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 ناشر سخن

 

 لياز دال يكي.ستيكس قابل تكرار ن چيه يجا وبرا چيه گريدهدود يبار رخ م كياست كه فقط  يداستان يهر آدم يزندگ

اما .قابل تكراربودن آن است ريهمانا غ زيشود ن يم ستنيز جانيكه باعث ه يبودن زندگ ينيب شيبل پقا ريبكر تازه وغ ياصل

توان  يپس،م.برآن است يكه به امرخداقانون علت ومعلول ريتغيوال تاست ثاب يسنت يسنت حاكم بر هست گريد ي،ازسو

 شيسرنوشت خو ريانسان وانسان با اجتماع درسوانسان با عتيورابطه انسان با طب يعام حاكم بر زندگ نيباشناخت قوان

 يخيتار وادثانسان مدام ح شودكهيم سريم يشناخت در صورت نيا.داد رييحوادث را به نفع خود تغ ريدخالت كرد ومس

الخصوص  ي،عل يودرهر اثر ادب.اموزديرامورد مطالعه قراردهدوازآنان عبرت ب....،سرنوشت ملت ها وسرگذشت قهرمانان و

 .بهتر رهنمون سازد يزندگ كي يعبرت آموز بوده ومارا برا يستيخاص آن با يگذشته از جنبه هاداستان،

وسرگذشت آدم ها واجتماعات است بهره  يتجربه زندگ انيقالب ب نيشناخت بهتر نشانه ها ازمطالعه داستان كه عام تر يبرا

 غيخواندن در شهيپس،ازخواندن وهم.وت كرده استدع يهست يخداوند بندگان خودرا به مطالعه مداوم درنشانه ها.ميريبگ

 .مياموزيدرس عبرت ب گرانيد يواز داستان زندگ.مينكن
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 با آتش يباز

 نهيصداقت را از س.يرا تو معنا داده ا يكه پاك افتميآنگاه در.شدوپا تا به سرم را در برگرفت  ليبه شعله تبد يعشق ي سوسو

را درمكتب عشق از تو  ييبه ارث برده اند،ستارگان رسم شب زدا تيخودرااز انفاس بهار ميتو شناختند وگل ها شم ي

 .آموختند

دهم كه  ياكنون تورا به حرمت عشق قسم م.يسوزان وجودم دامن زد يات به شعله ها يافسوس كه تو باپرواز ناگهان يول

 .ميكن ديبا هم بودن را تجد ثاقيتا م ييباز آ

*** 

 اول فصل

 .شد يم ليدگاه رأس ساعت ده صبح تشكدا ي جلسه

 دهيپر ييشهاب با رنگ ورو.دادگاه مانده بود يبه شروع جلسه  يداد،هنوز دوساعت يرا نشان م حيهشت ص يواريد ساعت

شد  يمتصل م ييرايكه به پذ ييوسط راهرو.آمد رونيشب قبل بود ازاطاق خواب ب يخواب يمتورم كه حاصل ب يوپلك ها

قرار داشت  ييرايكه وسط مبل ها در اتاق پذ يزيمراست به طرف  كيو ديمجعدش كش يموها به يدست!كرد يمكث

به  يپك محكم.وبا شعله فندك روشن كرد ديكش رونيمانده را ب يباق كاريبود برداشت وتنها س زيم يرو يگاريپاكت س.رفت

 يتحمل وزنش را نداشت به طرف مبل ييگوبه اطراف كرد  يفرستاد،هم زمان نگاه رونيدود از دهانش ب يزد وانبوه گاريس

كه  ياطورا محكم بر پاچه شلوار تيازفرط عصبان دييپا يدورادور حركات همسرش را م ميمر.آن انداخت يرفت وخود را رو

 گاريوقت صبح شكم گرسنه س نيا يكدوم آدم عاقل:گفت يدار شين دوبالحنيبود كش شيمشغول صاف كردن چروك ها

 كشه؟ يم

خوره  يسه تا آدم طماع رو م بيفر يكدوم آدم عاقل:زد وپاسخ دا يخند شيبود ن يل انبار باروت منتظر جرقه اكه مث شهاب

