شد که برا جانیه هیعط دنیچنان از د ربهادرخانیام

.دیبرکش

 هیعط.پله ها سرنگون شود ينمانده بود از باال يزیکه چ يبه طور د،یدو هیاز جا کنده شد و به طرف عط اریاخت یب فرزانه

که اشک  ،یطوالن یپس از فراق يدارید. فرو رفتند گریکدیپله ها در آغوش  نییدوان دوان خود را به او رساند و پا زین

.همه نشاند يدهید در يشاد

و خندان  انیآنان گر دید یبود و وقت ستادهیآمده بود، کنار آن دو ا نییپا یکیکه به دنبال فرزانه پله ها را دوتا  برزیفر

.درآمد شیکنند، باالخره صدا یبوسند و به هم نگاه م یرا م گریکدیدائم 

"م؟یکن یشه با خواهرمون احوالپرس ینوبت ما م یک ،یه"
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نگاهشان  يلحظه ا يدست جلو برد تا با او دست بدهد، برا یوقت. ستادیا برزیرو به فر هیو عط دیخود را کنار کش هفرزان

.از عشق و محبت زیلبر ،يرییگونه تغ چیه ینگاه همان نگاه بود، ب. در هم گره خورد

تو  ایب... ایب! يشد یچه خانم. بوددلم برات تنگ شده  یلیخ":را رها کرد و گفت هیناگهان به خود آمد، دست عط برزیفر

".کنم یرو به همسرم معرف

از  یکرد و حت یبه انان نگاه م ضیکرد که تمام مدت از سر غ تشیهدا کایدستش را پشت او گذاشت و به طرف مل سپس

.جا جم نخورده بود

حالت خشک  يآنکه ذره ا یب کایکرد و دستش را جلو برد و مل یلبخند به لب سالم هیگذاشتند، عط وانیقدم به ا یوقت

توانست انکار کند که او در  یکامال متوجه حالت او بود، اما نم هیعط. کند، از سر اکراه با او دست داد رییچهره اش تغ

.ندارد رینظ ییبایز

الزم  ییرایاذعان داشت که او گرما و گ یهر کس یرا انکار کندف ول نیتوانست ا یکس نم چیه. بود بایز یبه راست کایمل

 یکه به انسان آرامش م شیبخصوص آهنگ صدا ن،یبود و هم دلنش بایهم ز هیکه عط یجذب دلها ندارد، در حال يرا برا

.دیبخش

از همه  شیجذب خود کرده بود، و ب يزد و تک تک آنان را به نحو یحرف م. دور را از همه ربود هینشستند و عط همه

. دختر عطا و اطلس باشد دیآ یفکر بود که به او نم نیکرد و در ا یم نیرا تحسدخترك  نیا یاو براست. را ربهادرخانیام

. از چشمانش دور نماند زین هیبه عط کاینگاه پر از نفرت مل یول کرد،یزد، او نگاهش م یحرف م هیکه عط یدر تمام مدت

 شیستا يکرد که جا یفتار مو موقر ر نیچنان مت هیاست، اما عط برزیفر يفتهیتا چه حد ش هیدانست که عط یاو م

.برد ینم یبه راز درون او پ گیکس د چیداشت و مطمئنا ه

 یدر تصورش نم یکرد، مجذوب رفتار دخترش شده بود و حت یبود و آنان را نگاه م ستادهیا يکه در کنار زین عطا

.از خود بروز دهد یتیشخص نیدخترش چن يروز دیگنج
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. متفاوت يمتفاوت با افکار ییآورده بود؛ انسانها دیتک تک آنان پد تیشخصشگرف در  رییواقع گذر سالها، تغ در

آن  دنیاز د ربهادرخانیو ام دندیخند یگفتند و م یشان م یو نوجوان یکودک یهمچون دوران هیو عط برزیفرزانه و فر

 دهیبه آن بخش گرید یرونق هیکه وجود عط یلحظات ن،یریکرد آن لحظات ش یصحنه چنان به وجد آمده بود که آرزو م

.بود، هرگز تمام نشود

نظر داشت و همان  ریحاضران را ز کیکایکرد انگار وجودش فراموش شده است،  یکه احساس م کایمل ان،یم نیدر ا و

نگاه  ه،یپدرشوهرش به عط يفتهیبوضوح احساس کرد که نگاه ش زیمتوجه حالت او شده بود، او ن ربهادرخانیطور که ام

اگرچه  گر،ید ياز سو. ابدیبتواند به هدفش دست  قیطر نیرفت تا او از ا یخوب به شمار م یسالح نیا .ستیپدرانه ن

 يزن جوان خطر نیداد که وجد ا یبود و احساسش به او هشدار م امدهیستودف از او خوشش ن یم هیو متانت عط ییبایز

.شود یاو محسوب م یزندگ يبزرگ برا

کس به  چیتوجه همه را به خود جلب کرده و باعث شده بود ه هیبود که عط نیآزرد، ا یم را کایاز همه مل شیآنچه ب یول

دهد،  انیپا هیعط يهایبه بلبل زبان نکهیا يکرد و برا کیتحر شیاز پ شیمساله حس حسادتش را ب نیا. نکند ییاو اعتنا

.خود را آغاز کرد یانبه غبغب انداخت و سخنر يباد وبرد، ا انیرا به پا يجمله ا هیعط نکهیبمحض ا

".مژده به همه بدم هیخواستم  یم ،یراست "

 یخوشحال م یلیخ یدونم اگه بفهم یم. زمیمخصوصا به تو، عز ":انداخت و ادامه داد برزیعاشقانه به فر ینگاه سپس

".یش

از  شیب. گذرانددر سکوت به او چشم دوخته بودند،  یتک تک حاضران که اکنون همگ يمکث کرد و نگاهش را از رو او

.را کور کند هیخوشحال بود که توانسته است نطق عط زیهر چ

نکنه . گهیبگو د ؟یخوب، پس چرا معطل ":گفت کایآن را شکست و رو به مل برزیفر د؛یبه طول انجام یسکوت اندک یوقت

 "ه؟یسوال ستیب
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که  نهیموضوع ا.... که نهیموضوع ا. ستین یسوال ستیب. زمینه ، عز":نازك کرد و عشوه گرانه گفت یپشت چشم کایمل

".یش یپدر م يتو بزود

".پدر جون ن،یش یو شما هم پدربزرگ م":خان کرد و ادامه داد ربهادریبالفاصله رو به ام و

 نیا":دیو ناباورانه پرس ستادیا کایباز مانده بود، از جا بلند شد، مقابل مل رتیدهانش از ح یلحظات يکه برا برزیفر

"ره؟دا قتیحق

"نه؟ ،يخوشحال شد":داد گفت یتکان م دییکه سرش را به نشانه تأ یرا نثار او کرد و در حال شیبایلبخند ز کایمل

".پدر جون نیمطمئنم شما هم خوشحال شد":دوباره رو به بهادر خان کرد و

 يافتاد، به گونه ا هیعط نگاهش به چشمان غرق در اشک يلحظه ا يبرا یوقت یخان خوشحال شده بود، ول ربهادریام بله،

.بدش آمد کایاز مل ریتصور ناپذ

خود را ابراز کند، چرا که  یناچار بود خوشحال یاطالع داشت، دست داد ول زیاحساس به فرزانه هم که از همه چ نیا

.علت را بفهمند ندیایشک کنند و در صدد بر ب کایو مل برزیممکن بود فر

نفس از او  کیبلند کرده و او را در آغوش گرفته بود و  یصندل يرا از رو کاینبود، ملپا بند  يرو یکه از خوشحال برزیفر

بود که  هیاز همه خوشحال تر بود، چرا که حاال عط کایبه او داده است و خود مل يا هیهد نیکرد که چن یتشکر م

.وجودش فراموش شده بود

شاد باشد،  يکرد لحنش تا حدود یم یکه سع یر حالبه سرعت توانست بر خودش مسلط شود و د هیخوشبختانه عط یول

".گمیم کیبه هر دوتون تبر. برزیفر گم،یم کیبهت تبر":را مخاطب قرار داد و گفت برزیفر

شم و  یپدر م يمن بزود. هیممنونم، عط":را برگرداند و گفت شیبود، رو کایهمانطور که دستش دور گردن مل برزیفر

".هیعال یلیخ نیا

"مگه نه پدر؟ م،یریجشن بگ دیبا":درش ادامه دادرو به پ سپس
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 ه،یورود عط يهم برا. میریجشن بگ دیالبته، البته که با":تکان داد و گفت دییبه نشانه تأ يخان لبخند زنان سر ربهادریام

".که قراره از راه برسه ییمهمون کوچولو يهم برا

از  شیب يروزیپ نیا يبود و شاد دهیرا به خاك مال هیدماغ عط را دلخور کرد، اما او کایمل يخان تا حدود ربهادریام حرف

.بدهد تیپا افتاده اهم شیپ يمسأله  نیآن بود که به ا

هم به  یوقت. زد یحرف نم یساکت بود و گهگاه جز با فرزانه با کس شتریب هیاز آن لحظه به بعد عط رایاو حق داشت، ز و

من رفته و صد من  کی. به دل داشت نیسنگ یغم. ه و ساکت بوداتاق خودشان برگشت، به شدت در خود فرو رفت

عزم رفتن کرده بود، به فرزانه که از رفتن او  یکند و وقت لآن جمع را تحم گرید یبزور توانسته بود ساعت. برگشته بود

.بود، قول داده بود زود به زود به او سر بزند ریدلگ

را با  یاطلس ملتمسانه از او خواست شب یکند، ول یمادرش هم خداحافظشده بود که به اتاقشان رفت تا با  کیتار هوا

که به ظاهر  یتا موقع خواب در حال یداد تنها باشد، به خواسته مادر تن داد ول یم حیترج هیآنان سر کند و اگر چه عط

 نیاد، در گوشش طند یپدر شدنش را م يمژده  برزیکه به فر کایمليداد، تنها جمله  یدرد دل پدر و مادرش گوش م

.داشت

***********

شوهر ،  يافتهیتازه  يباشد و در شاد يکرد رفتارش عاد یتا آخر شب که به ساختمان ته باغ برگشتند ، سع کایمل

که در ساختمان پشت سرشان بسته شد ، طعنه زنان شوهرش را  نیاما هم. پدرشوهر و خواهر شوهرش شرکت کند

« .توئهدختر کلفته خاطرخواه  نیدونستم ا ینم «: مخاطب قرار داد و گفت 

«؟یگ ینکنه به سرت زده؟ چرا چرت و پرت م« : و گفت  اوردیخود ن يجا خورد ، اما به رو برزیفر

« .دیفهم یم نویآدم کور هم ا. نه جونم ، به سرم نزده« : خود را باال داد و گفت  يابرو کیکایمل

داد  یبحث خاتمه م نیبه ا يبه نحو ستیبا یکه از او داشت ، م یبا شناخت ی، ول دانست حق با همسرش است یم برزیفر
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او حلقه کرد و  يکرد ، دستش را دور شانه  يخنده ا نیبنابرا. گرفت یکرد و کارشان باال م یم دای، وگرنه بحث ادامه پ

« .ریگحالمون رو ن. حرفا رو بذار کنار نیا« : گفت 

«درست گفتم ، نه؟»

« .تیریحالگ نینه به اون خبر خوشت ، نه به ا. کایکن ، مل بس»

. نیاما کور خوند. نیدیخند یو م نیگفت یخوب با هم م« : دست او را از شانه اش کنار زد ، لحنش تند شد و گفت  کایمل

«حالتون رو گرفتم؟ خوشت اومد؟ يچطور يدید

 یعنی« : دیبود ، پرس رتیبه ح ختهیآم زیکه لحنش ن یو در حالمات مبهوت به او نگاه کرد  یطوالن یقیدقا يبرا برزیفر

« ...که یدروغ گفت

« .خوب ، ممکنه باشم یحامله باشم ، ول ستمیهنوز مطمئن ن یعنی. هم آره ، هم نه« : حرف او را قطع کرد  کایمل

«؟یچ یعنی»

حالشو  ومدیکه بدم ن نیتون محو او شده بودکرد و همه  یم یزبون نیریش نیدختر کلفته همچ. که گفتم نیهم یعنی»

نکبت داشت واسه تو . کرده ریاون گ شیگلوش پ یحساب رمردیپ. اون بابا جونت رو هم گذاشته سرکار... تازه . رمیبگ

« ...کرد ، اما یم يهم دلبر

مانه و به دور از خص ياو به قدر. شناسد یکرد کمتر همسرش را م یاحساس م برزیگفت ، فر یم شتریهر چه ب کایمل

باالخره صبرش تمام شد و . دانست یم دیبع کایرا از مل يرفتار نیچن. قابل درك نبود برزیفر يزد که برا یادب حرف م

. س  هیپدر عط ياون جا. چشبه ، نه به پدرم یها نه به من م صلهو نیا! کایمراقب حرف زدنت باش ریا، م« : پرخاش کرد 

« .هیاون دختر پاک. یکن یهم اشتباه م هیدر مورد عط

« .آره ارواح باباش« : زد و گفت  يپوزخند کایمل

رفتار برازنده  نیا. یزن یحرف م یعام يمثل آدما. فهمم تو چه مرگت شده یاصال نم« : را از دست داد  ارشیاخت برزیفر
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« .شناسمت یکنم اصال نم یاحساس م. ستیتو ن ي

 یگن نو که اومد به بازار ، کهنه م یراسته کخ م. یهم منو نشناس دیبا« : زد  ادیفرهم طاقت خود را از دست داد و  کایمل

« .شه دل آزار

بود  نیاز ا ریاگه غ. من تورو دوست دارم. با فرزانه نداره  یفرق چیمن ه يبرا هیعط کا؟ی، مل یگ یم هیمزخرفها چ نیا»

« .پره گهید يجا هیظاهرا تو دلت از . کردم یکه باهات ازدواج نم

سر و  یب هیيها یزبون نیریکه شوهرم محو ش نمیبب نمیکار کنم؟ بش یچ یخواست یم« : گفت  ادزنانیهمچنان فر کایمل

«پا شده؟

« !کایمل»

«...يسرو پا یب هیاون . گم ی، به ات برخورد؟ دروغ که نم ابویبه اسب شاه گفتم  ه؟یچ»

خسته شود و دست بردارد ، اما  کایبود مل دواریام. داد سکوت کند حیترج برزیفر یکرد ، ول یم نیهمچنان توه کایمل

.تمام شد و او هم شروع کرد برزیگفت تا طاقت فر راهیظاهرا او دست بردار نبود و آنقدر بد و ب

« ...يساز یچرا از کاه کوه م. دهنت رو ببند! گهیبسه د»

آنان بود و عاقبت هم  نیب يجد يمشاجره  نیاول نیا. ندیگو یچه م معلوم نبود چیزدند و ه یم ادیهر دو با هم فر حاال

.به حالت قهر به اتاق خواب رفت و در را محکم پشت سرش به هم کوفت کایمل. بود که کوتاه آمد برزیف

امدهین هیقدر مسلم عط. فرو رفت شهینشست و در اند یمبل يرو برزیکه حکمفرما شد ، فر یپس از رفتن او و سکوت و

 یم سیاو را تقد يوفادار برزیهمچنان عاشق است و فر هیالبته کامال مشهود بود که عط. زدیاو را به هم بر یبود زندگ

 یبه هر حال م. ندازدیرا به جان هم ب کایدهد قصد دارد او و مل نسرنزده بود که نشا هیاز عط يرفتار چیکرد ، اما ه

و  چیه ياش دستخوش تشنج شود ، آن هم برا یدوست نداشت زندگ. کرد یم يسوئ تفاهم فکر نیرفع ا يبرا ستیبا

.پوج
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 یبرداشت نیچن هینسبت به عط تیصرفا در اثر فقدان حسن ن ایگفت  یراست م کایمل ایآ. هیدر مورد پدرش و عط یول

کرده بود؟

و از . دیگو ینم راهیپرب کایمل دیرا کانر هم قرار داد ، به نظرش رس زیکرد و همه چ نیرا سبک سنگ ایقضا برزیفر یوقت و

.به جانش افتاد ینیوبدبیهمان لحظه به بعد ، د

14فصل

خیلی خوشحال بود که دوباره عطیه را پیدا کرده بود و هر وقت فرصتی دست می داد ، جایی قرار می گذاشتند و  فرزانه

خودشان هم ببیند ، زیاد هم ناراضی  با اینکه فرزانه خیلی دلش می خواست عطیه را در خانه ي. یکدیگر را می دیدند 

نبود که او از این کار امتناع می کند ، چرا که عدم حضور عطیه باعث شده بود ظاهراً آبها از آسیاب بیفتد و به نظر می 

.رسید فریبرز و ملیکا خوشحال و سعادتمند در انتظار ورود فرزندشان هستند

او تمام خواستگارانش را جواب می کرد و . ز بیشتر در خود فرو می رود فرزانه بخوبی واقف بود که عطیه روز برو ولی

و فرزانه شاهد تحلیل روزافزون . بسیار زود رنج و حساس شده بود ، به طوري که تحمل کوچکترین نامالیمی را نداشت 

بارها . عالقه مند کند  دنبال راه چاره می گشت تا او را به زندگی هعزیزترین موجود زندگی اش بود ، غصه می خورد و ب

به او گوشزد کرده بود که بهتر است براي فراموش کردن عشق نافرجام خود ازدواج کند ، اما عطیه گوش شنوا نداشت 

.و به از دور دیدن فریبرز دل خوش کرده بود

انی مشغول به کار هر حال فرزانه می دانست کاري براي عطیه از دستش ساخته نیست ، چرا که مدتی بود در بیمارست به

شده بود که بیشتر وقتش را می گرفت ، و مخصوصاً پزشک جوانی که فکر او را به خود مشغول کرده بود ، جایی براي 

.دغدغه هاي دیگر باقی نمی گذاشت

و او مردي بود متواضع . پدرام فرخی یکی از پزشکان همان بیمارستانی بود که فرزانه نیز در آنجا کار می کرد  دکتر

نه تنها تمام کارکنان بیمارستان او را دوست داشتند ، تمام بیمارانی . وظیفه شناس که از وجهه اي خوب برخوردار بود 
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او خیلی زیبا محسوب نمی شد ، ولی چهره اي . را می ستودند  واالیشهم که تحت مداواي او بودند ، تبحر و شخصیت 

.لند داشتجذاب و دوست داشتنی و اندامی موزون و باال ب

که فرزانه کارش را د ربیمارستان شروع کرده بود ، توجه چندانی به دکتر فرخی نداشت ، اما رفته رفته در اثر  اوایل

به نظر می آمد محبت او به دکتر فرخی . برخوردهاي مداوم کششی در او ایجاد شد و حتی درباره اش با عطیه حرف زد 

.فراتر از عالقه اي معمولی است

درحالی که بیشتر پرستاران . می شد این را از نگاههاي گاه و بیگاه او به فرزانه فهمید . فرخی هم به او بی نظر نبود  ردکت

.بیش از فرزانه در صدد بودند توجه او را جلب کنند ، او فرزانه را برگزیده بود و در شایستگی او تردید نداشت

ده بود ، رئوف القلب ، سخاوتمند ، مهربان و بسیار آرام بود و بی نهایت خصوصیات اخالقی مادرش را به ارث بر فرزانه

ظرافت اندامش به مادر شبیه بود و نقش چهره اش نیمی به مادر و نیمی به پدر ، که این ترکیب . شیرین و دلنشین 

.زیبایی و مالحتی کالسیک به وجود آورده بود

فرزانه حرف بزند و در صورت تفاهم اخالقی از او خواستگاري کند ، باالخره فرخی نیز که به دنبال فرصتی بود تا با  دکتر

.این فرصت را به دست آورد

به تنهایی در کافه تریاي بیمارستان نشسته بود و قهوه می خورد که ناگهان صدایی از پشت سرش او را از عالم  فرزانه

شما بشینم ؟ببخشین ، خانم معین ، می تونم سر میز . خیال به در آورد 

البته که می تونین ،خواهش می : چشمان سیاهش را به سمت او برگرداند و با تبسمی شیرین بر لب جواب داد  فرزانه

.کنم

.که می تونین ، خواهش می کنم البته

ستین ، هیچ می دونین چقدر زیبا ه: روبروي او نشست و در حالی که نگاهش را به او دوخته بود ، بی مقدمه گفت  پدرام

خانم معین ؟
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نمی . در عین حال خجالت کشیده بود و سرش را به زیر انداخت . انتظار چنین چیزي را نداشت . جا خورد  فرزانه

به هر حال ناگزیر بود حرفی بزند و . قلبش چنان تپشی داشت که می ترسید او صداي آن را بشنود . دانست چه بگوید 

.این کار را کرد

.به هر حال اونقدرها هم زیبا نیستم. س نظر لطف شما این

.اینو میذارم به حساب تواضع شما. شکسته نفسی می کنین ، ولی خوب ، اشکالی نداره  دارین

...راستش

.حقیقت رو گفتم من

.هر حال متشکرم ، آقاي دکتر به

.منو پدرام صدا کنین. ، نشد  نه

به چه دلیل باید تا این حد با شما خودمونی باشم ؟: ال دادو گفت ابروان خود را با. دو باره جا خورد  فرزانه

.به دلیل اینکه من بی اندازه به شما عالقه مندم: شانه اي باال انداخت و گفت  پدرام

خوب ، نظرتون چیه ؟: و وقتی هیچ حرفی نزد ، او پرسید . مکث کرد و نگاهش را به چشمان فرزانه دوخت  او

.نمی دونم چی بگم: ي باال انداخت و گفت هم شانه ا فرزانه

. از روزي که شما رو دیدم ، ازتون خوشم اومد . راستش دوست ندارم حاشیه برم : کمی به جلو خم شد و گفت  پدرام

...البته دلنشینی شما هم منو جلب کرد. شاید وقار و متانت شما باعث شد . چرا ، خودمم نمی دونم 

می دونم از این همه بی پروایی : و پدرام اضافه کرد . سوس بر لب به او نگاه کرد ، ولی حرفی نزد با لیخندي نامح فرزانه

روراست میگم ، دوست . این کارها مال نوجووناس . تعجب کردین ، اما من در سنی نیستم که مقدمه چینی رو الزم ببینم 

نظرتون چیه ؟... خوب . دستمون بیاد  همدیگهدارم بیشتر با هم معاشرت کنیم و اخالق 

تا آن موقع عشق را تجربه نکرده و هرگز این مسایل حتی به ذهنش خطور نکرده بود ، دچار سردرگمی شده بود  فرزانه
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.اما وقتی به دلش رجوع می کرد ، نمی توانست احساسش را نسبت به این پزشک جوان و جذاب انکار کند. 

دوست دارین چه جوابی به شما : به او گاه به اطراف می دوخت ، جواب داد مکثی کرد و در حالی کهنگاهش را گاه  او

بدم ؟

.براي این کار باید به قلبتون رجوع کنین: تبسم کنان گفت  پدرام

.شما آدم خیلی رکی هستین: ابروانش را در هم کشید و گفت  فرزانه

.دش دارههر کی روشی براي خو: پدرام شانه اي باال انداخت و جواب داد  و

.موافقم. باشه : خنده اش گرفت ، سري تکان داد و گفت  فرزانه

".رمیپذیرو م تونیدوست

نگاهشان در هم گره خورد، و فرزانه شرم زده  يلحظه ا يبا هم دست دادند، برا یوقت. دستش را به طرف او دراز کرد و

".اسمم فرزانه ست": و گفت دینگاهش را از او دزد

".شماست ◌ٔ و واقعا هم اسمتون برازنده دونم،یم": گفت متیهمان مالهم به  پدرام

"یمرس"

"داره؟ یبا شما نسبت نیدکتر مع. سوال هیخوب، . نداره یقابل"

".برادرمه برزیبله، فر"

".آشنا بشم شونیبا ا کیاز نزد دیحتما با. میبد لیگروه تشک هیییسه تا میتونیم. خواهر و برادر، هر دو پزشک ه،یعال"

و چه خارج از  مارستانیپا گرفت و آن دو تمام اوقات خود را چه در ب قیعم یکوتاه عشق یبود که در مدت بیترت نیبه ا و

.باشد هیتا با عط ماندینم یفرزانه باق يبرا یو فرصت گزراندند،یم گرید کیآن با 

****************
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 برد،یو سعادت به سر م یدر اوج خوش زشیعز نیزتریعز دیدیم نکهیتنها شده بود، از ا شیاز پ شیب هیچند عط هر

فقط اوست که همچنان در برهوت عشق سرگردان  دانستیبود و م رفتهیخود را پذ ییبه هر حال، او تنها. خوشحال بود

.است

مراسم نیشرکت در ا يخود را برا هیاو اصرار داشت عط نکهیفرزانه نمانده بود و با ا يبه مراسم نامزد يادیز مدت

موضوع را به او گفت،  نیا یو وقت ابدیفرزانه حضور  ينداشت در مراسم نامزد میتصم. رفتیبر نم ریز هیآماده کند، عط

 یعشق ب هیواسه  يخوا یم یتا ک. مردم از بس غصه تورو خوردم. گهیبسه د": زد ادیکنان فر هیشد و گر یفرزانه عصبان

"!تو نه من نه ای،يایم ای؟يریحاصل ماتم بگ

وجود من  یآخه، خواهر من، وقت": گفت یداشت، به آرام نشیدر تسک یکه سع یاو را در آغوش گرفت و در حال هیعط

"!بمونم؟ یخلوت خودم باق يتو ستیشه، بهتر ن یباعث دردسر م

به کجا  خلوت، تورو یو اسمش رو گذاشت یخودت ساخت يکه تو برا یزندان نیکدوم خلوت؟ ا": بر آورد ادیفر فرزانه

که دوستت  یخودت و تمام کسان يو به آرزوها يریگیم دهیچرا خودتو ند. یهست يا دهیتو دختر عاقل و فهم رسونه؟یم

 نطوریهم شهیهم یکنیم الیخ. نمونده یفرصت گهید. ت باشیو به فکر زندگ ایتورو به خدا ب ؟یزانیدارن، پشت پا م

به قول . یکنیرو فراموش م یهمه چ ،یمرد خوب آشنا بش هیاگه با دمیقول م ؟یمونیم یخوشگل و خوش آب و رنگ باق

به  ؟یفهمینم نویا. کنه یتو تره هم خرد نم ياون برا. یستیچرا متوجه ن. که واست تاب کنه ریبم یمعروف، واسه کس

"!دختر ا،یخودت ب

 ◌ٔ همه. دونمیم": داد و گفت تکان عیسر خت،یر یصورت اشک م يکه به پهنا یو در حال دانستیرا م نهاای ◌ٔ همه هیعط

".شدمیهمه درد و رنج راحت م نیو از ا مردمیکاش م يا.فراموشش کنم تونمیاما نم. دونمیم ناروای

"؟يخوا یم ،يمنو عذاب بد يخوا یتو که نم. حرفو نزن، دختر نای": او گذاشت و گفت ◌ٔ شانه يدستش را رو فرزانه

دوست دارم، اما باور کن سالهاست که دارم با  شتریتورو از جونم ب. ه، نهنه، فرزان": او را در بغل گرفت و گفت هیعط
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".بده انیپا هامیبه بد بخت تونهیمطمئنم فقط مرگه که م. شمیمفلوك م شیاز روز پ شتریو هر روز ب جنگمیخودم م

.چگونه دانستیا نمکند، ام ییاز او دل جو يخواست به نحو یدلش م. او را محکم به خود فشرد. ش گرفت هیگر فرزانه

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

 ییاوقاتش رو در تنها شتریدر واقع او ب. بهادر خان غرق در تفکر در اتاقش نشسته بود که فرزانه به سراغش آمد ریام

 یو دلش م گذراندیرا م یچه لحظات دردناک هیعط دانستیم. گذاشتیاسوده اش نم يلحظه ا هیفکر عط. گذراند یم

.از درد و رنج او بکاهد يذره ا یکه حت دیدیاز آن م عاجزتراو انجام دهد، اما خود را  يبرا يکار توانست یخواست م

 یبه در خورد و ب يدوخته بود که طقه ا رونیاز اشکش را از پنجره به ب سینشست و چشمان خ یراحت یصندل يرو او

.غم خود را فراموش کرد د،یآن حال د پدر را در یوارد شد و وقت مهیآنکه او اجازه ورود دهد، فرزانه سراس

"افتاده؟ یشده، پدر؟ اتفاق یچ"

. من خوبم. نه، نه": که همچنان بغض الود بود، جواب داد ییرا پاك کرد و با صدا شیبهادر خان به سرعت اشک ها ریام

".یرسیتو چته؟ نگران به نظر م یول. مادرت افتاده بودم ادی. ستیمهم ن

 هیعط. اعصابم خورده. اه، پدر": مشکل خود، حالت پدر را فراموش کرد، مقابل او زانو زد و گفتيآور ادیبا  فرزانه

".نندازه نیشما رو زم يرو دیشا. نیکنم شما باهاش صحبت کن یخواهش م. من شرکت کنه ينامزد يتو خوادینم

".کترهی؟ اون از همه به تو نزدنباشه هیعط شهیچه؟ مگه م یعنی": و گفت دیرا در هم کش شیبهادر خان اخمها ریام

خودش داره و  يرو برا یلیظاهراً دال یول گم،یبش م نویواال منم هم": از جا بلند شد، به سمت پنجره رفت و گفت فرزانه

"...خوامیحاال از شما م. به هر حال نتونستم قانعش کنم

. کنم قانعش کنم یم یو سع زنمیش حرف مخودم باها. باشه، باشه": بهادر خان حرف دخترش را قطع کرد و گفت ریام

".ادیچون ممکنه ن کار،ینگو چ یبگو کارش دارم، ول. سر به من بزنه هیبهش بگو 
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***************

و  دیدیاز خانه م رونیفرزانه را که ب. زدیبه پدر و مادرش سر م يفقط گاهگدار. گذاشت یبه ندرت به آن خانه پا م هیعط

 نیفرزانه گفت که پدرش با او کار دارد، به ناچار به ا یوقت یخانواده او روبه رو نشود، ول ياعضا ◌ٔ هیبا بق دادیم حیترج

.رفت انبهادر خ ریتن داد و به سراغ ام دارید

و با هم به درد  رفتیکه به اتاق او م یاز آن زمان يادیآورد مدت ز ادیبود، به  ستادهیبهادر خان ا ریپشت در اتاق ام یوقت

آهسته در را  داد،یشازده که اجازه ورود م يصدا دنیبه در زد و پس از شن يآهسته تلنگر. گذرد یم نشستند،یاو دل م

.گشود و وارد شد

.ندیتعارف کرد که بنش ياو خوشحال شد، اما بروز نداد و به سرد دنیاز د یبهادر خان به راست ریام

 دونمیم": بهادر خان اجازه حرف زدن دهد، گفت ریو به ام ندیبنش یصندل يرو نکهیجلو رفت، اما قبل از روز ا هیعط

".هیاما جوابم منف ن،ینیمنو بب نیخواستیم یچ يبرا

 نیاز ا ه،یعط نیبب": گفت يجد یدهد، او را مخاطب قرار داد و با لحن يرییآنکه در حالت خود تغ یبهادر خان ب ریام

در. یتو تنها دوست فرزانه هست. رماز تو توقع دا نهایاز ا شیب. ها دست بردار یبچه بعض

برنامه  نیخودتو از ا ياگه بخوا.دهیهر کس رخ م یبار در زندگ هیفقط  عیجور وقا نیا.يندار یبا خواهر براش فرق واقع

«.هم دل فخرالسادات رو...یشکنیباش هم دل فرزانه رو م ،مطمئنیکنار بکش

چرا  نیدونیآخه شما که خوب م«:افتاد و در همان حال گفت هیاسم فخرالسادات ناگهان سست شد،به گر دنیبا شن هیعط

و زنش از من  برزیفر.منو مسبب اون بدونه برزیو فر فتهیب یاتفاق ترسمیم.زنهیراستش دلم شور م.امیب خوامینم

«ن؟یمنو خرد کن نیخوایچرا م.متنفرن

به .برزیفر يمنه،نه خونه  يخونه  نجایا«:تبه جلو خم شد و قاطعانه تر از قبل گف یاش کم یصندل يبهادر خان رو ریام
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قول .نیعالقه دار گهیتو و فرزانه چقدر به همد دونهیم برزیبه عالوه،فر.کنهیرفت و آمد م نجایبه ا ینداره ک یاونا ربط

«.فتهین یاتفاق چیه دمیم

نسبت به  یا چه احساساون دو ت نیدونیشما که م.ادین شیپ يوجود داره مسأله ا ینیچه تضم«:گفت.داشت دیترد هیعط

«.من دارن

تازه،من خودم هستم و قول .یکنیمطمئنم با اومدنت روح فخرالسادات رو هم شاد م.فرزانه س که مهمه.ستنیمهم ن اونا»

«؟يشد یحاال راض.از دست دادن محبت بچه م باشه متیاگه به ق یاومد،تنهات نذارم،حت شیپ ياگه مورد دمیم

 يمن حاضرم همه .نیکن يکار نیشما چن دمیاجازه نم.ستیدرست ن نیا.نه«:د و گفتتکان دا يمعترضانه سر هیعط

«.فتهیشماها اختالف ب نیوجودم باعث نشه ب یرو به جون بخرم ول هایسخت

«...من.ینگران باش ستیدختر،الزم ن نیبب»

 شیپ ياگه برخورد نیقول بد یندارم،ول یحرف.باشه،باشه«:دستش را باال آورد،حرف او را قطع کرد و گفت هیعط

«.نینیب یهرگز منو نم گهید ن،وگرنهیاومد،شما دخالت نکن

که بوضوح هراسان  یبا لحن نیبنابرا.بهادر خان بخواهد رینبود که ام يزیچ نیاست و ا ياو جد دیتهد دیرسینظر م به

«.دمیخوب،قول م یلیخ«:بود،گفت

.نخواهد شد يجنجال سپر یکه آن شب ب ددایم یدلش گواه.از سر اکراه قبول کرد هیسرانجام عط و

را با آنان  یساعت توانستیهنوز زود بود و م.به اتاق پدر و مادرش رفت کسریوارد باغ شد و  هیبود که عط غروب

و  دیدیرا م یبار بود که دکتر فرخ نیاول نیا.به خرج داده بود يادیدقت ز شیآن شب در انتخاب لباس و آرا.بگذراند

 سوانیوگ دهیساده و خوش دوخت پوش یلباس.کند جلوهنقص  یدوست فرزانه ب نیکتریعنوان نزد به خواستیدلش م

رها  شیشانه ها يآن رو يهیسر جمع کرده بود و بق يباال راهنشیهمرنگ پ يا رهیمواج خوش رنگ را از دو طرف با گ

.نداشت يگرید شیکمرنگ،آرایو رژ لب دادیو بلندش را انبوه تر نشان م اهیکه مژگان س ملیر یبجز کم.بود
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 يطور.شده بود بایز.امدین د،بدشیبه خودش انداخت و از آنچه د ینگاه يقد نهییآ ،دریاز رفتن به ساختمان ارباب قبل

در غم و اندوه فرو رفته بود،حاال  شهیکه هم یآدم.ندیبیبار است خودش را م نیکه انگار اول کردیرا برانداز م شیقد و باال

.بودمعشوق سر از خودش ن دنید نجایصدقه سر ه

 شیو اطلس که از آن طرف اتاق تماشا.ندازدیب یزد تا به پشت لباسش هم نگاه یفاصله گرفت و چرخ نهییاز آ یقدم

رو در حق تو تموم کرده،اون وقت  یمادر؟خدا همه چ ینیبیم«:بار گفت رتیح یاو را ستود و با لحن ییبایدل ز کرد،دریم

«؟یباش رحالشاداب و س يطور نیهم شهیهم شهیمیچ.یدونیتو قدر نم

«.،خونهيدست به دلم بذار.ام،مامانیخوشحال به نظر م«:و گفت دیکش یرو به مادرش کرد،آه هیعط

که جزو  یهست یجون؟چرا طالب کس ،دختریکنیم يهمه ناشکر نیچرا ا«:خود را پس راند و گفت ياشکها اطلس

«.از ما گفتن بود.گردهیبرنم گهیچند صباح که رفت،د نیا.شو مادر داریناممکنهاس؟از خواب ب

«.دلم بمونه يبذار دردم تو.دوباره شروع نکن،مامان«:داد و گفت یبه چشمانش تاب هیعط

مال  شیمونیپش.باشه.یگفت نویهر وقت اومدم حرف بزنم،هم«:تأسف تکان داد و گفت يبه نشانه  يسر اطلس

همه  نیدلم نسوزه که ا یگیمونده؟م یشد؟حاال ازمون چ یم؟چینبود خوشگل یموقع هیمگه ما .خودته،دختر جون

«ره؟یتو داره هدر م یخوشگل

دستت  يرو زمیرو بر یآب پاک ه،مامان؟بذاریچ یدونیم«:نشست و گفت نیزم يمقابل مادرش رو.تمام شد هیعط طاقت

دل من هرزه .هیکیمنم  ه،عشقیکیا اگه خد.کنمیکه زنده م،شوهر نم يتا روز.من الیشما راحت بشه،هم خ الیتا هم خ

 یکنم،چ یزندگ اهامیبا رو تونمیم رسم،امایبه آرزوم نم توق چیه دونمیم.باشه و فردا مال اون نیکه امروز مال ا ستین

«.ستمیشوهر بکن ن ن،منیایب نیین،پایحاال باال بر.کار کنم؟دوسش دارم

«حرفا داره؟ نیه اب یشوهر کردن چه ربط«:گفت.دیاینداشت کوتاه ب الیخ اطلس

تمام و  تونمیمن نم یشوهرش بذاره؟وقت اریروح و قلبش رو در اخت دیآدم با نکهیمگه نه ا«:گفت.شده بود يکفر هیعط
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«ست؟یگناه ن نیرو هم بدبخت کنم؟ا گهید يمادر مرده  هیدیباشم،چرا با یکمال متعلق به کس

 ن،همیبارم شده،درد منو حس کن هیرو خدا مامان،الاقل واسه  تو«:ملتمسانه به خود گرفت و ادامه داد یلحن هیعط سپس

«.شوهر کنم نیقدر اصرار نکن نیا گهیشما و هم بابا،و د

که  یشمع.سوختیدخترش م کدانهیو دلش به حال  دیدیرنج او را م.از اشک دخترش نگاه کرد سیبه چشمان خ اطلس

فرزندش  دنیرا تاب تحمل رنج کش يمادر چیدر بود و هلب فرو بندد؟ما توانستیچگونه م.نظاره گر زوال خود بود

.ردآز یاو را م نیاز ا شیب ستیباینم.نداشت يظاهرا چاره ا یول.ستین

«.کنه رونیپسره رو از دلت ب نیمحبت ا خوامیاز خدا م.زنمینم یحرف گهید.باشه،دختر«:و گفت دیکش یآه او

گمان نکنم خدا واسه  ین،ولیدر حق من بکن نیتونیکه م هییدعانیبهتر نیا«:و گفت دیزد،مادرش را بوس يلبخند هیعط

«.پرداختن به من وقت داشته باشه

«.رهیگیحرفها نزن که خدا قهرش م نیاز ا.برو،دختر«:با دست دخترش را کنار زد و گفت اطلس

 یکه رنگ یاهیباالتر از س گهید.رهیبذار بگ«:کرد،گفتیبرانداز م نهییکه دوباره خود را در آ یاز جا بلند شد و در حال هیعط

«.ستین

«.بجنب همه مهمونا اومدن.،دختریینجایتو که هنوز ا«:گفت هیموقع عطا از در وارد شد و به عط نیهم در

را شیطور که کفشها نیفاصله گرفت و هم نهییخنده کنان از آ هیعط

و  نیچشم من به ا يخواد جلو یدلم نم. نیستیچقدر خوشحالم که شما دو تا امشب اونجا ن نیدون ینم: ، گفت  دیپوش یم

.داد یبهادر خان تشکر کنم که امشب به شماها مرخص ریاز ام دیبا. نیاون خدمت کن

در تمام طول . اوردیتا اعتماد به نفس الزم را به دست ب ستادیا وانیدر ا يقبل از آنکه وارد ساختمان شود قدر هیعط
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 نیآداب دان و با نزاکت بود، اما تا به حال ا يالبته دختر. گذاشت یپا م یمجالس نیبار بود که به چن نیاول نیعمرش ا

 نهایا يگذشت و همه  یم برزیبا فر دارشیماه از د 7از  شیب گر،ید ياز سو. بود دهیند کجایهمه آدم سطح باال و مهم را 

 یکاف يکرد هوا یو احساس م دیلرز یزانوانش م. در مجموع باعث اضطراب و سرعت گرفتن ضربان قلبش شده بود

.ندارد اریتنفس در اخت يبرا

آهسته وارد سالن شد و به . و کل ساختمان غرق در نور بود دیرس یبه گوش م ییرایاز سالن پذ یمیمال یقیموس يصدا

تاد اف برزیناگهان چشمش به فر. کرد یو بررس ستادیهمانجا ا. کس متوجه ورود او نشده بود چیه. اطراف چشم دوخت

 واریو دستش را به د ختیقلبش فرو ر يلحظه ا يبرا. بود ستادهیا گریو دو ، سه نفر د کایسالن کنار مل يکه در انتها

.کرد صورتش گُر گرفته است یاحساس م. کند يریداد تا از سقوط خود جلوگ هیتک

"!هیعط".بلند نام او را بر زبان آورديآمد، با صدا یم شیکه شتابان به سو یو در حال دیموقع فرزانه او را د نیهم در

آن را  یقیبر سالن حکمفرما شد که فقط ترنم موس نیسنگ یباعث شد توجه همه به او جلب شود،که متعاقبا سکوت نیا و

 یتر م یو خال یهر لحظه خال شیپا ریز نیکرد زم یاحساس م هیکردند و عط یهمه به او نگاه م. شکست یدر هم م

او را  يو بازو دیرس یاگر فرزانه از راه نم دیافتاد و شا رانسرش به دو. و آسمان معلق مانده بود نیزم انیم ییگو. شود

.شد یولو م نیزم يگرفت رو ینم

؟یامشب همه رو لت و پار کن يخوا یم! دهیورپر يچقدر خوشگل شد: غافل از حال او گفت  فرزانه

:داد د،ادامهیکش یکه او را به دنبال خود م یدر حال سپس

.سناستت یم دهیانقدر از تو واسه پدرام حرف زده م که ند ایب-

:شد و گفت کیخوش ظاهر و خوش پوش لبخندزنان به آنان نزد يموقع مرد نیهم در

.آوردن فیخانمه که ما رو سرافراز کردن و تشر هیعط نیبندم ا یشرط م-

:او تکان داد ياحترام برا يبه نشانه  يسر و
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.یپدرام فرخ. ن پدرام هستمم. سالم-

:تبسم کنان سالم او را پاسخ داد هیعط

.خوشحالم،دکتر یلیبا شما خ ییاز آشنا-

"!.انقدر گهیبودم خواهرزنم خوشگله،اما نه د دهیشن. نیبه مجلس ما خوش اومد. طور،خانم جوان نیمنم هم "

:زد و گفت يمتواضعانه لبخند هیعط

.نظر لطفتونه دکتر-

.داد دل به او باخته باشد یبه فرزانه حق م. بود هیاز انتظار عط شیپدرام ب يمانهیو صم ندیخوشا دبرخور

 یبه گروه یوقت. شد یگرفته بودند،به تمام دوستان آن دو معرف انیکه پدرام و فرزانه او را در م یدر حال هیعط سپس

را مهربان و  برزیرا لرزاند،اما نگاه فر هیپشت عط کایمل يهم جزوشان بودند،نگاه خصمانه  کایو مل برزیکه فر دندیرس

با گروه  یخشک و رسم اریندهد بس کایگزك به دست مل نکهیا يبرا یز،ولیهمه چ یعنیاو  يبرا نیو ا دید زیآم نیتحس

.کرد و به سرعت از آنان دور شد کیسالم و عل

سپس مغرورانه . اشاره کرد که نزد آنان برود هیبه عطنشسته بود، يخان که با چند تن از دوستانش در گوشه ا ربهادریام

نزدشان  یکرد و از او خواست کم یافراد متشخص و همسن و سال خودش بودند،معرف یاو را به دوستانش که همگ

.ندیبنش

گُل  ونیبعد که صحبت آقا یکم. آنان گوش داد يبه گفت و گو یخان نشست و مدت ربهادریدر کنار ام یمبل يرو هیعط

:به سمت او خم شد و در گوشش زمزمه کرد یخان به آرام ربهادرینداخته بود،اما

"؟یمجلس نیدختر ا نیتو خوشگل تر یدون یم چیه "

 یتالق برزیدوباره سرش را باال کرد نگاهش با نگاه فر یانداخت اما وقت ریزد و از سر شرم سرش را به ز يلبخند هیعط

کرد  یاحساس خفگ هیعط. از خشم و نفرت زیلبر یبود؛نگاه شیپ یقیمتفاوت با دقاکامال  دیکرد و آنچه در نگاه او د
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خان نگاه کند  ربهادریآنکه به ام یآب دهان خود را قورت داد و ب یبه سخت. فشرد یرا م شیگلو يقو يپنجه ا ییگو

من برم نیاگه اجازه بد: گفت 

:دیخان تعجب زده پرس ربهادریام

کجا؟-

:آهسته گفت هیعط

...ترسم یم. کنه ینگاهم م يبدجور برزیفر. نمیشیم گهید يجا هیرمیم-

...برو.باشه: خان نگذاشت او ادامه دهد گفت  ربهادریام

رفت که فرزانه و چند تن از همکارانش حلقه  یکرد و به سمت یخان عذرخواه ربهادریاز جا بلند شد از دوستان ام هیعط

.نداشت با آنان بزند یحرف. اوردیدوام ن ادیا هم زداده بودند،اما در آنج لیتشک يا

.شد،نشست یباز م وانیکه به ا يقد يپنجره ا کینزد یمبل يرو ییشود،از گروه جدا شد و به تنها یآنکه متوجه کس یب

 یاطراف را از نظر م یاز سر حواس پرت هیبودند،و عط دنیگرم شده بود و همه مشغول گفتگو و خوردن و آشام مجلس

.آورد رونیب الیفرزانه او را از عالم خ يراند که صداگذ

.یخوب من و پدرام آشنا بش ياز دوستا یکیخواستم با  یم هیعط "

به  یاه،چشمانیس يوستهیهمسن و سال پدرام،با موها و ابروان به هم پ بایخوش لباس تقر يمرد. سرش را باال کرد او

.بود ستادهیکنار فرزانه و پدرام ا و آفتاب سوخته در یاستخوان یرنگ سبز و صورت

.جذاب بود يشک مرد یب

:رو به مرد جوان ادامه داد فرزانه

.س هیخواهرم عط نیا-

:کرد هیرو به عط و
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.خردمند ایهم مهندس پور شونیا-

:تکان داد و دستش را به طرف او دراز کرد يسر هیعط

.خوشوقتم-

:و گفت دست داد هیبا عط یخردمند به گرم مهندس

.ملالقاتتون کنم کیخواست از نزد یبودم و دلم م دهیشن یلیشما رو خ فیتعر-

.کنه یغلو م يادیراستش فرزانه ز. نیلطف دار: زد و گفت  يلبخند هیعط

:تکان داد و گفت ینف يخردمند سرش را به نشانه  ایپور

تونم  یم. بودم دهیکه شن نیاز اون هست باتریز. کنن فینتونستن محسنات شما رو کامال توص شونیدر واقع ا. نه-