 نياست،بنابرا يعقالن يما فاقد قوه  جي،پدر افل سيير يآقا گهيم ييكشونه ودركمال پررو يرو به دادگاه م مارشيوپدر ب

 .ديكن واگذاردار وندارش رو به ما  ارياخت ميتقاضادار

را كه سبب آزارش  يياش را باال گرفت،چند تار مو دهيكش يفشرد،ابرو ها يدسته اطو را در مشتش م ياز فرط ناراحت ميمر
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 يمشكالت بروز نم نيداد ا ياموالش رو به شما م اريكرد وخودش اخت يلجاجت نم رمردياگر پ:زد وگفت يشده بود كنار

 .كرد

 ؟يگيمشكالت؟كدوم مشكل رو م-

اگر  يول.نداشت غياز ما در يزيكه درطول عمرش چ چارهيكرده،اون ب ليخوب ،شوهر تحص ي ،خونهيشخص لياتوموب

 يشما وجار ينمونده،به زود يبه گرفتن اونها باق شتريب يمژده بدم كه دوساعت رمردهيمنظورت از مشكالت مال ومنال اون پ

 .عمرش بدست آورده يت دادن روزهااز دس يزاكه اون بخت برگشته به ا نيش يم يطماع تون صاحب ثروت

دلش را با  يكشد تا عقده ها يرا م يلحظات نيمدت ها انتظار چن ييگو.خانه را پركرده بود يشهاب تمام فضا يصدا نيطن

آغاز  گريدادگاه تا دوساعت د يجلسه  نيشده بود وآخر ريد يمانيهرنوع پش يبرا گريكند،گرچه د يكلمات خال نيگفتن ا

 ينه ازنظر مردم كار اي دنديرس يمطلوب م يچه به رأ ييادگاهاد نيچن ليتشك.شد يصادر م يورت رأشد ودرهرص يم

پدرش  هيدادخواست عل نيا ميشهاب ازقبل هم موافق تنظ.ديگرد يم نياو و برادرش شاه يزننده و باعث شرمسار اريبس

بود كه  جبورم يشهاب با نا خرسند.داده بود يتدادخواس نيچن يمدام همسرش تن به امضا ينق زدن ها ريتحت تأث ينبود ول

 .دياين رونيممكن بود تاظهر از رختخواب ب رايحضور در دادگاه خبر كند ز يرا برا نيشاه

 .له كرد يگاريس ريدر ز تيرا با عصبان گارشيتلفن را با شتاب برداشت وهمزمان ته س يگوش

*** 

پولدار شدن شب را به  نيريش ياياو غرق در رو.به سقف اتاق دوختنگاهش را  يلحظات يبرا.زد  يتخت غلت يبررو نيشاه

اسفالت جاده تهران ،چالوس  يمدل كه رو نيبنز آخر نيماش كيوبزرگ درشمال شهر، كيش يخانه ا.صبح رسانده بود

گل در دور دست جن يظيمه غل.را درآغوش گرفته است ادهكوه ازدو طرف ج.جاده چالوس چقدر قشنگ است.كند يپرواز م

 يكند بعد برم ياستراحت م ايكناردر يدوروز.كه از قبل درهتل جا رزو كرده بود  يچه كارخوب.زند يرا بوسه م يكوهستان

 .ديگنج يدر پوست نم ياز خوشحال.گردد 

با .هتل را جواب داد يدربان چاق وچله  ميدر غبغب انداخت وبا سر،تعظ يهتل پارك كرد وباد نگيرا درمحوطه پارك نيماش

رنگش  يآب فورميونينقش با  زير ينكشد كه مستخدم يو طول ديهتل درخش ريدرنگاه مد يرودش به سالن برق خوشحالو
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 يكه قد كوتاهش سبب شده بود تا كاور لباس ها يدرحال.موكت شده هتل باالبرد يرا از پله ها ينيوچمدان سنگ ديسررس

خودش كنار پنجره اتاق رفت وبا حالت  يجبران شلختگ يبرا شخدمتيپ.بشود دهيپله ها كش ي،رو يزدي يآقا ياطو شده 

اتاق مشرف به  هچمن سبز روبرو ك د،منظرهينور به داخل اتاق تاب يزد،انبوه يمخمل قرمز رنگ پنجره را كنار يپرده  يخاص

 رميدوش بگداره،بهتره اول  يپولدار شدن عجب عالم!من يخدا:وبا خود گفت ديكش يا ازهيخم نيشاه.شد انيآن بود نما

 ي فهيوظ ديهتل باشم با ميدا ياگر قراره مشتر ارنينهارم رو به اتاقم ب دميوبعد سفارش غذا بدم ودر ضمن دستور م

آب  يگرفت وهمان طور كه قطره ها يبا عجله وزمزمه كنان دوش.از قبل بدونن ارپولد يمشتر نيخودشون رو نسبت به ا

سفارش  يبا كلمات شسته رفته ا.گرفت يشماره ا.برداشت يرا با ژست خاص تلفن يگوش ديچك يحوله م يرو شيازسر و رو

هم زدن چلو كباب  بهچشم  كيدر.غذا وارد شد ينيبا س شخدمتيربع ساعت بعد ضربه به در اتاق خورد،پ كي.غذا داد

 قرار زيم يرنگارنگ هم رو ياز گل ها يگلدان كوچك.شد دهيچ زيم يرو ينيظروف چ نيتر كيدر ش يسلطان

ازگرفتن انعام .كرد رهيچشم خدمتكار را خ يقربان؟اسكناس پنجاه تومان ستين يامر:كرد وگفت يميتعظ شخدمتيپ.گرفت

رفت ودرراپشت سرش  رونيبا عجله ب يپشت سرش برخورد كرد ول واريرقت به د يهول شده بود همان طور عقب عقب م

 ديكش يقينفس عم نيبه محض خارج شدن خدمتكار ،شاه.ديرا ند نيشاه زيطفلك شانس آورد كه لبخند تمسخر آم.بست

 :وبا خودش گفت

زنگ تلفن  يكشد،صدا يم يرا بسته بود و نفس بلند شيكه چشم ها ياول غذا را تا سرد نشده بخورم وبعد درحال بهتره

كرد  يرا نگاه مكه با حسرت اطراف  يتلقن را برداشت ودر حال يدستپاچه گوش يبا حالت.ختياو را به ر نيريش ياهاي،رو

 .حاضرم...آره دادش حاضرم:درپاسخ شهاب گفت

را كه  يكيش يپالتو مشك. وارد شد ديسف يو موها دهيكش يبا قامت ديلنگ يم يراست كم يكه از پا يدر حال تيهدا يقاض

شد كه  يونده ااند اخت ،متوجه پر زكارشيبه م ينگاه. كرد زانيآو يآورد و به چوب رخت رونيبرازنده قامتش بود از تن ب

 يقاض. بود» التجار نيمع«معروف به  يزدي نيپوشه سبز رنگ پرونده مع. بود زگذاشتهيم يقبل از ورود او رو يقيدقا يمنش

سن و  نيخدا را شكر اگر در ا: جنباند و با خودش گفت يبه متن دادخواست اند اخت با ،تأسف سر يپرونده را ورق زد نگاه

دو برادر وقاحت را  نيكرد، ا نخواهد يانگ ويمرا متهم به د يكس يريپ يمحرومم، الاقل در روزها سال از دا شتن زن و فرزند
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 .كشاند يرا به خاطر تصاحب اموا لش به دادگاه م رشيپدر پ ياز حدگذرانده اند، آخر كدام آدم با وجدان

 Ĥاش بست  هيو پرونده را به حالت اول ديكش يآه افكار در ذهن خود نيبعد از مرور ا يقاض!  ركردهييكه دوره و زمانه تغ واقع

قبل از ورود  يقيدقا. مخصوص قضات در سالن دادگاه برود گاهيو بعد از مرتب كردن سرو وضع خود آماده شد تا به جا

ارضاء  يهم برا انياز دوستان و آشنا يتعداد. مخصوص قرار گرفته بودند يها يدر صندل زين نيشهاب و شاه ت،يهدا يقاض

 .در سالن حضور داشتند يكنجكاو حس

 يروند صندل يسربازان شكست خورده رژه م يجنگ كه از جلو نيمثل فاتح يزدي نيمع يمدافع آقا ليوك يفروغ يآقا 