نم؟یبش

:تکان داد يسر هیعط

.اوه،البته-

بود و به سرعت صحبت شان گُل یاجتماع اریخردمند بس مهندس

را  نیا یچه موقع آن دو را تنها گذاشتند و رفتند، و وقت ایاصال متوجه نشد فرزانه و پور هیکه عط يبه طور انداخت،

که عذر او را  دانستیبه هر حال دور از ادب م. نشسته است، معذّب شد گانهیب يدر کنار مرد نکهیان از اناگه د،یفهم

و نزاکت مهندس خردمند چنان از  یخوش صحبت ریتحت تاث وراحت تر شد  شیبرا هیبعد، هضم قض یکم. بخواهد

.نظر دارند ریسالن، او را زاز  ياز گوشه ا کیهر  برز،یبهادر خان و فر ریام دیاطراف غافل شد که ند

بود و چپ و راست از او  دهیچسب هیدر واقع مثل کنه به عط. صرف شام هم مهندس خردمند او را رها نکرد هنگام

 شیخواست همانجا منتظر بماند تا او برا هیاز عط اینشستند، پور يو گوشه ا دندیرا کش شانیغذا یوقت. کردیم ییرایپذ
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.اوردینوشابه ب

 یلیخ". خورد کهیاو به شدت  زیو لحن طعنه آم برزیفر يصدا دنیبا شن هیاز رفتن او نگذشته بود که عط يه الحظ هنوز

"!دختر ،يگرد و خاك کرد

.به اطراف چرخاند کایبه او نگاه کند، نگاهش را به دنبال مل نکهیا يبه جا هیعط

"؟یگرم گرفت اروینیانقدر با ا یواسه چ": ادامه داد برزیفر

.و اصال حواسش نبود خورد،یبود و شام م ستادهیبا آن شکم برمد اش آن طرف سالن ا کایمل

"؟یمن هست يچه کاره  یجنابعال. داشته باشه یبه تو ربط کنمیگمان نم": سرش را باال کرد و گفت هیعط

"؟یتو مثل خواهرم نکهیمگه نه ا. هم ربط داره یلیخ": گفت. اوردیجا خورد، اما کم ن برزیفر

"...من يدیتا حاال فهم یاز ک! نه بابا": زد يپوزخند هیعط

".بعد يباشه برا. بدم حیبرات توض ستیفعال جاش ن": حرف او را قطع کرد برزیفر

 برزیفر یعنی. اوردیاصال سر در نم. را مات و مبهوت بر جا گذاشت هیهمان طور که نا غافل آمده بود، رفت و عط و

نبود که او را دوست داشت؟ نیاش ا یمعن ایرت، آصو نیحسادت کرده بود؟ در ا

افتاد  کایناخوداگاه چشمش به مل رایز دیینپا شیب يشد، که لحظه ا یناگهان قلبش ماالمال از شادمان. ممکن نبود نیا نه،

.پروراندیرا در بطن خود م برزیکه فرزند فر

خوب با جناب مهندس ". زده کرد رتیر خان او را حبهاد ریبود که بازخواست ام امدهین رونیب هیقض نیاز بهت ا هنوز

"!نیو قلوه گرفت نیدل داد

که معلومه  نطوریا. هیجوون برازنده ا": بهادر خان ادامه داد ریبزند که ام یسرش را باال کرد و خواست حرف هیعط

".کنه يازت خواستگار ستین دیبع. چشمش تورو گرفته

به نظرم . ستین دیبله، بع": دندان شکن دهد، و گفت یبود، در صدد برآمد جواب او شده زیآم هیکه متوجه لحن کنا هیعط
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".هیادم خوب و خوش مشرب

"؟یکنیکنه، قبول م ياگه ازت خواستگار یعنی"

"داره؟ بیچه ع. به نظرم قبول کنم. آره": فکر کرد و جواب داد يلحظه ا يبرا هیعط

".يبپا گول ظاهر افراد رو نخور یکه نداره، ول یبیع": گفتهم فشرد و  يرا رو شیبهادر خان دندان ها ریام

"ظاهرش با باطنش فرق داره؟ نیگیم یعنی"

منظورم . ازش ندارم يادیدر واقع شناخت ز. ستین یاون ادم خوب گمینم. نه، نه": بهادر خان هل شد و جواب داد ریام

".دقت کن تیبود که در انتخاب مرد زندگ نیا

که در  رسهیگمان کنم انقدر عقلم م یول ن،یمتشکرم که نگرانم هست": سو خم کرد و گفت کیسرش را به  هیعط

".اشتباه نکنم صمیتشخ

.بزند، از او فاصله گرفت و به سراغ دوستانش رفت يگریآنکه حرف د یتکان داد و ب يبهادر خان دلخور شد، سر ریام

برازنده  برزفری ◌ٔ اگر مهندس خردمند به اندازه. گرفته بود خنده اش يباز نیاز ا. دل و صد دلبر کی. بود بیغر اوضاع

نداشت شوهر کند، حاال هر قدر هم که جناب مهندس او را تر و  الیاما خوب، او که خ. هم از او نداشت ینبود، دست کم

!گرید يبهادر خان از سو ریامیو دستپاچگ ییاز سو برزیو حسادت فر. خشک کند

!هستن یبیموجودات عج مردها چه: از ذهنش گذشت و

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

 يهلقه وار روبرو همانانیو تمام م ستادندیا کیفرزانه و پدرام پشت ک. بود دهیرس کیک دنیحلقه دست کردن و بر موقع

از اشک شوق مراسم را  زیلبر یبود و با چشمان ستادهیاول و مرکز حلقه ا فیدر کنار مهندس خردمند در رد هیعط. آنان

 ویگذاشتند، غر گرید کیدر دهان  يو تکه ا دندیرا بر کیآن دو ک نکهیحلقه ها رد و بدل شد و بعد از ا. کردینگاه م
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به  يا هیسپس پدر و مادر پدرام جلو رفتند و هد. سالن را به لرزه در آورد شانیهمراه با کف زدن ها تیجمع یشادمان

پس از . گفت کیآنان تبر هو ب دیه جلو رفت، فرزانه و پدرام را بوسک د،یبهادر خان رس ریو بعد نوبت به ام. فرزانه دادند

.ندیبگو کیجلو رفتند تا به آن دو تبر تیاولو بیآن مهمانان به ترت

شما خواهر ": که مهندس خردمند تعجب زده او را مخاطب قرار داد و گفت کرد،یبود و تماشا م ستادهیهمچنان ا هیعط

".نیگفتیم کیو بهش تبر نیرفتیرات اول جلو محقش بود جزو نف. نیفرزانه هست

 ییراستش من و فرزانه خواهر رضا. شه یمساله مطرح م نیا يطور هیباالخره  دونستمیم": زد و گفت يلبخند هیعط

".میهست

"!؟ییخواهر رضا"

".خونه هستن نیاهر دوشون خدمتکار . کننیشازده کار م يپدر و مادر من برا. داده ریمادر من به اونم ش یعنیبله، "

".نیکن یم یحتما شوخ...شما یعنی. اوه، نه! خدمتکار! ن؟یگفت یچ"

".ندارم یشوخ یچکیمن با ه"

"...شما کردمیم الیمن خ..یول"

".کنم یمن به پدر و مادرم افتخار م نیبدون دیاما با. کردم، آقا دتونیمتاسفم که نا ام"

 ینم. خواهد زد رونیهر آن چشمانش از حدقه ب دیرسیکه به نظر مستینگر یم هیبه عط رهیخردمند چنان خ مهندس

.آمد دختر خدمتکار باشد ینم هیاصال به عط. ممکن نبود. توانست باور کند

"مهندس، نه؟؟ يآقا ن،یشد ریغافلگ یحساب": آورد رونیاو را از عالم تفکر ب هیعط يصدا

"...تونم یکردم م یم الیمن خ... من . یکم هییعنی. بله...راستش...اوه، نه": سرش را تکان داد و گفت او

. زارمیقشنگتون رو خراب کردم، اما از دروغ ب يایمتاسفم که دن. نیبگ نیخوا یم یچ دونمیم": زد و گفت يلبخند هیعط

"بهتره، نه؟؟ شهیهم ییصداقت و راست گو
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"....نبود نطوریاگر ا دیشا. منم متأسفم. حق با شماس. بله. اوه، بله"

"...مثل من یدونم در شأن شماس که با آدم یم. رمیگ ینم يرادیبه شما ا. نیبگ يزیچ ستیالزم ن"

به ذهنتون خطور کرد  يزیچ نیچطور همچ. نه، نه":خردمند نگذاشت او حرفش را تمام کند و مضطربانه گفت مهندس

"....که

 ریخ تیمطمئناً فرزانه ن. کجاس گاهمیکه بفهمم جا کنم آنقدر شعور داشته باشم یگمان م. ستنیمن بچه ن. آقا هیکاف"

.... به هر حال. ننیب یکنه، منو نم یداشته و آنقدر به من محبت داره که فکر نکرده همه همون طور که اون به من نگاه م

"خورم ینم ردتونمن به د یآقا، ول نیهست يا ستهیشما مرد شا

 یاز آن صداقتش را م شیخوشش آمده بود و ب هیاز عط ییز سوا. کرده بود ریگ يخردمند در بد مخمصه ا مهندس

هم فرو  گرانیرا هضم کند و آن را در حلقوم د يمسئله ا نیتواند چن یکرد چگونه م یفکر م گرید يستود و از سو

کند؟

".نیهست يا ستهیشما دختر خوب و شا ن،یبب":کنذ و گفت ییاز او دلجو يبه نحو دیهرحال بهتر د به

".ستمیبرجسته تون ن يمناسب شما و خونواده  یباشم ول دیابله، ش"

"....یول"

".خوبه آدم دست کم با خودش روراست باشه. مهندس يآقا هیکاف"

".بگم یدونم چ ینم.... راستش "

".با شما خوشحال شدم ییبه هر حال از آشنا. آقا نیبگ يزیچ ستیالزم ن"

.تنها گذاشت را گفت و او را با افکار مغشوشش نیا هیعط

**********
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باز کرد و  تیجمع نیراه خود را از ب هیعط. گفتند یم کیبه او تبر کیبه  کیدور فرزانه و پدرام حلقه زده بودند و  همه

. گفت کیو تبر دیجلو رفت، او را بوس هیعط. آغوش گشود شیو برا دیهمزمان فرزانه هم او را د. بهطرف فرزانه رفت

بدهد،  يخود را به نفر بعد يکرد و بازگشت تا جا یخوشبخت يزوآنان آر يهر دو يگفتف برا کیسپس به پدرام تبر

. کرد یصورت خود حس م ينفسش را رو يبود که گرما کیآن قدر به او نزد. برخورد کرد برزیبا فر نهیبه س نهیکه س

و  دنگاهش سر. رفت گرید یبه سمتو  دیبسرعت خود را کنار کش برزیشد، اما فر خکوبیدر جا م يلحظه ا يبرا هیعط

. ردیمعشوق قرار گ يمهر ینبود که مورد ب نیزجرآورتر از ا زیچ چیاو ه يبرا. را به درد آورد هیاعتنا بود و قلب عط یب

 یآنکه کس یشد و آهسته، ب زاریب ا،یکه در آن حضور داشت و از تمام دن یاز خودش، از عشقش، از مجلس يلحظه ا يبرا

.ز سالن خارج شد و خود را به باغ رساندمتوجه شود ا

 دهیداشت و سرما را ناد اجیآزاد احت يرسوخ کرد و مورمورش شد، اما به هوا شیهوا در تک تک سلول ها برودت

رفت که  يآهسته به سمت درخت چنار. حالش را جا آورد يتا حدود قیکرد و چند نفس عم یاحساس خفقان م. گرفت

. قادر نبود آنها را مهار کند گرید. ختیفرو ر شیکهااش اریاخت یداد و ب هیشته بود، به آن تکدر کنار استخر قد برافرا

. آمد یم ستیبا یاصالً نم. خواست آن همه مورد نفرت محبوبش باشد یدلش نم. دیکش یبه قلش چنگ م یانگار کس

. دید یزائد م يخود را موجود. کرد یمخود سر  ییبا غم و تنها ستیبا یمطرود بود و م ياو موجود. او نبود يآنجا جا

تک تک آنان  یاز زندگ ستیبا یم. گشت یکرد و هرگز بر نم یرفت، هر چه زودتر آن خانه را ترك م یم ستیبایم

ملموس تر از آن بود که نتواند  تیواقع. بود یکاف الیخ يایدر دن یزندگ. فت یمادرش درست م دیشا. رفت یم رونیب

.احساسش کند

بود که او دختر خدمتکار  دهیجناب مهندس فهم یوقت. تلخ لبانش را از هم گشود يمهندس خردمند افتاد و لبخندادیبه

. روشن شده بود فشیدست کم تکل. نداشت يبابت گله ا نیاز ا هیعط یول. بود دهیخانه است، مؤدبانه خود را کنار کش

 یم گریحاال د. به او برزیفر ياعتنا یطور نگاه ب نیارد، همد یگاهیچه جا اوردیب ادیمهندس باعث شده بود او به  يآقا
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.به سمت اتاق خودشان به راه افتاد یچه کار کند، و به آرام دیدانست با

**********

و باالخره فرزانه . نشد هیعط بتیمتوجه غ کیچیسرشان گرم بود که ه يکه در سالن حضور داشتند به قدر يافراد تمام

.خلوت شد يرفتند و سالن تا حدود همانانیاز م يکه عده ا یآن هم زمان د،یمرا فه نیبود که ا

"کجاس؟ هیعط":دینگران پرس یبا لحن او

 یک دمیمن نفهم یظاهراً رفته، ول. دونم ینم":تکان داد و گفت يمهندس خردمند ثابت ماند، و او سر يفرزنه رو نگاه

".رفت

".رفت یم رونیت از سالن بداش دمیلحظه د هیبه نظرم من ":گفت برزیفر

"؟يخوب، چرا مانعش نشد":اعتراض کرد فرزانه

".داد بره حیو ترج دیرو فهم نیبه نظرم خودش ا. نبود نجایاو ا يجا":جواب داد کایمل برز،یفر يجا به

مه جا اون ه يجا یبدون دیاما با ،يندار هینسبت به عط یدونم نظر خوب یم":چپ چپ به او نگاه کرد و گفت فرزانه

".ما يقلب همه  يهست، بخصوص تو

ندارم،  يبه زنت کار. به شماها فروخته يتر زمیدونم اون چه ه یمن نم":را مخاطب قرار داد و اضافه کرد برزیفر سس

. هیاون چه فرشته ا یدون یم یو تو بهتر از هر کس میواسه هم بود یخوب يما سه تا قبالً دوستا. کنم یاما از تو تعجب م

 ،یستیاگه تو از خودت مطمئن ن. گهیم یاون چ ینیو بب یخودت بزن قلبهم به  يسر هیو  یبه زنت بفهمون نویا بهتره

".ستین هیعط ریتقص

بر سالن حکمفرما شد و  نیسنگ یسکوت یطوالن یلحظات يبرا. دیدانست چه بگو یبشدت جا خورده بود و نم برزیفر

فرزانه  يریتند م يدار يادیز":بر لب داشت گفت يکه پوزخند یلدر حا. بود که سکوت را شکست کایدست آخر مل

".که البته من خبر دارم... يخبر ندار زهایچ یلیظاهراً تو از خ. میشو با هم بر ادهیپ. خانم
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"....میباره حرف بزن نیبعداً در ا دمیم حیترج یول":خان متمرکز کرد و ادامه داد ربهادریسپس نگاهش را بر ام

".همه رفتن یوقت...":و به فرزانه گفتدوباره ر و

 یهر چ":کند، اما بسرعت اعتماد به نفس خود را بدست آورد و گفت دیترد یلحظات يقاطع او باعث شد فرزانه برا لحن

"...کنم یگمان نم. یحاال بگ نیهست بهتره هم

".ستیحاال موقعش ن. بس کن فرزانه":حرف او را قطع کرد برزیفر

. سر پا بوده ادیامشب ز کایمل":رو به جمع ادامه داد د،یکش یکه او را به دنبال خود م یرفت و در حالرا گ کایدست مل و

".ریشب بخ. خوام یمعذرت م یاز همگ. استراحت کنه دیبا

او را  ریلب جواب شب بخ ریهم ز يدو نفر یکیتکان دادند و  يمانده بودند، آهسته سر یکه در سالن باق ينفر چند

.دادند

سنگ  ستیبا یم. تواند صبر کند یدانست نم یم. شد رهیرفتن آن دو خ ریو به مس ستادیچند لحظه ساکت ا يبرا رزانهف

به  کایو مل برزیفر. دیو به طرف سرسرا دو دیکش رونیبسرعت دستش را از دست پدرام ب. کند یوا م برزیرا با فر شیها

.رساندپا گذاشته بودند که فرزانه خود را به آنان  وانیا

"!برزیفر"

.ستادندیدو ا آن

دونم شماها چه نقشه  یمن نم ن،یبب":را مخاطب قرار داد و گفت برزیفر ندازد،یب کایبه مل ینگاه مین یآنکه حت یب فرزانه

 هیکه  یدون یو م یشناس یتو خوب اونو م. نیاونو از چشم همه بنداز نیخوا یو اصوالً چرا م نیدیکش هیواسه عط يا

"...که یدون یم. تمام معناسخانم به 

اون سر . ستیپاك و مطهر ن یکن یم الیآن قدرها هم که خ":زد و گفت يپوزخند. نگذاشت که او ادامه دهد برزیفر
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"...اون کثافت. ما رو کاله گذاشته يهمه 

".یکننیتوه هیبه عط دمیمن اجازه نم. حرف دهنت رو بفهم":بار فرزانه بود که حرف او را قطع کرد نیا و

 یاوضاع ب. پدر هم وسطه يفقط آن قدر برات بگم که پا. قصه سر دراز داره و منم االن خسته ام نیگوش کن دختر، ا"

".یکن یتر از اونه که تصور م ختیر

به  ست،ینگر یبر لب به فرزانه م یطانیش يرا که با لبخند کایدهد، مل ییآنکه به فرزانه فرصت پاسخو یب برزیفر سپس

.شدند، و فرزانه را مات و مبهوت بر جا گذاشتند ریو با هم از پله ها سراز دیود کشدنبال خ

 يبهادر خانم آشفته و مشوش کنار پنجره  ریام. عمسق فرو رفته بود یرفته بودند و خانه در سکوت همانانیم يهمه

 ایآ. شده بود کایمل انهیگاه موذبوضوح متوجه ن. کرد یاحساس خطر م. ستینگر یشب م یکیبود و به تار ستادهیاتاقش ا

چشم در  نکهیبه محض ا. نبود يهم عاد برزیفر ينگاه ها ردارد؟خواست پرده از راز او ب یدانست و م یم يزیچ کایمل

 یدخترش به خوب يجشن نامزد نکهیبا ا. شده است تیکه انگار او مرتکب جنا دیدزد ینگاهش م يشدند، طور یچشم م

 یميفکر ستیبا یم. ردیمورد بازخواست فرزدانش قرار بگ دیترس یم. او نداشت يبرا یخوش انیبرگزار شده بود، پا

.کرد

 یم. صبح در اتاقش راه رفت و فکر کرد و هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که به طرف اتاق عطا و اطلس به راه افتاد تا

.شوند یم دارینماز ب يدانست آنان برا

. تعجب زده از جا برخواست و به سمت در رفت. دیآهسته را بر در شن يضربه ا يصدا نمازش را سالم داده بود که عطا

"افتاده؟ یاتفاق. سالم ارباب":در را باز کرد و چشمش به ارباب افتاد، تعجبش صد چندان شد و گفت یوقت

ود نباشد مشه شیاز صدا ششیکرد تشو یم یکه سع یتکان داد و در حال ینف يبه نشانه  يبهادر خان سر ریام

"مونده، نمونده؟ نجایکه ا شبید. به من بزنه يسر هیقبل از رفتن  یبگ هیخواستم به عط یفقط م. نه":گفت

.دهیخواب نجاس،یا. چرا،ارباب":جواب داد ست،ینر یکه همچنان تعجب زده او را م عطا
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".من شیپ ادیبگو بشد،  داریب یوقت. خوب یلیخ":و گفت دیکش الیخ یاز سر راحت یبهادر خان نفس ریام

"ازش سر زده ارباب؟ ییخطا":دیپرس. نگران شد عطا

".ستیمهم ن. بهش بگم يزیخواستم چ یفقط م. نه، نه":زد و گفت یزورک يبهادر خان لبخند ریام

".شما شیپ ادیفرستمش ب یشد، م داریتا ب. چشم ارباب". عطا راحت شد الیخ

**********

او ته  ست،ین یداده بود که موضوع مهم نانیاگر چه ارباب اطم. بهادر خان را تماشا کرد ریمو رفتن ا ستادیهمان جا ا عطا

. دیاینداشت او شخصاً به سراغ او ب ادیکرد به  یکه در خانه ارباب م ییدر تمام سال ها. هست ییدانست خبرها یدلش م

.وقت صبح نیهم ا حاال خودش آمده بود و آن. ادفرست یاو م یرا پ یداشت، کس يهر وقت کار

.بچه م شانس و اقبال که نداره. خودت رحم کن ایخدا

پچ و پچ  دندیشده بود، با شن دارینماز ب ياو که برا. افتیعطا به داخل اتاق برشت، اطلس را نشسته در رختخواب  یوقت

.رختخواب خشکش زده بود يارباب و شوهرش بشدت نگران شده و همان طور تو

"شده؟ یچ":دیاو پرسعط وارد شد،  یوقت

".کار داشت هیبا عط. دونم ینم":تکان داد يسر عطا

"وقت صبح؟ نیا"

".شه، بره داریتا ب هیعط دهیگفت ترس یم"

"کار داره؟ ینگفت چ"

".بگذرونه ریخدا به خ. بود شونیپر یلیاما خ. نه، نگفت"

**********
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شد تا  یم داریکه صبح زود از خواب ب شهیبر خالف هم هیطدلشان نبود و ع يشود، آن دو دل تو داریب هیعط یوقت تا

.از روز گذشته، در خواب بود یساعت

. بلند شد و در بستر نشست یبه آرام. کس در اتاق نبود چیه. به اطراف انداخت یاو چشمانش را گشود و نگاه باالخره

از  یبسخت. بدنش کوفته و دردناك بود تمام. کرد یم یداشت و احساس دل به هم خوردگ جهیسرگ. چقدر حالش بد بود

.کرد یآب سرد حالش را بهتر م اًمطمئن. به سر و صورتش بزند یآمد تا آب رونیرختخواب ب

رفت و  یاهیچشمانش س يلحظه ا يدر قرار گرفت، برا يکه در آستانه  نیزحمت خودش را به درِ اتاق رساند و هم به

.کند يریگچهارچوب در را گرفت تا از سقوط خودش جلو

چته ".بغلش را گرفت ریو ز دیبه طرفش دو مهیسراس. آمد، چشمش به او افتاد یموقع که اطلس از پله ها باال م نیهم در

".يمادر؟ چرا صورتت مثل لبو شده؟ انگار تب دار

.خود را به او داد و دوباره به بستر برگشت هیتک هیعط

 یو به دنبال راه چاره م دیچرخ یچند لحظه دور خودش م يبرا .دانست چه کار کند ینم. دستپاچه شده بود اطلس

.گشت

چه ش ":دیحال در رختخواب افتاده بود، هول شد و پرس یکه ب هیعط دنیموقع عطا هم وارد اتاق شد و با د نیهم در

"شده؟

".شه یدلش آشوب م گهیم. دونم ینم":مضطربانه گفت اطلس

".رطوبتش کرده دیشا":گفت عطا

".سوزه، تب داره یرو رطوبتش کرده، مرد؟ داره مثل کوره م یچ یچ ". شد یانعصب اطلس

"م؟یبد یحاال جواب آقا رو چ ": گفت عطا

"شده؟ یآقا چ ه؟یموضوع چ ": دیچشمانش را باز کرد و نجوا کنان پرس یحرف بسخت نیا دنیبا شن هیعط
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".بخوابریتو بگ ست،یمهم ن. نشده مادر یچیه ": جواب او را داد اطلس

اگه مهم نبود که اون . نجایسحر اومده بود ا يصبح کله  ست؟یمهم ن یچ یعنی": معترضانه رو به همسرش کرد عطا

".ادیافتاد ب یموقع صبح خودش راه نم

"خواست، بابا؟ یم یچ ": دیسرش را به طرف پدرش چرخاند و پرس هیعط

 ینم. بود شونیپر یلیخ. نهیخواست تو رو بب یم ": گفتکنار بستر دخترش نشست، دست او را در دست گرفت و  عطا

".سفارش کرده یلیکار داره، اما خ یدونم چ

".رمیم اد،یکم حالم جا ب هینیبذار. رمیم. باشه ": تکان داد و گفت يسر هیعط

به اصرار به  قدومه درست کرد و یسپس کم. او گذاشت یشانیپ يکرد و رو سیرا خ يابتدا حوله ا. به تکاپو افتاد اطلس

بود از جا بلند شد و از پدرش  یباالخره او به هر جان کندن. بود یهمچنان باق هیگذشت و تب عط یاو خوراند، اما ساعت

 يبهادر خان را منتظر بگذارد و از سو ریام نیاز ا شیتوانست ب ینم. برود یخواست کمکش کند تا به ساختمان ارباب

.اوردیاز ماجرا سر در بکنجکاو بود زودتر  زیخود ن گر،ید

او در آن حال، وحشت  دنیشازده با د. بهادر خان شد ریاش را به پدرش داده بود، وارد اتاق ام هیهمان طور که تک هیعط

"شده؟ یچ ": زد ادیزده فر

 ی، وقتعرق داشته شبیگمونم د. دونم، آقا، حالش بده ینم ": برد، جواب داد یم یرا به سمت مبل هیکه عط یدر حال عطا

".آوردمش ن،یمعهذا، چون شما امر فرموده بود. دهییچا رون،یاومده ب نجایاز ا

".باش تا صدات کنم رونیخوب، لطفا ب یلیخ ": بهادر خان با دست اشاره کرد و گفت ریام

به  ید، قدمبهادر خان از جا بلند ش ریبمحض رفتن او، ام. رفت رونیاطاعت فرود آورد و از اتاق ب يبه نشانه  يسر عطا

".اونجا ومدمیدنبالم خودم م يفرستاد یم. يحال از جا بلند شد نیباا یواسه چ ": برداشت و گفت هیعط يسو

بگم دیخبر رفتم، با یب شبیکه د نیاکه ناراحت. شده یچ نیبگ. ستینه، مهم ن ": تکان داد و گفت يرمق سر یب هیعط
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... "

. افته یم ییبه نظرم داره اتفاقا قتشیحق. ستین نیموضوع ا. نه، نه ": و گفتبهادر خان با حرکت دست مانع او شد  ریام

" ...از تو بازخواست کردن برزیفر ایفرزانه  انایتا اگه اح یخواستم از قبل بدون یم. زنه یبودار م يحرفا کایمل

".کار کنم یچ دیدونم با یخودم م. نیبگ يزیچ ستیالزم ن "

".ادیب شیواسه تو پ یترسم مشکل یم. دمیبح نخوابتا ص شبید. هینگرانم، عط "

اما شما نگران . بودم يروز نیمنتظر چن ": شد، گفت یم دهیشن یکه به سخت ییزد و با صدا ینامحسوس يلبخند هیعط

 یخودمو سپر بال م. شما رو وسط بکشن يذارم پا ینم. وجب، چه ده وجب هیمن که آب از سرم گذشته، چه . نینباش

".من مقصرم مگیم. کنم

را دوست داشت  هیاز آن عط شیب. دیاز شدت سر درد در هم فرو رفت و قلب شازده را به آتش کش هیچهره عط ناگهان

. ستیعادالنه ن نینه، ا ؟یحماقت من بش يفدا دیچرا تو با. منم که بد کردم ه؟یتو چرا، عط ": گفت. که در تصور بگنجد

".يدیزجر کش یتو به قدر کاف

 یم یبود، چه فرق تیاهم یاز جان خود دوستش داشت ب شیکه ب یکس يوجودش برا یوقت. داد ینم یتیاهم هیعط یول

از  شهیهم يبرا. من فکرهامو کرده م ": خود را گرفته بود و گفت میاو تصم شند؟یندیدر موردش چگونه ب گرانیکرد د

 دیاونجا آرامش دارم و شا. رو توش گذرونده معمرم  زکه چهار سال ا ییهمونجا رمیم. خسته شدم گهید رمیم نجایا

".بدم انیروحم پا یبتونم به سرگردان

" ...یتون یتو م هفیعط یول "

".کنم یفکر اساس هیبهتره  نیبنابرا. کتکه ارمیکتکه، گرم ب ارمیبه قول معروف، سرد ب. تونم بکنم ینم يکار چینه ه "

"...چقدر یدون یخودت که م. فتهیبرات ب یخواد اتفاق یدلم نم یجوون یلیختو هنوز . یبش دیناام دیتو نبا ه،یعط نیبب "

. دانست شازده عاشق اوست یم یبخوب. دانست یسخن بازداشت، بله، م يدستش را باال کرد و او را از ادامه  هیعط
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 زاریآن ب يورادآیاز  یحت يچه داستان مسخره ا. کایعاشق مل برزیاست و فر برزیدانست خود عاشق فر یم نیهمچن

در  وندد؛یپ یم تیبه واقع يروز یکه بدان باستیز یزمان ایرؤ. کرد یپوچ پاك م يایرؤ نیمغزش را از ا ستیبا یم. بود

 یکه از جا بلند م یصورت، چه سود از پرداختن به آن؟ او احساس کرد حالش بدتر از قبل شده است و در حال نیا ریغ

کار  یچ ونمد یخودم م. نیخواد نگران باش یشما هم نم. برم ده،یند نجاینشده و منو ا داریبهتره تا فرزانه ب ": شد، گفت

".کنم

. کامال معلوم بود تعادل ندارد. داشت یقدم برم یبسخت هیعط. و رفتن او را تماشا کرد ستادیبهادر خان در سکوت ا ریام

بود و  ستادهیعطا در راهرو به انتظار او ا. در را باز کردداده بود،  واریاش را به د هیکه تک یو در حال دیباالخره به در رس

با پدرش فاصله داشت که سرش به دوران افتاد،  یاز اتاق خارج شد و هنوز قدم هیعط. جلو آمد یقدم دنشیبا د

.شد نینقش زم ابد،یب یگاه هیبتواند تک نکهیرفت و قبل از ا یاهیچشمانش س

زانو گذاشته  يرا رو هیکه سر عط ینشست و در حال نیزم يعطا رو. دندیاو دو بهادر خان همزمان به سمت ریو ام عطا

سر آن دو  يبهادر خان چنان شوکه شده بود که همچون مجسمه باال ریام. دیطلب یزد و کمک م یم ادیبود، نام او را فر

.کرد یبود و نگاه م ستادهیا

آن صحنه، همچون هر  دنیو با د دیاز راه رس مهید، سراسشده بو داریعطا ب ادیفر يموقع فرزانه که از صدا نیهم در

. کند ییخواست، اعتنا یو فغان عطا که ملتمسانه از او کمک م ادیآنکه به فر یراه چاره برآمد، ب یدر پ گرید یپزشک

شروع یوقت. به مردمک چشمش انداخت یاو را باز کرد و نگاه پلکسپس . زانو زد و نبض او را گرفت هیابتدا کنار عط

.لرزش داشت یکم شیبه حرف زدن کرد، صدا

".تخت يرو مشیبذار نیکمک کن. تبش باالس "

.تخت خواباندند يرا به اتاق او بردند و رو هیبهادر خان، عط ریکنان از جا بلند شد و به کمک ام هیگر عطا

 هینیپدر، شما هم به طوبا بگ. انمارستیب مشیبرسون دیخان رو صدا کن، با برزیبرو فر عیعطا، سر ": فرزانه گفت سپس
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".ترسم دچار تشنج بشه یم. نییپا میاریو تب رو ب میش کن هیپاشو دیبا. ارهیتشت آب و نمک ب

فرزانه در حالی که جورابهاي او را از پاهایش در . و امیربهادرخان بی هیچ حرفی پی دستور او از اتاق بیرون رفتند  عطا

عطیه آن موقع روز آنجا جلوي اتاق پدر او چه کار داشت ؟ حرفهاي شب گذشته ي ملیکا می آورد ، در این فکر بود که 

ولی فعالً وقت پرداختن به این گونه مسایل را . کاسه اي زیر نیم کاسه بود  اًو فریبرز در گوشهایش طنین انداز بود مطمئن

.می بایست براي عطیه کاري نی کرد. نداشت 

فریبرز هم دقیقاً کارهایی را . بود و او ررا پاشویه می کرد که فریبرز و عطا از راه رسیدند  پایین پاي عطیه نشسته طوبا

.عطیه همچنان بیهوش بود و بقیه به تماشا ایستاده بودند. که فرزانه کرده بود ، تکرار کرد 

.ولی گمان می کنم مننژینه امیدوارم تشخیصم غلط باشه ،: که فریبرز در حال معاینه ي او بود ، فرزانه گفت  همچنان

نباید یه لحظه رو . تا من میرم ماشینو بیارم ، تو هم بجنب لباس بپوش . منم همینو میگم : سري تکان داد و گفت  فریبرز

.هم از دست داد

.دو دستی بر سر کوبید و به زانو افتاد عطا

.کمک کن بیارش بیرون. ایت کارها نیست  حاال وفت: در حالی که به سمت بیرون می دوید ، فریاد زد  فریبرز

رفت تا اتومبیل را بیاورد ، فرزانه رفت تا لباس بپوشد ، عطا گریه کنان دخترش را روي دستهایش گرفت و به  فریبرز

.سمت ایوان دوید ، و در این میان ، هیچ کس متوجه امیر بهادرخان که همچون سنگ از حرکت باز ایستاده بود ، نشد

یعنی درست می دید ؟ آن . النه سالنه به طرف ساختمان اربابی می آمد که ناگهان چشمش به شوهرش افتاد س اطلس

عطا بود که عطیه را روي دست از پله ها پایین می آورد ؟

چی شده ، عطا ؟ بچه م چی شده ؟: ضجه می زد و می گفت . شیونی کشید و به سمت آنها دوید . دیگر نفهمید چه شد  او

به پایین پله ها رسیده بود که اتومبیل فریبرز با . بیش از آن عجله داشت که دغدغه ي حال همسرش را داشته باشد  عطا

.صدایی گوشخراش بر روي سنگریزه ها ترمز کرد
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.بچه م چه ش شده ؟ عطیه ، عطیه مادر ، حرف بزن. اي واي خاك بر سرم شد . همزمان اطلس نیز به عطا رسید  و

.خاموش خاموش. ه خاموش بود عطی اما

.دعا کن. داریم می بریمش بیمارستان : در حالی که سعی می کرد عطیه را روي صندلی عقب بخواباند گفت  عطا

مرده؟: شیون کنان فریاد کشید  اطلس

زود ... کنی ، می میره  اما اگه معطلمون. نه ، نمرده : خشمگینانه او را از کنار در اتومبیل به عقب راند و فریاد زد  فریبرز

.زود باش خودتم سوار شو. باش ، عطا 

همزمان فرزانه هم از راه رسید . سر عطیه را باالنگه داشت ، سوار شد و سر دخترش را روي زانوي خودش گذاشت  عطا

.، خودش را روي صندلی جلو انداخت و قبل از اینکه در را ببندد ، فریبرز اتومبیل را به حرکت در آورد

.همانجا روي سنگریزه ها زانو زد و بر سر زنان براي شفاي تنها جگر گوشه اش دست به دعا برداشت اطلس

. چشم نگران نیز از پشت پنجره اتاقی در طبقه باال به آن صحنه می نگریست و در دل خدا را براي یاري می طلبید  دو

.آفرین تسلیم خواهد کردمی دانست اگر او را از دست بدهد ، بالدرنگ جان به جان 

بنابراین می توانستند سریع بع . خوشبختانه روز جمعه بود و خیابانها خلوت . با مرگ دست و پنجه نرم می کرد  عطیه

وقتی تخت روان حامل عطیه در راهروي بیمارستان به سمت بخش اظطراري می رفت ، فرزانه هم . بیمارستان برسند 

او خود پزشک بود و بخوبی می دانست تنها .وید و عمر دوباره عطیه را از خدا می طلبید گریه کنان به دنبال آن می د

معجزه می تواند عفریت مرگ را از عطیه دور کند ، اما نمی دانست که عطیه خود دست از زندگی شسته است و آرزوي 

.پیوستن به معبود را دارد

فرزانه گوشه اي ایستاده . ا آن موجود زیبا را از مرگ برهانند و عده اي از همکارانش بشدت تالش می کردند ت فریبرز

خود را در یاري دادن ناتوان می دید و همه چیز را به برادرش . بود و در حالی که اشک می ریخت ، تماشا می کرد 

د ، در دل از و فریبرز در طول تمام لحظاتی که عطیه با بیماري مرگ آفرین مننژیت دست و پنجه نرم می کر.سپرده بود 
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.خدا می خواست که او را مورد رحمت خود قرار دهد و زندگی اش را بهاو بازگرداند

فریبرزبه یاد دوران کودکی و جوانی شان افتاده بود ، و به یاد محبتهاي بی شائبه ي عطیه ، محبتهایی که نمی دانست از  و

بود ، سوزش اشک را در چشمانش احساس می کرد  همچنان که در تالش.عشقی عظیم و سر به مهر سرچشمه می گیرد 

شاید عشق او را در سر نداشت ، اما هر چه بود ، دلش می . نبود  تنفرقدر مسلم م. آیا به راستی از او متنفر بود ؟ نه .

به یاد شب قبل افتاد و زیبایی تحسین برانگیز عطیه که همچون کبکی خرامان وارد مجلس . خواست عطیه زنده بماند 

.شد

منو ببخش که باهات بدرفتاري . توباید زنده بمونی .تو نباید بمیري ، مقاومت کن . نه، عطیه :کنان در دل گفت  وناله

.تو همون قدر برام عزیزي که فرزانه. کردم 

ه تلفن فریبرز از فرزانه خواست به خان. حاال دیگر می بایست به خدا توکل می کردند . کاري الزم بود ، انجام شد  هر

و فرزانه رفت و برگشت ، و گفت که بزودي پدرش همراه اطلس به . بزند و حال عطیه را به مادرش خبر بدهد 

برداشته بودند و د رحال انتظار کوتاهی پر تشویش را می  عامدت کوتاهی بعد ، همگی دست به د. بیمارستان خواهد آمد 

.گذراندند

از وقتی فریبرز با عجله براي نجات عطیه رفته بود ، ملیکا . گ عطیه را داشت در این میان ،تنها یک نفر آرزوي مر و

گویی در پس آن چهره ي زیبا و دوست داشتنی ، شیطانی کریه المنظر . بیش از پیش نفرت از او را به دل گرفته بود 

.دیگران بی اعتبار کند زنده بماند ، به طریقی او را نزد طیهپنهان شده بود و نقشه می کشید تا در صورتی که ع

ممکن است نفرت تا بدان اندازه در تخریب روح و اندیشه ي بشر تاثیرگذار باشد که حتی مرگ انسانی دیگر را  چگونه

مسبب سعادت خود بداند ؟ قدر مسلم این منطق افرادي است که قلبشان انباشته از افکار و امیالی شیطانی است ، سالحی 

.دهد میقلبهاي سیاه را هدف قرار که همیشه ابلیس با آن 

می دانست . براي رسیدن به مقصود از غیبت امیربهادرخان استفاده کرد و به اتاق او رفت تا شاید مدرکی پیدا کند  ملیکا
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اگر موفق شود ،

 زاریباو  یاز قدرت طلب. نداشت  یاز پدر شوهرش هم چندان دل خوش. از چشم فرزانه هم خواهد انداخت  یرا حت هیعط

خوب  ينظر هیکه نسبت به عط دید یاز آن ، از او دلخور بود چون بوضوح م شیو ب ردیتحکم او را بپذ توانستیبود و نم

.دارد

جستجو کرد  شتریکتابها را گشت ، اما هر چه ب يالبال یاز خود به جا بگذارد ، تمام کشوها و کمدها و حت يآنکه اثر یب او

.کردیم گرید يفکر ستیبایم. افتی، کمتر 

***

 یکه ما را ب میمطمئن باش دی، با میزنیپاك خدا را صدا م یسوخته و قلب یو با دل میداریکه دست به دعا بر م یهنگام

.گذارد یاجابت نم

بسته بود و  نهیبه ثمر رساندن تنها فرزندش تن به مشقت روزگار سپرده و دستانش پ يکه برا ياطلس مادر بود ، مادر و

. ی، از حزن او مشکست يکه اگر سنگ بود کردیم هیآنچنان مو. ن قلب مجروح و دردمندش به کارِ نور چشمش بود اکنو

؟ بمانداعتنا  یاو ب يچطور ممکن بود خداوند به البه ها

بار سه . مارستانیبشدت در تکاپو بود و به همراهش کارکنان ب برزیفر. گذشت  یم يپر گداز انتظار به دشوار يساعتها

را  دیام گریشد که بار د يدیآور نو امیبر لب پ يبود که با لبخند برزیتا عاقبت جواب داد و فر دندیرا کش هیآب نخاع عط

.در قلب آنان سکنا داد

لرزان  يو عطا با صدا دندیخسته اما شادمان او جلو دو يچهره  دنیآمد ، عطا و اطلس با د رونیب هیاو از اتاق عط یوقت

:دیخط بطالن کش هایدیگفت ، بر تمام نوم برزیو آنچه فر دیرا پرس حال دخترش

"ومدهیاما هنوز کامال به هوش ن.خطر رو رد کرد خدارو شکر  "

.، اشک شوق بود دیچک یکه پس از آن از چشمان اطلس و عطا فرو م ییاشکها
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به  واریبه د هیخبر خوش همچنان با تک دنیشن داده بود ، با هیتک واریکز کرده و به د يکه گوشه ا زیبهادر خان ن ریام

.مه انگار خشک شده بودند ، اجازه خروج داد ییزانو نشست و به اشکها

خدا دوباره اونو به ما  ": اطلس را در آغوش گرفت و گفت . کرد  یم هیگر زیاو ن. آمد  رونیبعد فرزانه از اتاق ب یکم

" .بمونه نجایهم دیبا يت سر گذاشته ، اما چند روزبحران رو پس. چقدر خوشحالم  یدونینم. داد 

را در دست گرفت و خواست بوسه بر آنها  برزیداد و عطا جلو رفت و دست فر یکنان فقط سرش را تکان م هیگر اطلس

به ، شماها  یدر ثان. لطف خدا بوده . نکردم  ي؟ من که کار یکن یم هیچه کار نیا ": مانع شد و گفت  برزیبزند ، که فر

".می، کم کرد میهم براتون بکن ي، که هر کار روجون  زی، مخصوصا زحمت عز نیدیزحمت مارو کش يقدر

شهیازش مراقبت م یبخوب نجایا. خونه  دنیحاال بهتره شماها برگر ": و گفت  دیخود را از آغوش اطلس کنار کش فرزانه

" .مونم یم ششیخودم پ. 

"نظر هی؟ فقط  نمشیبب شهیم ": خت و گفت نگاه ملتمس خود را به او دو اطلس

"نظر هی، اما فقط  شهیآره م ": فرزانه جواب داد  يبه جا برزیفر

.نیدلنش يخنده ا. دیخند و

15فصل

افتاده و آنجا  یچه اتفاق اوردیکرد به خاطر ب ی، سع دینا آشنا د یچشمانش را باز کرد و خود را در مکان هیعط یوقت

از  یخواست از جا بلند شود ، ول. چه آنجاست  يبرا دانستینم یاست ول مارستانیکه آنجا ب دیزود فهم یلیکجاست و خ

. دیزود دست کش یلی، اما خ اوردیرا بخاطر ب زیکرد همه چ تالش. تشک افتاد  يو دوباره رو دیچیدرد کمر بخود پ

قادر نبود دستش  یحت. بشدت ضعف داشت . کرد  که در دستش بود ، نگاه یبه سرم. خسته تر از آن بود که فکر کند 

.را باال کند
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، خانم  ياوه ، به هوش اومد ". دیکش فیخف يادیاو شادمانانه فر دنیوارد اتاق شد و با د يموقع پرستار نیهم در

".به دکتر خبر بدم دیبا. خوشگله ؟ خدا رو شکر 

. دیاز پس پرده اشک او را د هیه همراه پزشک وارد شد و عطب دینکش یکه آمده بود ، برگشت و طول یاز همان راه او

"نبود ؟ ایدن نیدر ا ایدید یخواب م

حالت چطوره ، دختر ؟ تو که ما رو  ": گفت  زیمهر آم يصورت او خم شد و با لبخند ي، رو ستادیکنار تخت ا برزیفر

" .ينصفه جون کرد

.متمرکز بود برزیفر يال داشت و روزبانش بند آمده بود ، اما نگاهش هزار سئو هیعط

 یلیاما خ. يتب هم ندار. خوبه  ": که نگاهش به ساعتش بود ، گفت  ینبض او را در دست گرفت و در حال برزیفر

" .یفیضع

"؟ یبگ يزیچ يندار الیخ ": او را رها کرد ، نگاهش را به نگاه او دوخت و گفت  دست

باورش . فقط به او نگاه کند  بایمتوقف شود و آن چشمان ز شهیهم يت زمان براخواس یدلش م. فقط نگاهش کرد  هیعط

.دیبود و ام یفقط مهربان. از نفرت در آن چشمها نبود  ینشان گرید. شد  ینم

"؟ يبرزیواقعا تو فر یعنی. شهیباورم نم ": لب باز کرد و نجوا کنان گفت  هیعط باالخره

"؟ ینیبش یتون یم. ت کنم  نهیمعا دیحاال با. خب  اریباشم ؟ بس یک یخواست یپس م": کرد و گفت  يخنده ا برزیفر

.گرید يناباور کیهم  نیا. کمکش کرد  برزیسخت بود و فر شیبرا. کرد بلند شود  یتکان داد و سع يسر هیعط

. بکش  قی چند نفس عمحاال... خوب . نفست رو نگه دار  ": را بر پشت او گذاشت و گفت  نهیمعا یگوش برزیفر سپس

"؟ ي؟ حالت تهوع که ندار کنهیهم درد م تییجا. خوبه 

آن لحظات  یول زدیبه جانش بر ایدن يدردها یاو حاضر بود تمام. بود  هیشب ایبه رو زیهمه چ. نزد  یحرف چیه هیعط

.به انتها نرسد نیریش
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" .یبخواب یتون یخب ، حاال م یلیخ "

.و به او چشم دوختدیدوباره دراز کش هیعط

نبرده بود  یقبال پ ییکرد ، چنان که گو ینگاه م هیبار بود که بدقت به چشمان عط نیاول نیا. نگاهش کرد  برزیفر و

.است یچشمان او چه رنگ

. و پر کشش  رایگ. روشن  یلیروشن ، خ یعسل. ییزرد کهربا. بگنجد  فیاز آن بود که در توص باتری، ز دید یحاال م و

.داشت رایگ یگونه برق ماریدر آن حالت ب یتح

از تخت فاصله گرفت  یسپس قدم. و سرم او را کنترل کرد  دیدزد هینگاهش را از عط. اوردیاز آن نتوانست دوام ب شیب

چند روز تمام مدت  نیا يتو. شهیم دایسر و کله فرزانه پ يبزود. یبرگشت یخوشحالم که دوباره به زندگ ": و گفت 

" .يهمه مون رو ترسونده بود یحساب. بود  جانیا

" .برم دی، من با گهیخوب د ": ، ادامه داد  دیرا د هیسکوت عط یکرد و وقت یمکث برزیفر

"برزیفر ". عاجزانه به سخن درآمد  یرا در دست گرفت و با لحن برزیدست فر هیناگهان عط و

.نگاه پرسشگرش را به او دوخت برزیفر

" .یستی؟ بگو ، بگو که ن یستیاز من متنفر ن گهید یعنی": داد  ادامه هیعط

. تا هر چه زودتر حالت خوب شه  یاستراحت کن دیتو با. دور ، دختر  زیحرفا رو بر نیا ": زد و گفت  يلبخند برزیفر

".نمتیب یم امیبرم خونه ، م نکهیقبل از ا

.رفت رونیکه قصد فرار دارد ، از اتاق ب یدهد ، مثل کس گرید یفرصت بر زبان آوردن کالم هیآنکه به عط یب و

***

و حالت نگاه او  دیکش یکرد و بر آن دست م یآن را گرفته بود ، نگاه م هیدائم به آن دستش که عط. داشت  بیغر یحال

و بود ؟ به اصال چرا به فکر ا. دانست چه مرگش شده است  ینم. شد  یاز مقابل چشمانش دور نم يلحظه ا يبرا یحت
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افکار راحتش  نیآمد ؟ ا یم ایثمره عشقشان به دن ينکه بزودیسرش زده بود ؟ مگر او عاشق همسرش نبود ؟ مگر نه ا

انگار . افتاد  یو نگاه مشتاقش م هیعط ادیبه  اریاخت یبعد ، ب يداد ، اما لحظه ا یگذاشت و او بشدت سرش را تکان م ینم

.داشت که او را جادو کرده بود وجود یافسون هیدر چشمان شفاف عط

.داد یم یبه افکارش اجازه سرکش ستیبا ی، نم نه

.پرداخت مارانشیکه با احساساتش در نبرد بود ، کارش را انجام داد و به ب یدر تمام طول روز ، در حال و

کنار تخت  یصندل يرو. بود  فرزانه هم آنجا. رفت  هی، دوباره به سراغ عط مارستانیغروب بود که قبل از ترك ب کینزد

.زد ینشسته و دست او را در دست گرفته بود و حرف م هیعط

چقدر  یدون ینم. برزیسالم ، فر ": بلند شد و گفت  یصندل يرا رها رکد ، از رو هی، او دست عط برزیورود فر بمحض

"؟ ستین یبه نظر تو حالش عال. خوشحالم اون به هوش اومده 

 دیهنوز با یول. رهیم يالبته داره رو به بهبود ": بدزدد ، جواب داد  هیکرد نگاهش را از عط یم یکه سع برزیفر

" .گهیم یخودش چ دید دیبا. استراحت کنه 

" .کنهیپاهام و کمرم درد م یفقط کم. بهترم  یلیخ ": که جواب داد  دیرا شن هیعط يصدا و

همه به آدم توجه داشته  نیا نیموجود نازن هییوقت ": ادامه داد  هیطبا او چشم در چشم شد و ع برزیفر يلحظه ا يبرا

" .هیقطع عیباشه ، بهبود سر

"؟ یینجایا یتو تا ک. برم  دیمن با. گهیخوب د ": دوباره نگاهش را از او بر گرفت و رو به فرزانه گفت  برزیفر

".مونم یم نجایامشب ا "

" .خداحافظ. نیمواظب خودتون باش .بود ، زنگ بزن  ياگه کار. خوبه  "

***

 هیدانست عط یم. کند  ی، دق دل آن چند روز را سرش خال برزیخودش را آماده کرده بود تا بمحض ورود فر کایمل
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زنگ زد و اطالع  برزیکه فر یمخصوصا از ساعت یول. کرد  یبشدت کالفه اش م نیشود و ا یدرمان م برزیتحت نظر فر

 یتیخشمش را صد چندان کرده و او را بخصوص با وضع نهخا یاهال یامال به هوش آمده است ، خوشحالک هیداده بود عط

.انفجار کرده بود يباشد ، آماده  يباروت که منتظر جرقه ا يکه داشت ، مانند بشکه ا

واهر شوهر و خدمه ، از تمام ساکنان آن خانه ، اعم از پدر شوهر و خ. کرد  یو اسارت م یدر آن خانه احساس دلتنگ او

مطمئنا اگر . فرستاد  یکند ، به خودش لعنت م یزندگ رانیبود در ا رفتهیپذ نکهیاز ا. بخصوص عطا و اطلس متنفر بود 

 يبه نحو دیکش یتمام مدت نقشه م نیبنابرا. شان آرام تر بهتر بود  یماندند ، زندگ یپدر و مادر او م شیهمانجا پ

 یم یخواسته تن دهد ، ول نیآن قدر او را دوست دارد که به ا برزیفر زدیحدس م. ند شوهرش را به انگلستان بکشا

.کرد یپدر شوهرش م تیجلب رضا يبرا يفکر ستیبا

، واقعا که شازده

" .؟ من اومدم زمیعز ییکجا ". برگرداند  یواقع يایاو را به دن برزیفر يصدا

 يچطور ". او زد  یشانیبر پ يمبل لم داده بود ، رفت و بوسه ا يروکه  کایبه سمت مل. شد  منیوارد اتاق نش برزیفر

"کوچولو چطوره ؟ نیحال ا ": دیبر شکم او کش یو دست "خوشگلم ؟ 

 ادتیمونه ، تازه  یخانم زنده م هیراحت شد عط التیخ ی؟ وقت يما کرد ادیچه عجب  ": گفت  زیطعنه آم یبا لحن کایمل

"آره ؟،  يافتاد زن و بچه هم دار

مبل نشست و گفت  يدسته  يرو. آتش دامن بزند  نیبه ا خواستیدلش نم یاو شد ، ول يهیمتوجه گوشه و کنا برزیفر

".دارم يا فهیکه وظ یدون یم. دلم  زیمن پزشکم ، عز یبره ؟ ول ادمیشه شما دو تا رو  یمگه م ": 

"؟ يخانم رو بپا هیکه صبح تا شب عط "

" .رو به اندازه تو دوست ندارم یک چیه یدون یخودت م. کنه  ینم یواسه من که فرق. ضه مر ضی، مر زمیعز "

" .، ثابت کن ياگه واقعا دوستم دار ": فرصت را مغتنم شمرد و گفت  کایمل
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"؟ نهیاز ا ریغ. کنم  ی، من م یبگ ي؟ تو که هر کار يچه جور گهیثابت کنم ؟ د "

 یتون یدارم که تو م گهید يآرزو هیمن فقط  ینه ، ول ": پر از عشوه گفت  یا لحنچشمانش را خمار کرد و ب کایمل

" .یبرآورده ش کن

"؟ هیخوب ، اون آرزو چ "

" .سیانگل میبرگرد "

"؟ یگیم یچ یفهم ی؟ م سیانگل ". جا خورد  برزیفر

 هیتنهام ، اما اونجا  شهیهم نجایا. ل کنم رو تحم نجایتونم ا ینم گهیآره ، راستش من د ". شد  يجد يتا حد کایمل لحن

" .، دلم واسه پاپا و مامانم تنگ شده یدر ثان. عالمه دوست دارم 

و پدر و مادرت  يبر یتون یحالت بهتر شد ، م یاومد و کم ایبچه به دن ی، وقت زمیعز نیبب ": جواب داد  یبه آرام برزیفر

آب و خاکم و دوست دارم به مردم  نیل هم به ات گفتم ، من متعلق به ااما همون طور که از او. يو برگرد ینیرو بب

" .تونم اونو تنها بذارم ینم. به من و فرزانه س  دشیچشم ام يآخر عمر نیپدرم هم ا. خودم خدمت کنم 

 یم الیخ .یچشم بپوش هیاز عط یتون یبگو نم ": دیو غر دیبه حالت قهر خودش را از او کنار کش. شد  یعصبان کایمل

ما قبال در  ": آرام گفت  ینکند ، با لحن دایپ خیخونسرد بماند تا کار ب کردیم یکه سع یدر حال برزیفر "من خرم ؟  یکن

با  یفرق چیه هیبارها گفتم که عط. چسبه  یوصله ها به من نم انیکه  یوند یخودتم خوب م. میباره حرف زده بود نیا

من پزشکم و . کردم  یبه اش نگاش م ضمیبه چشم مر شتریز هم که مراقبش بودم ، بچند رو نیا. فرزانه برام نداره 

، درست مثل  مشینیبینم گهیمرخص بشه ، ما د مارستانیحالش خوب بشه و از ب یتازه ، اون وقت. دارم  ییتهایمسئول

" .چند ماه قبل

از . متنفرم  نجایاز ا. خونه بمونم  نیدوست ندارم تو ا گهیمن د. هیاصال گور پدر عط ": زد  ادیتز از قبل فر یعصبان کایمل

 نجایا. خونه و بپوسم  يتو نمیعمر درس نخوندم که بش هیمن . یداره ، نه سرگرم يآدم نه آزاد نجایا. آدماش متنفرم 
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 .م سختهخشکش برا نیتو و قوان يمتولد شده م و تحمل خونواده  گهید ییمن جا. ستیمال من که ن. آب و خاك توئه 

"

شازده . طور دستور فرمودن ، شازده اون طور فرمودن  نیشازده ا ": مسخره داد و در ادامه گفت  یبه لحنش حالت سپس

" .ادیدوست دارن ، شازده از اون خوششون نم نویا

مشت کلفت و نوکر  هیبا . حق نداره به من دستور بده  یک چیه. نه ، جونم  ": کرد  برزیقاطع رو به فر یدوباره با لحن و

دست جناب شازده با اون همه  ریبزرگ بشه ، نه ز یحساب طیمح هیخواد بچه ام تو  یدلم م. تونم دمخور باشم  یهم نم

" ...اون اطلس نکبت که ای،  وداتشیق

 یزندگ يخوایدلت از کجا پره و چرا م دونمینم. کایصداتو ببر ، مل ": زد  ادیتمام شد و فر برزیتحمل فر کدفعهی

من چه  يمگه خونواده . ، هم اعصاب خودتو  يزیر یهم اعصاب منو بهم م. یخراب کن اتیچرند نیآروممون رو با ا

 ییکشور اروپا هیيو تو يکرده ا لیتو تحص ی؟ ناسالمت یکن یفرهنگ رفتار م یب يبه تو رسونده ؟ چرا مثل آدما يآزار

" .يبزرگ شد

اون دختره به تو چشم داره ؟ خر جد و  دونمینم یکن یم الیخ. ستمیخر ن نمیواسه هم آره ،: پرخاش کنان گفت  کایمل

 یو خودتونو م نیشماها احمق. خاطر خواه توئه  دمیافتاد ، فهم شیریاکب يافهیاز همون لحظه اول که چشمم به ق. آبادته 

ادیو بدت نم یدون یخودتم م دیدونم ، شا یمچه . گمیشعورت رو هم م یب هراون پدر خودخواه و خوا. به اون راه  نیزن

. "

 هیاگه . یکن نیدوم به خونواده م توه یاجازه نم. کای، مل يشورش رو درآورد گهید ". را باالتر برد  شیصدا برزیفر

" ...گهیدفعه د هی، فقط  گهید يدفعه 

.دیاز سر درد کش يادیشکم خم شد و فر يرو کاینرسانده بود که مل انیرا به پا دشیهنوز تهد و

چه کار کند ، اما  دانستینم يلحظه ا يبرا. در جا خشکش زد و انگشت انگشت سبابه اش همان طور در هوا ماند  برزیفر

.دیبه خود آمد و به سمت او دو عیسر
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" .به نظرم وقتشه... به نظرم . کمک کن  ": ناله کنان گفت . ختیر یفرو م اریاخت یب کایمل ياشکها

***

سالم به  ". در تو آورد  يبه در خورد و متعاقب آن ، پدرام سرش را از ال يو فرزانه گرم گفتگو بودند که ضربه ا هیعط

" .یخواهران دوست داشتن

.و پدارم وارد اتاق شد دندیو فرزانه خند هیعط

"؟ یکن یکار م یچ نجایتو ا ": دیپرس فرزانه

"قدر خسته باشه نیچهره ات ا تمینب. عشقم باشم  شیاومدم پ "

"؟ یینجایا یتو واسه چ نمیحاال بگو بب. ستمیخسته ن. بس کن ، پدارم  ": آمد و گفت  يعشه ا فرزانه

".عشقم باشم شیاومدم پ. گفتم که  ": باال انداخت و گفت  يشانه ا پدرام

از دکتر ها عوض  یکینوبتم رو با . گمیراست مبه خدا  ": ادامه داد  عیو پدرام سر دیرا در هم کش شیاخمها فرزانه

" .کردم تا مراقب شما خانمها باشم

"بد کردم ؟ ": دیکرد و پرس هیرو به عط بعد

من که . باشه  نجایخواد فرزانه تا صبح ا یاما من اصال دلم نم. نیبه ما لطف دار شهینه ، شما هم ": و گفت  دیخند هیعط

.بره خونه و بخوابه گمیم "

 یهم نم یکیالکتر لیبا ب گهیباشه ، د نجایاما حاال که قراره پدرام امشب ا. رفتم  یمن که به هر حال نم ": گفت  فرزانه

" .نیتکون بد نجایمنو از ا نیتون

.دندیسه خند هر

.گذاشت و نبض او را گرفت هیعط یشانیبه پ یپدرام جلو آمد و بر اساس عادت ، دست سپس
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" .يریبگ یبا گاو کشت یتون یانقدر حالت خوه که م. شهینم نیتر از ابه. هیعال "

با هم  یشام میکم بخوابه و من و تو بر هیانقدر خوبه ، بهتره  ضمونیحاال که حال مر ": خطاب به فرزانه ادامه داد  بعد

"؟ هینظرت چ. میبزن

را برداشت ،  فشیفرزانه از جا بلند شد ، ک نیبنابرا. د تکان دا يسر دییبه نشانه تا هینگاه کرد ، و عط هیبه عط فرزانه

" .طولش ندم ادیز کنمیم یسع ": زد و گفت  هیعط یشانیبر پ يبوسه ا

" .بخوابم خوامیمن واقعا خسته م و م. نگران من نباش  ". زد  يلبخند هیعط

.ماند و فکر کرد رهیته شده بود ، خکه پشت سر آنان بس يبه در یتا مدت هیرفتند ، عط رونیآن دو از در ب یوقت

و  یدر اوج ناراحت دیرس یکه به نظر م یدر لحظات یلبخند بر لب داشت ، حت شهیشوخ و بذله گو بود و هم یجوان پدرام

تمام  يرو تشیخصوص نیمثبت گرا بود و ا یآدم. کرد  یم زیمتما گرانیصفت بر جسته او را ازد نیاست و ا ینگران

.مطلوب داشت يریدر تماس بودند ، تاث که با او یکسان

.ابندیدست  يابد یزوج جوان به سعادت نیکرد ا یقلب آرزو م میاز صم هیعط

***

و  دیایب ایبه دن لیبچه در اتوموب دیترس یم برزیفر. شد  یدردها کمتر م نیبود و هر بار فاصله ب مانیمسلم درد زا قدر

نفس  کیکایمل. برساند  مارستانیرا به ب کایمل عتریسر شب هرچه سر نیسنگ کیکرد در آن تراف یخود را م یتمام سع

.دیطلب یزد و کمک م یم ادیفر

 رزیکردند ، دست فرب یمنتقل م مانیتخت روان به اتاق زا يرا رو کایمل یو وقت دندیرس مارستانیهر حال به موقع به ب به

.نگذارد شیخواست تنها یرا محکم گرفته بود و از او م

به تکاپو افتادند و  مانیتمام کارکنان بخش زا. او را ترك نکرد  يلحظه ا یاز ترس از دست دادن همسرش حت برزیفر و

.طولش نداد ادیکمک کرد و ز زین کایو مل برزیفر يدختر کوچولو
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داد ، اشک در  نشان کایرا در دست داشت ، باال رگفت و به مل شیکه پاها یپزشک متخصص زنان بچه را در حال یوقت

نگاهش را به سمت باال . کرد  یاتفاق افتاده بود که باور نم عیسر زیهمه چ يبه قدر. او حلقه بست  يبایچشمان ز

را با دست پاك  کایمل یشانیعرق پ برزیفر. بود ، چشم دوخت  ستادهیسرش ا يکه لبخند بر لب باال برزیچرخاند و به فر

.گفت کیکرد و به او تبر

"هم تو رو ، هم دختر کوچولومونو. دارم دوستت  "

: زد و آهسته گفت  يلبخند. بود ، فراموش کرد  دهیرا که کش يابراز عشق نجوا گونه شوهرش تمام درد دنیبا شن کایمل

" .کردم يمنو ببخش که باهات بد رفتار "

 .فراموش نکن نویا. ت ؟ دوستت دارم نبخشم شهی، مگه م يکه به ام داد يا هیهد نیبا ا. دمتیبخش ". دیخند برزیفر

"

سپس به صرافت افتاد تا به خانواده . را به بخش و دخترکش را به اتاق نوزادان منتقل کردند  کایمنتظر ماند تا مل برزیفر

.اش خبر بدهد

برود و بعد از هیفکر کرد بهتر است اول به اتاق عط. زد  یبه پدرش زنگ م ستیبا یبود ، اما م مارستانیدر ب فرزانه

.خبر را به آنان داد از همانجا به پدرش زنگ بزند نکهیا

 يآنکه در بزند ، ال یب. باشد  داریب هیاز شب گذشته و او مطمئن نبود عط یساعت. ستادی، ا دیرس هیپشت در اتاق عط یوقت

مشغول صحبت بود  هیکه با عط دینپدرش را ش يو در کمال تعجب صدا... و مطمئن شود  ندازدیب یدر را باز کرد تا نگاه

.ستادیبر او غلبه کرد و گوش ا يحس کنجکاو. 

به هر حال من هنوز سر . ادیب شیپ یبشم ، وگرنه معلوم نبود چ يطور نیکار خدا بود که من ا دیشا ": گفت  یم هیعط

" .رمیگ یرو به گردن م ریاومد ، تقص شیپ ياگه مسئله ا. حرفم هستم 

 یکه دلم نم يزیاونقدر برام عز. يریخاطر من هدف اونا قرار بگ يخواد تو برا یدلم نم. نه  ": داد پدرش جواب  و
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" .دوستت دارم شتریکه از جونم ب یدون یخودت م. ناراحتت کنه  یخواد کس

 يبرا نیا.نیدیخواست رس یکه دلم م ییخوشحالم به اونجا. نینداره که تکرارش کن یلزوم. دونم  یم ": گفت  هیعط

" .یعشق واقع یعنینیا. میباش يوینگران مسائل دن دینبا نیبنابرا. یهمه چ یعنیمن 

 یعقب گرد کرد و ازهمان راه. چرخد  یدورسرش م ایکرد دن یاحساس م. خواست بشنود  مین. دیشن ینم گرید برزیفر

کرد که انگار با  یم جهیاحساس سرگ يقدربه . او را نداشت  ینیزانوانش قدرت تحمل سنگ. که آمده بود ، برگشت 

دستانش گرفت  انینشست و سرش را م هایاز صندل یکیيوبه سالن انتظار رفت ، ر. اند  دهیبر سرش کوب نیسنگ یئیش

 یباورش نم. انداخت  یانداز بود و سرش را به دوران م نیطن شیشوم در گوشها یو پدرش همچون ناقوس هیعط يصدا. 

دشوار  شیبرا زیحد زشت و نفرت انگ نیتا ا یتیچطور ممکن بود ؟ باور واقع. عاشق و معشوق باشند و پدرش  هیشد عط

 يموجودات رو نیتر فیکرد آن دو کث یاحساس م. دیبکوبد و زار زار بگر واریخواست سرش را به د یدلش م. ودب

آه گه چقدر خواهرش ساده . فاده کرده بود کرده و از اعتمادشان سوء است انتیبه همه آنان خ هیعط. هستند  نیکره زم

 یم ستیبا یم دینه ، نبا... دیفهم یداشت ، اگر موضوع را م هیعط بهکه فرزانه  يبا آن همه اعتماد و عالقه ا. و ابله بود 

مناسب  یتیکرد تا در موقع یصبر م. زد  یبه فرزانه نم یاو حرف. شد  یم ووانهیصورت به طور حتم د نیا ریدر غ. دیفهم

.ماند یتا آن موقع خاموش م ستیبا یم. را کف دستش بگذارد  هیحق عط

او  یول. کرده بود  زیثروت پدرش دندان ت يبرا هیمطمئنا عط. داد و فکر کرد  هیپشت سر تک واریسرش را به د برزیفر

.گذاشت آن مار خوش خط و خال به هدفش برسد ینم

آورد و  یکاش سر از خاك در م. مادر  چارهیب. سرش را به چپ و راست تکان داد  یعطب یمادرش افتاد و با حالت ادیبه

.شکسته است ینمک پرورده اش چه نمکدان دید یم

.گفت ، درست بود یم یهر چ کایفهمم مل یحاال م. هیبر تو عط لعنت

 چیفعال ه. اما نه حاال . آورد  یماز دلش در  يکرد و به نحو یم یاز او هم عذرخواه ستیبا یم. حق داشت  کای، مل بله
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.آورد یراز سر در م نیاز ا ستیبا یکس نم

"؟ برزی، فر ینشست نجایچرا ا "

"، فرزانه ؟ ییآه تو "خورد و سرش را باال کرد  يا کهیبرزیفر

" .بودم کایمل شیاالن با پدارم پ نیهم. گشتم  یباشه ؟ داشتم دنبالت م یک یخواست یم. خب ، آره  "

"؟ يدیپس تو هم فهم ": زد و گفت  یلبخند تلخ برزیفر

" .خوشگله یلیخ. دمیرفتم بچه رو هم د. دنیفهم مارستانیهمه ب "

.تکان داد يفقط سر برزیفر

" .یرقص یم يدار یاز خوشحال نمتیبب یکردم وقت یم الی، تو چته ؟ خ برزیفر نمیبب "

در سال انتظا  برزیفر. انداخت  یسپس به پشت سرش نگاه. به او نگاه کرد  يالحظه  يفرزانه برا. نزد  یحرف برزیفر

 هی، نکنه حال عط نمی، بب یه ". نگرانش کرد  کدفعهینیبود و ا يدر آن بستر هیکه عط ینشسته بود ؛ بخش یبخش عفون

"بده ؟

از . خسته م  یلیراستش خودم خ. م اصال ازش خبر ندار. نه  ": تکان داد و گفت  یبه نشانه منف يبسرعت سر برزیفر

" .گرفت روموین يهیهم بق کایصبح سر پا بودم و حال و روز مل

" .خوب ، برو خونه بخواب "

" .باشم کایمراقب مل دیبا. بمونم  نجایا دینه ، با "

، اومد  میشام بخور میرفت یبا پدارم م یوقت. يدیپس حتما پدر و هم ند ": با سر به عقب اشاره کرد و گفت  فرزانه

" .ازش خواستم اونجا بمونه تا من برگردم. هیعط دنید

اومدن  ایبودم با به دن دهیرو ند يپدر چیبابا ، تا حاال ه يا ". کرد  يفرزانه را کفر نیتکان داد و ا يدوباره سر برزیفر

" .بچه ش انقدر دمغ شده باشه نیاول
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"روشنفکر يخواست آقا یناقال ، نکنه دلت پسر م يا ": داد  زد و فرزانه ادامه يفقط لبخند برزیفر

 یرو م گهیبعدا همد. جونت  هیعط شیپ يبهتره تو بر. گفتم که خسته م . نه بابا  ": گفت . بار حرف زد  نیا برزیفر

" .مینیب

.گذاشتجمله خود بر جا  نیو رفت و فرزانه را بهت زده و متعجب از واکنش و آخر دیراهش را کش سپس

16فصل

پدرام در  يو فرزانه هم پابهپا بردندیلذت م یدر کنار فرزندانشان از زندگ کایو مل برزیخانه بظاهر ارام بود فر جو

پدرش رفته بود و بعد از گذراندن  يبه خانه  کراستیمارستانیاز ب صیپس از ترخ هیاش بود عط یتدارك جشن عروس

چنان  یتر از قبل گاه نیغمگ نباریاز سر گرفته بود اما ا دوستشيش را در خانه ا يعاد یزندگ گریدوران نقاهت بار د

که در  دیشنیو فقط از فرزانه م ندیرا بب برزیفر توانستیچرا که نم کردیمرگ م يکه ارزو شدیدلسرد م اتیح ياز ادامه 

زدیدست و پا م یلم سرگردانکه خودش دائما در غم و حسرت بود و در عا یکنار زن و فرزندش خوشبخت است در حال

از  يگریکه محبوبش در کنار د ییدور برود تنفس در هوا ییانتقال بدهد و به جا يکه دوباره تقاضا زدیبه سرش م یگاه

بال و پر بود ختنیکه تنها حاصلش فرور کردیم یفضا را همچون قفس شدیان برخوردار م

 رفتیانان م دنیمادرش به د یمحترم خانم تنها مانده بودند گاهفائزه ازدواج کرده و رفته بود و حاال او و  دوستش

 گریبهادر خان رفته بود که حاال د ریام دنیهم به د يچند بار ندیتا پدرش و فرزانه را بب رفتیبه باغ م هیهم عط یوگاه

همچون پدرش  قائل بود و شیفراوان برا یاحترام سوختیاو م يدلش برا یلیخ هیاوقات ساکت و خمود بود عط شتریب

محبتها و توجهات او  ونیخود را مد يتهایچرا که تمام موفق ندیاو را ازرده خاطر بب خواستیدوستش داشت دلش نم

سپردیخلوت عشق تنها و سرگشته ره م يقدرناشناس باشد ؟گرچه در کوچه پس کوچه ها توانستیچطور م دانستیم

 ماندیوفادار م نیمع يد او تا سر حد جان به فرد فرد خانواده برخوردار شده بو یاز امکانات خوب یکم در زندگ دست

يبرا یاش بشود ارزو داشت که حت یانکه بخواهد مزاحم زندگ یاو را دوست داشت ب برزیاش به فر یبه دلبستگ یحت
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مساله نیبه ا کایمل دانستیخواسته اش را مطرح کند م نیاکردیاما جرات نم ندیبار هم که شده دختر او را بب کی

همه  رفتیبهادر م ریام يهر وقت به خانه  شودینم شقدمیکار پ نیدر ا برزیکه چرا فر کردیاما تعجب م دهدینم تیرضا

نیو با ا بوددهید قیعم یاز محبت زیرا لبر برزیافتاد که نگاه فر یم يروز ادیبه  یبجز ان سه نفر را گهگاه يدیمیرا م

محروم شده بود و  دنشیامده بود او از د ایبه دن برزیکه بچه فر ياما روز گرفتیمفرا  یتمام وجودش را شادمان ياداوری

را يهم او را هم دخترش ملود يدیبود که در جشن ازدواج و را خواهد د نیاش ا یچرا تمام دلخوش دانستینم

**********

 زیان م نییپا يو فضا وانیور استخر و در ااراسته بودند و دور تا د بایز يتمام باغر اب ه نحو دیباالخره ان روز فرا رس و

 مهماننیپهن کرده بودند و بعد هم قرار بود در باغ از م ییرایعقد را در سالت پذ يشده بود سفره  دهیچ یو صندل

کنند ییرایپذ

زانه از اتاق رفته بود و خود او اماده شد در سالن منتظر نشسته بود تا فر شگاهیاز صبح ان روز همراه فرزانه به ارا هیعط

حضار  يقدم به سالت گذاشت چشم همه  دیدر باز شد و فرزانه در لباس سف یوقت دیایب رونیعروس ب شیمخصوص ارا

که ازاو  یزده از جا بلند شد و در حال رتیح هیعط دیگنجیشده بود که در وصف نم یو ملکوت بایز يکرد به قدر رهیرا خ

به طرفش رفت داشتیچشم بر نم

"خدا به داد پدرام برسه يفرشته ها شد نیع شهیاورم نمخداوندا ب"

بود تا دخترش را در  یخال شیفخر السادات افتاد چقدر جا ادیبه  يلحظه ا يهمزمان چشمانش پر از اشک شد برا و

هر شما دو تا خوا":گفت هیاماده بود خطاب به عط يلمبرداریف يقبل برا یقیکه از دقا یجوان ندزنیبب یعروس دیلباس سف

 لمیچند صحنه ازش ف ادیاقا داماد ب نکهیقبل از ا میدورش رو خلوت کن یحاال اگه کمک کن نیهر دوتون خشگل

"میریگیم

که  یموضع گرفت تا وقت يرا خاموش کرد و در کنار رنیمشغول بود که خبر دادند داماد امده است او دورب لمبرداریف

پدرام در درگاه ظاهر شد و چشمش به فرزانه افتاد خشکش زد  یاما وقت دریانان را بگ لمیف شودیداماد با عروس مواجه م
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بود ستادهیانگار زمان از حرکت باز ا

دقت کرد و متوجه  هیعط دیبگو يزیچ خواستیانگار م کردیشد که با دست به او اشاره م لمبرداریمتوجه ف هیعط کدفعهی

دکتر حواست کجاس؟دارن ازتون  ياقا یه":گفت زدیلک نمپ یبود و حت ستادهیشد سپس رو به پدرام که مثل مجسمه ا

"ها رنیگیم لمیف

فرزانه دست او را گرفت و  یخورد و به خود امد به طرف فرزانه رفت و دستش را به سمت او دراز کرد وقت یتکان پدرام

بر  نید لبخند دلنشمتوجه نشد اما هرچه بو یزمزمه کرد که کس يزیقرار رفتند پدرام در گوش او چ گریکدیدر کنار 

لباس فرزانه نشاند

غرق  کردینظاره م رفتندیم نییان دو کبوتر عاشق را که از پله ها پا ریوسف ناپذ یبود از سر حسرت ستادهیا يکنار هیعط

 شیپ يتصوراتش لحظه ا زنندیلبخند م گریکدیيو به رو روندیحجله م يکه به سو دیدیم برزیخود را درکنار فر ایدر رو

شد ریبه دنبال عروس و داماد از پله ها سراز یواقع يایبسرعت به خود امد و با بازگشت به دن دیینپا

بهادر  لیپارك شده بود اتوموب يدر ورود يشده بود جلو ییگل ارا يو با شکوها بایرنگ پدرام که به طرز ز ينقره ا بنز

 يخاص رو یپرام در بنز را باز کرد و فرزانه با ابهت بود ستادهیخان هم پشت سر ان قرار داشت و جعفر کنار در راننده ا

از  الشیخ هیعط یل را دور زد و بغل دست او پشت فرمان قرار گرفت وقتیجلو نشست پدرام در را بست اتوموب یصندل

ه به را لهایبهادر خان رفت در جلو را باز کرد و بغل دست جعفر نشست و اتوموب لیراحت شد به طرف اتوموب هیبابت عط

رو جعف هیو پشت سر انان هم عط لمبردارهایف لیعروس و داماد بعد اتوموب لیافتادند اول اتوموب

شود داخل  بشینص یسعادت و خشوبخت کردیعروس شده بود و ارزو م نشیخوب داشت خواهر نازن یاحساس هیعط

افسوس که او و  دهدیم اعتبار ماوقات به اد ياریبس ستیزیخودرو را از نظر گذراند و از ذهنش گذشت پول هم خوب چ

محروم بودند تیمز نیخانواده اش از ا

 شگریشده بود ارا بایانداخت او هم ز نهییدر ا یداد و نگاه نییخودش را پا يجلو ریافتابگ هیعط شدندیم کیخانه نزد به
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نگش زده بود و همه ر ییکمرنگ به پشت چشمان کهربا يا هیبلند و خوش رنگ او را تاب داده و سا سوانیماهرانه گ

اندامش خوش تراش تر از  دانستیو بلند به تن داشت و م یلبس مشک دادیتر جلوه م یدر مجموع او را خواستن نهایا

دیانچه بود به نظر خواهد رس

مد مادر او بود که با منقل و اسپند به استقبال ا دیکه جلو دو یکس نیوارد باغ شدند اول يگریبعد از د یکیخودروها  یوقت

 یبودند و تمام خدمه کم ستادهیا نییپا کایو مل برزیبهادر خان و فر ریبود ام ختهیاش در هم ام هیکه خنده و گر یدر حال

بودند وانیپلکان در ا يهم باال همانانیچن تن از م نندیرا بب اددورتر صف بسته بودند تا عروس و دام

راه  يفرزانه و پدرام قدم رو یو وقت رندیبگ لمیدن عروس و داماد فش ادهیشدند تا زا پ ادهیها پ لمبرداریاز همه ف قبل

شد ادهیهم پ هیباغ گذاشتند همزمان عط يورود

 یکیاش را از  فتهیشده بودند او نگاه ش بایز تیهردو در نها هیبه عط ایبه دخترش نگاه کند  دانستیبهادر خان نم ریام

جلو گذاشت و دختر و دامادش  یقدم دیلرزیجودش از شدت شوق مو بالعکس تمام و دوختیم يگریو به د گرفتیبر م

است یخال اداتفخرالس يفکر بود که چقدر جا نیدر ا زیاو ن دیرا بوس

که  کایو مل برزیبه فر چرخاندیتک تک انان م يبود و از سر حسرت نگاهش را رو ستادهیا لیهمانجاا کنار اتوموب هیعط

"پس بچه کو؟":اهسته گفت دیرس

"پرستارشه شیپ اوردنشین":بود جواب داد ستادهیکه کنار او ا اطلش

"....فقط یبچه داشته باش یتونیم ؟خودتمیکشیآه م یواسه چ":او گفت دیحسرت بار کش یاه هیعط یوقت و

تا به دنبال عروس و دوماد به اتاق عقد  رفتیکه به طرف پله ها م ینگذاشت حرف مادرش تمام شود و در حال هیعط

"دوباره شروع نکن مامان":گفتبرورد 

دیبار اطلس بود که اه کش نیا و

********
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 دنیو نبوت به رد و بدل کردن حلقه و چش دندیبار خطبه را خواند و فرزانه بله را گفت هلهله کش نیسوم يعاقد برا یوقت

عروس در نظرگرفته بودند يعروس برا کانیکه نزد دیرس ییایهدا يعسل و دست اخر هم اهدا

جلو رفت تا  دیشان را دادن و باالخره نوبت او رس هیبزرگتر ها هد یبود و وقت دهیفرزانه خر يبرا بایز يانگشتر هیعط

انگار او  کایمتوجهش شد که مل یاست و فقط زمان ستادهیعروس ا کینزد کایاش را بدهد اصال حواسش نبود که مل هیهد

باز کرد  هیعط يجلو گذاشت وو راه را برا یبود قدم هیمتوجه قض کهبهادر خان  ریام دیطاعون دارد خودش را کناش کش

 گرانیخودر ا به د يگفت سپس کنار رفت تا جا کیو به هردو تبر دیاش را داد عروس را بوس هیجلو رفت و هد هیعط

بدهد

شاخخه  يود البالب یدنیباغ د يهم امده بودند فضا همانانیم يهیشده بود و بق کیمراسم عقد تمام شد هوا تار یوقت

که از کف استخر  ییاب استخر تازه عوض شده بود و چراغها دیدرخشیکرده بودند و همه جا م یدرختها را چراغان يها

چشم را نوازش  شدیسرنگون م ییبایو بز رفتیباال م يچند متر هک ییو فواره ها دایبه اب زالل ان م میمستق رینور غ

 دندیبخشیبه باغ م رینظیب يخوشدوخت جلوه ا يبودند که غرق در جواهر و لباسها همانانیتر م یدنیو از همه د دادیم

دد از لحظات لذت ببرن کردنیم یو سع دنیخندیو م گفتندیم همانایافکن بود و م نیهمه جا طن یقیموس يصدا

 همانانشانیمانیتوجهش به عوس و داماد بود که خرامان در م شتریب کردیبود و نگاه م ستادهیا يگوشه ا هیعط

زدندیحرف م یچند کالم کیو با هر  چرخدندیم

"؟يچقدر خوشگل شد یدونیم چیه"

هنوز ":و گفت دیکش الیاز سر ارامش خ یبهادرخان روبه رو شد نفس ریخورده و سرش را برگرداند و با ام يا هیهیعط

"نی؟منو ترسوند نیعادتتون رو ترك نکرد

"؟یکن یعروس يخوایم یتو ک نمیبگو بب"کرد و گفت يبهادر خان خنده ا ریام

"چوقتیه"
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"؟يدینپسند چکدومویهمه خواستگار ه نیا نیب یعنیوقت؟ چیچه ه یعنی"

"ستیمسئله پسند من ن"باال انداخت و گفت يشانه ا هیعط

"ه؟یپس چ"

"نیفراموشش کن ستیمهم ن"

"کردن؟اون طفلک ها ارزو دارن یهپدرو مادرت چه گنا یباالخره که چ گمیدختر جون من واسه خودت م نیبب"

"نه؟ هیخانم سادات خال يواقعان که جا":داد بحث را عوض کند و ناغافل گفت حیترج هیعط

"هیجاش خال"

کرد یو خواسش را متوجه مهممان ستادیا هیبزند همانجا کنار عط يگریحرف د انکهیسخن کوتاه کرد و ب و

 چیه گرید دیپایاز دور انان را م نیزبیر حال گفت و گو بودند دو چشم تکه د یاز ان دو متوجه نشد تمام مدت کیچیه

 يان رو را رو يهمان موقع پته  خواستیدارد چقدر دلش م يبا پدر او سر و سر هینماند که عط یباق برزیفر يبرا یشک

خواهرش هم که شده حفظ ابرو کند طرخا يکند اما مجبور بود برا شانیو رسوا زدیاب بر

وجود اوست  لشیکه حس کرده بود دل هیو عط شدیاز کنار شوهرش دور نم يلحظه ا کایهمچنان ادامه داشت ملیمهمان

بزند  یحرف یبود کس یراه نفسش را بسته بودو کاف ریگلوگ ینداشت اما بغض یبه کارکس ينشسته بودو کار يدر گوشه ا

هیگر ریتا او بزند ز

کردند و  یخدافظ یگروه اییکییکیپس از رفتن مهمانان  یوساعتهر حال مجلس تا اواخر شب اداکه داشت  به

کرد و به ظرف اتاق پدر و  یاز انان خداحافظ هیرفتندقرار بود عروس و داماد صبح روز بعد عازم ماه عسل بشوند عط

ب شده بود نه نقش بر ا شیمحترم خانم برگردد به هر حال ارزو يبه خانه  توانستیوقت بود نم ریمادرش به راه افتاد د

بود دهیاو را د يصحبت کند نه بچه  برزیبا فر یتوانسته بود کالم

********8
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سر  تیباسیبود و م يشد روز کار داریاز معمول ب رتریشب گذشته خواب ماند و د یخستگ لیبه دل هیروز بعد عط صبح

صبحانه بخورد خانه را ترك کرد و به انکه  یبه سرو صورتش زد و ب یامد اب رونیشتابان از بستر ب شدیکالس حاضر م

که در  نطوریدر ان تردد کند هم یتاکس امدیم شیبود و کمتر پ یعفر شتریها ب ابانیرساند اما خ ابانیسرعت خود را به خ

انداخت یبه پشت سرش م یو نگاه گشتیگهگاه برم یدومیم بایتقر ابانیکنار جدول خ

"رسونمتیباال م ایب"توقف کرد  شیکنار پا یلیاتومب کدفعهی

داشت که  دیترد ستادیبود او ا برزیرا برگرداند و نگاه کرد فر شیصدا به نظرش اشنا امد رو یخواست اعتنا نکند ول اول

نه ایسوار شود 

"باال باهات کار دارم ایب":دوباره گفت برزیفر

"؟یممکنه با من داشته باش يبا من؟چه کار"تعجب کرد هیعط

"معطل نکن ایب یفهمیباال م ایب"

سرش را بچرخاند  خواستیراه افتاد دلش م لیاتومب یسوار شد وقت يفکر چیهیب هیبود وعط يبشدت دستور برزیفر لحن

لرزدیتمام وجودش از درون م کردیو احساس م دیتپیقلبش بشدت م کردینگاه کند اما جرات نم برزیو به فر

رد و نگه داشتک تیو خلوت هدا یفرع یابانیرا به خ لیاتومب برزیفر

"شده کالس دارم رمید ؟منيسادیچرا وا"

کردیجوابش را نداد فقط نگاهش م برزیفر

"شم گفتم که کالس دارم ادهیپ یفتیراه ب يندار الیاگه خ":و گفت دیکش قیعم ینفس هیعط

"؟یکنیچرا شوهر نم هیعط":دیمقدمه پرس یبه حرف امد و ب برزیبار فر نیا و

"؟یبپرس نویا يموقع صبح منو سوار کرد نیا"دیم کشرا در ه شیاخمها هیعط

"بدونم خوامیاره م"
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"بگم به خودم مربوطه دیصورت با نیخوب در ا"

"یحاضر جوابم که هست"

"به خودم مربوطه نمیا"

"يتو سرت دار یالیبدونم چه خ خوادیاز همه دلم م شتریبدونم و ب خوامیواقعا م کنمینم یشوخ هیعط نیبب"

"ه؟یمنظورت چ"

"من رنگ نداره شیحنات پ گهید دونمیرو م یچپ نزن دختر من همه چ یعل يخودتو به کوچه "

"؟یدونیرو م یچ ؟تویگیم یاصال معلومه چ":گفت دیفهمیمنظور او را نم یبراست هیعط

"بود نیوضع هممون به از ا کردیاگه تو مغزت کار م":کرد و ادامه داد زیتمسخر ام يخنده ا سپس

"!يخوند گرفتم؟کوریرو م ؟تویکه چ":زد يپوزخندبرزیفر

"يجونم تو کور خوند شدم؟نهیمن زنت م يکرد الیخ".شد یعصبان هیعط

"يکرد زیکار تو واسه پدرم دندون ت یچ يخوایمنو م يشدیالبته که زنم نم"

"دهنتو بفهم ؟حرفیگیم يدار یچ"جا خورد  هیعط

که از باباتم  یبا کس یکشینم ؟خجالتيبا پدرم رابطه دار دونمیمن يکرد الیمن احمقم؟خ يکرد الیخ یخر خودت"

 هیجون ازت متنفرم عط زیبه من به فرزانه به عز يکرد انتیما خ يتو به همه  يریگیو قلوه م يدیبزرگتره دل م

م چش يکه جلو نیشد حیانقدر وق گهیحاال د نیدگندش رو در اور گهیمتنفرم هم از تو هم از پدرم د ؟ازتیفهمیم

"....همه

قادر نبود از خود دفاع کند  یامد حت یناتوان او فرود م کریبر پ نیسنگ یضربات برزیبند امده بود اتهامات فر هیعط زبان

بهادر خان قول داده بود ریبه ام گرید يبود از سو هودهیب گفتیم د؟چهیچه داشت به او بگو

"شو ادهیمن پ نیکثافت از ماش يهرزه  رونیبرو ب"رداو را به خود او يلحظه ا يبرا برزیپر از نفرت فر ایفر
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حرکت کرد  برزیفر یمانده است وقوت یمتحرك که تنها کالبدش از او باق يشد همچون مرده ا ادهیپ یحرف چیهیب او

.ختیوار فرور البینه قطره قطره بلکه س شیاشکها

 دهیکش اهیس يو اسمان پرده ا نیزم يوانگار ر شدیم دهیمثل پتک به سرش کوب برزیفر يحرفها رفتیم جیگ سرش

 شیو هوا منعلق بود گلو نیزم انیمال او نبودند انگار م شیاما انگار پاها فتدیراه ب خواستیچه کند م دانستیبودند نم

دیشنیم يزینه چ رفتیبه اطراف جلو م توجهیها ب وانهیباالخره راه افتاد مثل د امدیخشک شده بود نفسش باال نم

که  يزیتنها چ شدیم کیکه بسرعت به او نزد دیرا د ییو نه خودرو دیممتد بوق را شن يبود که نه صدا نیچن نیا و

چیه گریسخت بود و د یبرخورد با جسم دیفهم

*******

توجهش را به خود جلب کرد فیو لط فیظر ییبود و صدا دیدر اطرافش سف زیبه هوش امد همه چ یوقت

"حالتون چطوره؟ خانم نیخوشحالم که به هوش امد"

"نجا؟یاوردن ا هوشیشما رو ب"پوش بود دوباره شروع به حرف زدن کرد ذیسف ینگاه مرده اش را به او دوست زن هیعط

"من کجام؟":دینگاش به اطراف انداخت و اهسته پرس هیکجا بود؟عط کجا؟انجا

"نیمنم پرستارم شما تصادف کرد مارستانیب يتو":زد و گفت يپوش لبخند دیسف زن

"تصادف؟"

"همراهتون نبود یچیاوردنتون ه یبله وقت"

"؟یمثال چ یچیه"

"زهایجور چ نیاز ا ییکارت شناسا فیک"

"؟یخوب که چ"

"پرونده ثبت بشه يتو دیه؟بایاسمتون چ نیخوب حاال به من بگ"
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"اسمم؟"

و او را از فکر کردن باز  کردیسردرد دارد سرش بشدت درد م دانستیفقط م اوردیچه بود؟به خاطر نم اسمش؟اسمش

خواستیبود که م يزیتنها چ نیبخوابد ا خواستیدلش م داشتیم

**********

از  یلنگیبلند در کنارش قرار داشت که ش يا لهیسرش روشن بود و هنوز م يباال یچراغ مهتاب کیدوم که بهوش امد  بار

بود  یچیرد و سرش را لمس کرد سرتاسر باندپاهسته دستش را باال او کردیبود هنوز سرش بشدت درد م زانیان او

و دوباره  دیدرد امانش را بر اوردیبه خاطر ب توانستیدر ذهنش گنگ و مبهم بود نم زیافتاده؟همه چ یچرا؟چه اتفاق

.بالش افتاد يسرش رو

17فصل

ز او خبر نداشت و تنها ا چکسیشده بود و ه دیناپد هیارام و قرار نداشت عط دیچیپیسر کنده به خود م یمثل مرغ برزیفر

 رونیب لشیبود همان موقع که او را از اتوموب دهیرا د هیبود که عط ينفر نیافتاده اس او اخر یچه اتفاق دانستیاو م

انداخته بود

 مین ریز ياو در قضاوتش شتاب به خرج داده بود؟اما نه مطمئن بود که کاسه ا دیبود؟شا يمستوجب چنان رفتار هیعط ایا

کاسه هست

 خواستیعطا قلبش را به درد اورد و او را دچار عذاب وجدان کرد دلش م يها يقراریاطلس و ب يها هیگر یاز طرف یول

بگردد هیکجا به دنبال عط دانستینم ردیو مورد سرزنش قرار گ دیرا بگو قتیحق دیترسیبکند اما م يکار توانستیم

چنان محسوس بود که تمام اهل خانه را به فکر برده  گذشتیم هیطکه از مفقود شدن ع يرفتار او در ان چند روز رییتغ و

برادرش واقف  يهیبه روح یو مضطرب بود و برخالف معمول تندخو شده بود فرزانه به خوب شانیبشدت پر برزیبود فر

تصور را  نیهم شیهم کماب هیوجود دارد بق هیو گم شدن عط برزیرف یبدخلق نیب یبود بدگمان شده بود که حتما ارتباط

 سیپدرام به پل شنهادیرا در دل دارد باالخره به پ هیشوهرش عشق عط کردیم الیبود که خ کایداشتند و از همه بدتر مل
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که مصدوم به  ادهمورد تصادف رخ د کیمداوم در مورد مفقود االثر ها به انان کفته شد  يریگیمراجعه کردند و پس از پ

به همراه نداشته و در اثر سانحه حافظه  تیهو يمصدوم برگه  مارستانیسوالن بمنتقل شده و طبق گزارش م مارستانیب