 نيغمگ يبر استخوان نداشت با چهره ا يكه جز پوست يفينح رمرديپ. كرد تيمخصوص هدا گاهيچرخدار موكلش را تا جا

 رمرديچشمان پ. داده بود هيچرخدار تك يصندل يرو حاليب ندبود دهيكش شيشانه ها يرا تا رو يكرم رنگ يكه پتو يدرحال

 ركرديگ نيرا زم يزدي نيمع شيكه دو سال پ يسكته ا. آورد يرا به درد م يا نندهيرمق او دل هر ب يگود افتاده و نگاه ب

 نيبا تمام ا يول. مانده بود لقوه داشت رونيپتوب رياراده بلرزد، دست راست اوهم كه ازز يمرد ب ريپ نيريباعث شد فك ز

 يسرمه ا يبه تن داشت، شال گردن پشم يزيتم يكت خاكستر. مرتب برخوردار بود ياز ظاهر رمرديپ يجسم يها يناتوان

 .شده بود دهيچيپ فشيدور گردن نح يرنگ

 يكرد دفترچه ا يخود جلب م يرا به سو آنچه توجه همه نيسو شانه شده و در آن ب كيبه  زين دشيو سف شتيكم  يموها 

با خود به دادگاه آورده  يمشخص نبود آن را به چه منظور. خورد يبه چشم م رمرديپ يپتو يبودكه رو يبا جلد چرم قهوه ا

گرفت  يقضاوت جا يدر كرس يبا وقار خاص تيهدا. كردند اميق حترامبه ا نيهمراهش حاضر ئتيوه يبا ورود قاض. است

 يكرد اما شهاب با شر مندگ يراگوش م يمنش يباز حرفها يبا دهان نيدادگاه متن پرونده را قرائت كرد شاه يابتدا منش

 .بود نيسرش پائ

. كرد يكرد پشت سر دو برادر نشسته و مدام غرغر م يكار م يزدي نيكه مدت دو سال بود در منزل مع يخدمتكار رزنيپ 

شده، اوالد انسان كه  يعجب دوره و زمانه ا: گفت يبود، غر و لند كنان م رمرديكه سخت نگران حال پ يفخرا لسادات در حال

برند، آن قدر  ينمرده به او هجوم نم يجانور يالشخورها هم تا وقت يحت ! ها بهيربه حال غ يوفا نداشته باشد وا نشيبه والد 

خوان  يزنده س، م رمرديآدم دوپا هنوز پ نيا اما امان ازدست. كنند يبعدآ تكه، تكه اش م رهيچرخند تا بم يسرش م يباال
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 .ره ينم نيمال ومنالش رو صاحب بشن، اما نه،كورخوندن از گلوشون پائ

هم  رزنيبه او انداخت، پ يبه خشم آمده بود آهسته به عقب برگشت و نگاه غضبناك رزنيغر و لند پ دنيكه از شن نيشاه 

 .برگرداند نيرا از شاه شيرو يزيشمرد و با حالت قهر آم متيفرصت را غن

بعد از قرائت متن پرونده از . ديبار آنها را دعوت به سكوت نما نيدوم يبرا يدر جلسه سبب شد تا قاض نيپچ حاضر پچ 

 يدادگاه صادر م يينها يجلسه رأ نيدر ا راياز موكلش را قرائت كند ز هيمدافع خواسته شدكه متن دفاع ليوك يفروغ يآقا

: شروع به صحبت كرد يبلند يرا جلب كند با صدا يدادرس ئتينظر ه ارشداشت باگفت يكه سع يحال در يفروغ يآقا. شد

قرار  يبررس مورد  يزدي نيمع يجلسات قبل تمام نكات مندرج در پرونده آقا يط يمحترم دادرس ئتيه س،يرئ يآقا

 يمدرك پرشك قانون دمردود دانسته و به استنا، اتهام وارده به موكلم را  يزدي نيمع يمدافع آقا ليمن به عنوان وك. گرفت