خود را از دست داده است ي

گرفت اما در  شیمزبور را در پ مارستانیداشت و فرزانه به همراه شوهرش راه ب یهمخوان هیارائه شد ه با عط مخشصات

انجا به انان گفته شد مصدوم مورد نظر روز قبل مرخص شد

را  هیسنگ عط ریاز ز یکه حت دادیاش م يو پدرام دلدار کردیم هینفس گر کیجا راه نداشتند فرزانه  چیبه ه گرید حاال

خواهند کرد دایپ

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

بهادر  ریبگذارند ام انیشده بود با او در م رشانیبهادر خان رفتند تا انچه دستگ ریبه سراغ ام کراستیو پدرام  فرزانه

مفقودالثر شده بود  هیعط یبگذراند از وقت يرا با ملود یه نبودو طوبا به فرزانه گفت او رفته است تا ساعتخان در خان

به ساختمان ته باغ رفتند کسریخان بود و فرزانه و پدرام  دربها ریخاطر ام يتسال يهیتنها ما يملود

رو به پنجره  برزیفر خواندیرفته بود و روزنامه مفرو  یدر مبل کایحکمفرما بود مل طیبر مح نیسنگ يوارد شدند جو یوقت

کامال معلوم بود حواس  کردیم يباز يدر سکوت با ملود زیبهادر خان ن ریو در فکر بود و ام ستادهیمشرف به باغ ا ي

است گرید ییجا

ندیناخوشا يرنکاست چرا که انان هم بشدت مضطرب بودندو حامل اخبا طیمح ینیاز سنگ زیوردو فرزانه و پدرام ن یحت

 یو وقت کردندیدر چند کالم گفت همه بهت زده به او نگاه م دانستیانچه را م مقدمهیشروع به حرف زدن کرد و ب فرزانه

سکوت را بشکند برزیباعث شد فر نیو هم دیجگر سوز برکش یبهادر خان اه ریتمام شد ناگهان ام شیحرف ها

که خودتون  هیاش نیا نیبش دمین؟بایناراحت شد یلین؟خیراحت شدنا":رو به پدر گفت زدیم ادیکه فر یدر حال او

"شما بوده ریاز اولش تقص نیپخت

"به پدر چه مربوطه؟ هیقض نیچه طرز حرف زده ؟ا نیا برزیفر"پرخاش کرد برزیخوردو به فر کهیفرزانه
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 چیه کنهیم اتیبرف و خ ریه زبه پدر چه مربوطه؟اگه اون مثل کبکه سرشو کرد":زنان گفت ادیفر امدیکوتاه ن برزیفر

"من احمق نستم یشیکه منوجه اطرافت نم یاگه تو انقدر خواسپرت نتشیبیکس نم

و  هیعط":ادامه داد نیارام و سنگ یبهادر خان و خطابش به فرزانه بود با لحن ریکه نگاهش به ام یکرد و در حال یمکث او

"گنیپدر عاشق همد

ختیخان فرو ر ربهادریام قلب

"؟یگیم یچ یفهمیاصال م برزیفر":گفت هفرزان

که  نییاونا با هم رابطه دارن شماها فهممیخوبم م فهممیاره م"را باال برد  شیرو به خواهرش کرد و دوباره صدا او

"...و هیو رفتم سراغ عط دمیمن فهم نیبفهم نیخواینم

اش  یکرده است و سرزش پدر را چاشنچه  هیگفت که با عط امدیم رونیب برزیاسا از دهان فر لیو س عیسر کلمات

 شیبر لب به نما یطانیش يبا لبخند کایو مل کردندیفراخ به او نگاه م یفرزانه و پدرام تعجب زده و با چشمان کردیم

ستینگریشوهرش م

چگونه از  برزیفکر بود که فر نیگفتن نداشت در ا يبرا یحرف چیبهادر خان بهت زده وسط سالن نشسته بود ه ریام و

چه  ستیبایبود؟حاال او م دهیاست پس چطور فهم دهینشن يزیچ هیراز او سر در اورد است ؟مطمئن بود که او از عط

 دانستیکرد؟نمیانکار م ایخالف عرف نشده است؟ ییکه مرتکب خطا گفتیو قاطعانه م کردیخود دفاع م کرد؟ازیم

قدرت فکر کردن از او سلب شده بود

حتما  کردیشده بود فکر م جیباور کند کامال گ دیشنیانچه را م توانتسیاز همه بود نم شیبانیم نیفرزانه در ا رتیح و

عاشقانه؟نه  يو پدر؟رابطه  هیعط امدیممکن بود؟اصال با عقل جور در نم يزیچ نیشده است چگونه چن وانهیبرادرش د

ممکن بود ریغ

 يزیچ نیسکوت کن دمیپدر؟با نیرا سکوت کردچ":و نعره زنان پدر را مخاطب قرار داد دیتازیهمچنان م برزیفر
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از طبقه  يکه همسن و همتراز خودتون باشه نه دختر نیرفتیم یبهتر بود سراغ کس زهیواقعا که نفرت انگ نیبگ نیندار

"که همسن دخترتونه نییپا ي

 اریاخت یب دیانه را شنفرز يصدا یپلک بزند و فقط وقت یحت انکهیشده بود ب رهیبه او خ يبهادر خان مثل مجسمه ا ریام

نگاهش را به سمت او برگرداند

"کنمیحرفا دروغه خواهش م نیکه ا نیبگ کنمیپدر خواهش م"

خواست  کردیم ینیاحساس سنگ امدیباال م یمستاصل شد نفسش بسخت یبهادر خان براست ریلحظه بود که ام يدر ا و

عاقبت اتفاق افتاده بود در حضور فرزندانش و بدتر از ان  دیترسیانچه از ان م دیبزند اما زبانش در دهانش نچرخ یحرف

 اوردیکه بر زبان ب یهر کالم دنستیعرق شرم بود؟م ایااش عرق کرده است  یشانیپ کردیعروس و دامادش احساس م

کرد از او تعجب کرده بود با ان همه علم و دانش چطور  یموجود نخواهد کرد به پسرش نگاه تیدر وضع يریتاث

او را نزد همسر  يشرف و ابرو نکهیکاش قبل از ا يحرمت کند؟ا یسوال ببرد او را ب ریپدرش را ز تیه بود شخصتوانست

 يمانده بود؟وجود یباق يزیچون اوچه چ يمرد يو حاال برا دیشیاند یم يخواهرش به لجن بکشد لحظه ا هرو شو

که  يزیرگبار اتهام گرفته بود چ رینبار شده او را زتل شیاز پ يا نهیشک پسرش با بغض و ک یاعتبار ب یشده و ب یمتالش

 توانستیکاش م ياب دهانش را قورت داد ا یبسخت دکرده بو ریگ يهرگز از فرزندش انتظار نداشت در بد مخمصه ا

بگذارد شیاش را به نما یعجز و درماندگ دادیامد غرورش اجازه نم یکار هم ازش بر نم نیکند اما ا هیگر

"نیبگ يزیچ هیکنمیخواهش م کنمیپدر خواهش م"د در مقابل او زانو زد و به التمماس افتادجلو ام فرزانه

نگکاه گذرا به انان دوخت و به طرف در به راه افتاد اما هنوز  ستادیا یاو همچنان که مهر سکوت بر لب داشت بسخت و

 گریتر نفسش در گلو گره خورد و د یو خال یشد خال یخال شیپا ریز نینرفته بود که احسس کرد زم شیپ یچند قدم

دینفهم چیه

**********
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 دیطول کش یرا از انان سلب کرد لحظات یامد که هرگونه حرکت شیپ عیچنان سر نیخان بر زم ربهادریام یناگهان سقوط

زنان به  ادیرامد و حواس خود را به دست اورد فرزانه بود او ف رونیکه از بها ب ينفر نیمملوس شد اول شانیبرا هیتا قض

 يون کنان او را به نام خواد بالفاصله بعد از او پدرام به خود امد و برایو سر او را در اغوش گرفت و ش دیطرف پدرش دو

ویکمک به سمت انان دو

بود ستادهیا يهمچنان مات و مبهوت بر جا برزیفر اما

 دنیدخترکش که از د يهیگر يصدا دنیبا شن یماند و حت یکه نشسته بود باق یهمان مبل ينکرد رو یهم حرکت کایمل

بهخود نداد یان صحنه به هراس افتاده بود حرکت

سپس سرش را باال اورد و پرخاشگرانه  دینکش یبود که پندان طول تیوضع یو پدرام مشغول بررس کردیم هیگر فرزانه

"سکته کرده رستانمایب مشیکمک کن ببر ای؟بيستادیا يطور منیچرا ه"را مخاطب قرار داد  برزیفر

 چوقتیه رهیتو بود اگه پدر بم ریتقص"را هدف حمله قرار داد برزیفرزانه باال گرفت و در همان حال فر ونیش يصدا

 یتونستیداشته باشه م قتیحرفا حق نیبه فرض هم که ا یاونو ناراحت کن يبه نحو یداشت یسع شهیتو هم بخشمتینم

"...شهین تو همیرد با هم حرف بزنو مثل دو تا م ششیپ يبر ایيخفقان بگر

"کار کنم؟ یچ یگیدست خودم نبود حاال م":زنان گفت ادیحرف او را قطع کرد و فر برزیفر

"!نمتیبب خوامیبر گمشو نم یچیه"دیکش ادیهم فر فرزانه

"برزیبجنب فر رهیمیم مارستانیب مشیاگه نرسون ستیحرفا ن نیحاال وقت ا"کرد یانیپا در م پدرام

پتو به انان بدهد تا  کیخواست  کایبعد از رفتن او پدرام از مل اوردیساختمان ب يرا جلو لیبسرعت رفت تا اتوموب زبریفر

هم روان  شدیهم حمل او اسان تر م يطور نیحمل کنند ا لیان بخوابانند و به کمک پتو او را تا داخل اتوموب يرا رو ماریب

فتایم شو احتمال خطر کاه شدیتر حرکت داده م

حال  کیچیعقب خواباند خواهر و برادر ه یصندل يبرگشت و با کمک فرزانه و پدرام پدرش را رو عیسر برزیفر
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شد مارستانیپدرام خودش پشت فرمان نشست و بسرعت عازم ب نینداشتند بنابرا یرانندگ يبرا يمساعد

 میاما پدرام تصم رفتیبه نجاتش نم يدیام چیبود و ه میمنتقل شد حال او وخ وییس یبه سرعت به س ربهادرخانیام

که ممکن است تالشش را بکند ییگرفته بود تا جا

بهادر خان لحظه  ریالزم به کار گرفته شد اما حال ام ریتداب قهیفراخوانده شدند و در مدت کمتر از ده دق کیکش پزشکان

بود و ارام ارام اشک  ستادهیا يانه گوشه افرز کردندیبود همه تالش م ییایبرو ب وییس یدر بخش س شدیبه لحظه بدتر م

پشت سر او زین برزیو فر کردیو نگاه م ختیریم

"نیزود باش.ار  یپ یس"ختیپدرام ارمش بخش را به هم ر ادیفر يصدا ناگهان

را برگرداند و سرش  شیرو دیخفه کش يادیتک شده بود او فر يو ینگاه کرد خصوص منحن شکریبه دستگاه نما فرزانه

دیشنیپدرام را م يگذاشت صدا برزیفر يشانه  يورا ر

"دیدیاگه باز هم جواب نداد شوك م نیجواب نداد اتروپ"

....مردیبه او فرصت دهد اگر پدرش م گریبار د کیفقط  خواستیو از خدا م کردیم هیگر اریاخت یهم ب بریفر

"جواب داد!جواب داد"پدرام او را به خود اورد يصدا

تا صاف شود  رفتیکه م ینگاه کردند خطوط شگرینما يهمزمان سرشان را برگرداندند و به صفحه برزیو فر فرزانه

دادیدوباره م اتیشد که اگر چه نامرتب بود،نشان از خ ییگزاگهایبه ز لیدوباره تبد

تکرار  حمالت نیوجود ندارد که ا ینانیاطم دنستیم یلب خدا را شکر کرد اما بخوب ریو ز دیراحت کش ینفس فرزانه

نشود

**********

که به او وصل بود  ییکامال تحت نظر بود فرزانه خود عهده دار مراقبت از پدر شده بود و چشم از دستگاها ماریب تیوضع

 رفتیو قربان صدقه اش م ختیریاشک م اریاختیب اوردیمرد قلب او را به درد م ریپ يدهیرنگ پر يچهره  داشتیبرنم
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اگر پدرش مرتکب  یبود حت یاو نعمت يداشت وجودش برا اجیدست بدهد هنوز به او احتاو را از  خواستیدلش نم

اش بود یزندگ ياو همه  دیبخشیاو را م ستیبایم دیاو را ببخش توانستیشده بود م ییخطا

اش را داشته باشد یخود و کار و زندگ يدغدغه  يلحظه ا انکهیاو سه شبانه روز از پدرش مراقبت کرد ب و

***********

صورت او  يداشت فخرالسادات رو بیرا از هم گشود احساس غر شیبهادر خان پلکها ریروز سوم بود که ام باالخره

مرده بود دیشا ایدیدیخواب م یعنیکردیخم شده بود و نگاهش م

ک گذاشته تش يکنار تخت نشسته و سرش را بغل دسته او رو یصندل يکه رو دیسرش را برگرداند و فرزانه را د اهسته

او را نوازش کرد يو به خواب رفته بود اوسوزش اشک را در چشمانش حس کرد اهسته دستش را جلو برد و موها

بلند شد  یصندل يکند از رو هیگر ایبخندد  دانستیپدرش که به هوش امده بود نم دنیو با د دیاز جا پر کدفعهیفرزانه

"سالم پدر":بر لب گفت يلبخندو با  دیاو را بوس یشانیصورت پدرش خم شد پ يرو

"يخواب وبد":او داد و گفت لیتحو يبهادر خان هم لبخند ریام

"اتاق نیتو هم نجایجون رو اومده بود ا زیخواب عز میدیبله خواب هم د":تکان داد و گفت يسر فرزانه

 کیصورتش را به صورت او نزد و ستادهیدر کنار تخت ا ایفخرالسادات انجا بود؟ا یبراست ایخورد ا کهیبهادر خان  ریام

کرده بود؟

"به ما گذشت یچ نیدونیپدر نم نیخداروشکر که خطر رو گذروند"اورد رونیب الیفرزانه او را از عالم خ يصدا

کجاست؟ برزیفر":انداخت و اهسته گفت یهبادر خان به اطراف نگاه ریام

بهتره شما استراحت  گردهیکنه دوبراه بر م تیزیو ضهاشویبخش مر يبود رفت تو نحایا شیساعت پ مین نیتا هم"

"نیکن

 دینکش یسربراه چشمانش را بست و طول یبهادر خان همچون کودک ریو ام دیپدرش باال کش ينهیس يمالفه را تا رو او
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 برزیخبر خوش را به فر نیا ستیبایخطر کامال مرتفع شده است م دانستیشد خاال م خوشحالیلیبه خواب رفت فرزانه خ

رفت رونیب وییس یسفارش او را به پرستار کرد و از بخش س امدرونیسر و صدا از ااتاق پدرش ب یب دادیپدرام هم مو 

***********

رفته  مارستانیب يایبه کافه تر يصرف چا يبرا يو دکتر فخر نیبه فرزانه گفته شد که دکتر مع يپرستار ستگاهیا در

.به اطراف مشغول گفت و گو بودند توجهیکرد که ب دایپ اینج کافه تردر ک يزیاند و فرزانه ان رو را پشت م

"!خبر خوش هی"

پدر بهوش ":بود و ادامه داد ستادهیهمزمان سرشان را باال کردند فرزانه بود که با لبخند به لب انجا ا برزیو فر پدرام

"امد

"؟یگیراست م":زده شد جانیه برزیفر

"...حرف زد اما ه؟باهامیدروغم چ":جواب داد ندیان بنش يتا رو دیکشیمرا عقب  یکه صندل یدر حال فرزانه

"؟یاما چ"

"بشه یدچار افسردگ ترسمیساکته م يادیخورده ز هی"

بعدش هم  رهیگیکه م هییداروها ریاوال که تحت تاث ستین يعاد ریغ":دست او پذاشت و گفت يدستش را رو پدرام

"رنیدشون فرو متو خو یمدت کننیکه سکته م یکسان شتریب

"سراغ منو نگرفت؟":دیپرس برزیفر

"یسر بزن ضهاتیبه مر یو رفت يچرا گفتم اونجا بود":تکان داد دییتا يبه نشانه  يسر فرزانه

"د؟ینپرس يزیچ هیاز عط":دیکرد و اهسته پرس یمکث برزیفر

"بشه جانیکه دچار ه ستین یطیدر شرا اون االن نینزن یمورد حرف نیبهتره فعال در ا":فرزانه پدرام جواب داد يجا به

"گدار به اب زدم خدا لعنتم کنه یمن بود ب ریهمه ش تقص":لب گفت ریز برزیفر
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جو عقل به ات بده به هر حال حاال  هیلعنتت کنه  نکهیا يبه جا يبهتره از خدا بخوا":به شانه او زد و گفت یدست پدرام

اول حرف رو مزه مزه  نیتو هم حواست رو جمع کن تا بعد از ا میکن دایرو پهیکه ط نهیما ا يکار بعد کنهینم یفرق گهید

"ینیبیکه م نهیش هم جهیکرد نت جمعشهیرو نم ختهیاب ر يزیبر رونیبعد ب یکن

حدس و  يدر مورد مردم قضاوت کنه بخصوص از رو دیاصوال ادم نبا گمیمن که م":او گفت يحرفها يدر ادامه  فرزانه

"بوده یموضوع چ میدونیا نمگمان ما که واقع

"به تو نیکامال درسته افر":گفت پدرام

 دهیها و شن دهینداشتم فقط به د یحق با شماس من مدرك مستدل":در فکر فرو رفت و بعد گفت يلحظه ا يبرا برزیفر

"هام استناد کردم خدا منو ببخشه

دچار  گهیاگر د میفقط به فکر سالمت پدر باش و میبهتره تمومش کن گهیخوب د":دستانش را به هم کوفت و گفت پدرام

 یخوب فرزانه تو چ میریو جشن بگ میخدا رو شکر کن نیایحاال ب میکنیبه بخش منتقلش م گهیحمله نشه تا دوو رو د

"؟يخوریم

*********

وارد اتاق  روبراه بود او زیرفت بنا به گزارش پرستار فعال همه چ وییس یبه بخش س ایاز کافه تر کراستیبرزیفر

به پدرش زل زد  یحرکت چیه یب یطوالن یمدت برزیبهادر خان در خواب بود فر ریام ستادیپدرش شد و کنار تخت او ا

پدرش را از  شهیهم ينخواهد دشات و او برا يسابق را نسبت به و یان دلبستگ گریاگر او زنده بماند د یحت دانستیم

دست داده بود

 دیترسیممکن بود اشتباه کرده باشد؟م یعنیامد؟یم شیپ تیوضع نیا ستیبایت چرا مراه نفسش را بس ریگلوگ یبغض

او را  توانستیدودمانش را به باد دهد کاش م ردیمحکوم کرده باشد و آه او دامنش را بگ گناهیرا ب هینکند عط دیترسیم

شدیاز خودش خجل م شیاز پ شیداشته است ب هیبا عط یزشتاورد ان روز چه برخورد  یکند هر بار به خاطر م دایپ
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"منو ببخش پدر منو ببخش":لب گفت ریآهسته دست پدرش را لمس کرد و ز او

رفت رونیچشمش فرو بچکد با نوك انگشت سترد و از اتاق ب يامد تا از گوشه  یرا که م یقطره اشک سپس

*********

هال گذاشت و به اتاق  زیم يرا رو فشیر و صدا کس یبه خانه برگشت همه جا را سکوت فرا گرفته بود او ب برزیفر یوقت

نبود يخبر دیو سپس به اشپزخانه سرك کش منینش

 يصدا گذشتیم ياتاق ملود يدر راهرو از جلو یرا برداشت و به سمت اتاق خواب به راه افتاد وقت فشیک برگشت

ز کردبا مهیبه در زد و اهسته در را ن يتقه ا دینجواگونه پرستار او را شن ییالال

"سالم"

"سالم اقا"

"ده؟یخواب"

"بله گهیحاال د":رفت و گفت برزیبلند شد به سمت فر ياز کنار تخت ملود پرستار

"خانم کجاست؟":دیزد و پرس يلبخند برزیفر

"سردرد داشتن دنیخواب شونمیا"

"؟یسردرد؟واسه چ"

"ن؟یندویچطور شما نم دهیسردرد امانشون رو بر هیاالن مدت دونمیواهللا نم"

به او انداخت  یرفت نگاه ينزد از کنار پرستار گذشت و به طرف تخت ملود یو حرف دیرا در هم کش شیاخمها برزیفر

رفت رونیسر و صدا از اتاق ب یبر لبش اورد و دوباره ب يکه لبخند

 يبا ورود او ال بود که دهیتخت دراز کش يدر هم رو ییبا اخمها کایدر اتاق خوابش را باز کرد مل یهمان ارام به

"؟يافتاد زن و بچه هم دار ادتونیباالخره ":گفت زیطعنه ام یرا باز کرد و با لحن شیچشمها
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"سالم":او زد و گفت یشانیبر پ يتخت نشست بوسه ا يگذاشت و به سمت او رفت لبه  نیزم يرا رو فشیک برزیفر

"؟ییسالم اصال معلومه کجا یسالم ب":پشتش را به او کرد  کایمل

رفته بود رونیوقت به خانه برگشته و صبح زود ب ریپدرش سکته کرده بود او هر شب د یاز وقت دادیبه او حق م برزیفر

و منم  ستین ینگران يجا گهیولش کنم امروز به هوش اومد د تونستمیبود نم میحال پدر وخ زمیمنو ببخش عز"

"میبرگشتم سر خونه زندگ

"م؟یتاوانش رو پس بد دیاون دختر کلفته گند زده و ما با":و گفت  دیچرخبه سمت او  عیسر یبا حرکت کایمل

"...به اون نداره پدر یاروم باش اصال ربط زمیعز"

 ایيایبا م ایبرم  خوامیتحمل ندارم م گهیگور پدر خودت و پدرت و اون دختر کلفته من د"تخت نشست  يرو کایمل

"میریخودمون م

"خودتون؟"دیرا در هم کش شیاخمها برزیفر

"يبله من و ملود"

 یکه کتش را در م یتخت بلند شد و در حال ياز رو دیایدر برابر او کوتاه م يادیاحساس کرد ز برزیفر يلحظه ا يبرا

"مونهیم نجایهم ياما ملود نیبر نیتونیم خوادیشما هر جا دلتون م":اورد گفت

"....او يندار یحق نیچن ؟تویگفت یچ":کشدار گفت یکرد و با لحن یناباورانه به او نگاه کایمل

"....بذاره تو هم بهتره فکرهاتو رونیب نجایپاشو از ا دمیکه گفتم من پدرش هستم و اجازه نم نیهم"

دیچیپیافتاد رنگ صورتش مثل گچ شده بود و به خود م کایبه مل يواریکمد د ينهیاز ا برزیچشم فر ناگهان

"کایمل"

"شده؟ یچ"دیطرف او دو به

عمر  کیو انگار  امدیباال م یسرش گذاشته بود و از شدت درد نفسش بسخت يحالت تهوع داشت دستش را رو کایلم
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افتیتا درد او را رها کرد و تخفف  دیطول کش

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

 يسردردها زدیبود او پزشک بود و حدس م داریتا صبح ب برزیباالخره خوابش برد اما فر يقو یمسکن ریتحت تاث کایمل

 کیانجام  ياو را برا ستیبایگرفته شود م يسرسر دیاست نبا يجد يهمسرش مورد یحصولگیتو ام با خشونت و ب

داده بود تا سعادت و ارامش او را دستخوش توفان  مدست به دست ه زیانگار همه چ بردیم مارستانیبه ب شیازما يسر

کایمشکوك کل يحاال هم سردردهاو  هیشدن عط يدیپدرش و ناپ يماریرا کم داشت ب یکینیکند هم

"ریصبح بخ"وازد شد کایکه مل کردیم يصبحانه نشسته بود وب ا فنجان قهوه اش باز زیسر م صبح

 زیبر فرق شوهرش زد و پشت م يبه پا کرده بود خم شد بوسه ا یچنان جنجال شیبود انگار نه انگار شب پ يعاد لحنش

نشست

"؟يصبحونت رو خورد"

"؟يچند وقته سردرد دار":گذاشت و گفت زیم يجواب او را بدهد فنجانش را روانکه  یب برزیفر

"دستیفایقرص هم ب گهیاما حاال د شدیحسابش از دستم در رفته اولها با مسکن رفع م"

"؟یچرا زودتر نگفت"

"واسه پدرت ایيموندیم مارستانیب يخانم تو هیواسه عط ای؟ يتو کجا بود"

"مارستانیب يایامروز با من م میرو بفهم لشیدل دیبا یکه مهم ییفعال تو هیگور پدر عطکایدوباره شروع نکن مل"

"مهمه؟ یکنیم الیخ یعنی"شد رهیبه او خ کایمل

"راحتش ه المونیگرفت بهتره خ ياونو سرسر دیهست نبا یهرچ"

 يبه چهره  یگهگاه نگاهو  کردیم يدوبارره با فنجانش باز برزیبه سکوت گذشت هردو غرق در فکر بودند فر یمدت

و هر  کردیفکر م خوردیصبحانه اش را م ییاشتها یهمانطور از سر ب کایانداخت و مل یو رنجور همسرش م دهیرنگ پر
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دیکشیبار ابروانش را در هم م کیقهیچند دق

"برز؟یفر":بود که سکوت را شکست کایمل باالخره

"جانم؟"

"کنم؟نه؟یم تتیاذ یلیمن خ"

"فراموش کن"

"شهیچه مرگم م فهممیاصال نم ستیاوقات دست خودم ن شتریبه خدا ب یبخشیکه منو م یبگ دینه با"

"ستیگفتم که فراموش کن مهم ن"

"سفر؟ میبر يایم":مقدمه گفت یکرد و ب یمکث کایمل

تو  خوادیدلم نم شهیم شتریمنو تو داره ب نیب يروز به رزو فاصله  کنمیاحساس م":ادامه داد کاینداد و مل یجواب برزیفر

و دوباره همه  شهیاعصابمون اروم م میدور باش نجایمدت از ا هیاگه  میرو از دست بدم مدتهاس بحران پشت بحران داشت

"گردهیبه حالت قبل بر م یچ

 المیخ دیاما اول با میریحق با توئه باشه م":او را لمس کرد و گفت يدستش را جلو برد با پشت انگشت گونه  برزیفر

"طور بابت پدر قبوله؟ نیتو راحت بشه هم يت سردردهاباب

"قبوله":کرد نیریش يخنده ا کایمل

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

بزرگ وجود داشت  يبه مغز غده ا دهیچسب کایبخش نبود در سمت چپ سر مل تیاسکن رضا یت یو س شهایازما جهینت

 يبه نوبه  یبود عمل جراخ میو غده خوش خ دکریم ياریاگر بخت  یحت داشتندیهر چه زودتر ان را بر م ستیبایکه م

بود نیحساس و خطر افر اریخود بس

گفت؟یم کایرا به مل هیقض ستیبایم ایمانده بود ا یبر سر دوراه برزیفر
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داشت مطمئنا  کایکه مل يا هیپنهان کند با روح کایگرفت موضوع را از مل میبعد از مشورت با پپدرام و فرزانه تصم او

تا در انگلستان  ندازدیرا که قولش را داده بود جلو ب يسفر دیبهتر د برزیفر دادیرسان نشان م بیاس تند و یواکنش

خود اشتباه کرده باشند صیبود پزشکان در تشخ دواریانجام شود ام کایمل يالزم رو يشهایدوباره ازما

که مجبور بود ظاهر  یشد در حال قیعم یرو دچا اندوه نیاز ا ستیدر کار ن یاشتباه دانستیبود و م یاو خود پزشک اما

که ممکن است همسرش مادر فرزندش را از دست بدهد؟ ردیبپذ توانستیخود را حفظ کند چگونه م

 عیبود که هرچه سر نیبرد تنها دغدغه اش ا ادیرا از  يماریب یافکار انچنان ذهن او را به خود مشغول کرد که حت نیا و

تر مقدمات سفر را فراهم کند

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

مرخص شده بود و در خانه استراحت  مارستانیبهادر خان هم از ب ریحاال ام دیمسافران فرا رس متیروز عز باالخره

و خانواده اش را با هم  برزیساعت قبل از سفر فر نیجمع شده بودند تا اخر منیافراد خانواده در اتاق نش يهمه  کردیم

نداشت او  کایاز مل یاگر چه چندان دلخوش کردیسکوت به انان نگاه م رلم داده بود د یمبل يبهادر خان رو ریبگذرانند ام

غافل  توانستیو بشدت ناراحت بود اما از کار خدا هم نم دیفهمیبود او دچار مشکل است حال خود را نم دهیفهم یوقت

 يو اعضا زدیبررا به هم  زیچ بود همه هیکه مزورانه کوش کیطور مل نیخوب تا نکرده بود هم هیبماند پسرش با عط

بود هیعط يدربدر یچه بسا او مسبب واقع ندازدیب گریکدیخانواده را به جان 

جان سالم به در ببرد  يماریب نیکه او از ا کردیبه مرگ عروسش نبود و دعا م یبهادر خان راض ریاحوال ام نیتمام ا با

منوع خود بد نخواهده يبرا کردیحکم م تیباالخره او هم انسان بود و انسان

موقع  نیدر هم گفتیم يزیاشاره نکند چ کایمل يماریبه موضوع ب کردیم یکه سع کیمشغول گفتوگو بودند و هر  همه

 نیمز نجایرفتن از ا":نازك کرد و گفت یبه او افتاد پشت چشم کایچشم مل نکهیوارد شد و بمحض ا يچا ینیاطلس با س

"نمیبیها رو نم یلیخ ختیرو داره که ر

فکر شوهر منو از  نیاز قول من بهش بگ نیکرد داشیدختره رو پ نیاگه ا":فرزانه را مخاطب قرار داد و گفت سپس
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شوهر واسه خودش  هیافتادهین افهیو ق ختیبهتره تا از ر میکردیبر نم چوقتیو ه میریم میکنه ما دار رونیسرش ب

"دست و پا کنه

 یتنها اه خواندیشازده که او را به سکوت فرا م يبزند اما به اشاره  یکرد تا حرفدهانش را باز  دیلرزیکه اشکارا م اطلس

رفت رونیگذاشت از اتاق ب زیم يرا رو ینیس نکیو پس از ا دیکش

هم نداشت اما به احترام برادرش و  يکار شیبدهد و برا کایدندان شکن به مل یجواب خواستیدلش م یلیخ فرزانه

مبل را  يرا به هم فشرد و چنان دسته  شیدندانها ظیداد سکوت کند فقط از شدت غ حیترج کایمل یجسمان طیشرا

شد دیمحکم گرفت که بند بند انگشتانش سف

 رمیم نجایخوشحالم از ا":گفت داشتیبر م ینیداخل س ياز چا یکه فنجان یدست بر دار نبود خم شد و در حال کایمل یول

"برهیو رنج نم نهیبیرو نم زهایچ یلیالاقل خينطوریا برمیرو هم با خودم م برزیو فر

کند  کاینگاشه را متوجه مل یانکه حت یسکوت نبود او ب يجا ریبا اوست د کایسخن مل يکه رو دانستیبهادر خان م ریام

خدا خودش به شما  میما که افتاب لب بوم زنهیقلبت رو صاف کن دختر نفرت به خود ادم صدمه م":خشن گفت یبا لحن

"حم کنهجوونا ر

که با حرکات بچه  کردندیم يدعا به جان ملود یهمگ ستیبایحکمفرما شد م نیسنگ ینزد و سکوت یحرف چیه چکسیه

برد نیرا از ب طیمح ینیگانه اش سنگ

بهادر  ریام خواستیقرار بود جعفر انان را به فرودگاه برساند پدرام و فرزانه دلشان نم دیرس یباالخره وقت خداحافظ و

کند روابط ان دو بظاهر  یکه با پدرش خداحافظ دیرس برزیها صورت گرفت و نوبت به فر یتنها بگذارند خدافظخان را 

 یبود او فقط دست پدرش را فشرد و سفارش کرد مراقب سالمت دهو محبت ش تیمیاز هرگونه صم يمحترمانه اما عار

خودش باشد

خان  ربهادریرفته بودند اتاق رو ترك کرد ام رونیکه قبل از او ب انگریو د کایبه راه افتاد تا به دنبال مل برزیفر یقت.و
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زد شیصدا

"پسر؟"

ستادیا برزیفر

"؟یهمونجا بمون يدار الیخ"

"روشن بشه بله کایمل تیوضع یتا وقت":ر به سمت پدرش برگرداند و جواب داد شیکرد سپس رو یمکث برزیفر

 رونیبه ب یرا که راه یرفت سپس قطره اشک رونیاز در ب برزیفر تکان داد و صبر کرد تا يبهادرخان فقط سر ریام

.از گوشه چشم پاك کرد جستیم

18فصل

 غیبابت از هم گسستنها در د؟تایعشق ورز يورز نهیک يبه جا توانینم یعنیمحبت است؟ ریمحکم تر از زنج ریزنج کدام

 نیقیو بخشش قرار داده اند به  متیاماج مهرد و صمنماند؟انان که عشق را ارج نهاده و قلبشان را  يبر جا یو افسوس

با او همگام شده و عاطفه را به دست  منیخشنود کردن اهر یدارند و انان که همواره در پ عیرف یگاهینزد خداوند جا

اند دهیخود کوش يتوفان سپرده اند در واقع در برانداز

از محبت فرزندانش محروم شده  شهیهم يبرا کردیساس ماح دیدیم شهیبهادر خان خود را تنها تر از هم ریام اکنون

 گرفتیو سالمت او به کار م یراحت يخود را برا یسع تیو فرزانه نها ستندیزیدختر و دامادش در ان خانه م نکهیاست با ا

 فتدیبیاتفاق کردیبماند ارزو م یانان باق نیو کدورت ب ين سردیا خواستیشده محسوس بود او دلش نم جادیا يفاصله 

منتظر  دیرا در خود ند یشهامت نیگرفت با دخترش صحبت کند اما هر بار چن میبرداشته شود بارها تصم انیو فاصله از م

شود قتیحق يشود و خواهان افشاد شقدمیبود فرزانه پ

دیرس انیسرانجام انتظار او به پا و

 جادیا نیغمگ ياز درختان جو ختهیفرور یو نارنج زرد يبود و برگها رییپا لینشسته بودند اوا قیو دختر در االچ پدر
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ستینگریدر سکوت غرق در افکار خود بود و به مرگ برگها م کیکرده بود هر 

"ریبخ ادشی":و گفت دیکش یفرزانه اه کدفعهی

"؟یچ ادی":دیبهادر خان به او نگاه کرد و پرس ریام

"هیعط برزیبود من فر یچه دوران خوب مایقد"

بهادرخان نگاهش را از او  ریبودند ام خبریکه از او ب شدیم یبه پدرش نگاه کرد سه ماه هیاوردن نام عطبا بر زبان  و

"جون زیعز نطوریهم"و فرزانه ادامه داد دیدزد

"کنمینم دایبراشون پ یذهنم هست که جواب يتو يادیز يپدر سوالها":کرد و گفت یمکث او

ریبود که د يزیچ نیسپرد ا ریو خود را به دست تقد دینیخواهد ش یر ادامه چد دانستیبهادر خان به او نگاه کرد م ریام

امد یم شیزود پ ای

 دیپدر مطمئن باش نیبرام بگ ستین گفتیم برزیاونطور که فر هیقض دونمیرو بدونم م تیواقع خوادیپدر دلم م یدونیم"

"شد؟ نطوریچرا ا نیمن دوستتون دارم بگ...منهم افتاده باشه  یهر اتفاق نیبدون خوادیرو دارم دلم م دنشیتحمل شن

که بارها  هیسوال نیراستش ا":ارام گفت یو با لحن دیکش یکرد و نگاهش را به او دوخت سپس اه یبهادر خان درنگ ریام

"م؟یبش گانهیبا هم ب دیبکشه؟چرا با نجایمن و بچه هام به ا يرابطه  دیشد جرا با نطوریاز خودم کردم چرا ا

کرد و در فکر فرو رفتسکوت  او

:نزد گفت یپدرش حرف یچند لحظه منتظر ماند و وقت يبرا فرزانه

"....که دونهیم گفتیم برزیپدر فر"

 ریتقص گفتیاما راست م دونهینم یچیکس ه چیه دونهینم یچیاون ه"تند حرف او را قطع کرد  یبهادر خان با لحن ریام

سالها  نیدر تمام ا هینکرده بود اون دختر پاکدامن ییخطا چینداشت ه یگناهچیوسط ه نیا هیمنم عط یمنه بله مقصر اصل

نبود  يو محبت رو در حق منو مادرتون کرد روز يفداکار تین اون نهایکه شماها رفت يما وفادار بود از روز يبه همه 
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"بود برزیعاشق فر...و دیکشیشما غافل باشه دلش واسه تو پر م ادیکه از 

ارام و خش دار بود شیدوباره شروع به حرف زدن کرد صدا یر فکر فرو رفت وقتمکث کرد و د او

و بعد از  نیقرار داشتم مادرتون مرده بود شماها رفته بود ینامناسب طیمن بودم که شروع کردم در شرا نیدرواقع ا"

در سن و سال  يمرد يستهیبزنم که شا يو طرد شدن باعث شد دست به کار ییکه به اونجا داشتم احساس تنها يسفر

"من نبود

بشم که در من به وجود  یمنکر احساس تونمیاما نم":سرش را باال کرد چشم در چشم فرزانه دوخت و قاطعانه گفت او

"...عاشقش شدم و ستین یمناسب ياورد بهش عالقه مند شدم نه نه عالقه کلمه 

"کردم يازش خواستگار و":بهادر خان ادامه داد ریو ام ستینگریبه او م رهیخ فرزانه

 يکه همست و سال دختر خود او بود خواستگار يچطور ممکن بود پدرش از دختر شدیفرزانه بند امد باورش نم نفس

کرده باشد

 بردیم ییایحضور اون منو به دن خواستمشیاما گناه که نکردم م یازم متنفر باش یتونیم یدختر حت یتعجب کن يحق دار"

خبر گذاشت و رفت  یب هیکه عط یاما فقط وقت...شدم اما مونیبه هر حال بعدش پش...کرده بودم که سالها بود فراموشش

او  رمیمن مورد نفرت شماها قرار بگ خوادینم گفتیکنه م يریجلوگ جعهتا از برون فا رهینامه برام نوشته بود م هیيتو

طفلک موفق  ینده و من احترام شما ها رو ولرو از دست  برزیتا خودش محبت تو و فر دیرو به جون خر يسالها دربدر

"گناه محکوم شد یرو خراب کرد اون دختر ب یهمه چ برزینشد فر

شد که مثل مجسمه خشکش زده بود رهیدوباره به فرزانه خ او

ممکنه داشته  یسن و سال چه نقش رهیگیقلب و روح ادم هدف محبت قرار م یوقت یه یه یبه نظر تو عشق گناه؟ه"

 یلیاو خ میزدیحرف م مینشستیبا هم م هیا دهیدختر فهم هیگناهکار باشه اون منم عط یوسط کس نیهم ا باش؟اگر

کار  نیکس حق نداره منو بابت ا چیاره عاشقش شدم ه شدمیدلبستش م شتریمن ب گذشتیم یهر چ شدیسرش م
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 هیزه دادم احساسم رو ابراز کنم و عطدرازتر کردم و به خودم اجا ممیبود که پام رو از گل نیمحکوم کنه تنها گناهم ا

مطمئنم اون وقت تو هم مثل  شیبخون یتونیهنوز نامش رو دارم اگه دلت بخواد م دیانقدر عاقل بود که خودشو کنار کش

کرد  ثاریدر راه عشق خالص شد و ا شهیم يداد چطور دیایاون با فرارش به من  یکنیم نیتحس شیفداکار تمن اونو باب

"دیرس یکرد و به عشق اله یوح رو غنر شهیم يچطور

مقصر  زیاو خود را ن دینداشت که بگو يزیچ گفتینم چیتازه کند فرزانه ه یبهاد خان لب از سخن فروبست تا نفس ریام

دیکشینم نجایکار به ا دیرا که با مادرش داشت به درش نشان داده بود شا یتیمیاز صم یفقط کم یاکر کم دانستیم

 ریسن و سال بتونه پ نیایتو  يبگم کم گفتم دختر یدختر از فهم و شعورش هرچ نیاز عظمت روح افرزانه  یدونیم"

عطا و اطلس  يچقدر از رو یدونیداره متاسفم که انقدر مظلوم واقع شد نم رتیح يبه سن منو ارشاد کنه واقعا جا يمرد

 نیحاال بعد از ا کردیما رو رسوا م يونا بود همه ا يجا یهر ک دیاباطنشونو ش يو صفا نمیبیرنج اونا رو م دیکشیخجالت م

 ششونیبه ر شهیت برزیاخر سر هم فر میاونا رو ازشون گرفت یما همه چ یچیدارن؟ه یخونه چ نیا يهمه سال زحمت تو

"زد

 گرفتیم میتصم ییبتنها ستیباینم برزیحق با پدرش بود فر کردیو فرزانه گوش م زدیبهادر خان همچنان حرف م ریام

واقع  يان دو کمبود يپدرش برا ایشده بود؟ا لیاز او زا یحق ایبه خودش داده بود؟ا ياجازه ا نیچن یون با چه منطقا

داشته بدش  یبه هر کس خواهدیم یشده بود؟نه مسلما نه و احساس او به خودش مربوط بود حق با او بود که هر احساس

 گریباشد د گرانیبزرو زندانبان احساس د یاگر بنا باشد کسکنندیم یبا احساس خود زندگ زیاز هر چ شیانسانها ب

چه ارزش دارد؟ یزندگ

 میعاشق پسرم شده خونم به جوش اومد تصم دمیفهم یوقت ادکهیرو داره  نایباالتر از ا اقتیل هیعط":گفتیم پدرش

رحمتش کنه زن صبور و  خدا ارمیب هیعط ينذاشت به رو یاما مادرت مانع شد حت رونیداشتم هر سه تاشونو بندازم ب

"بهتر از همه مون اونو شناخته بود خواستیم یلیرو خ هیبود حاال نخواد عط یعاقل
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خدا عالمه اما خدا اخر و عاقبت  يزنده ا یما که اب از سرمون گذشته تا ک":و سر تکان داد و در ادامه گفت دیکش یاه او

رو نسبت به ما مسموم کرد خدا از  برزیاون بود که ذهن فر شهید ماز گور اون بلن شهیات یکنه هر چ ریرو به خ کایمل نیا

مطلوم و  کیاه  يبه اندازه  دیتا اسمون چقدر راهه؟جواب شن نیاز زم دیسپر یکیگنیهردوتاشون بگذره م ریسر تقص

"مظلوم بود هیعط

گفتن  يبرا یحرف گریس براند درا پ شیرا چنبار بر هم زد تا اشکها شیو پلکها دیکش گرید یاه دیکه رس نجایبه ا او

او را به دل  نهیاز ان دوستش داشت که ک شیگفته بود فرزانه به دقت پدرش را برانداز کرد پ ستیباینداشت انچه را م

بودند برزیاو و فر یگناهکار واقع بودنشده  یمرتکب گناه یبه عالوه او که براست گردیب

که بچه هاتون رو  نیانقدر بزرگوارهست دونمیپدر م":اغوش گرفت و گفتاز جا بلند شد کنار پدرش نشست او را در  او

"میدیکه نفهم میما بود یمقصر واقع نیببخش

چه؟اخه شما  یعنیعشق  دونهیم چیپدر من ه ایا دمیپرسیاز خودم م شهیپدر هم نیدونیم":کرد و گفت يخنده ا بعد

"جالبه یلیحاال برام خ دونستمیم دیه از شما بعک خوادیم فیاحساس لط هیعاشق شدن  نیبود يجدا یلیخ شهیهم

که در دامان خود او بزرگ شده بود  کردیازدواج م ياگر پدرش با دختر دانستیم گفتیجالب نبود دروغ م يبرا اما

 ییرسوا نیممنون بود که با فرار بموقع خود از ا هیاز عط ستیبایاز انان را ببخشد درواقع م کیچیه توانستیهرگز نم

دیدینم يچ مردیرا در ه یقدرت نیکرده بود چرا که چن يریشگیك پبزر

بفهمه  یهم وقت برزیمطمئنم فر فتمیمر یطرفه به قاض هیستیابیکه واقعا متاسفم نم یکیبه هر حال من ":ادامه داد او

"گهیم نویهم

واسه خاطر پدر و  میکن دایو پر هیکه عط نهیداره ا تیکه اهم يزیفعال تنها چ":تکان داد و گفت يبهادر خان سر ریام

"کننیدارن دق م میکارو بکن نیا دیمادرشم شده با

19فصل
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رو به شوهرش  ختیریاش م یدست فیرا در ک لشیوسا رفتیطرف اتاق به ان طرف م نیکه از ا یدر حال فرزانه

"میش داریبموقع ب میتا صبح بتون میشبها زودتر بخواب دیشد با رمونیاه د":گفت

محتاطانه  دیکه با خبندونیسرد و  يهوا نیا يحق با شماست سرور من مخصوصا تو":گفت دنیحال پوش در پدرام

"کرد یرانندگ

"ادیبرف ب خوادیطور که معلومه دوباره م نیبجنب ا گهیخب د یلیخ"

"ستیبهار که ن زمیفصل زمستونه عز"

"؟یگفت بیباز تو چشم بسته غ"

"...بگم خواستمیفقط م"

"نه؟ ایضرت واال اماده شدن ح گهیبسه د"

"تا گرم بشه کنمیروشن م نویمنم ماش یسر به پدر بزن هیيمن اماده ام تا تو بر يبله بانو"

او مطمئن شود بعد  یتا از سالمت و راحت زدیم يهر روز صبح قبل از رفتن به اتاق پدرش سر دیدو رونیاز اتاق ب فرزانه

کردیبه اتفاق پدرام خانه را ترك م

و دستش را به  ستادهیخاموش ا لیپدرام که کناز اتوموب دنیگذاشت از د وانیقدم به ا دیدو رونیاو از سرسرا ب یوقت

اش گذاشته بود جا خورد یشانیکنار پ یخالت سالم نظام

"؟يروشن نکرد نویچرا ماش ؟پسیبه خودت گرفت هیختیچه ر نیا"

"دستیفایب"

"؟یچ یعنی"

"پنچره"

"؟یچ"
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"من يپنچره بانو نیشعرض کردم ما"

پدر رو  چیسوئ رمیمن م ستایوا نجایخوب ه یلیاراسته شد خ زیگل بود به سبزه ن ایخدا":و گفت دیکش یاه فرزانه

"ارمیب

"امکان نداره"

"ه؟یمنطورت چ"

"کنمینم یرانندگ یک چیه نیخودم با ماش نیبنده به جز ماش"

"کنمیم یخوب من رانندگ یلیخ"شد يکفر فرزانه

"کان ندارهام"

"چرا؟ گهید"

"!اوردمیمن جونمو از سر راه ن"

"ریبگ يبجنب پنچر دمیحرفتو بعدا م نیخوب جواب ا یلیخ"

ارم شده بود او سکوت را شکست و رو به پدرام  یکه اعصاب فرزانه کم يریمس یراه افتادند و بعد از ط باالخره

"در کاره یحتما مصلحت گمیودم مبه خ ادیم شیپ يوقتا که مساله ا یگاه هیچ یدونیم":گفت

دود بشه و بره هوا خدا خواسته من و تو توش  مارستانیقارره ب هیطور نیحتما هم":گفت زیتمسخر ام یبا لحن پدرام

"مینباش

"یخونسرد باش دینکن پدرام تو با یشوخ"

راه بندون و  نیصلحت؟با امن کدوم م زیخونسرد خونسرد اما عز..خونسردم.باشه گهیم یبه ک یک نیخونسرد باشم؟بب"

"ضهایخونسرد بود گور پدر همه مر دیخوب با یول میرسینم مارستانیلغزنده ظهر هم به ب نیزم

 یخوش مشرب و شوخ طبع يپدرام مرد شودینم یوقت عصبان چیه یشوهرش براست دانستیدر واقع م يدیخن فرزانه
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خصلت او بود نیبگذراند و فرزانه عاشق همو خنده از سر  یرا با شوخ یمتیهر نامال کردیم یبود و سع

 افزودیکرده بود که بر وخامت اوضاع م دنیبودند و تردد متوقف شد حاال برف هم شروع به بار ستادهیها عمال ا خودرو

بودند دهیرس یفرع یابانیکردند حاال به سر خ یباز شد و خودرو ها مختصر حرکت يتا راه تا خدود دیطول کش یمدت

"میقصر در بر یباز باشه و بتون هایفرع دیشا ابونیخ نیا يبنداز تو":کرد شنهادیپ فرزانه

"کرد؟یحل م یمن اگه تو نابغه رو نداشتم مشکالتم رو ک ارزهیبه امتحانش م"تکان داد و فرمان را چرخاند يسر پدرام

اعصاب  گریفرزانه د کردیکند م ها نشسته بود و حرکت را ابانیدر خ يشتریشدند تردد کمتر بود اما برف ب یفرع وارد

اش را حفظ کند  يخونسرد کردیم یضرب گرفته بود و سع شیپا يشده بود با انگشتانش رو رشانید یلیخ. نداشت

نخورند زیل کیبار ابانیبود که در ان خ یپدرام هم ششدانگ حواسش را به رانندگ

"نگه دار"

ماهر نبود  يترمز بکوبد مسلما اگر راننده ا يرو ید پدرام ناگهانزد که باعث ش ادیمقدمه و گوشخراش فر یچنا ب فرزانه

دیکشیو معلوم نبود کار به کجا م زدیم یدور خودش جرخ لیاوتوموب

شده؟واسه  یچ":نگه داشت و رو به او معترضانه گفت يرا کنترل کند اهسته در گوشه ا لیپدرام توانست اتوموب یوقت

"؟ينزیداد م یچ

"رفت تو اون کوچه؟ االن نیاونجاس هم"

"...يرفت تو یاونجاس؟ک یک "

:گفت جانزدهیه کردیرا باز م لیکه در اتوموب یدر حال فرزانه

"هیعط"

 نیبرفها سر نخورد با اخر يرو کردیم یکه سع یو در حال دیپر رونیب لیانکه منتظر جواب پدرام باشد از اتوموب یب و

دیاواسط کوچه رس هیعط دیسر کوچه رس یو وقت دیدومورد نظر  يبه سمت کوچه  تونستیکه م یسرعت
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"هیعط"

بعد دوباره به راه افتاد يرا برگرداند و لحظه ا شیانکه رو یب ستادیا او

"سایوا کنمیخواهش م هیعط":دیکش ادیدوباره فر فرزانه

 یاعتنا بماند ول یبت به ان بنس توانستیبود نم ختهیاشنا و مهربان قلبش فرو ر يان صدا دنیو با شن ستادیاو دوباره ا و

را برگرداند شیهنوز قدرت نداشت رو

"؟یشناسیمنو نم گهیفرزانه د هیمنم عط":که گفت يو صدا دیاو را چسب يبازو یدست ناگهان

که داشت یبود تنها دوست دشیام يچطور ممکن بود نشناسد او همه  شناختیکه م البته

"؟يکرد دایپ يچطور"ا به او دوسخت سرش را چرخاند و چشممان اشکبارش ر اهسته

"میچقدر دنبالت کشت دونهیخدا م ؟فقطیگیم يدار یچ"

اخهه به ما گفتن ...کردمیم الیخ...کردمیم الیخ ادنهیخدا جون تو منو ":کرد و تعجب زده ادامه داد یبعد فرزانه مکث و

"يتو حافظت رو از دست داد

"بودم از دست داده":بود گفت يکماکان جد هیعط لحن

پدر و مادرت از  یدختر حاال ما به جهنم نگفت یچقدر خوشحالم ول یدونیخداروشکر نم":دیخند هیگر انیدر م فرزانه

"کنن؟یغصه دق م

برو و منو به حال  کنمیخواهش م رمیاز خودمم س یحت گهید"ختیحلقه بسته بود فرور هیکه در چشمان عط ییاشکها

"خودم بذار

پدرام سر  میبر ایب...ایب یباش وسیانقدر ما دیتو نبا میکه همه مون دوستت دار یدونی؟میزنیم هیچه حرف نیا هیعط"

"نیماش يکوچه اس تو

"نمیرو بب یکس خوامینه نم"
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"چقدر برات حرق دارم یدونینم یرفت یشش ماهه که گذاشت ننیتو رو بب خوانیهمه م یول"

 کدفعهیو او امتناع  کردیلش کرده بود فرزانه همچنان التماس مفرزانه مستاص يبرود اما حرفها خواستیدلش نم هیعط

را پارك کرده بود و به دنبال فرزانه داخل کوچه شده  لیانان را از هم گسست او اتوموب يپدرام رشته کالم هردو يصدا

بود

"میبش يا ینمونده بود دست به دامت اف ب يزیچ گهید میکشتیخانم تو اسمونا دنبالت م هیسالم عط"

 نییبه او کرد و بعد سرش را پا عیسر ینگاه اودریاو را سر ذوق م شهیپدرام هم یخنده اش گرفت شوخ طبع هیعط

"نیسالم شما اصال عوض نشد":انداخت و گفت

بود من عوض  نیهم گذشتیسال هم م 60خاطر جمع باش اگه  دیمگه قرار بود عوض بشم شما شش ماهه که منو ند"

"مونمیم یکه بودم باق یین اقاهمو شهیهم ستمین یشدن

"دلم برات تنگ شده بود نمتیبیچقدر خوشحالم که دوباره م یدونینم میبگذر":کرد و ادامه داد يپدرام خنده ا بعد

"یبه من لطف داشت شهیشما هم":زد و گفت يلبخند هیعط

 هیچشم عط يبگه باال کنهیمجرات ن یچقدر هوات رو داره کس يلطف داشته ؟اون عاشق توئه خبر ندار":گفت فرزانه

"ابروس

"همه محبت رو ندارم نیا اقتیاز هردوتون ممنونم من ل":داشت گفت یاحساس خوب هیعط

خونه  يبرگرد دیتو با کنمیخواهش م هیعط میبر ایب زمیعز يرو دار نایاز ا شتریب اقتیتو ل":دیاو را در اغوش کش فرزانه

"کنمیخواهش م

اگر به ان خانه برگردد دوباره اش همان است و کاسه  کردیفکر م ییاز سو دیچه بگو تدانسیعاجز شده بود نم هیعط

خسته شده بود يو دربدر ییاز فرار و تنها گرید يهمان و از سو

محترم خانم  يخونه  میرفت نجاس؟اخهیخونه خودت ا":دینگاه مرددش را به انان دوخته بود گه فرزانه پرس همچنان
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"رفته دنبالت گفتن از اونجا

 گهیسرکار شاگرد دارم راستش د رمیم میطرفها االنم دار نیا میاره بنده خدا واسه خاطر من اونجا رو فروخت اومد"

"دمیدرس م یخصوص

دولت کار  يبرا گرید هیمانده بود عط جهینتیانها در اموزش پرورش هم ب يبود که جست و چو لیدل نیبه هم پس

کردینم

"؟ياستعفا داد":گفت پدرام

"حقوق گرفتم یب ینه مرخص":سر نکان داد هیعط

شده مطمئنم تو هم  رومونید یکاف يحاالشم به اندازه  نیما هم هیعط نیبب":دست او را گرفت و عجوالنه گفت فرزانه

و ناهار رو با من  یکنیخودتو گم و گور نم گهیکه د يبه ام قول بد خوادیشاگردت دلم م يخونه  یبموقع برس دیبا

"؟يدیحرفا برات دارم قول م یلیخيخوریم

"باشه":تکان داد يکرد و سر يفکر هیعط

"نمت؟یخوبه؟کجا بب کیشد راس ساعت  یعال"دیخند فرزانه

سکوت کردند باالخره پدرام سکوت را  یمدت يشدتد و راه افتادند هر دو برا لیپدرام و فرزانه دوباره سوار اتوموب یوقت

 ایدن هیشده بود خمود و افسرده چشماش  یچه شکل يدید دهیکش یسخت یلیتر خدخ نیبه نظر من ا یدونیم":شکست

"پاره استخون هیسرحال و شاداب نبود الغر هم شده بود  گهیغم داشت د

نداد یجواب فرزانه

 دونمینم ادهیبه روز ادم م یعشق چ تیحکا هیتیواقعا که عجب حکا":به فرمان زد و گفت يبا کف دست ضربه ا پدرم

"شهیغمنامه به کجا ختم م نیاخر ا

هرکدومشون واسه خودشون غم دارن ...برزیپدرم فر هیعط":و گفت دیکش یبود اه رهیهمچنان که به روبهرو خ فرزانه
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"نگرانم پدرام یلیبزرگ خ یغم

دش خو یستییدلسوز تر و مهربونتر از خدا که ن":دستش را به سمت فرزانه دراز کرد و دست او را فشرد و گفت پدرام

 هیخوب داشته باشه و حق به حق دار برسه  یانیپا یداره فقط خدا کنه همه چ یسرنوشت یهر ادم کنهیکار م یچ دونهیم

"ما بشه بیپول قلنبه هم نص

"يریگیم یرو به شوخ یپدرام تو همه چ....اه"

 هیبه روت قهقه بزنه البته من ایقهقه بزن تا دن گهیشاعر م یخاله غصه خور هست یبه اندازه کاف زم؟تویعز میچرا نگر"

"کردم ظشیخورده غل

بود تحمل ان همه مشکل  نیاز ا ریاگر غ دیمثبت داره شا یدگاهید زیخوشحل شد که شوهرش نسبت به همه چ فرزانه

دیترسیاز ان همه سعادت م یخوشبخت بود و گاه یزن یاو براست شدیطاقت فرسا م شیبرا

نمرده  ضهامونیدود نشده دعا کن مر مارستانیب":را پارك کرد و گفت لیتوموببودند پدرام ا دهیرس مارستانیب به

"باشن

ندیودید يدست فرزانه را گرفت و خنده کنان به سمت در ورود و

*************8

 یبرف يکنار پنجره را انتخاب کردند تا از منظره  يزیدنج و خلوت بود م یرستوران دندیهمزمان سر قرار رس هردو

گفتگو را اغاز کرد یمعطل یدستور غذا را گرفت و رفت فرزانه ب شخدمتیپ یهم لذت ببرند وقتابانیخ

و پشت سرت رو هم نگاه  یافتاده که تو رفت یچه اتفاق برزیتو و فر نیکن ب فیدلم حاال برام تعر زیخوب عز"

"؟ينکرد

 یسوال نیکه چن دانستیم ییها زیت؟مطمئنا چفرزانه تا چه حد از ماجرا خبر داش یعنیبه او نگاه کرد  دیبا ترد هیعط

ماجرا را؟ ياما تا کجا کردیم
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"اون خودش براتون نگفت؟":دیکرد و پرس یمکث او

اومده  ییسر تو چه بال میدیقرار بود باالخره هم فهم یاما ب ومدینه کامال تا چند روز که صداش در ن....وهللا راستش"

"خطابش به پدر بود انقدر که پدر سکته زد شتریو ب گفتیم ییها زیچ هیبه پا کرد که نگئ  یجنگجال

"؟....اون یعنیبهادر خان؟ ری؟امیچ"وحشتزده شد هیعط

اون ادم  گهیاما خوب زنده موند البته د رفتیبه زنده موندنش نم يدیبود ام عیوس یلیاوه نه حالش خوبه البته سکش خ"

"دست مثل تو....ستین قیسا

بر لب اوردنامحسوس  يلبخند هیعط

اون  يتو نه برا يبرا شتریناراحت شدم البته ب یلیپدر برام گفت خ دونمیرو م یمن همه چ هیعط نیبب":ادمه داد فرزانه

"برزیبخصوص برخوردت رو با فر یکن فیخودت برام تعر خوادیحاال دلم م

"هم منو کنهیهم تو رو ناراحت م هودسیبگم ب یبگم؟هرچ یچ"

"بون خودت بشنوماز ز خوامیمن م یول"

عادالنه  یدرش نداشت یدخالت چیکه ه یمتهم بش یفکرشو بکن به جرم کشمیهم خجالت م شیاور ادیراستش از "

بزنن اش نخورده و  انتیو خ ییو بهت تهمت دروغگو یبلکه ظالمانس تو صادق و وفادار باش ستینه تنها عادل ن ستین

"دهان سوخته

"يست دادتو حافظت رو از د گفتنیم نمیبب"

ام بهم  یلیکرد تا حالم خوب شد خ يکه با من تصادف کرد ازم نگهدار ییهستم همون اقا یک دونستمیداده بودم نم"

"بود که عاشق بودم نیتنها جرم من ا میمحبت کرد بگذر

رفت سپس  شخدمتیکالمشان را از هم گسست هر دو سکوت کردند تا پ يانان را اورد و رشته  يغذا شخدمتیپ

"گرانتر است؟ يبار محبت از هر بار گنیم يدینشن زمیعز":داشتیکه کارد و چنگالش را بر م یرزانه در حالف
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اره اما مگه من چه .که از همه ناتوان تز است کشدیان کس م":تلخ زد و مصرع دورم ان شعر را کامل کرد يلبخند هیعط

 يکه تو یمانیبا تمام وجود دوستش داشتم و به پ نکهیفروخته بودم؟جز ا برزیبه فر يتر زمیکرده بودم؟چه ه یگناه

"دلم با اون بسته بودم وفادار موندم؟

"هم گناه نداشت ذهنش رو مسموم کرده بودن ادیاو ز زمیعز"

رو که بهم گفت رو فراموش  ییزهایبه من زد هرگز چ ییچه حرفا برزیکه فر میاصال فراموش کن ایب نیبب...دونمیم"

که روبروت نشسته  ینیا دمیبر یشکست انقدر که از زدنگ يحرفاش قلبم رو بدجور زارمیهم ب شیاداوریاما از  کنمینم

"متحرکه يمرده  هی

در  میزنیحرفش رو نم گهید دنیبهت حق م کنمیدلک م":و گفت دیکش یگذاشت اه نییکارد و چنگالش را پا فرزانه

"؟یراجع به اون حرف بزن خوادیم ؟دلتیمورد پدر چ

دارم  یهرچ کنمیمن هرکز محبتتهاشو فراموش نم هیاون مرد خوب و مهربونت":تکان داد و گفت يسر یبه ارامهیعط

نخواستم برگردم  گهیاحترام قائلم اگه رفتم اگه د شیهستم صدقه سر اون نه مثل پدر خودم دوستش دارم و برا یهرچ

"بهش ذاشتهپا گ ریحرمت ها ز خواستیخاطر شازده بود دلم نم يفقط برا

من با  برزیبرخالف تصور فر":قاطع و برنده ادامه داد یبار با لحن نیکرد چشم در چشم فرزانه دوخت و ا یمکث او

"وقت نبودم چیه ستمیبودم من هرزه ن دهینداشتم من واسه ثروت اون نقشه نکش ینامشروع يپدرتون رابطه 

شد ریسراز شیاشکها وناگهان

 دونمیم":بخش گفت نانیارام و اطم یدستش را دراز کرد دست او را گرفت و با لحن زیخورد از ان طرف م کهیفرزانه

"؟یزنیکه م هیچه حرف نیا میدونیهممون م دونیم زمیعز

انداخت  رونیب نیوحشتناك رو زد و منو از ماش ياون حرفا یوقت یدونینم کنهیم الیخ نطوریا برزیداره فر تیواقع یول"

 یکاشک رفتمیراه م ابونیخ يتو يها وونهیمثل د دیچیپیگوشم م ياون تو يفقط صدا دمیفهمینم یچیبودم ه یچه حال
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ارمش رو  يمن رو خوادیخدا هم بهم پشت کرده و نم کنمیم سبه ام زد مرده بودم اما نمردم احسا نیاون ماش یوقت

"نمیبب

"يزیما عز يهمه  يتو برا يریبم دینبا ه؟تویعط هیچه حرف نیا"

 زیچطور ممکنه عز ارهینم یچیکه واسه همه جز غم و غصه ه یباشم؟کس زیممکنه عز م؟چطورزیعز یک يبرا"

"شدیازم خبردار نم چکسیه گهیبود د دهیمنو ند یباشه؟مطمئن باش اگه اتفاق

"از همه اه تو دامنش رو گرفت شتریپ برزیو مطمئنم فر میمونیپش یما همگ هیحرفا نزن عط نیاز ا گهیتور و خدا د"

 يجد یافتاده بود؟اما نه اگرمشکل برزیفر يبرا یچه اتفاق یعنیو به فرزانه زل زد  ختیفرور هیعط ينهیدل در س انناگه

نبود الیخیقدر ب نیامده بود اگر به دردسر افتاده بود مسلما فرزانه ا شیاو پ يبرا

"شده؟ یچ یبپرس يخواینم"

 هیالسو یوجود خودمم برام عل گهیمن د کنهیم یفرق چه":سکوت کرد و گفت يدر مقابل پرسش فرزانه قدر هیعط

"شده

خوب حاال بهم بگو شده مرگ  میپس بهتره با هم روراست باش يبرزیکه هنوز عاشق فر گهیچشمات م یگیدروغ م يدار

؟يرو از خدا بخوا یکس

"؟یزنیکه م هیچه حرف نیمعلومه نه ا"

"ب؟یمرگ رق یحت"

"فرزانه؟ هیمنظورت چ"

"رهیمیم داره کایمل"

بد او را  يلحظه ا يبرا ینداشت اما حت کایاز مل یباور کنه او هرگز دل خوش تونستیجا خورد نه امکان نداشت نم هیعط

 میرا از گل شیپا دیدختر خدمتکار ان خانه است و نبا دانستیخود واقف بود م گاهیبه جا ینخواسته بود به عالوه بخوب
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خود درازتر کند

"بگو که دروغه فرزانه بگو":گفت یلرزان يبا صدا اما

 شیدوسه ماه پ میو بدخ شرفتهیسرطان داره سرطان مغز پ ستینه دروغ ن":تکان داد یسرش را به عالمت نف فرزانه

"شهیم وونهیداره د برزیفر یول دونهیکنن خودش هنود نم ياونجا بتونن براش کار دیتا شا سیرفتن انگل

من  شه؟کاشیم یجوونه بچه ش بچه اش چ یلیاون هنوز خ رهیبم دینه نبا ایخدا نه"ختیفرور اریاخت یب هیعط ياشکها

"مردمیاون م يجا

 يادیز يچراها دونمیاز دست ما خارجه چرا نم ارشیکه اخت هیموضوع نیا رهیمینم گهیکس د يجا چکسیه هینه عط"

از همون  ياز هر دست بد ایمیدمن به کارها معتقدم به قول ق یدونیبراش وجود نداره م یوقت پاسخ چیهست که ه

به هر حال سوخت و سوز نداره منم  یول رید یگاه دهیخدا جواب اعمال ادما رو زود پس م یگاه يریگیدست پس م

و غذات رو  یبهتره اشکهاتو پاك کن ستیساخته ن يکس کار چیاز دست ه ادیاز دستم بر نم يکار یبراش متاسفم ول

"سرد شد يبخور

ماه  هیدیشا یک ستیمعلوم ن گردهیباالخره بر م برزینسبت اما فر يدیام کایمل دونه؟بهیم یک":دادتکان  يسر فرزانه

"دونهیخدا م....گهیسال د هیگهید

"کجاس؟ کایاالن مل"

"ستیخوب ن ادیبشه حالش ز یدرمان یمیش دیدائم با مارستانیب يتو"

"گمیواقعا متاسفم فرزانه راس م"

اون  يانگار تو یکه رفت ياز رو ادیاز دستت براشون بر م يکه کار یباش ییبهتره به فکر اونا یول دونمیم زمیعز دونمیم"

نکن که بعدا  ينگو کار گهیهمه ساکتو در خود فرو رفته اند پدر و مادرت که د رهیهمه جا دلگ دنیخونه خاك مرگ پاش

"يافسوسش رو بخور
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"؟یچ نهیمنو اونجا بب برگردد و برزیندارم اما اگه فر یمن حرف":گفت هیعط

کرده  خیيحاال اون غذا شهیرو بفهمه نظرش عوض م قتیحق یاونم وقت دمیبهت قول م ادینم شیپ یمطمئن باش مشکل"

"خونه میریو م میداریمحترم خانم لوازمت رو بر م يخونه  میریم یشده اول رمونیرو بخور که د

"دو روز بهم فرصت بده فکرهامو بکنم یکیدست کم "

"يدیاز چشم خودت د دید یهرچ ایيایبا من م ایفکر  یفکر ب"

"دستوره خانم دکتر؟ نیا":دیزد و پرس يلبخند میبه حالت تسل هیعط

"جون زیاره دستوره عز":جواب داد فرزانه

"ادته؟یکالم خانم سادان بود  هیتک نیا":ذوق زده گفت هیعط

شب  نیا يایم هیوقته نتونستم برم سر خاکش عط یلیخ میردکیجون صداش م زیما عز نمیواسه هم ادمهیالبته که "

"م؟یجمعه با هم بر

"عالم حرف باهاش دارم هیمنم دلم تنگ شده  امیالبته که م"

"؟یگیبه منم م"

"هیجون خصوص زینه عز":دیخند هیعط

20فصل

بهادر خان از بازگشت او ابراز  ریاماز همه  شیبه آغوش خانواده بازگشته بود و همه خوشحال بودند، و ب گریبار د هیعط

 کایهمه غصه دار مل نکهیبا ا. دیکشیاز عطا و همسرش خجالت نم گریراحت شده بود، د الشیهم خ. کردیم يخشنود

 یخودش هم خوشحال بود، اما هنوز م هیعط. باز گردانده بود انهدوباره گرما و نشاط سابق را به خ هیبودند، حضور عط

چرا که پدر و  داد،یم تیاهم ادیز ستیبایبه هر حال نم. با او خواهد داشت يبرگردد، چه برخوردبرزیاگر فر دیترس
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نشان  همظاهرش . از او را نداشتند و مجبور بود تمام توجهش را به آنان معطوف کند ياز آن تحمل دور شیمادرش ب

پشت  برزیفر نکهیبا تصور ا هیعط زد،ینگ محال، هر وقت تلفن ز نیبا ا. را داشته باشد برزفری ◌ٔ چندان دغدغه دادینم

 برزیفر يصدا دنیهم از شن. را بر ندارد یخودش گوش کردیم یاالمکان هم سع یو حت دیپریمتر از جا م کیخط باشد، 

.او بدهد و همه منتظرش بودند دکه ممکن بو يوحشت داشت، هم از خبر ناگوار

هم  ییلم داده و پتو نهیشوم يجلو یمبل يبهادر خان رو ریام. زدند یم یبود و همه دور هم نشسته بودند و گپ لدایشب

روز خود  ياو فرو رفته بودند و از اتفاق ها کینزد یدر مبل کیو فرزانه و پدرام هر  هیعط. انداخته بود شیپاها يرو

 اربابی ◌ٔ به خانه شیاز پ شیب هیپدر و مادر عط گریحاال د. دادیم وشدورتر نشست بود و گ یعطا هم کم. زدند یحرف م

 هیاز بق لیو آج وهیو م ینیریو ش يو با چا رفتیامد و م یاطلس م. کردندیراه داشتند و در گفتگو ها هم شرکت م

.دادیو گوش م نشستیکنار عطا م یوسط کار هم گهگاه. کردیم ییرایپذ

 ه؟یعط ،یه": ع کرد و گفتدفعه فرزانه حرف او را قط کیکه  زدیحرف م مارستانیدر ب ییداشت از ماجرا پدرام

".یکنیم ریتو هپروت س ؟ییکجا

که دل  یمثل آدم. شه یدلم آشوب م. دفعه چم شد هیدونمینم. نجامینه، هم": زد و گفت يلبخند. به خود آمد هیعط

".شور داره

"فتاده؟یفشارت ن": دیپرس پدرام

".شمیخوب م. ستیبه هر حال مهم ن. دونمینم": جواب داد هیعط

".بذار دهنت مادر ینیریش هی": از همانجا که نشست بود، گفتاطلس

.جم نخورد شیکس از جا چهمه به سمت تلفن نگاه کردند اما هی. کالم را از همه گرفت ◌ٔ زنگ زد و رشته تلفن

".رو بردار، عطا یگوش": بهادر خان خطاب به عطا گفت ریام

.د شدبه نشانه اطاعت امر فرود آورد و از جا بلن عیسر عطا
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"الو؟"

.کرد یمکث

رو نگه  یچشم آقا، گوش ن؟یکن یصحبت م یبله آقا، همه هستن، با ک...من عطام برز،یسالم آقا فر...نیبفرمائ! الو"

".نیدار

".خواد با شما صحبت کنه یم برزیآقا فر": را به سمت پدرام گرفت یگوش او

زد و فقط  یحرف نم یبه جز او با کس کرد،یتلفن م برزیرف یمعموال وقت. دیرا در هم کش شیتعجب زده اخم ها فرزانه

.را به پدرام بدهد یخواست گوش یگهگاه از او م

.نطوریهم هم هیبق. را از دست عطا گرفت و فرزانه شش دانگ حواسش را به او داد یگوش پدرام

"؟يچطور. جان برزیالو، سالم فر"

.کردیرا بدتر م هیو حال بق رفتیدر هم فرو م شتریظه بحالت چهره اش لحظه به لح. سکوت کرد و گوش داد او

از دست ما  يکار. واقعا متاسفم برز،یمتاسفم فر": گفت داد،یسرش را تکان م یکه به آرام یآخر، پدرام در حال دست

".خداحافظ. میکن یباشه، بعدا صحبت م...میکیما همه در غمت شر. مواظب خودت باش. ؟ باشه...ساخته س

افتاده است و  یچه اتفاق دانستندیهم م هیبق. بزند یالزم نبود حرف. ستادیهمانجا ا يرا گذاشت و لحظه ا یگوش یبا تان او

 یو فرزانه که به آرام هیاز عط ریهمه به غ. بر اتاق حکم فرما شده بود نیسنگ یسکوت. که سوال کنند دندیدینم یلزوم

.بودند ختهبهت زده به پدرام چشم دو ختند،یریاشک م

که اوج اندوه و  یبرگشت، نشست، تک تک آنان را از نظر گذراند و در حال شیآهسته سر جا ییپدرام با قدم ها باالخره

".براش زود بود یلیخ. کایطفلک مل. دو ساعته تموم کرده": مشهود بود، گفت شیتاثر از صدا

"گفت؟یم یچ برزیفر": دیبغض الود پرس ییبا صدا فرزانه

".خدا بهش صبر بده، مطمئنا تحملش اسون نبود. خوش نبود چیحالش هداشت بگه؟  یچ"
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"گرده؟یبرم ینگفت ک": دیبهادر خان پرس ریام

".برگرده تونهیتا کارهاشو نکنه که نم. از کجا بدونه، پدر؟ زنش تازه دو ساعت مرده": پدرام، فرزانه جواب داد يجا به

خود را  يجا شیپ یلحظات یدر ماتم فرو رفته بودند و شادمان یال همگحا. تکان داد يبهادر خان در سکوت فقط سر ریام

.داده بود قیعم یبه اندوه

 یبه کس ازیمطمئنا ن. کند یم يرا سپر يچه لحظات گران بار برزیحاال فر دانستیم. خوردیاز همه غصه م شیب هیعط و

.در کنارش نبود کانیاز نزد چیکه ه یاش دهد، در حال يداشت تا دل دار

********

. ارزش نداشت شیبرا يزیپش کایبدون مل یزندگ. از تاب تحملش بود شیکه ب کردیرا با خود حمل م یغم برزیفر اکنون

همسر دلبندش بود، چندان حوصله  ادگاریگرچه او . شدیاندوهش هزار برابر م کرد،ینگاه م شیهر گاه به دختر کوچولو

. زدیاز دست رفته اش اشک بر زیبه خلوت خود باز گردد و در غم عز خواست هر چه زودتر یدلش م. اش را نداشت

خبر از آنچه بر  یکه فرزندش ب یدر حال. خانه شد یو رتق و فتق امور، راه يبه محض انجام مراسم خاك سپار نیبنابر

و اشکش  کردیمرا تازه  برزیداغ دل فر کیکه هر  ییخنده ها د؛یخند یو م خوردیسرش آماده بود، در آغوش او وول م

.آورد یرا در م

را در آغوش  گریکدی. انیپوش و گر اهیس د،یآمد، فرزانه و پدرام را در انتظار خود د رونیسالن فرودگاه که ب از

را از او يو ملود دیکش رونیب برزیفرزانه خود را از آغوش فر. ستندیگر یکالم چیه یو ب دندیکش

.را کاهش دهد میتواند ان درد عظ ینم یکالم چیدانست ه یهد،اما مخواست او را تسال د یپدرام دلش م.گرفت

هم در اغوش فرزانه به  يملود یحت. شکست  یعبور خودروها سکوت را م يطول راه ،همه ساکت بودند و فقط صدا در
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.خواب رفته بود

از  کایمل نیدلنش يچهره  يالحظه . ختیر یاشک م یشده بود و به ارام رهیخ رونیبه ب لیاتومب ياز پنجره  برزیفر

 یرا ط ریمس نیامده بودند و هم رانیبار با هم به ا نیاول يافتاده بود که برا يروز ادیبه . شد  یمحو نم دگانشیبرابر د

 یزن چیدانست ه یبا او بودن را فراموش کند ؟م يتوانست سالها یمچگونه .دغدغه  یکردند ،منتها سرخوش و ب یم

،که در  کایمل يحرفها نیلحظات با او بودن افتاده بود و اخر نیاخر ادیبه . ردیاو را در قلبش بگينخواهد توانست جا

گذشت  یم هانگار هر چ. کرد  یاحساس عجز م. کرد  یکه دستان او را در دست داشت ،سفارش فرزندش را م یحال

.کرد یحس م شتری،غم از دست دادن او را ب

"ان اونو تحمل کنمبه من قدرت بده تا فقد ایخدا"

تلخ  يلبخند. کرد  یفرزانه بود که نگاهش م. شانه اش احساس کرد و سرش را به عقب برگرداند  يرا رو یدست فشار

.سر تکان داد یاو داد و به ارام لیتحو

 گهیحاال د .یبه فکر بچه ت باش دیتو با. خودتو عذاب نده  هودهیب. میبر دیما با يکه همه  هیراه نیا: گفت  فرزانه

 ییخبر نداره چه بال. دهیمثل فرشته ها خواب. نگاهش کن . یمادرش رو هم پر کن يجا دیبا. شده  شتریب تتیمسئول

خواد ؟ یبده ،م ستخواد پدرش رو هم از د یدلت که نم. سرش اومده 

 یخواست م یدلم م. تحملش برام سخته. رو هضم کنم  هیقض نیتونم ا ینم: تکان داد و گفت  ياهسته سر برزیفر

.مردم

موند  ینم یباق ایتو دن یکس گهی،د رنیهم بم هاشیدور و بر رهیم یاگه قرار بود هر ک! بابا يا: مداخله کرد و گفت  پدرام

. شن،مرخصن  یم میکه تسل ییاما اونا. دهیبه ادم بده، طاقتش رو هم م یبتی،برادر من خاطر جمع باش خدا هر مص

.کنه یرو حل م ین همه چزما. زمان،جان من 

.بخشم یبراش بکنم هر گز خودمو نم يمن نتونستم کار: گفت  یبه ارام برزیفر
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 نیاز ا. ومدیهم از دستت بر نم يکار یبدون دیو با يخودت دکتر یناسالمت. از اون حرفا بود  گهید نیا: گفت  پدرام

 یکه م ییو اونا رنیپدر،مادر،خواهر،برادر،همسر ،بچه، همه م. می، چه نخوا میچه بخوا. میهست یگذشته ، همه مون رفتن

هم  يزیبعد از مرگ هر عز. اومدنمون دست خودمونه ،برادر من ،نه رفتنمون  هن. رنیتلخ رو بپذ تیواقع نیا دیمونن ،با

.کن یس ،زندگ ستهیپس اون طور که شا. ی، چه نمون یبمون یغمت باق يکماکان ادامه داره،چه تو یزندگ

.زنه یکنم داره صدام م یدائم احساس م. شه  یلحظه هم فراموشم نم هییحت. سخته  یلیخ: و گفت  دیکش یاه برزیفر

 نیاگه ا. زنه  یسر م زانشیمونه و دائم به عز یم یشه ،اما روح باق یجسم معدوم م گنیم يدیمگه نشن: گفت  فرزانه

.با ماس شهیطور باشه ،اون هم

.دوارمیام: کرد و گفت  يزهر خند برزیفر

کارش کنم ؟ یچ نویا: به بچه اش انداخت و ادامه داد ینگاه سپس

 یم. کنم  ی، خودم ازش مراقبت م یکه تو دلت بخواد تنها باش یتا زمان. نباش  نیخدا بزرگه ،نگران ا: گفت  فرزانه

براش کم  دمیاما قول م میریگ یدرش رو نمما يجا. میدوست دار شتریبچه رو از جونمون هم ب نیما ا يکه همه  یدون

.مینذار

داده بود  حیفرزانه هم ترج نیبنابرا. نکرده بود  قهیدر مورد پدرش و ب یسوال چیه برزیفر. شدند  یم کیخانه نزد به

 یم. د کن یم یاکنون او با انان زندگ دیو بگو اوردیب انیبه م هیاتز عط ینداشت حرف ز،جراتیاز هر چ شیب. نزند  یحرف

.شد یراه هم در سکوت ط هیجه،بقیدر نت. ماند  یمناسب م یمنتظر فرصت ستیبا

انکه  یگذشت ب یجداشده بودند ،ماهها م گریکدیاز  يخان با پسرش داشت و بسرد ربهادریکه ام يدارید نیاخر از

اکنون در برابر . دندیپرس یاو م را از گریکدیانان فرزانه بود که حال  انیتنها رابط م. با هم حرف زده باشند  یکالم

.دیدانست چه بگو ینم کیچیه یطوالن یلحظات يبودند و برا ستادهیا گریکدی

شده بود،قلبش  رتریسالها پ ییپسرش که گو دنید. او اغوش گشود  يشد و به رو شقدمیبود که پ ربهادرخانیام باالخره
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.را در هم فشرد

به  قیعم یناگهان احساس ارامش. داد  يپناه خود را در اغوش پدر جا یب یکودکبه جلو گذاشت و همچون  یقدم برزیفر

فشرد و در گوشش  نهیاو را به س اریاخت یاز دست بدهد ب زیپدرش را ن يتصور که ممکن است روز نیاو دست داد و با ا

.دوستتون دارم. ، پدر  نیمنو ببخش: زمزمه کرد 

؟ به ات  هیحرفا چ نیا ،پسرایمن يتو بچه : گفت  يبغض الود يد و با صدااو را تنگ در اغوش فشر ربهادرخانیام

.يریمنو بپذ يهمدرد دوارمیام. متاسف شدم  یلیخ یلیخ. گم  یم تیتسل

....رو هم ببخش اون کایپدر،مل: استغاثه کنان گفت  برزیفر

.دیکه در نکش ادیبه ام بگو ، ز. دمیوقته بخش یلیخ.دمیبخش-

.دیاصال درد نکش. دیدرد نکش .نه پدر -

خود او بود که درد  نیا. مرده بود  زیمخدر قرار داشت و در ارامش ن يداروها ریدائم تحت تاث کایمل. گفت  یم راست

بود و اکنون درد فقدان  دهیدرمان است،درد کش یب يبود همسرش مبتالبه درد دهیکه فهم ياز همان لحظه ا. دیکش یم

بود ،اما  دهیطلب يو معجزه ا دهیطول ان ماهها به درگاه خدا نال تماماورد که در  یم ادیبه . داد  یماو بود که ازارش 

.مستجاب نشده بود شیدعا

.مجازاتم کرد يطور نیکرده بودم که خدا ا یدونم چه گناه ینم: ناله کنان ادامه داد  برزیفر

. اون دختر بود که زود بره  ریتقد نیا. در کار نبوده، پسرم  یمجازات چیه: و گفت  دیبه سر او کش یخان دست ربهادریام

؟ ی،نداشتیموقع رفتن ؟ حتماداشت یکه ب یداشت ضیتا حاال چند تا مر. شناسه  یو جوون نم ریمرگ پ یدون یتو که م

 يبهتره بر. يخسته ا یلیحتما خ برز،تویفر: گفت  برزیکرد رو به فر یم هیبود و اهسته گر ستادهیا يکه کنار فرزانه

.نمتیب یصبح م یاستراحت کن

به پدرام  نیبنابرا. را از او گرفته است  شیرویبشدت متاثر کرده و تمام ن زیمالقات پدرش را ن نیکه ا دید یبوضوح م او
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 یمو راحت تر  نیفردا سر حال تر هست. طور پدر  نیشما هم هم: اشاره کرد تا او را به اتاقش ببرد و رو به پدر گفت 

.نیحرف بزن برزیبا فر نیتون

21فصل

باشد ، با گذشت  نیهر قدر هم سن یهر اندوه یول. است  ستهیغم نز یب یانسان چیه یزندگ يچون و چرا یتداوم ب در

.شود یم یتداع ادشیماند که اگر چه تلخ و جانگداز ،فقط گهگاه  یم یاز ان باق يزمان تنها خاطره ا

در  شتریکرد، بلکه لحظه به لحظه او را ب یگذر زمان نه تنها داغ دل او را سرد نم. نبود  نیچن نیا برزیدر مورد فر اما

.برد یخود فرو م

 یماهها خود را در ساختمان ته باغ زندان نیاو در طول تمام ا. گذشت  یم کایسال از مرگ مل کیاز  شیب یکم اکنون

از دست  زیفرزندش را ،و در ماتم عز یکس را نداشت ،حت چیو ه زیچ چیه يدغدغه . بود  دهیدل بر زیکرده و از همه چ

دست از کارشسته و  یحت. شد  یاو زدوده نم يهرگز از چهره  وهغبار اند ییگو. شد  یرفته اش روزبروز پژمرده تر م

 دادیم تیهمنه به سالمت روحش ا. مفلوك و درمانده ساخته بود  ياز او موجود کایمرگ مل. بود  دهیعزلت گز يگوشه 

انکه  یب دکر یرساند و شب را روز م یروز را به شب م دهیژول ییبا سر و رو وانگانیهمچون د. و نه به سالمت جسمش 

.گذرند یم گریکدییبفهمد فصول چگونه از پ

.ساخته نبود يکس کار چیبشدت نگران او بودند و از دست ه همه

. کرد  یم يداشت نگهدار یکه همچون جان دوستش م يبود و از ملود کار خود را بکل رها کرده هیعط ان،یم نیا در

اوقاتش را با او  شتریداد ب یم حیکرد و ترج یاو را مادر خطاب م. دلبسته نبود  هیاز عط شیکس ب چیبه ه زین يملود

.برده بود ادیپدرش را از  یاو حت. بگذراند 

تنها عشقش  ادگاریکه تنها  يموجود. دخترکش افتاد  ادیبه  برزیفريو باالخره روز ستین یبردن ادیمهر فرزند از  اما

اما  افتیپدرش خواهد  يبود که او را در خانه  نیتصورش برا. ردیامد تا سراغ او را بگ رونیاز عزلتگاه ب نیبنابرا. بود 
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 یدخترش بود و بيشک صدا یب. کودکانه توجهش را جلب کرد ییها خندهيبود که صدا دهیهنوز به وسط باغ نرس

.شد دهیصدا کش يبه سو اریاخت

 يلحظه ا يبرا. رفت  یو قربان صدقه اش م دیکش یکه عاشقانه در اغوشش م دید يچمن در حال باز يرا در محوطه  او

.دیچیپ شیدر گلو نیسنگ یکند و بغض یم يکه با دخترکش باز کاستیتصور کرد مل

بود ؟ یپس چه کس. نبود  کایاو مل اما

زن پشتش به او بود و در حال . از ان دو متوجه حضور او نبود  کیچیه. ستادیشان ا یجلو رفت و در چند قدم ستهاه

.نگاهش کرد رهیو خ دیکش ي،دست از باز دیاو را د يو ناگهان ملود دیخند یبا کودك م يباز

.بود که توجه زن جلب شد و به عقب برگشت نیچن نیا و

 یب هیعط. ژرف  یزنگار گرفته از غم يانبوه و چهره ا یشیبا ر دهیبود ژول يبود ،مرد ستادهیاو ا يکه روبرو يمرد

.خورده بود که سر جا خشکش زد کهیاو  دنیاز د يبه قدر یدرنگ او را شناخت ،ول

چقدر . فتبه سمت دخترش ر کراستینکرد و  ییچطور ممکن بود او را نشناسد؟ اما اعتنا. هم او را شناخته بود برزیفر

.نیریبزرگ شده بود، و ش

 هیکرد و خود را در آغوش عط هیبلند گر يبا صدا د،یگشود، اما دخترك ترس يملود يجلو رفت و آغوشش را به رو او

.شود خکوبیدرجا م برزیانداخت، که باعث شد فر

"ز؟بریحالت چطوره فر": کرد، به خود جرات داد و گفت یرا نوازش م يکه ملود یدر حال هیعط

مادش شده  هیخداوندا، او چقدر شب. را از او برگرفت و به دخترش معطوف کرد رانشینگاه ح. جواب او را نداد برزیفر

 ياو بازوانش را از هم گشود، اما ملود دنیآغوش کش يسوزش اشک را در چشمانش احساس کرد و دوباره برا! بود

نخواهد  نیمحروم باشد، در برابر او جز ا یکس داریها از د هه ماک یواکنش کودک. پنهان کرد هیدر بغل عط شتریخود را ب
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.چطور ممکن بود او را، پدرش را فراموش کرده باشد. را باور نداشت یگانگیب نیا برزیو فر. بود

مگر او چند سالش بود؟. غمبار او را درك کند يایدخترك کوچکتر از آن بود که دن. کرد و به او حق داد یتعمق برزیفر

از  شیکه ب یدخترک دنید. صدا هم رفت یصدا آمده بود، ب یبه عقب برداشت و همان طور که ب یآهسته قدم برزیرف

.کرده بود شتریب یاش را دچار اندوه دهیبود، قلب رنج هیحد به مادرش شب

نظاره رنج و اندوه . دیکش یم دكیرا با خود  نیسنگ یفرو افتاده غم يکه با شانه ها ستادیا يرفتن مرد يبه تماشا هیوعط

خواست او را به نام بخواند، . دیچیپ شیدر گلو يناله ا. از جانش او را دوست داشت، خارج از توانش بود شتریکه ب يمرد

که  رفتیپذ ینم زیخود را باور نداشت، و ن یلیکه مرگ ل یبود، مجنون رفتهاو  رایخاموش ماند، ز شیاما صدا در گلو

در آن به وجود  يرییتغ يموجود چیآنکه بود و نبود ه یدهد ب یهمچنان به روند خود ادامه میرها از هر تعلق یزندگ

.برد یزده سر راهش باشد، با خود م انیخروشد و عص یکه م یالبیدرست همچون س اورد،یب

 یکه او نم ینتا زما. بسته بود یهر اقدام يبرا شیکرد اما دست و پا یمستاصل و درمانده اوج اندوه او را حس م هیعط

.از آن گرداب محنت زا و جانفرسا ناممکن بود دنشیکش رونیخواست، ب

ممکن بود؟ ایآ. انجام دهد شیبرا يتوانست کار یم دیشا اما

. او به داخل سالن برگشته و در را بسته بود. گذاشت برزیبچه را در آغوش گرفت و سر به دنبال فر اریاخت یب هیعط و

 برزیفر يکه برا یگذاشت، به مکان یبار بود که به آنجا پا م نینخست نیا. باز کرد و داخل شددر را  یبه آرام هیعط

.کس را به آن راه دهد چیمقدس بود و حاضر نبور ه

لحظه  يبرا.. را برگرداند شیو رو دیباز و بسته شدن در را شن يبود که صدا ستادهیرو به پنجره مشرف به باغ ا برزیفر

"!و بچه رو هم با خودت ببر رونیبرو ب": شد و سپس قاطعانه گفت رهیه را در آغوش داشت، خکه بچ هیبه عط يا

".یبا دخترت تنها باش يبخوا دیفکر کردم شا": گفت. از جا جم نخورد هیعط

".به ترحم هم ندارم يازین. بچه رو نینه ا نم،یخوام تو رو بب ینه م! رونیگفتم برو ب". شد یعصبان برزیفر
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بود که ماه ها تو  نیواسه ا د،یازت ترس يدیاگه د. بچه توئه نیا"؟یگ یم يدار یچ". دیرا درهم کش شیخم هاا هیعط

".يریبه دل بگ دینبا. یخاطرش مونده باش يبود و کوچکتر از اونه که تو دهیرو ند

".رونیبرو ب ،یبه من بگ نارویا ستیالزم ن"

دست  ،یستیاگه به فکر خودت ن. یکن یخودتو نابود م يما بدون که تو دارا رم،یم": گفت. را باال داد  شیابرو کیهیعط

 کایاگه عاشق مل. یزن یخودتو گول م يپدر هم نداشته باشه؟ تو دار يخوا یمادر که نداره، م. بچه باش نیکم به فکر ا

".يداد یم تیبچه اش اهم بهنیاز ا شتریب ،ياگه وافعا عاشقش بود ،يبود

و  یکن نیمع فیالزم نکرده برام تکل. بچه رو هم با خودت ببر نیو ا رونیبه ات گفتم برو ب". ررفتاز کوره د برزیفر

".یدلسوزتر از مادر بش هیدا

 برزیفر. بود هودهیکرد ب یهر چه م. دار شده، به سمت در به راه افتاد حهیجر يبا غرور ،یاز هر گونه تالش وسیما هیعط

از دست . از دست او ساخته نبود يکار. رفت یم يدر ورطه نابود شیاز پ شیه بدست شسته بود و هر لحظ یاز زندگ

.برگرداند یتوانست او را به زندگ یمعجزه م کیتنها . ساخته نبود يکس کار چیه

***

 یم يهر ترفند هیعط. شد دیشد یدچار تب یبه طور ناگهان يدو شب بعد از آن برخورد، ملود. وستیمعجزه به وقوع پ و

جعفر . بود به مسافرت رفته بودند يفرزانه و پدرام چند روز. دانست چه کند ینم گرید. هودهیت به کار برد، اما بدانس

از دستش ساخته  یخانه بود، که او هم ناتوان تر از آن بود که کمک درخان  ربهادریفقط ام. برد یبه سر م یهم در مرخص

او  دیترس یم هیسوخت و عط یدر تب م يملود. شدیندیب يچاره ا دیشادست به دامن او شد تا  هیحال عط نیبا ا.. باشد