دانم و  ياو را صد درصد از اتهام وارده مبرا م... پرونده شده است مهيآن ضم يبوده وگواه يو يكه دال برصحت قوه عقالن

و به د شيخو شتيمع يبرا يزياموال خود را به جز سهم ناچ هيكل يواگذار يتقاضا يزدي نيمع ياست كه آقا يدر حال نيا

را دروجود آنان رشد داده و  يمهر ورز زهيوغر تيپدرانه احساس مسئول ثاريا نيباشدكه ا ارد،د نيفرزندش شهاب و شاه

بندگان خدا  يتمام يندارم و با تشكر از دادگاه محترم برا يحرف گريفرزندان جامعه باشد من د ريسا يبرا يدرس عبرت

. ده بودكه ههمه حضار نظم دادگاه را مختل كردينرس انيبه پا يفروغ يقاجمله آ نيهنوزآخر. مينما يطلب م يسعادت اخرو

به اوكرد  يزيآم ريشهاب نگاه تحق. شد ميگم باالخره پدر تسل يم كيتبر: اراده دست شهاب راگرفت وگفت يب نيشاه

به  يكارش درس بزرگ نياو با ا ؟يدربرابر ك ميتسل ؟يدون يم ميپدرروتسل يبزرگوار نيبه چه مناسبت؟ تو ا كيتبر: وگفت

بود كه سوزش اون  ييصدا  يمحكم وب يليگذشت پدرمثل س نيكنم ، ا يلحظات عمر فراموش نم نيتا آخر دادكهمن 

آخه عشق به ثروت تمام ذهنت رو  ،يمن رو متوجه بش يحرف ها يفكرنكنم تو معن ده،يچه فا يكنم ، ول يروهنوزهم حس م

 ...پر كرده

: پراز خنده گفت يبا دهان. نگه دارد يخودش رامخف يتو انست شاد ياما نم. تعجب كرده بود شهاب ياز حرف ها نيشاه 

 .ميانجام بده ديكه با ميكاردار يليخ. ميحاال بلند شو برو

بود  يدر حال نيمختومه اعالم شد و ا ياموال پدر به دو وارث قانون يوباواگذار نيبارفتن اتهام دوخواهان شهاب وشاه پرونده 
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 .ازگذثست او سالن دادگاه را ترك كردند ديكردند وبا تمج يرا براندازم رمرديپ نيبا تحس نيحاضركه 

 .خود پناه برد ييبه خلوت تنها ميمر يدر پ ياز سئواالت پ زيگر يآمد و برا رونيمغموم از دادگاه ب يا افهيبا ق شهاب 

 .بدهد نايهمسرش ممژده را به  نيرفت تا ا يثروتمند شدن م يايبا رو نيشاه اما 

 .اند اخت يصندل يگرفته خود را رو يدفتركارش برگشت وبا حالت هيگريخسته بارد يبا افكار تيهدا يقاض 

مالقات  يتقاضا يزدي يمدافع آقا ليوك يفروغ يآقا. خبر داد يگذشت كه منش يدردفتركارش نم تيازحضورهدا يقيدقا 

بازكرد  مهيلبخند زنان دراطاق را ن يواجازه دادكه وارد شودو فروغ به ابروانش انداخت يگره ا تيهدا. دارد يخصوص

 :وگفت

 قربان؟ دييفرما يم اجازه 

 د؟يداشت ي،كاريفروغ يآقا دييبفرما: به او انداخت وگفت ينگاه نكشيع ياز باال تيهدا 

 .دميبود كه خدمت رس يقر بان مطلب مهم بله

 ييكه گو يجابه جا شد وبالحن يصندل يرو يفروغ يآقا. ت به نشستن كردرا دعو يفروغ يبا اشاره دست آقا تيهدا يقاض 

 :كرد وگفت تيهدا يكند رو به قاض يم انيرا ب يمطلب مهم

خطاب به شما نوشته و همراه با دفترچه خاطراتش خدمت شما فرستاده  ينامه ا يزدي نيمع ياست كه آقا نيامر ا تيواقع 

. اورميشما ب ينداشتند اصراركردندكه حتمĤ من نامه ودفترچه خاطرات را برا يان خوشحال چند نكهيموكل من به علت ا. اند