.دچار تشنج شود

"کنه یم يفکر هیباالخره . باشه دکتره یهر چ. برزیبرو سراغ فر". کرد شنهادیخان پ ربهادریام

".ادیدونم که نم یم. خواد برم اونجا یدلم نم. نه شازده". امتناع کرد هیعط
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".رهیبرو دختر، بچه داره از دست م": خان تشر زد ربهادریام

".مطمئنم اد،یکه نم دونمیاما من م"

 يو با توسر رمیوگرنه خودم م ارش،یبرو ب. کرده یکه واسه خاطرش خودشو زندان یبچه زن. بچه اشه. کنه یغلط م"

".ارمشیم

هر گونه مخالفت با او  دیترس یم هیو متشنج بود که عط یعصب يخان به قدر ربهادریخواست برود، اما ام یدلش نم هیعط

.گرفت شیراه ساختمان ته باغ را در پ ،یباطن لیرغم م یعل نیبنابرا. باعث شود دوباره سکته کند

و همان طور . برخورد کند برزیبا فر يکرد به طور جد یوادارش م يملود میوخ تیوضع. آنکه در بزند، وارد شد یب او

 یمبل يرو برزیفر. از سالن روشن بود يکم نور در گوشه ا يته و فقط آباژورفرو رف یکیزد، خانه در تار یکه حدس م

.ستادیسرش ا يجلو رفت و باال قاطعانهمحکم و  هیشده بود که عط رهیو به سقف خ دهیدراز کش

".رهیمیداره م يملود"

".خوب، ببرش دکتر کار کنم؟ یچ یگیم": جا خورد، اما به سرعت به حال قبل برگشت و گفت يلحظه ا يبرا برزیفر

شورش رو  گهیتو د. آنقدر خودخواه نباش. اون بچه توئه. برزیخجالت بکش، فر": زد ادیجوش آورد، فر هیعط

که زنت رو از دست  ییفقط تو یکن یم الیخ. زنه یحال آدمو به هم م ختتیر ؟يدید نهیآ يخودتو تو چیه. يدرآورد

ره،یبچه داره از دست م ؟يداد

؟یکش یکه پدرش دکتره؟ خجالت نم یببرمش دکتر در حال یگیمن موقت تو به  اون

رونیب برو

.دست کم اون بچه مادر داشت يطور نیا.يمرد یم کایمل يجا ستیتو با ؟يزنده ا یتو اصال واسه چ. تیخاصیب يا

!اریرو به زبون ن کایشو اسم مل خفه

به  دیکه با زنش مرده و با یبه حال آدم. ه،بدبخت سوز یدلم به حالت م. اراده یرحم و ب یخفه شو ،مردك ب خودت
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.کرد هیحالش گر

.یکن یم یزندگ الیتو خ ریعم هیکن که  هیبرو به حال خودت گر.کثافت برو  رونیب برو

 هیکه با فکر  یتو چ.منه زنده اس الیخ يکه تو یچاره، دست کم اون یکنم؟ بدبخت ب یم یزندگ الیخ ي؟من تو!من

.ینک یم یمرده زندگ

!رونیب گمشو

با  یطوالن یلحظات.بود که کوتاه آمد هیعاقبت عط.شد یکرد و هر لحظه هم بلند تر م یگوش را کم م ادشانیفر يصدا

.رفت رونیشد وازآنجا ب رهیپر از تفرت و تاسف به او خ ینگاه

شد؟ یچ .دیکش یمضطرب و نگران انتظار او را م ربهادرخانیبرگشت،ام يبه اتاق ملود هیعط یوقت

.نیشما نگران نباش. ادیب نیزنگ زدم ماش. رمیم یتلفن یبا تاکس. مارستانیبرمش ب یس خودم م دهیفا یب یچیه

....یول

.امیخودم از پسش بر م.نیکه نگران نباش گفنم

 يدرقه نگاه قدر شناسانه اش را ب ربهادرخانیرفت ،ام رونیرا در آغوش داشت،از در ب يکه ملود یدر حال هیعط یوقت

بود و چنان در  ياز گذشت و بردبار یار که مخزن ياو رابر آورده کند؛دختر يراه او کرد و از خدا خواست تمام آرزوها 

.دیگنج یکرد که به تصور نم یم ثاریراه عشق ا

 یبر نگاهجز اندوه وفقدانش توجه کردو به دور  يزیبار به چ نیاول يپس از آن همه مدت برا برزیه،فریاز رفتن عط بعد

نهییاز جا برخاست و مقابل آ اریاخت یب.فیکث یوانیل زهایتمام م يبود و رو ختهیهمه جا در هم ر. بود ییبلبشو.انداخت

به عقب  ینا باورانه قدم. بود بهیغر شیکرد ، را یبودو نگاهش م ستادهیاو ا يرو وبهیکه  يموجود.ستادیا يواریدی

.حق داشت او را بدبخت بنامد هیعط.و در هم شکسته  شانیپر ياو که بود؟موجود یبراست.برداشت

سال بود او را از خود رانده  کیاز  شیعشقش،که ب ادگاریتنها .شک فرزندش بود یافتاد که ب يموجود ادیبه  ناگهان
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ماند؟ یم یباق شیچه برا گریداد،د یاگر او را هم از دست م.گوشه اش  ریبود ،فرزندش، جگ ماریحاال او ب.بود

 یم.را نداشت یکینینه ،تحمل ا. رفت یخانه پدرش م يو به سو دیدو یمحابا م یب.گرفت شیراه خروج در پ مهیراسس

!يملود.زد ادیدر را باز کرد و فر عیسر یبا حرکت.کرد یم يکار ستیبا

به  یو وقتزد  یشماتت در نگاهش موج م.شد رهیبه او خ یخموده وافسرده سرش را به سمت او برگرداند و مدت پدرش

.شماتت بار بود زیحرف آمد لحنش ن

که به خودش رحم  یکس.يدیو به مرده ها چسب يزنده ها رو ها کرد ؟یکش ینم ؟خجالتيچه به روز خودت آورد نیبب

کنه،چطور ممکنه به بچه ش رحم کنه؟ ینم

س؟اون کجا دیپرس د؟یدر جواب پدر چه داشت بگو.بود ستادهیهمچون مردگان بر جا ا برزیفر

ن جا .سلول خودت وهم يکنه؟ تو برو تو یبرات م یچه فرق! مفلوك! بدبخت:تلخ زد وگفت يلبخند ربهادرخانیام

.بپوس

!پدر

تو تو  يبچه رو ندار نیا اقتیتو ل.يکه بود ییبرگرد همون جا!پدر یپدر ب:زد ادیتمام شد وفر ربهادرخانیام تحمل

.يندار یچیه اقتیل

بچه کجاست؟ دمیپرس:قاطع کفت یورد و بالحنآ نییرا پا شیصدا برزیفر

.مارستانیبردش ب هیعط:نشست وگفت یمبل يرو یبه آرام.از آن او را سرزنش کند شیب دیند زیجا ربهادرخانیام

.خوره یکوزه گر از کوزه شکسته آب م:کرد و ادامه داد زیتمسخر ام يخنده ا سپس

کنه؟ يمن نگهدار ياز بچه  هیاجازه داده عط یپدر ، ک:جلو رفت،مقابل پدرش نشست و گفت برزیفر

!من: قاطعانه پاسخ داد  ربهادرخانیام

...پدر ، من اصال خوش ندارم اون یول
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کس و کارت  یبفهم یگذره؟خواست یم یدو رو برت چ یبفهم یخواست ؟اصاليمدت کجا بود نیا ي؟تویهست یتو ک تو؟

 ه؟خودتیبهتر از عط یاز بچه ت چه کس يواسه پرستار ؟یفهم یم یتازه تو اصال چ.ینخواست...هستن؟نه یتو چه وضع

 شهیبود که مثل هم هیعط. خودشه یهم که سر زندگ انهفرز. و از کار افتاده م ریمنم که پ.يکه معلوم نبود کجا بود

.بچه ت دلسوزتره ياز مادر هم برا یاون حت.خودش رو فدا کرد

ن؟یپرستار نگرفت شیبرا چرا

 هیخوش ندارم عط.نیگرفت یم گهید یکیخوب . کرد و رفت يآخرش هم دزد.ساخت یاما با بچه نم میتهم گرف پرستار

/کنه ياز بچه م نگهدار

اون خراب شده  يخودت رو تو یتا وقت.که هست نهیهم لدیچه خوشت ن ادیچه خوشت ب. از کوره در رفت ربهادرخانیام

کار کنم؟ یمثال چ.به فکر چاره باش  یناراحت یلیاگه خ.رمیگ یم می،منم که تصم يحبس کرد

 لتیعمر خرج تحص هی. یتو نه تنها در قبال بچه ت بلکه در مقابل مردم هم مسئول. بکن يکار هیپاشو .دونم  یچه م من

برکرد سر کار و !مرد ایبه خودت ب.یو موهات رو بلند کن يبذار شیو مثل مجنون ر یگوشه معتکف بش هیرو ندادم که 

!به ترکستان است يرویم. ه که تر نیا1تیزندگ

هنوز با او سر اسزش .دیاینداشت کوتاه ب الیداد اماخ یبه او حق م.شد رهیبه پدرش خ یطوالن یمدت يبرا برزیفر

.نداشت

با در فاصله نداشت که ناغافل  یبه سمت در به راه افتاد،اما هنوز چند قدم یحرف چیه یبعد آهسته از جا بلند شدوب یکم

.بچه به بغل قدم به داخل گذاشت هید و عطدر باز ش

بود که به  ربهادرخانیدست آخر ا. حکمفرما شد نیسنگ یسکوت برز،ویهم فر هیشدند،هم عط خکوبیدو در جا م هر

بچه چطوره؟.حرف آمد

 به اش نیلیس یپن هی.گذشت ریحالش خوبه به خ:بر گرفت،رو به شازده کرد وگفت برزیبه خود آمد،نگاه از فر هیعط
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.نییتبش اومده پا.زدن

.دارو هاشو بدم دیبا.خوابونمش یبرم م یم:رفت ادامه داد یکه به سمت پله ها م یانداخت و در حال برزیبه فر ینگاه او

.را متوقف کرد بزاویفر يبه سمت پله ها نرفته بود که صدا یقدم

!هیعط

.بده ش به من:او دراز کرده بود و گفت يسودستانش را به  برزیفر.به سمت صدا برگشت یو به آرام ستادیا هیعط

شد که انگار  رهیآنچنان به بچه خ برزیفر.را که در خواب بود ، در دستان او گذاشت يجلو رفت وملود یبه آرام هیعط

.آنان نقش بست ينامحسوس بر لبان هر دو يانداخت و لبخند ربهادرخانیبه ام ینگاه هیعط.دید یبار بود او را م نیاول

از بس عرق . لباسها شو عوض کنم دیبا هیکاف گهید:قاطعانه گفت هیسپس عط.منوال گذشت نیبه هم یطوالن یاتلحظ

.داروهاش رو هم بخوره دیبا. سهیکرده لباسهاش خ

.چشم دوخت هیسرش را باال کرد وبه عط برزیفر

.شینیبب یتون یبعدا م: ادامه داد هیعط

 یبچه به بغل از پله ها باال م هیعط یرا در آغوش او گذاشت و وقت يملود یامتناعچیه یب برزیفر. دستانش را جلو برد  و

شد دیپلکان از نظر ناپد يباال چیدر پ هیعط یوقت.ستادیا شیرفت به تماشا

.کرد بیسر او را به رفتن به دنبال انان ترغ يبه پدرش انداخت و امبربهادرخان با اشاره  ینگاه برزیفر

به او انداخت  یبرگشت،نگاه برزیکرد،که با ورود فر یلباس اورا عوض م هیشد،عط يوارد اتاق ملودآهسته  بزیفر یوقت

.خوراند،آماده کردو آهسته او را صدا کرد یم يبه ملود ستیبا یرا که م ییسپس داروها.ودوباره مشغول کار شد

.يشربتت رو بخور دیبا.دارشویب زم،ی؟ عز يملود

وسپس .را از هم گشود شیبایلبان ز نیریش يلبخند هیعط دنیدارش را از هم گشود وبا د چشمان تب یبه آرام يملود

.را خورد شیتن در دادو داروها هیعطیخواسته  بهیاعتراض چیه یب
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خداوندا چقدر او به . ختیر یاشک م یکرد و به آرام یبود و نگاه م ستادهیا يگوشه ا برزیمدت، فر نیتمام ا ودر

!بود هیمادرش شب

22

 نکهیمگر نه ا. داد  یوضع خاتمه م نیبه ا ستیبا یم. و فکر کرد  دیعزلت گز يگوشه  گرید يهفته ا کیبرزیفر

از  شیکار را نکرده بود،بلکه ب نیهمسرش از او خواسته بود تمام عشق و محبتش را نثار فرزندشان کند؟ و او نه تنها ا

.سال او را از داشتن پدر هم محروم کرده بود کی

حق با پدرش بود او زندگان را به حال خود رها کرده و تمام توجه اش را به . زدیدر گوشش زنگ م میپدرش دا يرفهاح

 يدوباره شکسته ها ستیبا یم.بود یاو که هنوز باق ادگاریرا از دست داده بود ، کایاگر مل.مردگان معطوف کرده بود 

فرود  میخاطر در مقابل سرنوشت سر تسل تیبا رضا ستیبا یم. شد یم گرید یداد و آدم یم وندیوجودش را به هم پ

.نداشت نیجز ا يچاره ا. آورد یم

پس ، از جا .نبود زیجا ریتاخ.زدیداد تا فرزندش از او نگر یم رییسرو وضعش را تغ ستیبا یم يزیاز هر چ وقبل

 یم یبه سلمان ستیبا یم.بود تهخیر شیشانه ها يرو شیبلند شده بود و همچون دراو شیموها.برخاست وبه حمام رفت

.را برداشت و دست به کار شد غیت. نداشت  شیااز موه یانبوهش هم دست کم شیر. کردیرفت وآنها را کوتاه م

در خود  قیعم یآرامش. دیبا آب زالل شستشو داد زنگار غم از دل بزدا زیرا ن شیبود ،اشکها ستادهیدوش ا ریز یوقت

. لباسش رفت يبه سراغ قفسه ها.رفت یآب راه م يآمد انگار رو رونیاز حمام که ب. د سبکبار شده بو. کرد  یحس م

به آراستن خود نداشت و اکنون انگار  یلیمدتها بود تما.آورد یمن ادیچه مدت بود عمال از انها استفاده نکرده بود؟به 

.بود افتهیگم کرده اش را باز  تیموجود

 ينگاه کرد وسپس لبخند دشید یم نهییرا که رد آ يموجود یمدت. دش را نشناخت خو ستادیا نهییدوباره مقابل آ یوقت

 یحت.گود افتاده بود، همچنان جذاب بود  رچشمانشیشده وز دهیگرچه صورتش تک. بر لبانش نقش بست تیاز سر رضا
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و عزم  دیکش شانشیربلند و پ يبه موها یدست.افزود یم تشیشده بود برجذاب دایاش پ قهیکه کنار شق يخاکستر يتارها

.سپرد یم غیآنها را به دست ت ستیبا یرفتن کرد م

آن . بازار گفتگو داغ بود . صبحانه نشسته بودند زیسر م یوپدرام اواخر شبقبل از سفر برگشته بودند و حاال همگ فرزانه

. کردند  یم يرنظراظها ایدادند گهگاه سوال  یهم گوش م ربهادرخانیو ا هیکردند وعط یم فیدو از سفرشان تعر

.کرد یم ياورده بود باز شیکه عمه اش به عنوان سوغات برا یاتاق تشسته بود و با عروسک وسطیچهیقال يرو يملود

در آستانه در  برزیساکت شد و به در چشم دوخت ،فر کدفعهیبا شور و حرارت مشغول حرف زدن بود که  پدرام

.کرد یو دخترش را تماشا م ستادهیا

از جا بلند شد ،به طرف . و فرزانه بود که سکوت را شکست . شد  یباورشان نم. کردند یزده به او نگاه مبهت  همه

حالت چطوره؟ نمت،یب یچقدر خوشحالم م!برزیفر: او آغوش گشوده بود گفت يکه به رو یبرادرش رفت و در حال

؟!ادیم ارتیمنو که . پدرامم  سالم من: دست او را فشرد و گفت یجلو رفت ،بگرم. پدرام بود  يبعد نفر

از همانجا که نشسته . دیرس ربهادرخانیبعد نوبت به ام.زد  يهم لبخند برزیفر. هیخنده و سپس بق ریخودش زد ز واول

.تو ایب. يبه جمع ما خوش اومد: بود گفت 

.پسر میرفت یم ،زودتریش یقدر عوض م نیبا رفتن ما تو ا میدونست یاگه م:زد و گفت برزیبه پشت فر یدست پدرام

دست از  يلحظه ا يبرا يملود..بزند ،از کنار پدرام وفرزانه گذشت و به سمت دخترش رفت  یآنکه حرف یب برزیفر

بر گونه اش  يکنار او زانو زد، او را با عروسکش بغل کرد،بوسه ا برزیفر.زد ي،سرش را باال کرد ولبخند دیکش يباز

.ات تنگ شده بوددلم بر: نشاند و نجوا کنان گفت 

اد؟یم ادتیآهسته گفت بابا رو که  برزیفر.معلوم شد  دشیوسف زیر يدوباره لبخند زد، که دندانها يملود

کو؟ تیشهایر: دیپرس دویبه صورت او کش یسپس دست.شد  رهیبه او خ يلحظه ا يبرا يملود

.موش اونا روخورد:خنده اش گرفت وگفت  برزیفر
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خوره؟ یمگه موش مو م: ومعترضانه گغت دیکشرا در هم  شیاخمها يملود

.ینش تیکنم ، اذ یبغلت م یاونا رو زدم که وقت. کردم یشوخ. دلم  زیعز نه

!ها یداد نزن هیسر مامان عط گهید یباشه ،ول. تکان داد  يسر يملود

 ستینگر یآن دو مبه  رهینشسته بود و خ زیکه همچنان سر م هیکرد سپس سرش را برگرداند و به عط یمکث برزیفر

توانست منکر شود که  یحال نم نیارتباط با پدرش ببخشد ،اما در ع يهنوز نتوانسته بود او را بابت برقرار. ،نگاه کرد 

.تشکر به او بدهکار بود کیهیقدر مسلم .شائبه به فرزندش محبت کرده است  یمدت او ب نیتمام ا

.کنم یتو را فراموش نم يمحبتها. هی،عط متشکرم

همان قدر که . کرد و همان گونه که بود ،قبولش داشت  ینا بسامان او را درك م تیوضع هیعط. به تشکر نبود  يازیامان

بار  برزیو فر. تکان داد  يزد و سر ياو تنها لبخند. کرد  یم تیکفا شیزندگان بازگشته بود ،برا يایبه دن برزیفر

بود که وجود  دهیدادن همسرش همواره با او بود ،وقت آن رس ستد گر چه غم از. برگشت  شیسر کار و زندگ گربهید

.عشقش را ارج نهد ادگاریتنها 

را نگه  لیاو قبل از خروج اتومب.گشود  شیرفت ،عطا در باغ را برا یم رونیاز خانه ب مارستانیمه به قصد ب يروز نیاول

او را  يهایبه خرج و تند خوئ يول آن مدت برد بارپاسخ داد و از او تشکر کرد که در ط یداشت ،سالم عطا را به گرم

کردآن لحظات  یاحساس م. گشوده بود  نیراست يمحبتها يرو بهرا  قلبشیچهیدر واقع او در. تحمل کرده است 

.جلوه گر شده است گرید يبه گونه ا یو زندگ دهیرس انیدردناك به پا

بتواند  يد روز.ممکن ب ایآ. عبث گذرانده بود يرا به انتظار آن همه سال نکهیفکر کرد وا هیطول راه در مورد عط در

مهربان  يدختر هیشک عط یاما ب. شد  یهرگز از ذهنش پاك نم کایمل ادینه، رد؟یدر قلب خود بپذ گرید یاورا با احساس

مطمئنا . انست تو یجدا کند ؟ نه ،نم يتوانست او را از ملود یم ایآ. مهربان  يدخترش همچون مادر يوصادق بود و برا

 میآنان خارج شود چه ؟ مثال تصم یاز زندگ يکرد به نحو یقصد م هیاگر عط ای. خورد  یضربه م هیاز عط شیدخترکش ب
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 یم يو کار دیشیاند یم یاساس يبارره چاره ا نیدر ا ستیبا یاو م.نبود  يبه صالح ملود نیگرفت ؟ نهف ا یبه ازدواج م

.ماندگار شود هیکرد که عط

 وست،فرزانهیاو پس از سالها انزوا از الك خود خارج شد و به اجنماع پ یوقت. پا نبود  رید برزیفریشادمانانه  یندگرگو

و  ادیاز همه تمام آنچه را که ممکن بود  شیدرآورند وب ریاو را هم از ان حالت دلگ يگرفتند خانه  میتصم ربهادرخانیوا

 هیشود ،از عط مارستانیعازم ب نکهیفرزانه قبل ازا نیبنابرا.شم بردارند پ يلواو زنده کند از ج يرابرا کایملیخاطره 

کند جادیدر آن ا یاساس يرییو به کمک طوبا خانه را نظافت و تغ ردیکار را به عهده بگ نیا تیخواست مسئول

از .کنند يو نظر خوابگذارند  انیدر م برزیموضوع را با فر نیمعتقد بود بهتر است قبال ا.رفت یبار نم ریابتدا ز هیعط

 یمورد اتهام قرار م رییتغ نیداشت،مطمئن بود خودش بابت ا برزیفر يهیکه از اخالق و روح یشناخت گر،باید يسو

 ربهادرخانیام یو وقت.را به گردن خواهد گرفت تیکه خود مسئول تکار مصر بود و گف نیفرزانه در انجام ا یول.ردیگ

شد و بعد از رفتن فرزانه و پدرام،به همراه طوبا راه ساختمان ته باغ را در  میتسل هی،عطخود را از او اعالم کرد تیهم حما

.گرفت شیپ

تمتم لباسها و .در آمد زیدلپذ یماهرانه،به صورت یونیدکوراس رییشد و خانه تغ زیاز ظهر گذشته بود که همه جا تم یکم

از  بایز یدسته گل هیمنتقل شد و در آخر،عط ین اربابساختما نیزم ریو به ز يبسته بند کایمل یشخص لیعکسها و وسا

 یم.کار تمام بود.انداخت یو نگاه ستادیسپس ا.گذاشت يخور ارناه زیم يرو یباغچه درست کرد و در گلدان يگلها

.توانست به خانه برگردد

ود،در جا خشکش و بمحض ور.دخترش برود دنیو به د دیبشو ییسرحال و قبراق وارد خانه شد تا دست و رو برزیفر

 یاو در خانه چرخ.در کار بود يرادیا یول.بر لبانش نقش بست يابتدا لبخند.و آراسته زیکرده بود،تم رییهمه جا تغ.زد

نبود،و  کایمل ياز آثار لباسها ياثر چیه.لباسها رفت دبه سراغ کم مهیسراس!کایمل يعکسها.زد و بسرعت متوجه شد

...ش،ویکفشها
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 مارستانیاو که در ب.کرده باشد؟فرزانه؟نه يکار نیممکن بود چن یچه کس.فکر کردو  ستادیاوج خشم ا در

.مطمئنا کار او بوئ.هیعط.بود

 منیانفجار وارد ساختمان پدرش شد،فرزانه و پدرام و پدرش در اتاق نش يآماده  یباروت ياو همچون بشکه  یوقت

را  برزیفر نیخشماگ يادهایفر ياو را بخواباند که صدابچه را به اتاقش برده بود تا  هیو عط.بودند يمشغول صرف چا

.دیشن

«من دخالت کنه؟ یبه خودش اجازه داده تو زندگ یک»

«.پسر نییپا اریصداتو ب«:محکم و کوبنده گفت یسرد به او انداخت و با لحن ینگاه ربهادرخانیام

؟...به خودش اجازه داده یک مدیپرس«:آرام تر ادامه داد یبا لحن امد،ویجا خورد اما کوتاه ن برزیفر

«!من«:قاطعانه حرف او را قطع کرد فرزانه

«.یکن یخرحمال ادیشکم پر ازت برنم نیبه عالوه،با ا.يبود مارستانیب يتو تو.یگیدروغ م«:کرد و گفت یمکث برزیفر

سر عقل  ياخو یم یک.يحال همه مون رو به هم زد.يگندش رو در آورد گهیتو د.مودب باش«:شد یعصبان فرزانه

 نیرو بب ییچشماتو باز کن و اونا.کنم حتتینص یستیکه ن ؟بچهیکن یمرده و خاطراتش زندگ هیبا  يخوا یم یک ؟تايایب

«.که واقعا دوستت دارن

 یمکث.گذراند یاش را م يآخر باردار ياو هفته ها.دشوار بود شیبرا دنیکه داشت،نفس کش یطیدر شرا فرزانه

ما دوستت .شه یبرادرم داره مثل شمع آب م نمیداشت بب یچشمم بر نم«:امه دادو اد دیکش قیعم یکرد،نفس

«.بفهم نویا.برزیم،فریدار

 یتلق یرا منتف هیفروکش کرده بود،اما نه آن قدر که قض يحاال خشمشم تا حدود.به او نگاه کرد رهیهمان طور خ برزیفر

«کارو کرد؟ نیا یک یهنوز به ام نگفت یدم،ولیاتو شنحرف يهمه «:همچنان که به فرزانه زل زده بود،آرام گفت.کند

«.وادارش کردم قتیدر حق.من ازش خواهش کردم یکارو کرد،ول نیا ه،اونیعط«:زد ادیاز کوره در رفت و فر فرزانه
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؟...کنه یم الیخ!اون غلط کرد«:اوج گرفت برزیفر يصدا دوباره

حرف دهنت «:خش دار شده بود،گفت تیکه از شدت عصبان ییصدااجازه نداد او حرفش را تمام کند و با  ربهادرخانیام

برو اونارو .نهیزم ریز يتو.برشون دار ؟عکسها؟برویهست یدنبال چ.یکن نیبه اون دختر توه يتو حق ندار.رو بفهم،پسر

«!رونیحاال برو ب.راه ننداز دادیو ب ددا نجایاما ا.و تا آخر عمر نگاهشون کن زیم يرو نیبچ

اما .خانواده اش را از دست بدهد ،دوبارهییهمه مدت تنها نیخواست بعد از ا یدلش نم.ستادیورده اخ کهیبرزیفر

 یدلم نم گهیدم،دیبه همه تون هشدار م یول.کنم،به خودم مربوطه یکار م یبا اون عکسها چ نکهیا«:گفت یهمچنان عصبان

«.م بشه خونهمن وارد  يکس بدون اجازه  چین،هیفهم یکس،م چیخواد ه

...اون.ستین بهیکه غر هیاما عط«:معترضانه گفت فرزانه

«.کس چیگفتم ه«:زد ادیدوباره فر برزیفر

«شکسته؟ يزیچ یاطیاحت یشده؟با در اثر ب دهیخونه ت دزد ياز تو يزیچ«:دیبا همان لحن پرس ربهادرخانیام

«...که نهیموضوع ا.ست،پدرین نیموضوع ا«:جواب داد برزیفر

به نظر من،تو .سر تا پات رو گرفته نهینفرت و ک.یش یو تهوع آور م زینفرت انگ يدار گهید«:زد ادیفر ربهادرخانیام

 سادهیدرگاه وا نیا ياون روز صبح که تو.یکن یم هیت گر یارادگ یواسه خودت و ب.یکن ینم هیگر کایمل يبرا

پسر من  گهیتو د.رمتیبپذ يطورنیتونم ا یگه نمید.اشتباه کرده بودم نمیب یم ،امايکردم عوض شد الی،خيبود

«.یستین

در ظاهر شد و  يبود،در آستانه  ستادهیپله ها ا نییصدا پا یو ب دهیآنان را شن يکه تمام حرفها هیموقع عط نیهم در

«.ه،منمیادیز نجایکه ا یکس.اون هنوز پسر شماس.نه،شازده«:گفت

 یاما اشتباه م.کردم تا ابد دوستت خواهم داشت یم الیخ«:اعتنا ادامه داد یقاطع و ب یکرد و با لحن برزیرو به فر سپس

مثل شازده و  ياز پدر و مادر.توز و مغز بسته نهیآدم ک هی.یهست يتو آدم خودخواه و متکبر.يرو ندار اقتشیتو ل.کردم
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«.دهیمثل تو بع يخانم سادات،بچه ا

«!؟یبزن نیمنو تخم يکه بخوا یهست یتو ک«:پرخاش گفت برزیفر

 یتره هم برات خرد نم گهی؟دیهست یک یکن یم الیهستم؟تو خ یمن ک«:جواب داد يبه همان تند یهم با لحنهیعط و

«...مطمئنم اگه مادرش زنده بود.دارم واسه خاطر خودشه،نه تو یبچه ت رو نگه م ینیب یاگه م.کنم

«.ياریاسم مادر اونو به زبون ب يندار حق»

 یمرد،کمتر فتنه به پا م یزودتر م یهرچ.حقش بود.مرده و به درك و اصل شده از نظر من اون.ارمیزبون نم باشه،به»

«!زنت خوش باش ياون خراب شده و با مرده  يتو هم برگرد تو.کرد

تا توانست بر خودش مسلط  دیکش قیچند نفس عم.کرد یم یرا بسته بود و احساس خفگ شیبغض گلو.کرد یمکث او

بجه رو «:بهادرخان کرد و گفت ریبرگرفت،رو به فرزانه و ام برزیفراز اشکش را از  سیشود،سپس چشمان خ

«.غصه بخوره نینذار.سپرمش یبه شما م.خوابه یم یدو ساعت یکی.خواباندم

«ه؟یمنظورت چ«:خورد کهیفرزانه

 ادتی.به ات گفته بودم.بارها رفتم و حمافت کردم که برگشتم.وقت نبوده چیه.ستیمن ن يجا نجایا.برم دیبا.رمیم من

«.ومدمیم ستیبا یاد؟نمیم

«.کنه یاز غصه دق م يملود.يبر دیتو نبا.هینه،عط«:و گفت دیجلو دو.هول شد فرزانه

 ریتحمل تحق گهید.زهیآقا نفرت انگ نیبکنم از نظر ا يمن هر کار.نداره،فرزانه جون يا دهیفا گهید.تکان داد يسر هیعط

«.رو ندارم نیو توه

«.میما همه دوستت دار.داره،دختر ياون چه نظر ستیمهم ن«:دخالت کرد ربهادرخانیام

به جنجال خاتمه دهد،وارد بحث شد و رو به  نکهیا دیکرد،به ام یکه تا آن موقع ساکت نشسته بود و فقط گوش م پدرام

تو  يزیکنه،اما چ یم يادیهارت و پورت ز.شناسم یرو خوب م برزیآقا فر نیخواهر زن جان،من ا نیبب«:گفت هیعط
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«.ارهیاز دل شماها در ب يطور هیخواد  یو دلش م مونهیاالنم از رفتارش پش نیمطمئنم هم.ستیدلش ن

«ق؟یکنم،رف یخالف که عرض نم«:دیپرس برزیرو به فر سپس

.رفت رونیعقبگرد کرد و از اتاق ب یحرف چیه یو ب دیبلند کش یچند لحظه به او زل زد،سپس آه يبرا برزیفر

 یکه سع یرا پاك کرد و در حال سشیخ يبا پشت دست گونه ها هیدست آخر عط.سکوت برقرار شدکوتاه  یاز مدت بعد

«.شه یدرست م یاگه من برم،همه چ.بهانه س شیباق.دعواها سر لحاف مالس يهمه «:کرد بزور لبخند بزند،گفت یم

حرفو  نیا«:کشاند،گفت یم طور که او را به سمت مبل نیاو حلقه کرد و هم يجلو رفت،دستش را دور شانه  فرزانه

«.شده وونهیانگار اون د يخودت که شاهد.نزن

روز نظرش برگرده،اما معلومه که  هیدیکردم شا یم الیخ.که او از من متنفره نیدون یتون هم م هیدونم،بق یمن م.نه»

«.نیرس یمن زودتر برم،شماها زودتر به آرامش م یهر چ نیبنابرا.افته یاتفاق نم نیا

 نیکه بدون ییجا هیرمیم گهیدفعه د نیا«:به او اجازه نداد و گفت هیخواست باز هم مخالفت کند که عط یمفرزانه

«.میعمو شیراستش فکرکردم برم شمال پ.کجام

 دیآورد که چرا با یو برهان م لیرا منصرف کنند و او دل هیکردند عط یم یآنان سع.افتیادامه  گرید یمدت بحث

خواهد کرد،اما به هر حال  یتاب یدانست آن دختر کوچولو هم ب یشد و م یتنگ م يملود ياقدر مسلم دلش بر.برود

بچه را از او جدا خواهد  برزیکه فر دیخواهد رس يدانست روز یم یبه خوب هیبود و عط ریاجتناب ناپذ ییجدا نیا

خردسال تر بود و زودتر به  يودشد هم مل یبه بچه دلبسته نم نیاز ا شیهم او ب يطور نیا.پس هرچه زودتر بهتر.کرد

.کرد یعادت م زیهمه چ

 يخانه  يکرد او به جا شنهادیست،پ یقاطعانه بر سر حرف خود باق هیاست و عط دهیفا یاصرار ب دید ربهادرخانیام یوقت

 هیعط.دتوانستند گهگاه به او سر بزنن یم یهمگ بیترت نیبه ا.خود آنان برود و در آن جا مستقر شود يالیبه و شیعمو

 یاز جا و مکانش مطلع بودند و م.نخواهند داشت یمطمئن بود پدر و مادرش هم مخالفت.زفتیفکر کرد و پذ يقدر
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.بروند دنشیتوانستند به د

23فصل

ملودي . رفته بود ، اما مشکالت همچنان بر جاي خود باقی بود که هیچ ، مشکلی هم بر مشکالت افزوده بود  عطیه

.شده و عرصه را به همه تنگ کرده بود ، بخصوص بر فریبرزکوچولو بهانه گیر 

فرزانه در وضعیتی نامناسب به سر می برد و ماه آخر بارداري را طی می کرد ، تا جایی که می توانست نهایت سعی  گرچه

. ر رفتار داده بود ملودي به گونه اي وحشتناك تغیی.خود را به کار می برد تا ملودي را آرام نگه دارد ، ولی موفق نمی شد 

غذا نمی خورد و هر کس سعی . هر چه را دم دستش بود ، می شکست . کرد  یبدخلق و لجباز شده بود و دائم گریه م

بسختی می . می کرد غذایش را به او بخوراند ، او با مشت و لگد واکنش نشان می داد و بشقاب غذا را بر می گرداند 

خالصه تمام . گذاشت  یمی برد ، فریادزنان ا زخواب می پرید و خانه را روي سرش مخوابید و همین که باالخره خوابش 

.اهل خانه را به ستوه آورده بود

یکریز به زمین و زمان . این میان ، امیربهادرخان که چندان حال خوشی نداشت ، بیشاز همه خلقش تنگ شده بود  در

.ب تمام این بدبختیها شده استناسزا می گفت و پسرش را تف و لعنت می کرد که مسب

پستار آمد ، اما او هم بیش از چند روز نتوانست دوام بیاورد و فرار . آخر فریبرز ناچار شد پرستاري استخدام کند  دست

.را بر قرار ترجیح داد

روز به روز رنجورتر و پژمرده تر می شد و فرزانه که او را همچون جان دوست داشت ، تصمیم ملودي

که البته این . به هر نحو ممکن یا عطیه را برگرداند یا بچه را پیش او ببرد تا شاید این وضع نابسامان خاتمه یابد گرفت

بنابراین ، فرزانهکه بعد از آن بحث و جنجال عمالً با فریبرز قهر بود ، تصمیم . مساله مستلزم جلب رضایت فریبرز بود 

.رودگرفت علی رغم میل باطنی به سراغش ب

مشکالت اخیر بیش از . تازه از بیمارستان برگشته و از شدت خستگی همان طور با لباس روي مبل لم داده بود  فریبرز
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بخوبی واقف بود از . می بایست براي نجات فرزندش از این بحران روحی کاري می کرد . پیش او را از پا انداخته بود 

می توانست به او رو بیندازد ؟ بارها و بارها به عناوین مختلف  هناما چگو. دست هیچ کس جز عطیه کاري ساخته نیست 

جز کینه و نفرت احساسی از خود بروز نداده بود تا اکنون . او را آزرده و شخصیت و غرورش را زیر سوال برده بود 

.ر می رفتحاال می فهمید وجود عطیه چه نعمتی براي دخترش به شما. انتظار داشته باشد از او روي خوش ببیند 

چرا از او متنفر بود ؟ مگر نه اینکه در دوران کودکی و نوجوانی بشدت او را دوست داشت ؟ پس چرا حاال نمی  براستی

او . توانست وجودش را تحمل کند ؟ آیا دلیلش این بود که عطیه با پدر او رابطه برقرار کرده بود ؟ بله ، حتماً همین بود 

ع را از ذهن پاك کندو همین باعث می شد به هر نحو ممکن در صدد آزار اد بر بیبید و هرگز نتوانسته بود این موضو

.قلبش را بشکند

مگر نه اینکه عطیه بی محابا نشان می داد عاشق اوست ؟ در آن صورت چگونه توانسته بود با پدرر او رابطه برقرار  اما

براي خاطر او از تمام لذتهاي زندگی چشم بپوشد و  کند ؟ مگر ممکن است زنی تا پاي جان مردي را دوست بدارد ،

دست کم در . نرد عشق ببازد ؟ دور از عقل به نظر می رسید  بظاهرجوانی خود را فدا کند ، آنگاه با پدر آن مرد حتی 

.مورد زنی همچون عطیه

هر چه بیشتر پرده هاي . ت در عمق وجود خود به دنبال روزنه اي از عشق و محبت نسبت به عطیه ، به جستجو پرداخ او

پس چرا نمی توانست با خود . احساسش را کنار می زد ، بیشتر پی میبرد آن قدرها هم که نشان میداد از او متنفر نیست 

عطوفت رفتار کند ؟ شاید براي اینکه هنوز خود را نسبت به همسرش  بهو احساسش کنار بیاید و حتی براي یکبار با او 

اما به چه قیمتی ؟به قیمت از دست دادن فرزندش ؟. ی خواست وفادار بماند وفادار می دید و م

سوالهاي زیادي در مورد عطیه در . میخ واست به نابسامانی روحش پایان دهد و خود را از گرداب تردید برهاند  دلش

.ذهن داشت که می بایست جوابشان را می یافت

سست و بی حال از . کسی به سراغش آمده بود . دریاي تفکر به سطح کشید ضربه اي به در خورد ، او را از اعماق  صداي
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.روي مبل بلند شد و به طرف در رفت

.البته اگر داد و فریاد راه نمی اندازي. می خوام باهات حرف بزنم : بمحض باز شدن در ، گفت . پشت در بود  فرزانه

.بیا تو: بی اعتنا خود را کشید و گفت  فریبرز

سپس بی مقدمه . با قدم هاي سنگین و اردك وار وارد شد و صبر کرد تا فریبرز در رابست و به او ملحق شد  هفرزان

.چینی شروع کرد

.بگم داري دستی دستی بچه ت رو نابود می کنی، اونم فقط به دلیل خود خواهی و غرور بیجات اومدم

حاال چرا نمی شینی ؟: با لحنی سرد گفت  فریبرز

ی آنکه در ادامه ي حرفهایش وقفه ا ي حاصل کند ، به سمت مبلی رفت و تنه ي سنگین خود را روي آن انداختب فرزانه

.

. دونم چرا نمی خواي بفهمی که دور کردن عطیه از اینجا نه تنها به نفع بچه نیست بلکه باعث می شه اون دق کنه نمی

ی ؟آخه تو چه پدري هست.ملودي داره از دست میره ، فریبرز 

.هر کاري از دستم برمیومده کردم من

اینو نمی فهمی ؟ تو داري بچه ت . اون عطیه رو می خواد . چی کار کردي ؟ براش پرستار گرفتی ؟ هنر کردي  کردي؟

.راستش اومدم بگم خیال دارم بچه رو ببرم پیش عطیه و بهنره تو هم موافقت کنی. رو فداي نفرتت می کنی ؟ 

اگه نکنم ؟ و

همه مون هر چی می تونستیم به اش محبت کردیم ، ولی بی . من تمام سعی خودمو کرده م . از غصه دق می کنه  بچه

.فایده بوده

.خودم یه فکري براش می کنم: رویش را به سمتی دیگر برگرداند و گفت  فریبرز

ملیکا مرده و رفته . ت اهمیت نمی دي تو به هیچ کی جز خود: این حرف یکدفعه فرزانه از کوره در رفت و فریاد زد  وبا
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تو کی می خواي این واقعیت رو بپذیري ؟تو با این راهی که در پیش گرفتی ، همون رو بیچاره . ، دیگه م برنمی گرده 

. و با این اعصاب داغون می ترسم آخرش یه بچه ي ناقص به دنیا بیارم  رمپدر بیماره ، منم که می بینی ، باردا. کردي 

.گاهی احساس می کنم اصالً نمی شناسمت. فقط خودتو می بینی . تو که برات مهم نیست  گرچه ،

:دستش را باال برد و گفت. شده بود زیصبرش لبر يهم کاسه  برزیفر

از همه تون  شتریدم ، بلکه ب یم تیمن نه تنها به سالمت فرزندم اهم.... میشو با هم راه بر ادهینگهدار ، پ نجایهم-

کنم؟  هیعط میتقد یزنم رو دو دست ادگاریکار کنم؟ تنها  یچ یگ یحاال م.، کردم دهیرس یبه عقلم م يهر کار. شمنگران

تونه  یم یزن نیچن ست؟یو اصال قابل اعتماد ن ختیو با پدرمون رو هم ر دکر انتیما خ يکه در خفا به همه  یکس میتقد

...من باشه؟ اون هرزه يبچه  يبرا یخوب یمرب

هم . ير یم یطرفه به قاض هیيو دار يخبر ندار یچیتو از ه. یکن نیدم به اون توه یاجازه نم. برزیت رو ببند ، فردهن-

.باش تا برگردم نجایهم. هی، هم به عط یزن یبه پدر تهمت م

بود که  دهینکش طول قهیاز ده دق شیو ب. رفت رونیکه در توانش بود ، از جا بلند شد و از خانه ب یسرعت نیبا آخر فرزانه

:کرد ، گفت یدراز م برزیرا به طرف فر يکه کاغذ یبرگشت و در حال

، اگه دلت خواست با هم حرف  ياونو خوند نکهیبعد از ا. یکش یمطمئنم بعدش از خودت خجالت م. بخون نویا ریبگ-

.میزن یم

بار محکم در را پشت سر خود  نیت ، و اپرتاب کرد و دوباره او را تنها گذاش برزیفر يپا ينامه را جلو نیخشمگ او

.کوفت

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

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

هم بر خشمش نسبت به پدر  شیاز پ شیبه پدر او نوشته بود ، خواند و هربار ب هیرا که عط يبار نامه ا نیچند برزیفر
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 یلحظات ي، برا دیاز خواندن دست کش یو باالخره وقت. را آزرده بود هیکه عط دیافزوده شد و هم از خودش خجالت کش

.نگاهش را به روبرو دوخت يمتاثر و نادم همچون مجسمه ا یطوالن

ازنده اش که نه بر یسن و سال عاشق شده بود ، آن هم عاشق کس نیتوانست به خود بقبوالند که پدرش در ا یم چطور

 ینه، با عقل جور در نم. که او را از بدو تولد در دامان خود پرورده بود یبود و نه متناسب با سن و سال او؟ عاشق کس

 دیگنج یدر تصورش نم. احمقانه ینمود و حت یم لیبشدت ثق. بودقدرها آسان ن«آ برزیفر يبرا قتیحق نیدرك ا. آمد

. شده باشد یحماقت بزرگ نینداشت ، مرتکب چن يدیترد شیواال تیو شخص خواند و در شعور یکه او را پدر م يمرد

 ناگهانفکر باعث شد  نیگناه بود و ا یب یماجرا به راست نیاو در ا. به خطا رفته است هیدر مورد عط دیفهم یحاال م

ر سر پدرش فرود توانست تمام خشم خود را در قالب کلمات ب یکاش م. ردیاز پدرش به دل بگ قیعم يا نهیک برزیفر

.فکر منصرف شد نیاز ا نیبنابرا. را تحمل کند يهنجار نیآورد ، اما پدرش بدحالتر از آن بود که بتواند چن

کرد؟ یچه کار م ستیبا یم پس

فرستاد که موجب آن همه رنج در او شده و  یو بر پدرش لعنت م دیکوب یم واریبود که با مشت به د یعصبان يقدر به

 ستیبا یدانست و م یم هیعط ونیخود را مد. کرده بود لیتبد یاز شک و بدگمان یاش را به جهنم یندگتمام لحظات ز

زشت او را  يبدهد ، بلکه چون سالها صبورانه رفتارها پاسخبخواهد به عشقش  نکهینه ا. آورد یاز دلش در م يبه نحو

.حفظ کند رانگیبود تا عزت و احترام پدرش را نزد د اوردهیتحمل کرده و دم بر ن

کار کردم؟ ی، من چ ایخدا: دینال صالیسر است از

انداخته بود ، و از خودش  رونیب لشیرقت بار او را از اتومب یتیرا به باد ناسزا گرفته و با وضع هیافتاد که عط يروز ادیبه

 دیشا. کرد یم يارک ستیبا یم. داد یآزارش م یو شرمندگ یمانیاحساس تاسف و پش. داشت بیغر یحال. شد زاریب

 یم. با او شرم داشت ییارویاز رو. کار نبود نیمسلم خودش قادر به ا دراما ق. بود که او را برگرداند نیکار ا نیبتر

تنها راه نجات  شیو محبتها هیکه وجود عط تیواقع نیو درك ا یمانیاحساس پش. شد یدست به دمن خواهرش م ستیبا
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شامل  هیعطعفو بخشش  دیتا شا ردیگ شیدر پ گرید یقیگذشته طر يجبران خطاهافرزندش است ، او را مصمم کرد به 

.حالش شود

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

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

مدارس آن از  یکیکار داده بود تا در  يتقاضا. گذاشت یکشل کننده را پشت سر م ییروزها يدیدر اوج نا ام هیعط

 یم یط يمراحل ادار ستیبا یکرده بود ، م يریشود، اما از آنجا که حدود دو سال از کار کناره گ سیمنطقه مشغول تدر

بزرگ و ساکت  يالیدعوت به کار ، در آن و يو در انتظار ورقه  زانیو او دور از عز. شد تا دوباره او را به کار فرا خوانند

کوچک در کنار در  یو همسرش بودند که آنان هم در ساختمان الیو داریمونس او سرا تنها. گذراند یروز و شب را م

 يبود هر کار گفتههی، بارها به عط داریسروناز ، زن سرا. دشانید یفقط گهگاه م هیکردند و عط یم یباغ زندگ يورود

 يداد تمام کارها یم حیرفت و ترج یحوصله اش سر م يکار یاز شدت ب. بار نرفته بود ریز هی، اما عط دیدارد به او بگو

و  ختیر ینفر آدم بود ، ب کی. هم نداشت يادیاما کار ز. روزانه ، شخصا انجام دهد دیو خر الیخود را اعم از نظافت و

 يا ختهیاش شده بود ؛ آم یاز زندگ يگریگذشت ، کشنده تر از هر زمان د یکه بر او م یقیدقاساعتها و  نیبنابرا. پاش

 ستنیکرد شهامت ز یکه احساس م دید یگاه چنان عرصه را بر خود تنگ م. یاندوه و عشق و حسرت و دلتنگ از درد و

 شیذلت را به جان بخرد و دوباره پ ويبارها به سرش زده بود خوار. کرد یرا از دست داده است و از خدا طلب مرگ م

.برگردد زانشیعز

 یداشت؟ براست یرا م یو خوشبخت یلحظه خوش کیسوزاند و حسرت یاش را م نهیرنج فراق س ستیبا یم شهیهم چرا

بکشد؟ دكیاز غم و حسرت را با خود به  يتا آخر عمر کوله بار ستیبا یم ایچه بود؟ آ یسهم او از زندگ

 نیبود ، زم نیسنگ يرا که تا حدود دشیخر یلونینا يها سهیک يفکر کوله بار خنده اش گرفت و چند لحظه ا از

را  یلونینا يها سهیخورد؟ دوباره ک ینفر آدم چقدر م کیکرده بود؟ مگر  دیچه آن همه خر يبرا دیصال نفهما. گذاشت

خاتمه  شیو تمام رنجها ییبود به تنها دهیوقتش رس. کرد یبه حال خود م يفکر ستیبا یبله ، م. برداشت و به راه افتاد
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که جز  یزد و خود را از اسارت عشق یرا م زیهمه چ دیق ستیبایم. از حد توانش تحمل کرده بود شیهم ب نجایتا ا. دهد

کم پدر و  دست،  بیترت نیبه ا. کار ازدواج بود نیا يو تنها راه ممکن برا. دیرهان ینداشت ، م یحاصل یستیزوال و ن

.رساند یم شانیمادرش را به آرزو

رفته بود آن  ادشیظاهرا . نکرد دایت ، آن را پگش دشیگذاشت و به دنبال دسته کل نیبارش را زم. بود دهیخانه رس به

.، و زنگ زد اوردیرا با خود ب

-:تا بناگوش باز شد و گفت ششیاو ن دنیبعد ، سروناز در را باز کرد و با د يا لحظه

.خانم هیمزده بده ، عط-

.توانست حدس بزند ینم هیعط

شده؟ یچ-

که اومده؟ یاگه گفت-

.آمده بود برزینه ، حتما فر... پس . توانست سفر کند یاما او که نم. ه بودحتما فرزانه آمد. فرزانه

اومده؟ یک نمیبگو بب. ، سروناز ينصفه جونم کرد-

پدرت: اشره کرد و گفت  الیبا سر به سمت و سروناز

؟یچ يپدرم؟ برا-

افتاده باشد؟ یشازده اتفاق يممکن بود برا یعنی. بند دلش پاره شد ناگهان

.دیدو الیرها کرد و به سمت و نیزم يرا همانجا رو دشیخر يها سهیک او

!بابا-

و به استقبالش رفت دیرا شن هیعط يبه در نشسته بود که صدا کیمبل نزد نیاول يرو عطا

.وارد شد مهیسراس هیعط
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شده بابا؟ یچ-

.دیخند عطا

 یو سرحال م يآرامش دار نجایکردم ا یم الیخ ؟يسلم ، دختر؟ اول بگو حالت چطوره؟ چرا انقدر الغر شد کیعل-

.یش

.مسلما اگر اتفاق بد افتاده بود ، عطا ان طور خندان نبود. کاست هیاز اضطراب عط يعطا آرام بود و تا حدود لحن

:گفت هیعط

کشونده؟ نجایشما رو به ا یچ نیحاال بگ. رنگه نی، آسمون هم يکدوم آرامش ، باابا؟ هرجا بر-

:کرد و گفت يخنده ا عطا

.خواستن تو رو برگردونم-

:رفت ، گفت یکه از کنار پدرش به سمت وسط هال م ینازك کرد و در حال یپشت چشم. جا خورد هیعط

.ستمین ایمن ب. نیهمه راه رو اومد نیا خودیبگم ب دیاگه شازده خواسته که با-

:نشست و گفت یهمان مبل قبل يرو. دیدوباره خند عطا

؟یخان خواسته چ برزیگم فراگه ب-

چطور ممکنه . اون از من متنفره. نیگ یدروغ م":چشمانش پر از اشک شد و گفت. شد یباورش نم. خشکش زد هیعط

"فرستاده باشه دنبالم؟

"!افتاده ینکنه واسه بچه اتفاق".هول برش داشت کدفعهیکرد و  یمکث او

".فتادهیبراش ن يکنه ،اما اتفاق بد یتو رو م یالبته دلتنگ. ش خوبهبچه حال. نه بابا جون":با همان لحن آرام گفت عطا

 یزود ازدواج م ایرید برزی؟فریاما تا ک. خواست یتر و خشک کردن بچه اش م ياو را برا برزیفر!بود نیموضوع ا پس
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.دندیکش یزجر م نیاز ا شتریب ي،هم او و هم ملود بیترت نیبه ا. گرفت یکرد و دوباره بچه را از او م

به اش . ستمیمن لَله ن. واسه بچه ش بکنه گهیفکر د هیبرزیبهتره فر. امینم!نه":قاطع نظر خود را گفت یبا لحن هیعط

"!بره به جهنم نیبگ

نوه  ين،پایاما جز ا. ینیب یخودت م يایب. کرده رییتغ یلیخان خ برزیفر. نزن،دختر حرفینجوریا":به التماس افتاد عطا

بره به  میبه آقا بگ میتون یما که نم. رهیگ یتورو م يبهونه . خوره ینم یچیه. رهیم نیداره از ب بچه. س آقا وسطه

".میبر فتیواسه خاطر من و مادرتم شده،راه ب وپاشو بساطت رو جمع کن . م؟پاشویتون یجهنم،م

را کف  برزیحق فر ستیبا یم رد،امایبگ دهیشازده را ناد يتوانست محبتها یاو نم. حق با پدرش بود. سکوت کرد هیعط

.گذاشت یدستش م

*******

در اعماق وجودش دستخوش  هیگذاشت و عط یرا پشت سر م یو خم کوهستان چیپر پ يزوزه کشان جاده ها اتوبوس

 یآبستن چه حوادث ندهیرفت؟آ یبه کجا م. کرد یداده بود و فکر م هیتک یصندل یسرش را به پشت. بود بیغر یاحساس

؟او بود يبرا

در . اش نقش بسته بود یبر چهره نوران یشگیکه همان تبسم هم دیو ناگهان فخرالسادات را د. خوابش برد یک دینفهم

او لبانش به خنده گشوده شد  دنیبا د. افتاد هیکرد که چشمش به عط یاتاقش در کنار شازده نشسته بود و با او گفتگو م

با انشگت سبابه دست  یحرف چیه یدست او را گرفت و ب رالساداتفخ. جلو رفت هیو عط. برود کیو اشاره کرد که نزد

. نشسته بودند گریکدیپنجره در کنار  يدو مرغ عشق لبه . به آن سو نگاه کرد هیو عط. به پنجره اشاره کرد گرشید

ه نگاهش را از مرغان برگرفت و به فخرالساداتدوخت، و در نگاه او خواند که آن دو مرغ عشق متعلق ب هیعط

.از جانب فخرالسادات به او يا هیاوست؛هد

.پدرش او را به خود آورد يصدا نکهیتا ا. زمان و مکان را گم کرده بود یطوالن یقیدقا ي،برا دیاز خواب پر یوقت
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"خوابت برده بود؟"

"بابا؟":کوتاه گفت یتکان داد و بعد از مکث دییتا يبه نشانه  يبا لبخند سر هیعط

"جان بابا"

".تا مرغ عشق ه؟دویخواب چ يمرغ عشق تو ریتعب"

جفتش سر  یتونه ب یم مرغ عشق نم دهیاما شن. شگون داره دنیکال خواب مرغ رو د یول. دونم بابا یمرغ عشق رو نم"

".کنه

خوابش . داد و چشمانش را بست هیتک یصندل یاو دوباره سرش را به چشت. نقش بست هینامحسوس بر لبان عط دیلبخن

.خواست فکر کند یم. آمد ینم

* * * * *

دلش . دیدو یساختمان ارباب يخودشان رها کرد و به سو يخانه  وانیرا در ا شیساکها. به محض ورود معطل نکرد هیعط

.دیکش یآنها پر م يهمه  يبرا

".فرزانه؟من اومده م ییکجا!فرزانه"

.دیرا رها کرد و به سمت سرسرا دو شیهایبازرها شده از کمان،اسباب  يهمچون چله ا هیعط يصدا دنیبا شن يملود

و . او آغوش گشود يزده زانو زد و به رو جانیو ه انیگر. افتاد يبود که چشمش به ملود ستادهیوسط سرسرا ا هیعط

که بر سر و  یدر حال هیکردند و عط یم هیهر دو گر. را در آغوش او انداخت د،خودیدو یکه م یبا همان سرعت يملود

. رفت یم کرد و قربان صدقه اش م شیکرد،تماشا یاو را از خود دور م کباریزد،هر چند لحظه  یبوسه ميملود يرو

.است ستادهیا شانیبه تماشا یاز آن دو متوجه نبود کس کیچیبود و ه یدنید يصحنه ا

دو طرف فشیکه با دستان کوچک و ظر یدر حال يملود. فرش وسط سرسرا ولو شدند يهر دو همانجا رو باالخره
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 گهی،دیمامان عط":او دوخت و ملتمسانه گفت انیکرد،نگاه پاك و معصومش را به چشمان گر یرا لمس م هیصورت عط

"؟يذار یتنهام نم

 ینم. رم یجا نم چیه گهید. ذارم یتنهات نم گهید. دلم زینه ،عز ":را با پشت دست پاك کرد و گفت شیاشکها هیعط

"...چقدر دلم برات تنگ یدون

 ستادهیدر ا يدر آستانه  برزیفر. کاره بگذارد، و به سمت صدا برگشت مهیباعث شد او حرفش را ن يتک سرفه ا ایصد

.رعشه بر اندامش افتاد اریاخت یب هیعط. کرد یبود و نگاهش م

".هیسالم عط"

.دهانش خشک شده بود. تکان دهد يفقط توانست سر هیعط

".نیهست گهیردم شما دو تا عاشق همدک ینم دم،باورید یاگه به چشمم نم دیشا"

"؟یمگه شک داشت":لب گفت ریز هیعط

باهات  دیبا. من کارت دارم. من شیپ ایب يوقت کرد":او را نگاه کرد و سپس گفت يچند لحظه ا. نداد یجواب برزیفر

".حرف بزنم

"؟یراجع به چ"

".یفهم یم يایب یوقت ":گفت برزیفر

.را برگرداند و رفت شیرو و

با او  برزیفر یعنی. بار در سکوت نیفشرد،اما ا نهیرا در بغل گرفت و او را به س يدوباره ملود هیعط برزیاز رفتن فر بعد

چه کار داشت؟

اول  يکرد مثل روزها یتر شده است؟ احساس م میفرق کرده و مال برزیاحساس کرده بود که رفتار فر یاو به درست ایآ

 يبرا برزیحاال فر. از مهرش نتوانسته است عشق او را در قلبش خاموش کند ید و تهرفتار سر یاو را دوست دارد و حت
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.با او چه کار داشت؟مهم نبود یعنی. ییو به تنها لوتبار خواسته بود با او صحبت کند، آن هم در خ نیاول

.بود که باالخره او را به حساب آورده بود نیا مهم

* * * * *

متوجه فرزانه شد که او محتاطانه از پله ها  هیعط یوقت. بود ستادهیآن دو ا يبه تماشا انیگر یبا چشمان زین گرینفر د کی

چند لحظه هر دو  يبرا. را در آغوش داشت،از جا بلند شد و به طرف فرزانه رفت ياو همچنان که ملود. آمد یم نییپا

آورد، سپس فرزانه صورتش را جلو. در سکوت چشمان اشکبارشان را به هم دوختند

 نجایا. يخوب کرد.که بر گشتم ینیب یم:وگفت دیخند هیما چطوره؟عط يحال دختر فرار:بر گونه او زد وگفت يا بوسه

سپس فرزانه با خنده به . شه یم دایسر وکلشون پ گهیشازده کجاست؟پدرام برده ش دکتر،االن د. نداشت  ییتو صفا یب

 ریو ام دیخند یپدرام م.بر گرداند يرا به سمت در ورود شیرو هیعط.اده بودنحالل ز ایب:رو به رو اشاره کرد و ادامه داد 

فرزانه را به حال خود گذاشت و بچه بغل به سمت  هیعط.دوخته بود هیبهادر خان نگاه ماالمال از عشق و محبتش را به عط

يجراُت دار:گفت رامبعد پد. یخوشحالم که برگشت.ماهت يسالم به رو.بهادر خان جواب داد ریاول ام. سالم. آنان رفت

 دند،ویشام حاضر شود،گفتند و خند یتا وقت.رفتند منیبه سمت اتاق نش یو دسته جمع دندیخند یهمگ!برو گهیدفعه د هی

گفت و رفت تا  ریشب بخ هیوبعد از شام،عط. نرفت نییپا هیاز بغل عط يلحظه ا يبرا یحت يمدت ملود نیدر تمام ا

ساعت را در اتوبوس و جاده گذراندن، خسته اش  نیشب قبل و چند یخواب یب.بدهم بخوا را بخواباند وخودش يملود

دست در  یوقت.رفت یم برزیبه سراغ فر ستیبا یآمد زودتر به رختخواب برود،اما قبل از آن م یکرده بود و بدش نم

برام  یشکیه يتو نبود یوقت.گمیمکه  ،مامان؟معلومهیگیامشب برام قصه م:گفت ياز پله ها باال رفتند،ملود يدست ملود

شبها کجا  ،مامان،تویراست.دنیخواب یرفتن م یکار داشتن؟م یچ.حتماَََ شبها کار داشتن  زمینداره عز یبیع.گفتیقصه نم

سرش را تکان داد و  ي؟ملوديدیمگه اونجا رو ند.یاتاق بغل نیاتاق خودت کجاس؟هم.اتاق خودم ي؟تویخواب یم



کتابخانه نودهشتیا  زهرا متین -بیداري دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 283

 يبرا یجواب هیعط.عمه فرزانه و عموپدرام ن؟مثلیخواب یاتاق نم هیيبا هم تو برزیفرو وبابا اما چرا ت.دمیچرا،د:گفت

حواس او را پرت  يداد به نحو حیترج نیبنابرا.ستیاش ن یدانست او مادر واقع ینم يملود.پرسش کودکانه او نداشت 

قصه آقا گرگه رو برات گفته .گمات قصه برختخواب تا بر يحاال بپر تو.يدیخوابت رو هم که پوش گه،لباسیخوب د. کند

دستش گرفته بود  کیرا در  هیهمچنان که دست عط يملود... .نبود یکیبود  یکی.خوب ،پس گوش بده .بودم؟نه

 ادیبه .شد رهیاو خ یملکوت يهمانجا نشست و به چهره  هیعط.فرو رفت قیعم یخواب گر،بهیوعروسکش را با دست د

 ایمادر؟پرستار؟ .دارد یدانست در آن خانه چه سمت ینم زیدر واقع خود ن.آن نداشت يبرا یسوال او افتاده بود وجواب

با وجود  ایدهد،اما آ ریاش را تغ یزندگ ریخواست مس یم.گرفته بود یمیآورد که چه تصم ادیپاکباخته در عشق؟به  یزن

جدا کند؟خانواده  نیکوچولو به او ،قادر بود راه خود را از ا يفرشته  نیا یدلبستگ

ملس شده بود و به  يهوا قدر.دیکش قیعم یو نفس ستادیگذاشت ،ا وانیقدم به ا یوقت.دست کم هنوز نه.توانست ینه،نم

برگها به  شیسا يدادو صدا یشاخ و برگ درختان را تکان م میمال یمینس.انداخت یاو به اطراف نگاه.داد یآدم لذت م

نفسش را حبس .کنار استخر نشسته بود  یصندل يرو.وافتادچشمش به اکدفعهی.کرد یم جادیموزون ا یترنم گریکدی

نتوانسته بود  يلحظه ا يبرا یاو گذرانده و هرگز حت ادیاش را به  یکه تمام لحظات زندگ ستادیا يمرد يکرد و به تماشا

به  یوانونوج یودکک امیخاطرات ا لیزمان به عقب بازگشت ،س ییناگهان گو.را به ذهن راه دهد گرید يمرد يشهیاند

 یحاضر بود تمام زندگ.دشیپرست یم گریاز هر زمان د شیاو را دوست داشت و اکنون ب شهیهم.شد ریمغزش سر از

 ستیبا یم یعنی.بود دهیاز او ند ییاعتنا یو ب يافسوس که جز سرد.اش را بدهد،اما عشق و محبت او را به دست آورد

بار هم  کیيکوه نفرت درهم شکند و برا نیا يبود روز نتظرم شهیا همفراموشش کند؟اما چگونه؟در تمام آن ساله

چنان در  برزیکار داره؟فر یبا من چ یعنی:دیاز خود پرس.به انتظار نشسته بود هودهی،اما ب ندیشده خروش عشق او را بب

و  نیپر چ يابه موه یدانست او با چه حسرت یکردو نم یکرد که حضور او را پشت سرش احساس نم یم ریعالم س

دم به سرش زد به  کیخواست که  یاو را م يبه قدر هیعط.سوزد  ینگرد و در حسرت نوازش آنها م یشکن محبوب م
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را صاف  شیآنگاه گلو.درون غلبه کند جانیبر ه دیبغل برد و کوش ریکار مبادرت ورزد،اما دستان لرزانش را به ز نیا

و  دیزود گذر نگاه او را ماالمال از محبت د يلحظه ا يبرا هیطع.برگردد و به عقب دیبه خود آ برزیکرد که باعث شد فر

از جا بلند شد و  برزیفر.به سمت او بر داشت یوقدم دیبسرعت نگاهش را از او دزد خت،امایقلبش فرو ر اریاخت یب

 وت یلیخ.نمخلوتت رو به هم بز ؟نخواستمیچطور مگه؟خوب چرا زودتر نگفت ؟آرهيستادیوا نجایوقته ا یلیخ:گفت

باهام کار  یگفت:گفت د،اویبه طول انجام برزیسکوت فر ینشست و وقت هیعط.نیبش ایطوره ب نیآره هم.يخودت بود

ساکت ماند و بعد  یهم مدت هیعط.او دوباره سکوت کرد .گم یبرات م.کار؟عجله نکن  یشه بپرسم چ یم.يدار

 نیهمچ يحق دار:انداخت و گفت نییرا پا شزد،سر یوسلبخند نا محس برزیکنه؟فر یحضورم ناراحتت نم یمطمین:گفت

اومد،ذهن منو نسبت  شیکه پ یلیمسا.يبه ام حق بد دیوقت رفتارم با تو خوب نبوده،اما با چیمن ه.یداشته باش يتصور

 هیکرد،سپس سرش را باال کردو چشم در چشم عط یاو مکث.به تو مسموم کردو باعث شد روز به روز از تو متنفر بشم

 هیعط.دیکش ینم نجایدونستم،کار به ا یرو م قتیاگه از اول حق دیشا.هیعط ،متاسفميدیکه کش یعذاب ابتواقعاً ب:گفت

من همه.یچپ نزن یبهتره خودتو به کوچه عل قتیآره ،حق!قت؟یحق:دیتعجب زده پرس

که حقش بود به  یالدر ح دونستم،یظاهراً فقط من بودم که نم. عاشق شدن پدرمه يمنظورم ماجرا. دونمیرو م یچ

شماها با . کشمیاز همه باعث آزار شماها شدم، و حاال هم خودم دارم عذاب م شتریبدونم، چرا که ب یکیخصوص من 

نشون بدم که حاال عذابم  یبشه و واکنش جهنمبه  لیمن تبد یزندگ دیمد يمدت ها نیباعث شد هیکردن قض یمخف

".کنه و تورو به درد سر بندازه یداد الپوشان حیترج که کردیم يپدرم چه فکر دونمینم. مضاعف بشه

: معترضانه گفت. برود نیپسرش از ب شاو پی ◌ٔ خواست وجهه یدلش نم. بهادر خان برخاست ریبه دفاع از ام هیعط

".رو مسکوت بذارم هیقض دمیگرفتم برم و بهتر د میخودم تصم. شازده موافق نبود. ستین نطوریاصال ا"

".يخواد صادقانه جوابم رو بعد یسوال ازت دارم و دلم م هیه،یعط": به او زل زد و سپس گفت یالنطو یلحظات برزیفر

.تکان داد دییسرش را به نشانه تا هیعط
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"پدرم هنوز عاشق توئه؟": دیپرس برزیفر

ال ها از اون س برز،یفر نیبب": بعد دوباره سرش را باال کرد و گفت یانداخت، کم نییو سرش را پا دیخجالت کش هیعط

نامطلوب ناخواسته دست  طیآدما تحت شرا یکه گاه میریطور در نظر بگ نیو ا میبهتره اصال حرفشو نزن. گذرهیماجرا م

خطا مال . خطا نکرده باشه، هست؟ نه شیزندگ يکه تو ستیکس ن چیه. شنیم مونیو به سرعت هم پش زننیم یبه عمل

وجود  ياریمع چیدوست داشتن ه يپدرت مرتکب خطا شده؟ به نظر من، برا ایآ مینیکه بب نهیا هیاما اصل قض. آدماست

ش شما، یبه هر حال، پدرت بعد از برگشتن پ. گهید زیهر چ ایاختالف نژاد و مذهب  ،یسنّ و سال، اختالف طبقات. نداره

شما،  یران کم لطفکردم به جب یسوخت و سع یدلم به حالش م. رو نداشت یکس چیه. بود دیبه شدت سر خورده و نا ام

 یلیاون خ. خواستم عزّت از دست رفته اش رو بهش بر گردونم و موفق هم شدم یم. فرزند بهش محبت کنم هیمثل 

منو  یبود که پدرت محبت و قدر شناس نیبودم، و اون ا هجاشو نکرد هیوسط، من فکر  نیاما ا. گردن ما حق داشت

بر فرض هم که پدرت . ستیماجرا مقصر ن نیا يکس تو چیظر من هبه هر حال، از ن. رهیگیبه خودش م گهید يجور

حرمت اون  دیشماها نبا یول ستم،یحاال من مهم ن. تاوان پس دادم یمنم به نوع. خطا کرده باشه، تاوانش رو پس داده

".کنه يرو که از عمرش مونده، در آرامش سپر یچند صباح نیا نیبذار. نیپا بذار ریرو ز رمردیپ

".يهنوز جواب منو نداد": رش را کج کرد و گفتس برزیفر

من به . گمیبه جرات م نویا. ستیمطمئنم بهم محبت داره، اما احساسش مثل گذشته ن": کرد و جواب داد يفکر هیعط

".دمیبابتش زجر کش یقدر کاف

تو ": د و گفتبه جلو خم ش یکم. عذابش دهد نیاز ا شیخواست ب یدلش نم. دینم اشک را در چشمان او د برزیفر

"؟یمنو ببخش یتونیم. کشمیخوندم، از خودم خجالت م يرو که به پدر نوشته بود ينامه ا یاز وقت. هیعط ،یبا گذشت یلیخ

نشدم  ریوقت از تو دلگ چیمن ه": انداخت و گفت نییسرش را پا. بود يبار اشک شاد نیا یول خت،یفرو ر هیعط اشک

".رو درك کردم و بهت حق دادماحساست  شهیهم. که الزم باشه ببخشمت
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از  شیب. بود یآرامش روحش کاف يبرا نیهم. کرده است رییدر موردش تغ برزیفر تیبه شدت خوشحال بود که ذهن او

 هیبرم  ،يندار ياگه کار گه،یخوب د": گفت د،یرا د برزیسکوت فر یسرش را باال کرد و وقت. از او نداشت يانتظار نیا

".عد هم بخوابمبزنم و ب يبه ملود يسر

"؟يبه خودت بپرداز يندار الیخ ؟یو اون کن نیتا آخر عمر خودتو وقف ا يخوا یتو م نم،یبب": گفت برزیفر

زنده م، با جون و دل ازش مراقبت  یتا وقت. شه یخالصه م يمن در وجود ملود یزندگ": زد و جواب داد يلبخند هیعط

. باشه، منم خوشحالم یبه هر حال، اگه اون خوشحال و راض. يریاونو ازم بگ و یازدواج کن ایيتو نخوا نکهیمگه ا. کنم یم

".گمیم يجد نویا

اورد؟  ینم انیبه م یکه چرا از آنچه در دل دارد حرف کردیفقط تعجب م. او قرار گرفته بود ریبه شدت تحت تاث برزیفر

تواند از  یکه هرگز نم قتیحق نیبا ادیاو شده است؟ شا یباعث تحول و دگرگون يزیخواست بداند چه چ یدلش م

.عشق او برخوردار باشد، کنار آمده بود

.دیابرو در هم کش اریاخت یفکر ب نیبا ا برزیفر و

"؟یبخواب يریتو نم". ستادیبلند شد و ا یصندل ياز رو هیعط

و اون  نیواسه خاطر ا دیااما هنوزم معتقدم تو نب. رمیچرا، منم م. اوه، چرا". تکان داد عیبه خود آمد و سر برزیفر

".یتباه کن تویزندگ

برو . دوست من ست،یساخته ن یاز دست کس يکار گهید. من سال هاست تباه شده یزندگ". زد يپوز خوند هیعط

".ریشب بخ. بخواب

 یم عشقش با او چه کرده است؟ دانستینم برزیفر. باشد، به سمت ساختمان به راه افتاد برزیآنکه منتظر پاسخ فر یب و

بکشد؟ رونیزبان او ب ریرا از ز زیخواست چه چ

.زدیپس مهر سکوت بر لب م نیبله، همان بهتر که از ا. دیبلند کش یآه هیعط
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24فصل

از آن شب به  دیرس یبه نظر م. کرد  یم رییتغ هیاندك اندك نسبت به عط برزیگذشت روزها و هفته ها،احساس فر با

اکنون نه به او به چشم . داده است قیعم یخود را به محبت يه و احساس تنفر او جادر هم شکست ریبعد آن سد نفوذناپذ

خودش  يشده بود که برا جادیاحساس خوب در او ا. دلبسته بود کطرفهییکه به عشق یکرد و نه زن یخواهر خود نگاه م

 يممکن است روز ردیبپذتوانست  یآن را سرکوب کند،چرا که نم دیکوش یهم گنگ بود،اما به هر حال سرسختانه م

.شود هیعاشق عط

حسادت در وجودش تنوره  ویشد ،د یپدرش به او م يسرشار از مهر و عاشقانه  يهر وقت متوجه نگاه ها گرید يسو از

 ینم هیاز جانب عط یکشش و کوشش گریاما چون د. توانست احساس خود را انکار کند یآن وقت بود که نم. دیکش یم

ممکن بود آتش  یعنی. کرد یم ينسبت به او خوددار یداد و از ابراز هرگونه محبت یبرزو نمخودش را  د،احساسید

.اوردیسر درب هیقض نیاز ا یخواست به نوع یخاموش شده باشد؟دلش م هیعشق او در قلب عط

ه با طور ک نیبود،دخترك دستانش را دور گردن پدرش حلقه کرد و هم يمشغول باز يروز که با ملود کینکهیا تا

خونه  میایکه ما هم ب یکن ینم یآشت یچرا با مامان عط برز،تویبابا فر":دیرفت با لحن کودکانه اش پرس یاو ور م يموها

"تو؟ ي

 هیگفت که عط یبه او م ستیبا یم ایآ. دوخت يخورد و درمانده از جواب ،نگاهش را به ملود کهیسوال  نیاز ا برزیفر

دخترش  فیکرد که به روح لط یمساله را عنوان م نین درکش را داشت؟ و چگونه اس نیدر ا يبچه ا ایست؟آیمادرش ن

د؟یایوارد ن يضربه ا

هست که تو  زهایچ یلیخ زم،هنوزیعز نیبب":کرد،گفت یکه او را نوازش م یدر حال برزیمنتظر پاسخ بود و فر يملود

".یتا بفهم یبزرگتر بش دیو با یدون ینم

ناراحته که باهاش . دوست داره یلیتو رو خ یمامان عط. توئه ریهمه ش تقص. بزرگمهم  یلیخ. فهمم یمن م یول"
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".يقهر

"گفته؟ نویا یمنو دوست داره؟ک یماما عط ".تعجب زده به او نگاه کرد برزیفر

".شه یزنم ،اون چشماش پر از اشک م یاما هر وقت من از تو حرف م. نگفته یکس"

ممکن بود  یعنیگفت؟ یاو راست م ایآ. ستود یاحساسات او را م. فشرد نهیبه سبچه اش را در آغوش گرفت و  برزیفر

او باشد؟ يهنوز دلبسته  هیعط

را  دیمد يانگار سالها. ودور یلیخ. آمد یدور به نظر م زیچقدر همه چ. افتاد و اشک در چشمانش حلقه بست کایمل ادیبه

 شیبرا ریو انس با آنچه تقد امیظاهراً گذر ا. گذشت یم کایلکه فقط دو سال از رفتن م یپشت سر گذاشته بود،در حال

رنگ شود؛ و فقط نقش خاطره ها بود که  یاش محو و ب شهیو اند دگاهیدر د زیمقدور کرده بود ، باعث شده بود همه چ

د و کرد که دوست بدار یرا در خود حس م ازین نیادامه داشت و ا یبه هر حال زندگ.کرد یذهنش را مغشوش م یگاه

.دوستش بدارند

".ستمیخورم که قهر ن یقسم م. زمیستم،عزیمن با اون قهر ن":فرزندش گفت يباالخره در پاسخ به حرفها و

 ینثار فرزند او م هیکه عط ییداشت به جبران رفتار گذشته اش و محبتها الیبود و او خ کینزد هیتولد عط سالرزو

.بردارد انیفاصله را از م واریتوانست د ینحو م نیابه  دیشا. کند هیمناسب ته يا هیهد شیکرد،برا

* * * * * *

ره  يا زهیانگ چیه یمدتها بود خود را فراموش کرده بود و ب رایرا به خاطر داشتند،جز خود او،ز هیسالروز تولد عط همه

. و مادرش را خوشحال کند و پدر ردیبگ یبارها مادرش التماس کرده بود که تا آنان زنده اند ،او سر و سامان. سپرد یم

شازده  ينوه  یبار به او تذکر داده بود که وقت نیچند یحت. داد یرنج م رااو پدر و مادرش  یسر و سامان یو ب ییتنها

حرفها بدهکار  نیگوشش به ا هیام عط. را خواهد خورد ینخواهد بود و افسوس جوان شیب يدختر ریبزرگ شود ،او پ
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انداخته است  هیچشمانش سا ریکه ز یو گرد غم ستین يدر چهره اش خبر یراوت و شاداباز ط گریدانست د یم. نبود

.زنده بود دیبه ام. نداشت یگفت اما او باک یبه او م نهییرا آ نیا. دهد  یاز آنچه هست نشان م رتری،او را پ

 نکهیبا ا. کرده بود یجا خال نهایا داد او زودتر از یخوش را م يا ندهیآ دیفرزانه نبود که نو دبخشیام ياگر حرفها دیشا

 دید یبهادر خان م ریبرق عشق را در چشمان ام یگفته بود پدرش از گذشته عبرت گرفته است،هنوز گهگاه برزیبه فر

محسوس او  يبود و به گونه ا یافتنیدست ن ییایرو نیا! اما ظاهرا. ندیبب برزیرا در چشمان فر یبرق نیکرد چن یو آرزو م

تلخ  تیواقع نیبه ا یبه خوب گریحاال د. گرد خسته تر از آن است که تالش کند یاحساس م. آرام کرده بودرا ساکت و 

خاطر به رنج پنهان خود  تیو با رضا ییبایشک تیدر نها نیبنابرا. طلب کرد یتوان عشق را از کس یواقف بود که بزور نم

.کرد استوار بماند یم یتن داده بود و سع

".يپاك خل و چل شد. گهید نهیشوهر کن،واسه هم گمیم یمه حواست کجاس؟وقت،دختر،معلو یه"

"شده؟ یمگه چ":گفت. به درآورده بود الیمادرش بود که او را از عالم خ يصدا

"؟ییاصالً معلوم هست کجا. شده؟ صد دفعه صدات کردم یچ"

"شه؟ یاز شما دوا م ي،حاال اگه شوهر کنم،چه درد نجامیهم"

".مونم یبه دل نم الاقل حسرت"

تو  یکیتو سر خودم بزنم،  یکیآقا باال سر داشته باشم و چند تا کور و کچل و دماغو که  هینکهیا ؟یحسرت به دل چ"

"به سرتون زدم که توقع داشته باشم توله هام به سرم بزنن؟ یسر اونا؟من چه تاج

".ذارهیکه محل سگ هم به ات نم رو بکن گهید یکیيبچه  یکلفت نیبش نی،همیالزم نکرده شوهر کن"

"مامان؟ يباز شروع کرد".از کوره دررفت هیعط

کارت  یفرزانه خانوم چ نیخوبه؟حاال پاشو برو بب. شدم ا،خفهیب":با پشت دست به دهان خودش کوفت و گفت اطلس

"داره؟
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* * * * * *

 یکه م يهر روز دیرس یبه نظر م. خود گرفته بودتازه به  یشازده روال يدر خانه  یآمدن پسر فرزانه ،زندگ ایبه دن با

از شیب طیگذرد،مح

.کرده بود تیبه تک تک افراد خانواده سرا یسرزندگ نیو ا ردیگ یبه خود م اتیرنگ ح شیپ

 ياو انگشت سبابه اش را رو دنیفرزانه با د. در را باز کرد يال یبه آرام هیتازه بچه اش را خوابانده بود که عط فرزانه

.گذاشت و به سمت در رفت شیهالب

" .خوابوندمش یبا بدبخت. رونیب میبر ایب "

"فرزانه جون؟ ،یداشت يبا من کار "

" .میهم با هم بخور ییچا هیتا  نییپا میبر ایب. آره "

" .میامشب مهمون دار ":و گفت دیخود را نوش ياز چا يآشپزخانه نشستند، فرزانه جرعه ا زیهر دو پشت م یوقت

"ه؟یخبر "

" .یکم به خودت برس هیخواستم ازت خواهش کنم .نجایا انیپدر و مادر پدرام م. که نه یخبر بخصوص "

" !واسه پدر و مادر پدرام؟ "

" .دمشیمنم تا حاال ند. برگشته کایتازه از آمر. ادیآخه ممکنه پسر عموشم ب. وونهینه، د ":دیخند فرزانه

"خوب، منو سنَنه؟ "

"؟یرفته تو خواهر من ادتینکنه  ه؟یحرفچه  نیا "

از حاال بگم، ما  دیبا. يدیبرام د یدونم چه خواب یاما م. فراموش نکردم. نه جونم ": باال انداخت و گفت يشانه ا هیعط
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" !میستین

ت  یخوام ترش یو م دمیگنده هم خر يکوزه  هی. دمیبرات ند یخواب چیه. نترس خانم جون ": شد و گفت يکفر فرزانه

".بندازم

"به خودم برسم؟ دیبا یخوب، پس واسه چ "

" .گمیچون من م "

" .اعتراف کن. يدیبرام د ییگفتم خوابها يدید "

" .کنم یاعتراف م. خوب یلیخ "

" !میستیما ن "

آدم خود  يبچه  ؟یبچه ش حروم کن يو عمرت رو پا یبمون یمنتظر اون آدم آهن يخوا یم یتا ک. هیدست بردار، عط "

سال؟ بدبخت،  ستیده سال؟ ب. یصبر کن يخوا یم گهیچند سال د گه؟ید یکیيزنه، که بچه  یبه سر آدم م یچه گل

" .کنه ینگاهت نم یک چیپنجاه سالت بشه، ه یوقت

" !مامانم شد دوتا "

 شیحال یچیو ه کهیاالن کوچ يملود ن،یبب. کنم یم تیحال گهیراه د هیخوب، از  یلیخ": و گفت دیبلند کش یآه فرزانه

بهتر . یگیبگو دروغ م گم،یاگه دروغ م. کنه یاونم ترکت م ،یستیبزرگ بشه و بفهمه که تو مادرش ن یاما وقت ست،ین

"باشه؟ ومدهکه از بطن خودت به وجود ا یبچه داشته باش هیستین

فکر شوهر کردن منو از سرتون . مگیبه مامانم گفتم، به تو هم م ": گفت یطوالن یشد و بعد از مکث رهیبه او خ هیعط

" !کالم، نامه تمام کی. نیکن رونیب

" !دختر يدنده ا هیعجب  ". دیکوب زیم يبا مشت رو فرزانه

امشبه رو واسه خاطر من  هیاما . میزن یحرفشو نم گهید. یتو بگ یهرچ. باشه ": و ادامه داد دیکش یکرد، آه یمکث سپس
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"باشه؟. گهید ینه کسفقط واسه خاطر من، . به خودت برس

.موشکافانه به او نگاه کرد هیعط

" .کنم یخواهش م. هیکنم، عط یخواهش م "

" .ازم نداشته باش يا گهیباشه، اما انتظار د ": و سپس گفت دیمتفکرانه لبانش را به دندان گز يلحظه ا يبرا هیعط

" .دنده هیخوب، خانم لجباز  یلیخ "

.دندیهر دو خند و

***********

 دهیبه سر و صورتش کش یکه دست يبار نیآورد آخر ینم ادیبه . به آراستن خود نداشت یلیتما هیوقت بود عط یلیخ

 میمال یشیخاطر فرزانه آرا يبه هر حال، آنشب هم برا. بود نکهیفرزانهنبود؟ چرا، مثل ا یشب عروس. بود، چه موقع بود

توجه شده  یتا آن حد نسبت به خود ب نکهیاز ا. خوب داشت یاساحسآماده شد،  یوقت. کرد و به سراغ کمد لباسش رفت

و ممکن بود مورد  با،یهنوز جوان بود و ز. به سر و صورتش ببرد یالزم بود دست یگاه یبراست. بود، از خودش بدش آمد

.ردیتوجه قرار گ

دانست که فقط و فقط خود را  یم یبخوب. ندیبب برزیچشم فر يچهیکرد خود را از در یو سع ستادیا نهیآ يجلو دوباره

.او آراسته است يبرا

از سر  يادیفر هیعط دنیدست در دست اطلس وارد شد و با د يکرد که ملود یبود و فکر م ستادهیوسط اتاق ا هنوز

" !يچقدر خوشگل شد ه،یمامان عط ،يوا ": و گفت دیکش یشادمان

" .زمیعز ،يتو هم خوشگل شد ": و گفت دیخم شد، او را بوس هیعط

مهمونا  يهمه . میبر ایزود باش ب ": گفت د،یکش یکه او را به دنبال خود م یرا گرفت و در حال هیدست عط يملود

" .نیایعمه فرزانه گفت زود ب. اومدن
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" .بذار کفشهامو بپوشم. افتم یدارم م. صبر کن ،یه ": گفت هیعط

کرد و  یدر سرسرا مکث هیعط. ا بود و تمام چراغها خاموشحکمفرم نیسنگ یشدند، سکوت یوارد ساختمان ارباب یوقت

"مهمونا اومدن؟ یتو مطمئن ": دیپرس

" .ایحاال تو ب ": کشاند و گفت ییرایاو را به دنبال خود به سمت سالن پذ يملود

د و در سالن دستش را جلو بر یبه آرام هیعط. آمد ینم ییصدا چیه. دارند یارواح قدم برم يدر خانه  دیرس ینظر م به

.را باز کرد ییرایپذ

که در دست فرزانه بود، بر چشمانش  یبزرگ کیک يبر رو د،یدرخش یم یکیکه در تار یروشن يناگهان نور شمعها و

.شیدست زدنها و تولدت مبارك گفتنها بر گوشها ينشست و صدا

پدرش هم آنجا بود و در . دید شانهمانانیو م نیمع يخانواده  ياعضا انیچراغها روشن شد و او خود را در م سپس

.موقع اطلس هم پشت سر او قرار گرفت نیهم

سالروز تولد او بود؟ چطور فراموشش شده بود؟ مات و  یعنی. کرد یباور نم. ستینگر یهاج و واج به آن صحنه م هیعط

.بود اشک شوق در چشمانش حلقه بسته. و تک تک حاضران را از نظر گذراند ستادیمبهوت در درگاه ا

 یم ا،یب ": گفت و اضافه کرد کیتولدش را تبر دش،یبوس. گذاشت و به سمت او آمد زیم يرا رو کیفرزانه ک باالخره

" .کنم ینفر معرف هیخوام تو رو به 

. س، خواهرم هیعط نیا ": کرد، و گفت ینگاهش م نیبود و از سر تحس ستادهیا يبرد که در کنار ياو را به سمت مرد و

".پدرامه يپسر عمو لیسه شونمی، اجون هیعط

:دستش را به طرف او دراز کرد و لبخندزنان گفت لیتکان داد،اما سه يفقط سر هیعط

.نیهست بایشما واقعا ز. با شما خوشحالم ییاز آشنا-
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:انداخت گفت یم نییکه سرش را پا یحاضران چرخاند و در حال يهیبق يدستپاچه شد،بسرعت نگاهش را رو هیعط

.نظر لطف شماس نیا-

 يلحظه ا يو احساس کرد برا ستینگر یانداخت که بهت زده به آنان م ینگاه برزیسرش را باال کرد و به فر ودوباره

 ریغافلگ يبه قدر. حاضران رفت،با همه دست داد و تشکر کرد گریسپس به سراغ د. دیبرق خشم را در چشمان او د

بود که  شیبار در زندگ نیاول نیا. دیلرز یبدنش م ماز شدت شوق تما. ه کندو چ دیدانست چه بگو یشده بود که نم

.کند هیگر ایدانست بخندد  ینم. همه محبت به وجد آمده بود نیاز ا. گرفتند یجشن تولد م شیبرا

:دوباره کنار فرزانه قرار گرفت،آهسته کنار گوشش گفت یوقت

.يکرد رمیغافلگ یحساب. طلبت یکی. ناقال يا-

:و گفت دیخند فرزانه

.الزم بود تیبرا یشوك حساب کیکه  يخودتو فراموش کرده بود يبه قدر-

".به هر حال ممنونم "

.چشمش تو رو گرفته یاون که معلومه حساب ه؟یچ لینظرت در مورد سه نمیحاال بگو بب. نداشت یقابل-

".نکن یشوخ. فرزانه گهیبسه د "

.کنه يامشب ازت خواستگار نیتذاره به فردا بکشه و هم دمیقول م. کنه ینگاهت م يچه جور نیبب. گمیم يجد. نه-

به سرعت نگاهش را از  هیو عط. داشت یچشم از او برنم لیسه. حق با فرزانه بود. به آن سمت نگاه کرد یبه آرام هیعط

.دیاو دزد

 لیفشرد و به سه یرا بر هم م شیدندانهاظیاز سالن شاهد آن صحنه بود،از شدت غ گرید يکه از گوشه ا زین برزیفر

نشان دهد؟ اما  تیحساس هیقض نینسبت به ا دیچرا با دیبه خود آمد و از خود پرس يلحظه ا ياو برا. رفت یچشم غره م

.ذردتواند از آن بگ ینم یبه راحت دیخوب فکر کرد،د یوقت
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خود را  هیآمد و عط یبرازنده به نظر م یجوان. نشست،سر صحبت را با او باز کرد هیدر کنار عط لیشام هم سه موقع

تر  نیلحظه به لحظه خشمگ برزینوجه نداشت که فر کیچیآن دو گرم گفت و گو بودند و ه. کرد یمعذب احساس م

 یاو آنچنان که ابراز م دیخود فهم تیکه با هوش و درا ودبود ،پدرام ب برزیحالت فر رییکه متوجه تغ یتنها کس. شود یم

.ستیاعتنا ن یب هیبت به عطکند ، نس

 شتریهرچه ب لیکشف خوشحال شد و آرزو کرد که سه نیا کش،ازینزد شیاو بود و قوم و خو يپسرعمو لیسه اگرچه

.هم انصافا سنگ تمام گذاشت لیاو موفق شود و سه کیدر تحر

را  د،تولدشیرا بوس هیعط بود که ياز جا بلند شد،ملود هیدادن هد يکه برا یکس نیاول. دیرس ایبه دادن هدا نوبت

 ینقاش. فشرد،تشکر کرد و در پاکت را گشود نهیاو را به س هیعط. و بزرگ را مقابل او گرفت دیسف یگفت و پاکت کیتبر

.دبو دهیخودش آن را کش يکه ملود بایز ینقاش کی. بود

:زده گفت جانیه هیعط

.حال گرفتمکه تا به  هیا هیهد نیبهتر نیا. قشنگه یلیخ. زمیعز. اوه-

گفت یحلقه کرد و با اشاره به نقاش هیاش مقبول واقع شده است،دستش را دور گردن عط هیهد نکهیخوشحال از ا يملود

:

.برزهیبابا فر نمی،اییتو نیمنم، ا نیا-

. بود هازیچ اریبس يایکه گو یگره خورد،نگاه برزینگاهش در نگاه فر يلحظه ا يسرش را باال کرد و برا اریاخت یب هیعط

 یدلش م. شد انیپا یب یدچار شعف ستیاز مهر ن ینسبت به او خال برزیتصور که فر نیو از ا گانهیهم آشنا بود و هم ب

.را لوث کرد زیهمه چ برزیفر يرا باور کند اما واکنش بعد نیریش الیخ نیخواست ا

:کرد و گفت گرانیگرفت ، رو به د هینگاهش را از عط او

.بکشن ریارن تصوراتشون رو به تصوبچه ها عادت د-
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:در جواب او گفت فرزانه

.میخوان به ما بزرگترها بفهمونن که چقدر از مرحله پرت یاونا با احساسات پاکشون م. تره یبچه ها واقع يایاتفاقا دن-

:گذاشت گفت یرا مقابل او م يکه بسته ا یکرد و در حال هیرو به عط سپس

.ادیخوشت ب دوارمیام. و پدرام برزیپدر و فر از طرف من و نمیخوب ا-

شود،آن را در  یزده م جانیه دیجد یکه از داشتن عروسک يمثل بچه ا هیعط. شده بود چیکادر پ بایز يبه طرز بسته

.دست گرفت

:ادامه داد فرزانه

.بازش کن اهللای-

:کرد و گفت يرو به ملود هیعط

بازش کنم؟ یکن یکمکم م-

آهسته  هیعط. شد انینما یمخمل يدور بسته باز شد،جعبه ا يکاغذ کادو نکهیبعد از ا. شد و جلو رفتخوشحال  يملود

و  دیسف يکامل از طال یسیسرو. ممکن نبود نینه،ا. در جعبه را باز کرد و همچون صاعقه زدگان به داخل آن زل زد

.بابت آن پرداخته شده بود نیسنگ ییبها شکیب. کرد یم رهیکه تأللو آن چشم را خ انیبرل يسنگ ها

:سپاسگذارانه گفت یاشک آنان را از نظر گذراند و با لحن يآهسته سرش را باال کرد ، از پس پرده  او

.تشکر کنم يدونم چطور ینم. نیشرمنده م کرد یلیخ. نمیب ینم يا هیهد نیچن قیواقعا خودمو ال-

:گفت فرزانه

پدر؟ ستیطور ن نیا. يما ارزش دار يبرا نایاز ا شتریتو ب. ستیالزم به تشکر ن-

.کرد دییزد و با تکان دادن سر تأ يخان لبخند ربهادریام

.را در فکر فرو برد برزیو صداقت کالمش فر هیعط جانیو ه شور
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را دلباخته  يتوانست هر مرد یکه م یزن. پاك نتیو با همان ط یغل و غش،باوقار،دوست داشتن یبود؛ب هیهمان عط هیعط