به نامه و دفترچه كرد و آنها  يبهت زده نگاه تيهدا. بدهم ليخود شما تحو هها رو حتمĤ ب يامانت نينمودندكه ا ديوتأك

 .راگرفت

بود  يدر حال نيرا ترك كرد و ا تيراحت دفتر هدا الياش در قبال موكلش را انجام داده بود با خ فهيوظ نيكه آخر يفروغ 

تواند  يم يراز در نامه چ ياز راز و افشا رمرديمنظور پ: ديپرس يشده بود و از خود م كياش به شدت تحر يكه كنجكاو

با عجله  تيهدا. رفت يفروغ نكهيبه محض ا. اورميسر در ب ينامه و دفترچه جلد قهوه ا يتو انستم از معنا يكاش م يباشد؟ ا

 .شروع به خواندن كرد ينامه را بازكرد و با كنجكاو

خود را نسبت به فرزندانم شها  يوجدان ي فهيوظ نيكردم آخر ادي شيخو يدر محضرخدا شيكه سال ها پ يبه سوگند بنا«
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 .انجام دادم نيب وشاه

 دارم،يم ميباطن حضور شما تقد يو رضا ليباشد با م يام راكه دفترچه خاطراتم م يدوران زندگ ادگاري نيباارزش تر نكيا 

به دوش  ينيرا از سنگ ريحق نيبرده و خاطرا يپ ديكه سال ها به دنبال آن بودد ا يبه رازبزرگ قيدق يباشد كه با مطالعه 

است كه شما سال ها به دنبال دانستن آن بوده  يدفترچه مطالب نيا يقسمت اعظم نوشته ها ديرازآسوده نمائ نيا دنيكش

 نيآن را دارم به ا يكردم واگرامروزقصد افشا اديبودكه  يرازرا حفظ نموده ام همانا به علت سوگند نيلحظه ا نياگرتا ا.ديا

 ».بزرگ آرزومندم يطول عمر شما را از خدا. مينما يسپر آسوده  اليعمرم را با خ يروزها نياست كه آخر ليدل

 ##يزدي نيمع## 

ناگهان رنگ چهره . بار نامه را از اول تا آخر مرور كرد نيدوم يكرد و برا يماند مكث رهيخطوط نامه خ يبر رو تيهدا نگاه 

آورد و  رونيشلوار ب بياز ج يدياش نشست ، دستمال سف يشانيپ يافق يها اريعرق بر ش زير ياش دگرگون شد و دانه ها

بودكه سال ها  يآتش عله ور شدن گر ش انياتاق نبود بلكه نما يماكه حاصل گر يرا خشك كرد، عرق يشانيعرق پ

شده بودكه  يروح جانيدستخوش ه يبه قدر. گرفت ياورا در برم يسراپا گريبارد نكيپنهان مانده بود وا رخاكسترزمانيز

 يام اطالع يزندگ ياازماجر رمرديپ ايآ: ديازخود پرس. بلند شد وشروع به قدم زدن كرد يصندل يتاب نشستن نداشت ، ازرو

 عيكه آن وقا يدر حال. گذرد ينم رازياز اقامتش در ش يشده بود چند سال ديآن طور كه در پرونده اش ق... ه، نهن يدارد؟ ول

 يانگشت اشاره را رو تيهدا يقاض«كرده  يم ياصفهان زندگ ايو  زدياو آن سال ها در . شود يدور مربوط م يبه سال ها

قمرباشه  زعمهيغم انگ يمنظورش از راز، ماجرا ديشا ختيرا بهم ر افكارگوناگون ذهنش. فرو رفت فكرگذاشت و به  يشانيپ

هم قادر به فراموش كردن اعتراف  يبه راحت يول. اورميب اديرو به  چارهياون زن ب يخوام خاطرات تلخ زندگ يگرچه نم

 يكه از كول يسماش را با خوراندن  يپدر چگونه توانست خواهر ناتن نكهيفكرا يحت. ستمين اتشيلحظات ح نيپدردر آخر

تصاحب  يكم داشت كه برا يچ ايمگراواز مال دن. لرزونه يهاگرفته بود به جنون بكشونه تا تنها وارث پدرش باشه پشتم را م

 يماريب نجر دنيهارو باكش يو پدرتقاص تمام بد... دارمكافاته ايگرچه دن.زد يكار نيگناه دست به چن ياموال اون دختر ب

 .پس داد

كس حاضر به  چيتا آنجا كه ه. پر درد او بودم يشدند و من شاهد روزها زانياز اوگر كانيكه تمام نزد يا يماريهم ب آن 
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را  تيمرض چنان ساالر خان هدا. ديگرد يلحظه از رنجش نم كيپدر نبود و تمام اموالش در آن روزها چاره ساز  ينگهدار

 نيرو تا آخر مارميتنها من بودم كه به حكم وجدان پدر ب انين مكرده بود كه قادر به خوردن آب هم نبود و در آ ريگ نيزم

 يسال م ياو قرارگرفتم و هنوز كه سال ها يمورد خشم دوران ساالر خان يگناه يكردم، من كه به گناه ب ينفس نگهدار

: پرسم يماز خودم  شهيهم. كنم يحس م ميگوش ها يراستم اصابت كرد تو يرو كه به پا ييگلوله ا كيشل يگذره صدا

 داد؟ يفرار يعشقم را از باغ زندگ يو پرستو. كرد ماليگناه پدر آن چنان سعادتم را پا نيبه كدام يراست

 يرحم يام را با ب يگر سپرد و تنهاگل گلدان زندگ رانيو يام را به دست خزان يزندگ دهيگناه بهار تازه از راه رس نيكدام به 

 پرپر نمود؟

 نيريتلخ و ش ياهايغرق در رو يلحظات يانگار برا. ديفرو چك تيهدا يچشمان آقا يازگوشه  يگرم اشك به آرام قطرات 

 .بهتره هر چه زود تر به منزل برم و دفترچه رو مطالعه كنم: گذشته شده بود زمزمه كنان با خود گفت

موقع او تعجب  يز بازگشت بگشوده بود ا يقاض يخدمتكار كه در را به رو. ازهم بازشد يخشك يباغ با صدا يبزرگ آهن در 

 يكه حركت چرخ ها يدر حال رمرديپ آن وقت روزبه منزل بازگردد  تيهدا يافتا دكه آقا يكم اتفاق م يليكرده بود، خ

گوهرتاج . كه مخصوص دربان بود برگشت يكرد در باغ را بست و به اتاق كوچك يرا با نگاه دنبال م تيهدا يآقا نيماش

 دنيبا د. برد يلذت م ديتاب يكه م يلم داده بود و از نور آفتاب يراحت يطبق معمول هر روز رو تيهدا يخانوم مادر آقا

 :داد و گفت يجا ينيب يبرآمدگ يرا رو نكشيزد، ع يپسرش لبخند

 .يزود برگشت ،ينباش خسته 

در . كردم يمطالعه م قĤيرا دق يپرونده ا ديمتشكرم مادر، با: مادر انداخت وگفت دهيبه صورت چروك ينگاه تيهدا يآقا 

 .ديفهم يكس به اطاق من وارد نشود، منظورم رو كه م چيكه من نگفتم ه يكنم تا موقع يخواهش م يخانه راحت ترم راست

 يآقا. فرستم يم يراحت باشه اگرمنظورت مش محمده اونو دنبال كار التيخ: به پسرش كرد وگفت يخانوم نگاه گوهرتاج 

كرد  يسرصحبت را بازم ييكه به هربهانه ا رشيخدمتكار پ يها يبه مادر، قصد داشت از شر وراجمطلب  نيبا تذكر ا تيهدا

 يم يياحساس تنها يليمصاحبت با او بود، بعد از فوت ساالر خان مادر خ ازمندين گرانياز د شيهرچند مادرش ب. راحت شود

از  يدر قسمت ياو زندگ يبرا. كرد يها مبه پرونده  يدگيوقتش را صرف رس شتريهم ب تيهدا يكرد بخصوص كه آقا
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 نيكه در سن يوقتداد در دفتر كارش باشد از  يم حيجهت اكثر اوقات ترج  نيبد. مالل آور بود اريبس يعمارت بزرگ پدر