.خود کند ي

. شده است داریگران بوده و اکنون ب یکرد در خواب یاحساس م. بسته بود تیاو بود که سالها چشمانش را رو به واقع تنها

.بود یخودش هم باورنکردن يگرفت که برا یدر او شکل م یاحساس

خواست قدم  یلش مد. جز محبت نسبت به او نداشت یآن همه نفرت از وجودش رخت بر بسته بود و احساس اکنون

شد که  یاش مانع از آن م یغرور لعنت د،امایبگو کیقلب تولدش را تبر میبگذارد،دستان او را بفشارد و از صم شیپ

هربار چشمش به نگاه  انیم نیدر ا. بسنده کرد شادر سکوت نشست و به تما نیبنابرا. اش را بروز دهد یاحساس واقع

مهر  نیکند و ا یناگهان احساس کرد به او حسادت م. آمد ید، خونش به جوش مافتا یم هیبه عط لیسه يعاشقانه  يها

.خواست باورش کند یبود که نم یبر همان احساس دییتأ

25فصل

در  زیهمه چ گریبار د کی. کرده بود دایپ گرید ییحال و هوا برزیگذشته و فر هیسه هفته از سالروز تولد عط حدود

برد و تمام اوقات  یاز حضور در جمع خانواده لذت م. از قبل شتریب یحت ایکرد،  یم جلوه یو دوست داشتن باینظرش ز

برد، که باعث شده بود او  یپارك م اینمایرا به س يهم ملود یگاه. گذراند یاش را با دختر و خانواده اش م يکاریب

دوباره سعادت و . را عوض کند خانه يکودکانه و شادمانه اش حال و هوا يخنده ها نیروزبروز شکفته تر شود و طن

.از همه شیب هیبه آن خانه بازگشته بود و همه خوشحال بودند، و عط یخوشبخت

است و  برزیفر یباعث تحول روح هیدانست وجود عط یبوضوح م. نبود يحد و حصر زیبهادر خان را ن ریام یخوشحال

 هیاز عشقش به عط يذره ا نکهیبا ا. دهد انیهر دو پایباال بزند و به سرگردان نیبود هر چه زودتر پسرش آست دواریام

 میچند بار تصم. کرد تا زنده است، شاهد سعادت او باشد یبود و آرزو م یموجود راض تیکاسته نشده بود، از وضع

 ياجازه  د،ید یمورد با پسرش صحبت کند و آن دو را دست به دست بدهد، اما از آنجا که در را باز نم نیگرفت در ا
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 دیخوب نبود و بع یلیهم حال و روزش خ. خواست وقت را تلف کند یهم دلش نم یاز طرف. داد یخل شدن به خود نمدا

فرصت خواسته  هیکرده و عط يخواستگار هیپدرام از عط يبود که پسر عمو دهیو هم شن اورد،یدوام ب ادیدانست ز یم

ازدواج تن دهد با رضا و رغبت نخواهد بود،  نیو اگر به ادارد  برزیدل در گرو عشق فر هیمطمئن بود عط نکهیبا ا. است

.آورد یآن دو را به خود م یزبان یست با زبان بیبا یپس م فتد،یاتفاق ب نیبه هر حال ا دیترس یم

و  عیبد يخود لم داده و به منظره  یراحت یصندل يبهادر خان رو ریام. کرد یپوست را نوازش م يزییپا مروزین آفتاب

خشک درختان و لوله  مهیقارقار کالغها و جنب و جوششان بر فراز شاخ و برگ ن يصدا. برو چشم دوخته بودرو يبایز

را  ییبایز يو گاه جلوه ا دیکش یرا به رخ م یزندگ ریتصو فاوتمت يخشک درختان در رنگها يبرگها. به پا کرده بود يا

.کرد و گاه غم را یم یتداع

 عتیبا زوال طب ییکه گو يکند، به طور یدر خود دارد که روح را متزلزل م یغم و پر شکوه است، بایخزان ز گرچه

که در  یاز کسان ياریباغ همان باغ بود، اما بس. شد ریخاطرات گذشته به ذهن او سراز لیس اریاخت یو ب. يهمگام شده ا

در برار جبر زمانه چه . نبود شزانیعز انیدر م گریکه او د آمدیهم م يروز. بودند، اکنون وجود نداشتند ستهیآن ز

هر روز که . شود ادهیشد تا در مقصد پ یبود که بارش را بسته بود و آماده م يمسافر. چیاز دست او ساخته بود؟ ه يکار

.کرد یرا احساس م نیا شتریگذشت ب یم

 هیعط. متفاوت داشت یاما در مورد عشق دوم احساس. ینوع هیکیطول عمر دوبار عشق را تجربه کرده بود، که هر  در

سعادت دست خواهد  نیبه ا یدانست او زمان یو م. سعادتمند شود قیخواست او به هر طر یم تیو در نها دیپرست یرا م

 یکرد و شاهد خاموش یدرد و اندوه او را حس م. ابدیدست  ،سوخته و ساخته بود شیکه به آنچه سالها در آرزو افتی

بود که  یاو تنها کس. بود ختهیاو همچون شمع سوخته و قطره قطره فرو ر يپا بپا زیکه خود ن یرنج بارش بود، لحظات

را در  يشماریب يچه روزها و شبها هیدانست عط یکس جز او نم چیه. کرد یعاشق دلسوخته را حس م نیا یشانیپر

 ید و از خدا مکر یدرك م یحال او را بخوب. داند ییایموم يشکسته استخوان بها. کرده است يبحران عشق سپر
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را که به  يموجود ند؛یو خوشحال بب یمانده است، معبود جانش را راض یکه از عمرش باق یچند صباح نیخواست در ا

بود که  ستهیبود، و چنان تقدس گونه با آن ز دهحفظ کر ییبایصبر و شک نیو آن را در لفاف زر دهیعشق معنا بخش

و رضا  میتسل نیمکتب عشق شود، و ا دیقرار دهد تا همچون او مر ریت تأثدر سن و سال او را هم تح يتوانسته بود مرد

.ردیخاطر بپذ بیرا نه از سر اجبار که با ط

".کم سرد شده هیهوا . شازده ن،یخور یسرما م ": شد و گفت کیآهست به او نزد هیعط

 یاو م. اهایبه وسعت در یو قلبداشت  یچه روح بزرگ. بهادر خان سرش را به طرف او برگرداند و نگاهش کرد ریام

 گرید یکرده بود، زن غیهمچون فخر السادات در یکه از زن یبه جبران عشق ستیبا یم. کرد یم يکار شیبرا ستیبا

.کرد یو شاد م یاضروح همسر مرحومش را ر دیرساند، شا یهمچون او را به عشقش م

خواستم  یم. يخوب شد اومد. نداره یتیو گرما برام اهم سرما گهید یول. ممنونم ،یبه فکر سالمت من هست نکهیاز ا "

".ادین شیپ یفرصت نیهمچ گهیترسم د یباهات حرف بزنم، م

".شازده ن،یزن یم بیو غر بیعج يامروز حرفا ": نشست، گفت یکه م یدر حال هیعط

و طول  هیزندگ انیدرست مثل آغاز و پا ؟يدیرو ند دیتا به حال طلوع و غروب خورش. ستیهم ن بیعج نیهمچ "

واسه خودش  يالبته هر مرحله ا ه،یوسط همون جوون ينقطه تا اون نقطه، مرحله به مرحله، مرحله  نیهم از ا یزندگ

تونه بگه مال چه  یوسط فقط عشقه که آدم نم نیا االرسه، ح یکردن اوناس که به تکامل م يداره و آدم با سپر یعالم

جوون بودم و  یلیشدم، خ وشیمن عاشق پر یوقت. ره، مگه با مرگ ینم نیب کس از چیقلب ه يعشق تو. هیمرحله ا

".کرد دایپ گهید یاما بار دوم، عشق برام معن. بود گهید يزیتصورم از عشق چ

. هیعط ،یهست یتو دختر مهربون و با گذشت ": گفت هیو رو به عط دیبلند کش یسپس آه. در فکر فرو رفت یلحظات او

اما انقدر دوستت . هیبرام کاف نمت،یب یقدر که م نیهم. دوستت داشته م شهیمن هم نیهم يبرا دیاو ش يبوده ا شهیهم
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خواد انقدر زنده بمونم که دست تو رو بذارم تو  یدلم م. هیعطباور کن،  نویا. یخواد به آرزوت برس یدارم که دلم م

".دست پسرم

".هیبه من نگاه کن، عط ": کرد و گفت یادر خان مکثبه ریانداخت، ام نییسرش را پا هیعط د،یکه رس نجایا به

و  يرو دوست دار برزیدونم تو هنوز فر یمن م ": دوباره سرش را باال کرد و به او چشم دوخت، ادامه داد هیعط یوقت و

"؟یازدواج کن گهید یکیبا  يخوا یطوره، چرا م نیاگه ا یخوام به ام بگ یحاال م

.نداد یجواب هیعط

زنه و هم به اون جوون؟ هرگز ازدواج نکردن بهتر از  یهم به تو م يریجبران ناپذ يکار چه لطمه ا نیا یندو یتو م "

که روحت ستین نیا

یکی باشه و جسمت مال یکی دیگه ؟ این همه عذابی که تا امروز کشیدي برات بس نبوده ؟ مگه تو چند بار به دنیا  پیش

. خدارو چه دیدي . عاشق بودن نوعی عبادته ؟ این کارو نکن ، پشیمون می شی  میاي ؟ مگه تو نبودي که به من یاد دادي

مگه تا همین حاالش کلی تغییر نکرده ؟. شهشاید یه روزي ذهنیت فریبرز در مورد تو عوض ب

رفتار فریبرز صد و هشتاد درجه فرق کرده ، اما . حق با شماس : لبخندي تلخ بر روي لبانش نقش بست و گفت  عطیه

پدر و . اگه منظورتون اینه که بازم انتظار بکشم ، باید بگم بی فایده س . دیگه فکرش رو از سرم بیرون کردم . عشق ، نه 

اصالً دلم نمی خواد بشینم و ببینم فریبرز داره با یکی دیگه . می کنم  رومادرم آرزو دارن من ازدواج کنم و منم این کا

. شاید این آخرین فرصت باشه . ه چنین اتفاقی بیفته ، من راه زندگیمو مشخص کنم بهتره قبل از اینک. ازدواج می کنه 

.اون مرد خوبیه و با اینکه عاشقش نیستم ، می تونه شوهر خوبی برام باشه. نمی خوام از دستش بدم 

یعنی هیچی نم تونه تصمیمت رو عوض کنه ؟: بهادرخان نومیدانه گفت  امیر

.محاالته ، بنابراین تصمیمم رو گرفتمکه می تونه ، جزو  چیزي

.نمی شه یه کم دست نگه داري حاال
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چی بشه ؟ که

.خواهش می کنم ، براي خاطر من کمی صبر کن. نمی خواد عجوالنه تصمیم بگیري  دلم

.باشه ، اما فقط یه کم: کمی فکر کرد و گفت  عطیه

است ، قدري به خود آمد و به طور جدي به تجزیه و تحلیل  فریبرز مطلع شد که سهیل از عطیه خواستگاري کرده وقتی

دیگر از عطیه ، متنفر نبود ، اما گمان نمی کرد آن قدر عاشق باشد که براي به دست . احساسش در مورد او پرداخت 

.آوردنش به دست و پا بیفتد و مانع ازدواجش شود

اوهنوز کوچک تر از آن بود که بتواند به طور منطقی از  اگر عطیه از آنجا می رفت ، بر سر ملودي چه می آمد ؟ اما

می بایست چه می کرد ؟ نمی . و این مساله فریبرز را بر سر دو راهی قرار می داد . دلبستگیها و عاداتش دست بکشد 

.نکشید که جواب سوالش را گرفت لیو طو. شد که هم خدا را داشته باشد و هم خرما را 

درنتیجه ، عطیه مجبور بود شب را نزد او به صبح برساند و به این . و نیازمند مراقبت مداوم بشدت بیمار بود  اطلس

عطیه او را هم نمی توانست به حال خود رها کند و وقتی از فریبرز نظرخواهی کرد ، او گفت . ترتیب ملودي تنها می ماند 

.که خود شب را نزد دخترش خواهد ماند

قصه هاي شیرین عطیه به خواب برود و اکنون که او نبود ، فریبرز می بایست جورش را  عادت داشت هر شب با ملودي

اما وقتی ملودي را روي تختش گذاشت ، قبل از اینکه قصه را شروع کند ، ملودي بحثی را شروع کرد که . می کشید 

.باعث حیرت او شد

فریبرز ، می شه یه چیزي بپرسم ؟ بابا

.عزیزم ، بپرس البته

یعنی چی ؟ زدواجا

چطور مگه ؟. ازدواج یعنی کاري که وقتی دو نفر می خوان تا اخر عمر با هم باشن ، می کنن ... خوب
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.عمه فرزانه اینا با هم حرف می زدن و می گفتن مامان عطی می خواد با عمو سهیل ازدواج کنه دیشب

.خوب ، مبارکه: به زور لبخندي زد و گفت  فریبرز

ز ؟فریبر بابا

.چرا شما با مامان عطی ازدواج نمی کنین ؟ آخه من اونو خیلی دوست دارم.جانم

نمی دانست آیا وقتش رسیده است حقیقت را به او بگوید ؟. مستاصل از جا برخاست و پشتش را به دخترش کرد فریبرز

تو هنوز خیلی کوچیکی و خیلی . ت بدي ببین نازنینم ، باید به بابا فرص: آرامی برگشت ، کنار او نشست و بنرمی گفت  به

...چیزها رو نمی دونی

مثالً می دونم شما هنوز مامان ملیکا را . من همه چی رو می دونم .میدونم . چرا : حرف او را قطع کرد و گفت  ملودي

دوست دارین و مامان عطی مامان واقعی من نیست ؟

تصورش را نمی کرد . هان آن موجود کوچک و شکننده دوخت مثل یخ وا رفت و نگاه حیرت زده اش را به د فریبرز

.چند وقته می دونی: او را در آغوش کشید و با بغضی در گلو پرسید . دخترکش تا این حد عاقل و خوددار باشد 

.شانه اي باال انداخت ملودي

کجا فهمیدي ؟ از

مامان عطی و به اش گفتم اما من که شکل شما رفتم پیش . بار عمه م داشت می گفت من خیلی شکل مامانم هستم  یه

بعد دوباره رفتم پیش عمه فرزانه و وقتی همینو به اش گفتم ، گریه ش گرفت ، اما چیزي به ام . جوابمو نداد . نیستم 

 اون. عمه فرزانه دیدم و فهمیدم ، اما به هیشکی هیچی نگفتم  بومعکس شما و مامانم رو توي آل. خودم فهمیدم . نگفت 

خیلی خوشگل بود ، نه ؟

.آره ، درست مثل تو. سوزش اشک را در چشمانش احساس کرد و سري تکان داد  فریبرز

کجاس ؟ چرا پیش ما نیست ؟ حاال
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.نمی تونه بیاد پیش ما. دلم ، اون توي بهشته  عزیز

نمی شه به جاش مامان عطی مامانم باشه ؟ حاال

.ش حرف می زنیمبعدا ً درباره . بخواب ، دختر  بگیر

گفتگوي دقایقی پیش بکل اعصابش را . ملودي خوابش برد ، فریبرز روي مبل دراز کشید و به سقف چشم دوخت  وقتی

از یک سو یادآوري خاطره ي ملیکا و از سوي دیگر ، تردیدي که در مورد عطیه به جانش افتاده بود ، . به هم ریخته بود 

.آرامش و خواب را از او می ربود

بی قرار بود و در پی یافتن راه چاره طول و عرض اتاق را می پیمود که . جا بلند شد و در اتاق شروع به راه رفتن کرد  از

در مقابل دري رسید که اتاق ملودي را به اتاق عطیه وصل می کرد ، اتاقی که عطیه شب را در آنجا سر می کرد تا نزدیک 

.فریبرز را تحریک کرد جکاويندر نیمه باز بود و حس ک. ملودي باشد 

.به آرامی در را گشود ، در آستانه اتاق ایستاد و کلید برق را زد. طوالنی طول کشید تا او تصمیم خود را گرفت  دقایقی

تختخوابی یک نفره در کنار دیوار قرار داشت که رو تختی قالب بافی زیبایی آن را . بود با تزییناتی ساده و دلنشین  اتاقی

میز توالتی ساده در کنار دیوار روبرو دیده می شد و در سمت دیگر. استه بود آر

قطور و  يقلم، و دفترچه ا کیچراغ مطالعه ،چند برگ کاغذ و  کیکه  يریتحر زیمشرف به باغ ،م يپنجره  کینزد اتاق

.کرد یم ییآن خودنما يکهنه بر رو

در  زیو مرتب بود و همه چ زیهمه جا تم. راف را از نظر گذراند اط شتریب یقدم به داخل اتاق گذاشت و با دقت برزیفر

در کنار آباژور  یکتاب داستان یپاتخت زیم يرو. تختخواب نشست  يآهسته جلو رفت و لبه . شده بود دهینظم چ تینها

.کوندرا النینوشته م "یبار هست". رداشتاو آباژور را روشن کرد و کتاب را ب. شد یم دهید

بود ،توجهش را  ریتحر زیم يکه رو يسپس دفترچه ا. به اطراف انداخت  یگذاشت و دوباره نگاه شیر جارا س کتاب

 يکنجکاو. دیرا در هم کش شیاخمها ستیمتوجه شد چ یوقت. از جا برخاست ، آن را برداشت و بازش کرد . جلب کرد
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ت؟اس حیصح يکار گرانیخواندن خاطرات د ایکرد، اما آ ینم شیرها

فرو رفته بود و  یقیاو در خواب عم. انداخت يبه ملود یبه سمت در رفت و نگاه. ر نتوانست خود را مجاب کند آخ دست

تخت نشست و در نور کمرنگ آباژور  يدر اتاق را بست،چراغ سقف را خاموش کرد و دوباره لبه  یبه آرام برزیفر

.سطر نیشروع به خواندن کرد،از اول

را که در  یگرفت و گهگاه با نوك انگشت قطره اشک یغمبار او قرار م یزندگ ریتحت تاث ترشیخواند ،ب یم شتریچه ب هر

 یخاطر او متحمل شده بود ،از خود خجالت م يسالها برا هیکه عط یاز رنج. سترد  یچشمانش جمع شده بود ،م يگوشه 

و  یکه در پاک میعظ یعشق. کند، ارثیاندازه عاشق باشد و ا انبتواند تا بد یکرد کس یبه ذهنش خطور نم یحت. دیکش

.نبود يدیترد چیه شیصفا

آهسته از جا بلند شد و رفت تا دفترچه را سر . به طلوع نمانده بود يزیدستنوشته را هم خواند ،چ يصفحه  نیآخر یوقت

اره دوب. هیبود با دستخط عط یادب يقطعه ا. نظرش را جلب کرد  رشیتحر زیم يرو يبگذارد که ورق کاغذ شیجا

:برگشت و شروع به خواند کرد شیسرجا

از اشک  ییایرا بدان بازگرداند،وجودم را در دیو ام يشوشد تا شاد یچشمانم بستر غمت را م يدانستم ژاله ها یم اگر

و دستانم را که پر از نهال عاطفه هاست ،در آن . شود  لیاز محبت تبد یبه دشت زیکردم تا شوره زار نفرتت از من ن یم

.است ریناپذ انیو پا تیابد ينداکه به بل يعشق را بنگر شیرو دیشاندم ،شان یم

فقط  یتا رها از هر تعلق دیکرد و سوختنم را تداوم بخش نیعمرم را رنگ يعشق تو بود که برکه  لوفرین یدان یدانم نم یم

.تو باشم يشهیو فقط در اند

در لحظه لحظه  یاگر به وسعت آسمانها باشد ،چرا که زندگ ی،حتخسته ات بردارم يخواهم کوله بار غم را از شانه ها یم

.ستیز کویاست ،ن دیام دیسپ يو با حاصلش که شکوفه ها دیتوان در آن بذر عشق پاش یو م باستیاش ز

از آن  هاتیو ه. يریو تو در عزلت غمبارت بم ابدیانیترسم راه پا یوفاست و فرصتها پر ستاب،م یکه روزگار ب بدان
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.رمیم یم زی،من ن يری،اگر بم یاگر نباش ،کهیکه تو نباش يروز

خداوندا ،چگونه توانسته بود او را .ختیفرو ر شیاشکها البیاش را حفظ کند و س ينتوانست خوددار گرید برزیفر

اندازه عاشق باشد که او بود؟ نیتا ا یانگارد؟چطور ممکن بود کس دهیهمه لطافت را ناد نیو ا ازاردیب

!کار کردم؟ یچ!منبر  يوا

و آسمون  نیزم ییبود؟ او چنان دگرگون شده بود که گو یهنوز وقت باق ایآ. توانست گذشته را بازگرداند یکاش م يا

 يباد ،از آسمان دلش رخت بر بسته بود و به جا ریاس يروحش اکنون همچون تکه ابر يهایرگیت. شده است کونیکن ف

.از آن تصورش را نداشت شیکه هرگز پکرد  یرا تجربه م یاحساس ییآن شکوفا

احساساتش قرار گرفتم؟ ریصرفاً تحت تاث ایواقعاً دوستش دارم  یعنی

نه . گسترده بود که هرگز از وجودش خبر نداشت شیرو شیپ ییایاکنون دن. بود یبا خودش صادق م ستیبا ینه ،م اما

 یدلش م. قلبش را در چنگ گرفته بود يقراریب ینوع. بود شیهمان آدم چند ساعت پ یو نه حت روزیآن آدم د

بار ،بلکه صدها  کیکرد ،نه  یافتاد و بابت گذشته طلب بخشش م یاو م يو به پا دید یرا م هیخواست همان لحظه عط

.بار

کرد؟ سالها او را از خود طرد  یاما غرورش را چه م. سر شده بود دهیدل شور يداریدر ب! بود  يزیشب شگفت انگ چه

نشده بود؟ رید یعنیتوانست به او ابراز عشق کند؟ یحاال چگونه م. بود ستهیبه او نگر یهمچون مزاحم کرده و

.کرد یمبارزه م ستیبا ی،م نه

******

 يچهره . شدیندیسامانش ب یب یزندگ يداشت تا درباره  یگذراند و فرصت یخوابیدر ب باًیهم تمام طول شب را تقر هیعط

پاسخ مثبت  لیسه يکرد به تقاضا یدر دل مانده شان او را مصمم م يپدر و آرزوها دهی،پشت خمو رنجور مادر  ماریب
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.بود ییتنها راه رها نیبله، ا. دهد

 داریبه انتظار ب یمبل يسر و صدا رو یب.نبود  يهم خبر برزیرفت ، او هنوز خواب بود و از فر يکه به سراغ ملود صبح

! چقدر دوستش داشت. معصومش قلب او را به درد آورد يبود و چهره  دهیخواب مثل فرشته ها يملود. شدن او نشست

پدر و  يشد؟ و آرزو یکرد؟ عاقبتش چه م ی،چه م ترف یتوانست او را بگذارد و برود؟ و اگر نم یچگونه م

آنان باشد؟ یبار هم شده به فکر خوشحال کیيبود که برا دهیمادرش؟وقتش نرس

".یسالم مامان عط"

.آمد و لبخند پر مهرش را نثار دخترك کرد رونیب الیاز عالم خهیعط

"؟يدیخوب خواب شبید. دلم  زیسالم عز"

" .یقصه بگ ياما تو بهتر بلد. برام قصه گفت  برزیآره بابا فر "

.دیخند هیعط

"؟یمامان عط"

".جانم"

"؟ينر شمیاز پ يدیقول م"

 یم نانیداد؟ به او اطم یبه او م ستیبا یم یچه جواب. وخت از اشکش را به او د سیدرنگ کرد و چشمان خ هیعط

ستد؟یتوانست سر قول خود با یداد؟م

من از  يخوا یم. وقت صبحونه س. پاشو دختر":را پس براند و لبخند بزند ، گفت شیکرد اشکها یم یکه سع یحال در

"رم؟یبم یگرسنگ

 گریکدیدست در دست  يو ملود هیداد که عط یغذا م بهادر خان مشغول صرف صبحانه بود و فرزانه به پسرش ریام

.وارد شدند
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شه  یم. مارستانیبرم ب دیاز امروز با. جون  هی، عط يخوب شد اومد: گفت ینیمقدمه چ یورود آنها فرزانه ب بمحض

.کنم زود برگردم یم یسع. یمواظب پرهام باش

 یپرستار م هیو  يافتاد یبه فکر م ستیبا یم نایتر از اچه ؟ زود یعنی: کرد و رو به دخترش گفت یبهادر خان اخم ریام

خون کرده؟ هیمگه عط. یگرفت

بزرگ  گهیهم که د يندارم ملود ينداره شازده من که کار یاشکال: گفت عیسر هیبزند ، عط یفرزانه حرف نکهیاز ا قبل

.شده

.نگران نباش تو بر به کارت برس: رو به فرزانه ادامه داد بعد

اون . يریم نجایبه هر حال که تو از ا. رمیپرستار بگ دیخوام با یحق با پدره ، واقعا ازت معذرت م: شرمنده گفتفرزانه

کار کنم؟ یوقت چ

خواد بره؟ یکجا م یمامان عط: دیبه عمه اش کرد و پرس یو نگاه هینگاه به عط کیيملود ناگهان

جون؟ هیمگه نه عط. گفتم  يطور نیهم. زمیعزجا  چیه: به خود آمد و دستپاچه گفت کدفعهیفرزانه

.رم ینم ییالبته که من جا: زد و گفت  یلبخند مصنوع هیعط

را  شیکامال معلوم بود که بغض راه گلو. بخورد  يزیصبحانه نشست اما جاضر نشد چ زیبه ظاهر قانع شد و سر م يملود

.بسته است

مز  ياو را عوض کند فنجانش را رو يانکه حال و هوا يه بود برااو شد یبهادر خان که متوجه اضطراب و نگران ریام

.خورم ینم يزینخوره منم چ يزیاگه دختر خوشگل من چ: گذاشت و گفت 

.شد رهیسرش را باال کرد و در سکوت به پدربزرگش خ يملود

؟يخوا یپدر بزرگ گرسنه بمونه م یتو که نم: و گفت دیرا در هم کش شیبهادر خان اخم ها ریام

.جواب نداد يملود
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.یبگ يخوا یم یچ نمیتو بغل خودم و بب نجایا ایپاشو ب: زد و گفت شیزانو يبهادر خان دستش را رو ریام

: کودکانه گفت یاز جا بلند شد و در بغل پدر بزرگش جا گرفت و با لحن دهیدرهم کش یکرد و بعد با ابروان یمکث يملود

بره؟ نجایخواد از ا یم یاول به من بگو راسته که مامان عط

دونم که راسته خودم  یمن م:ادامه داد يبدهد ملود یاو جواب نکهیکردند و قبل از ا یبه هم نگاه عیبهادر خان و عط ریام

.یچ یعنیدونم ازدواج  یخواد ازدواج کنه من م یکه اون م دمیشن

رو دوست ندارم  لیاج کنه من عمو سهاما من دوست ندارم اون ازدو: اوج گرفت و بغض دار اضافه کرد  شیصدا سپس

!دوست ندارم

به دنبال او  یمعطل یب هیعط. رفت رونیکنان از اتاق ب هیانداخت و گر رونیبهادر خان ب ریخودش را از بغل ام یبا حرکت و

د و در را کرد دوان دوان از پله ها باال رفت و وارد اتاقش ش یاما او گوش نم ستدیزد که با یم ادیو ملتمسانه فر دیدو

.محکم به هم کوفت

.روم باور کن یکجا نم چینکن من ه هیدلم گر زیعز: دهد يکرد او را دلدار یبه سراغ او رفت و سع هیعط

.دوستت ندارم گهیبرو د يتو منو دوست ندار یگ یدروغ م: زد ادیانکه نگاهش کند فر یب يملود

.یالبته که دوستت دارم تو دختر خوب من هیچه حرف نیا

.ستمینه مامان من مرده من دختر تو ن: کنان گفت ادیفر يملود

 يارایگرید هیبود ؟ عط دهیبودند او از کجا فهم دهیرا بر او کوب ایانگار دن. گرفت  جهیحرف سرگ نیا دنیبا شن هیعط

.و از هوش رفت دییگرا یرگیدر اطرافش به ت زیهمه چ. نداشت  ستادنیا

افتاده  یبه سراغش رفت و در چند کالم به او گفت که چه اتفاق مهیشد که طوبا سراس مارستانیرفتن به ب يآماده  برزیفر

.است

 دیبوس یاو را م يکنان سر و رو هیگر يبه پا بود ملود ییتخت خوابانده بودند و غوغا يرا رو هیعط دیکه به انجا رس یوقت
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.کرد یم یو معذرت خواه

 یم ياریبود و رنگ به رو نداشت و عطا تو سر زنان از خدا  ستادهیا يوشه اگ شیبه عصا هیبهادر خان با تک ریام

.خواست

کند و در  ینم دیاو را تهد يبه همه اعالم کرد که خطر یاو پرداخت و و قت نهیبه سرعت دستبه کار شد و به معا برزیفر

.کرد یم هیمچنان گره يفقط ملود. همه راحت شد  الیدچار افت فشار خون شده است خ یاثر شوك ناگهان

را با هم تنها  ياو وملود. روبراه است  زیهمه چ نکهیخاطر از ا نانیبا اطم برزیبه هوش آمد و فر هیکه عط دینکش یطول

.اوردیرفت تا از اصل ماجرا سر در ب نییگذاشت و به اتفاق پدرش به طبقه پا

:کرداو گفت و اضافه  يخان آنچه را که رخ داده بود برا ربهادریام

افتاده طوبا را صدا کردم و  نیزم يهوش رو یب هیعط دمیافتاد دنبالشون رفتم د یدونم اون باال چه اتفاق ینم اما

.نیفرستادمش دنبال تو هم

زنم و  یم هیسر به عط هیمن  دیصبحونه تون رو بخور نیشما بر میفهم یباشه بعدا م: باال انداخت و گفت يشانه ا برزیفر

.مارستانیب رمیم

 يپشت اتاق ملود یخواست بداند موضوع چه بوده است وقت یدلش م یخل. غرق در افکار خودش از پله ها باال رفت  او

:دیرا شن هیعط يخواست در بزند که صدا دیرس

اگه تو منو دوست  یحت رمیخاطرت بم يمن اما انقدر دوستت دارم که حاضرم برا يکوچولو ستمیکه من مادرت ن درسته

.یاشنداشته ب

:کنان کفت هیکه گر دیرا شن يملود يصدا سپس

.یمن و بابا بمون شیخواد پ یدلم م يبر نجایخواد از ا یبه خدا دوستت دارم فقط دلم نم یگفتم مامان عط دوغ

.خواد ینم نویا برزیبابا فر یخواد ول یدلم م منم
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.خواد اون منو دوست داره یاگه من بهش بگم م چرا

تو هنوز  گهیآدمو واسه خاطر خودش بخواد نه واسه خاطر کس د ی؟ هر کس هیاش چ دهیفا یبگ دیادلم تو نب زیعز نه

...........مونده یلیو خ ییکوچولو

ممکن بود گفته شود که او نداند؟ چقدر ابله بود  يزیبشنود چه چ نیاز ا شتریخواست ب یدلش نم. ستادینا گرید برزیفر

کند؟ هیو اعمال را توج یهمه کوتاه نیتوانست ا یچگونه م. ر نداشت همه عشق و صداقت را باو نیکه ا

وششم ستیب فصل

یفرو رفته بودند وحت يزییدر خواب پا انیدرختان لخت وعر.نشسته بود قیو در آالچ دهیچیبه دور خود پ یشال هیعط

 دیکرد زودتر از آنچه با یاس ماحس شهیاز هم رتریبود واو دلگ ریفضا دلگ.نمانده بود یباق شانیشاخه ها ریبرگ  کی

را به  یباز غم نیچن ستیبا یکرده بود که م یچه گناه رمگ.کند هیخواست به حال خودش گر یدلش م.شده است ریپ

 یسوزان وجودش را م یخواستن او همچون آتش ازیگذشت ن یاز کنارش م دید یروز او را م د؟هریکش یدوش م

بسته  دیام هودهیب.يشو کیبه او نزد یونتوان ینیدشوار است که معشوق را بب.آمد یاز دستش بر نم يکار چیسوزاند وه

آنقدر مفلوك شده .توانست آرامش را به او باز گرداند یتنها مرگ م.تلخ به آخر برسد يقصه  نیا يروز دیشابود که 

 شهیپ يمه سال بردبارآن ه.بود دهیاگ کوه بود از هم پاش یبراست.دید یاز آن تاب مقاومت در خود نم شیبود که ب

از  ییرها يارایکه  يریرا دوچندان کرده بود زنج تشاسار گرید يریاما حاال زنج.ودم نزده بود دهیکرده بود رنج کش

جواب بگذارد؟ یرا ب یتوانست مهر آن دخترك دوست داشتن یچگونه م.آن را نداشت

بلند شروع به  ينوشته بود وبا صدا يقطعه ا يملوديبرا.زانو گذاشته بود برداشت يرا که رو يو ورق کاغذ دیکش یآه

.خواندن آن کرد

.ستیممکن ن یتو زندگ ینم،بینازن

شود هر ذره اش تو را  یوجودم از هم متالش يرود اگر ذره ذره  غمایاندوه بار به  یعمرم در خزان يتمام لحظه ها اگر
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.زند یم ادیفر

تا احساس کنم عشق هرگز  یبخش یم ستنیام توان ز دهیه ورنج کشکه به قلب خست یتمام هست مهین یآهنگ يملود تو

تو باشم مرگ  یپس بدان آن زمان که ب.درخشد یم یفروزان بر تارك هست یهمچون چراغ گرید يودر کالبد ردیم ینم

.دهم یم حیترج یرابه زندگ

دل را  يها یرگیباران ت يطره هاکه ق یهنگام":دیچشم دور نکرده بود که از پشت سر شن يورق کاغذ را از جلو وهنوز

را به من بازگرداند وبا من  میهستم که طراوت لحظه ها يلبخند يبخشد من در جستجو یوبه جان صفا م دیشو یم

".همراه شود

چطور ممکن .صرفا تصوراتش بود.بود دهیحتما اشتباه شن.امکان نداشت نینه ا.را برگرداند شیجرات نداشت رو هیعط

.شده بود یاالتیلق به او باشد؟از بس فکر کرده بود خصدا متع نیبود ا

"؟یشعر بگ يفقط خودت بلد يکرد الیخ":که که گفت دیصدا را شن ودوباره

او بود؟ يبخش از سو دیام يزمزمه  نیا ایدید یخواب م.را بست شیچشمها هیعط

کرد هم اکنون قلبش از  یاحساس م.نشده بود یاالتینه خ.باورش شد.فشار دست او را بر شانه اش احساس کرد یووقت

"برزیفر":را برگرداند نجواکنان گفت شیآنکه رو یرا گشود وب شیآهسته چشمها.ستادیحرکت باز خواهد ا

تونم  یم:از عشق ومحبتش را به او دوخت وگفت زیچشمان لبر ستادیاو ا يرا دور زد روبرو یصندل یبه آرام برزیفر

داشته باشم؟ ییمهربونت جااز قلب  يباشم در گوشه ا دواریام

باور کنم؟ یعنی:آرام سرش را تکان داد وهمچنان نجواگونه گفت هیعط

آره دختر باور کن:زد يلبخند برزیفر

.ستمیخواب ن یعنی-

؟يداریب يدید:سپس گفت.در آمد غشیاو گرفت که ج ياز بازو یشگونین برزیفر
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 یبه آرام برزیفر.دهد يرا در ذهن جا بایز الیخ نیمئن نبود بتواند امط.هنوز هم ناباورانه به او چشم دوخته بود هیعط اما

.بودند ستادهیوچشم در چشم ا گریکدیيحاال هر دو روبرو.بلندش کرد یصندل يدستان او را گرفت وسبکبال از رو

.آنچه را سالها در انتظارش بود بر زبان آورد برزیوفر

؟یکن یبا من ازدواج م-

فرجام

دوام  ماتیدر برابر نامال میبخشد تا بتوان یم نیاست شفا بخش که به آالم انسان تسک یهمواره مرهم امیآورد گذر ا ره

وقدم  میشو یغمناك رها م یورطه نیکه از ا یوهنگام ییبایآزمون صبر وشک ياست برا يزیدر واقع جنگ وست.میاوریب

همه محنت را تحمل کردم؟چگونه؟ نیکه ا من بودم:میپرسیاز خود م میگذران یم یسعادت وشادمان يبه جاده 

دست  یگاه از جدال بازندگ چیتا ه اتیح يتحمل مصائب وادامه  يبرا یسه شرط اصل مانیوا دیعشق وام ياریبه  چگونه

 یانسان چیه زیون.شود یموجود خلقت م نیشگفت تر نیمراحل است که موجب تکامل روح انسان ا نیهم یوط.میبر ندار

 هایچرا که سکه دو رو دارد وغمها وشاد دیسکه را خواهد د يرو کیشهیکه هم دیبگو نانیبا اطم تواند یهرگز نم

لمسشان  یبتوان نکهیقبل از ا یشوند حت یم دیوسپس ناپد رندیگ یاند که در لحظه ها شکل م یرنگارنگ زندگ يحبابها

.یکن

تصور برگزار شده  يورا یبا شکوه وجالل یوسجشن عر.خود قرار گرفته بود يدر جا کیپراکنده هر يمهره ها اکنون

.خود بازگشته بودند زیبود وعروس وداماد از ماه عسل خاطره انگ

 ستنیشوق ز شیاز پ شیخاطر ب يدغدغه  یدخترشان ب يریآرزو وعاقبت به خ افتنیواطلس شادمان از تحقق  عطا

.شده بود زیدل انگ يبه بهار لیشان تبد یداشتند وخزان زندگ

 یم رتریدلپذ ییبه استقبال روزها شیهمراه پدر ومادرش به ساختمان ته باغ نقل مکان کرده بود وسرخوشتر از پ يملود

.رفت
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.شد یم نتریریپرداختند وبه پسرشان که روزبه روز ش یعاشقانه به خود م نیشیپ يهایوپدرام فارغ از دل نگران فرزانه

بهادر خان بود که در پس چهره بظاهر  ریزد شازده ام یود دست وپا مخ یکه هنوز در سرگشتگ یتنها کس انیم نیدر ا و

که از خود  افتیشددر یبه فراست م.شد یآن در چشمانش منعکس م يهینهفته بود وگهگاه سا قیعم یشادش اندوه

ر دوستش نرفته بود اما آنقد رونیاز دلش ب هیمهر عط وزهن.ندارد اتیادامه ح يبرا یاقیاست واشت دهیدست کش یوزندگ

 گریاما د دیخر یاو با رضا ورغبت رنج رابه جان م.شد یم يلبان او سراپا شور وشاد يگل لبخند بر رو دنیداشت که با د

.داشتخواست که او ن یم شهیاند ستنیشوق ز.رفت یم ستیبا یوم دید یآنان زائد م انیخود را در م.بود یکاف شیبرا

روزگار  یلم داده بود وخستگ یمبل يرو.واو خود خبر نداشت.ن گرفته بودندجش شیاو را برا یهشتاد ودو سالگ سالروز

 یگفت وم یبا همه م.سرحالتر بود یاندک شیپ يبر خالف شبها.کرد یم رونیاز تن ب شیکودکانه نوه ها يرا با خنده ها

.شد یر نماز او دو يلحظه ا زین يملود.داد یم راررا مورد لطف ومحبت خود ق ياز همه ملود شیوب دیخند

خدا کنه .پدر رو دوست داره یلیخ يملود:فرو برد وآهسته گفت هیسر در گوش عط ستینگر یکه به آن دو م برزیفر

اد؟یم يبه سر ملود یوگرنه چ فتهیپدر ن يبرا یاتفاق

.ست شهیفعال که حالش بهتر از هم.کن رونیفکرها رو از سرت ب نیا:نجواکنان جواب داد هیعط

پدر  ياریبه نظرم اگر تو اونو ب.میکن رشیوغافلگ میاریرو ب کشیبهتره ک:گفت یشد وبه آرام کینزدهیبه عط فرزانه

.شه یخوشحال م شتریب

.رفت رونیتکان داد واز اتاق ب يسر هیعط

از  شیاو را ب.رفت ینم رونیاز دست دادن او از ذهنش ب شهیاند.کرد یهمان طور نشسته بود وبه پدرش نگاه م برزیفر

قدر .شود کیبه او نزد دینکرده بود آنچنان که با یمتاسف بود که چرا سع.کرد یست داشت که تصورش را مآن دو

.را از دست داده بود يادیز يمسلم فرصتها

.دوستتون دارم پدر:از جا برخاست به سمت پدرش رفت در کنار او نشست دستش را دور شانه او حلقه کرد وگفت او
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 شیشروع به حرف زدن کرد انگار صدا یوقت.گرداند وچشمان غبار گرفته اش رابه او دوختبهادر خان سرش را بر ریام

.منم دوستت دارم پسر:گفت.دیرس یاز دور دست به گوش م

.زیهمه چ يایگو ينبود؟جمله ا.بود یکاف نیهم

برخاست زبا  همه به هوا يشاد ویآن بود از در وارد شد وغر يکه هشتاد ودو شمع روشن رو یکیبا ک هیعط یوقت

همه محبت باشد؟ نیا يتوانست پاسخگو یچگونه م.خان از شدت بهت بند آمد ربهادریام

.تولدتان مبارك پدر:گذاشت وگفت زیم يرا مقابل او رو کیک هیعط

به او محبت نکرده وحرمتش رانگه  هیکس به اندازه عط چیدر تمام طول عمرش ه.مهربانانه نگاهش کرد ربهادرخانیام

همه محبت رو جبران کنم؟ نیتونم ا یم يمن چطور:همچنان که چشم در چشم او دوخته بود گفت.بودنداشته 

.با فوت کردن هشتاد ودو تا شمع:دیچیپدرام در اتاق پ يصدا

همه اش رو با هم؟:را صاف کرد گفت شیگلو نکهیوبعد از ا فتدیخنده اش گرفت که باعث شد به سرفه ب ربهادرخانیام

.همه اش رو باهم:ه گفتقاطعان پدرام

 یشمعها رابا فوت يبه شمعها کرد بعد به تک تک آنان وسپس تمام توانش رابه کار گرفت وهمه  ینگاه ربهادرخانیام

.ممتد خاموش کرد

شه؟ یعرض نکردم دود از کنده بلند م:گفت پدرام

.میریتون رو جشن بگ یسالگ ستیپدر انشاءاهللا تولد صدوب یزنده باش:وپدرام اضافه کرد دندیخند همه

افته  یم يآدم به روغن سوز یوقت.عذابه هیما یعمر طوالن.دعا رو نکن نیا.نه پسر:تکان داد وگفت يسر ربهادرخانیام

.بره دیبا گهید

.بود وباعث شد سکوت حکمفرما شود ریاو دلگ لحن

خودشو براش آماده  دیبا یهرکس که تهیواقع هینین؟ایکن ینگاهم م يجور نیچرا ا:به همه انداخت وگفت ینگاه او
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از همه تون ممنونم که امشب شادم .شمرد متیفرصتها رو غن دیبا نیبنابرا.میچه نخوا میچه بخوا میهست یهمه رفتن.کنه

تون  نیب یچیه نیونذار نیاتحاد رو حفظ کن نیبعد از منم ا دوارمیام.نیانقدر باهم متحد نمیب یوخوشحالم که م نیکرد

انقدر ارزش نداره که آدما براش به جون  یچیوه ستیومحبت ن یبهتر از خود گذشتگ یچیباشه ه دتونای.نفاق بندازه

 زشا میاجازه دار یوفقط چند صباح میسپر یم يگریکه هر کدوم به د هیکه آمانت ایبخصوص مال دن فتنیب گهیهمد

وپاك  گهیکه با عشق به همد نیه ها هستروحم در آرامش باشه وشما بچ رمیم ایاز دن یخواد وقت یدلم م.میاستفاده کن

در اون  یمیون دهیم ایدن نیدر ا یمیخداوند جواب اعمال بندگانش رو ن.نیآرامش رو فراهم کن نیا نیتون یم ستنیز

 نیاگه ا.پاك نگه داره ایبال نیوجودش رو از ا دیوآدم با هیطانیش صیاونفرت از خص نهیباشه غرور وتکبر وک ادتونی.ایدن

روبه شما  نایداشتم ا فهیمن در مقام پدر وظ.چیشه واال که ه یبخشش خدا شامل حالتون م نیمطمئن باش نیدکارو کر

.اش با خودتونه هیبق گهید.بگم

.وقته ریکه د نیوبخور نیرو ببر کیحاال ک:کرد وادامه داد ياو خنده ا سپس

ماندند وگفتگو کردند اما جو شاد وسبک قبل از  گرید یکم هیخواب به اتاقش رفت بق يبهادر خان برا ریکه ام نیاز ا بعد

 هیرابه صبح برسانند وفقط عط گرید یوباالخره همه رفتند تا شب.چرا دیتوانست بگو یکس نم چیرفته بود وه نیب

 شیهمچنان سرجا برزیفر.ه او را بغل کرد وآماده رفتن شدیعط.مبل خوابش برده بود يرو يملود.ماندند برزیوفر

.نشسته بود

م؟یبر ياینم:گفت هیعط

.امیمن بعد م.تو برو:جواب داد یطوالن یسرش را باال کرد وبعد از مکث برزیفر

او نشسته  يصحبتها يبار بود که پا نیاول يبرا.پدرش بشدت او را در فکر فرو برده بود يحرفها.داشت یبیعج احساس

 ادیکه به  ییا آن طور که بود بشناسد؟تا جاوقت نخواسته بود پدرش ر چیچرا ه.وبدقت به سخنانش گوش کرده بود

از او  ستیبا یبه هر حال م.مورد مطمئن بود نیا در.دوستش داشت شهیداشت هرگز رفتارش با او خوب نبود اما هم
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.کرد یکار را م نیگذشته ها را جبران کند بله حتما ا دیکوش یکرد وم یطلب بخشش م

وهم  یخانه در سکوت فرو رفته بود سکوت.آمد رونیب منیاز اتاق نشداد و یاز جا بلند شد به بدنش کش وقوس او

برداشت اما ناخودآگاه از رفتن  یبه سمت در خروج یقدم.آمد ینم ییصدا چیه.وگوش داد ستادیوسط سرسرا ا.آور

 احساسش که پدرش در او دیشا.کرد یم بیاو را به ماندن ترغ بیغر یاحساس.برگشت وبه عقب نگاه کرد ستادیبازا

.بود ختهیبرانگ

چه به آنجا آمده  يبرا.افتیوناگهان خود را پشت در اتاق پدرش .راه آمده را برگشت واز پله ها باال رفت آهسته

.ندازدیبه او ب یاحساس تازه اش نگاه تیتثب يخواست برا یفقط دلش م.دانست یبود؟نم

پدرش .از اتاق را روشن کرده بود یمیون دیتاب یداخل م نور ماه از پنجره به.ودر را باز کرد چاندیرا پ رهیدستگ یآرام به

پدرش چقدر آرام .ونگاهش را به پدرش دوخت ستادیاو جلو رفت در کنار تختخواب ا.بود دهیفارغ ورها در بستر خواب

.بود دهیخواب

.دیفرو غلت شیآرام آرام بر گونه ها شیوآنگاه اشکها.دقت کرد شتریوب دیرا در هم کش شیاخمها

.فرو رفته بود يبه آرامش ابد یرها از هر تعلق پدرش
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