 رشيرا دركنار مادر پ يامر سبب شد تا زندگ نينداد هم يگريهمسرش را از دست داده بود هرگز تن به ازدواج د يجوان

 .دكن يسپر

به كمك  ليدل نيحال او شد به هم يبود، از همان لحظه ورود پسرش متوجه دگرگون دهيد ايبا تجربه ودن يخانوم زن گوهرتاج 

بزرگ  يخدا: زد يبلند با خودش حرف م ياو با صدا. نمود وانيبرخاست و شروع به قدم زدن در ا يصندل ياز رو شيعصا

ساختن  رانيما هر دو در و. بگذر زيخداوندا از گناه پدرش ن. دميگرد زندمفر يبرا يطوالن يمرا ببخش ، مرا كه سبب رنج

 ...بزرگ منو ببخش يخدا ميسعادت پسرمون مقصر هست يبنا

 گريكديكه دو مزار در كنار  يجا.نگاهش را به گوشه دور افتاده باغ انداخت گريخاطرات گذشته بار د يادآوريبا  رزنيپ 

 .قرار داشت

تر به آن قسمت  قيفروغش را دق يگوهرتاج خانوم نگاه ب.بود تيمال ساالرخان هدا يو دوم تيلق به قمر هدامزار متع نياول

سال هاست كه هر وقت اورا نگاه .ديستيفرزندم رو شاهد ن يانتها يورنج ب ديخوشا به سعادت شما كه رفت:ازباغ دوخت وگفت

 ...از او طلب ثخشش دارم شيمن در سكوت خو.مر ببخشد نم،خداونديب يدر چهره اش م قيعم يكنم ،غم يم

 تيهدا يآقا.كرد  يباغ را نگاه م يبود وانتها ستادهيهم چنان كه عصا را حائل بدن كرده بود ا وانيتاج خانم در كنار ا گوهر

كم آتش  يوبا سبخ بلند ديكش شيپ يبخار كيرا تا نزد يبه محض ورود به اتاق خودش دررا از داخل قفل كرد،مبل راحت

والمپ  ديپنجره را كش يخاطر چند تكه چوب به آن اضافه نمود،پرده  نانياطم يو رو كرد و برا ريجان بازمانده از صبح را ز

 يزدي نيمع يجلد قهوه ا يمطالعه كامآل آماده بود،سراپا مشتاق خواندن دفترچه  ياتاق برا يفضا.اتاق را روشن كرد

 ...آغاز شده بود بايزجمله  نيسطر از دفترچه با ا نياول.بود

 ###. داشت يكه قدرت تفكر وتكلم را به من ارزان ييبنام خدا###

 

 2 فصل

باعث شده بود خاطرات آن لحظات تا مدت ها ذهن خدمتكاران خانه را مشغول  يزدي نيدر منزل حاج ام ينوزاد پسر تولد 
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 مانيبا آب و تاب از روز زا ينه پدر در هر فرصتخا يخدمه ها. به جهان گشوده بودم دهيمن بعد ازسه خواهر د رايكند ز

 ياو در هرفرصت. داشت ميكه حكم مادررا برا يمهربان رزنيزهرا، پ يب يبخصوص ب. كردند يپدر صحبت م يمادر، وشادمان

 يم يآن لحظات غرق خوشحال يادآوريداد واز  يتولد من به اوداده بود نشانم م يراكه پدر به عنوان مژدگان ييانگشترطال

 يم يدندان او غرق شاد يدهان ب دنيشد و من از د يدندانش آشكار م يب يو لثه ها ديخند  يم يشادمان نيشد غرق در ا

هم من چون اكثرآ درآغوش  ديشا داديگالب م يبو شهيچانه اش سنجاق شده بود هم ريكه ز يب يب ديچارقد نرم و سف. شدم

 اطيدر ح ييسكو يبار دستم راگرفت و رو نيچندم يبرا .عادت داشتم  نيتدم رزنيخوش آن پ يرفتم به بو ياو به خواب م

پا بند نبود،  يرو يپدرت از فرط خوشحال. بود ليمملو از فام اطيح نيا يآمد ايكه تو به دن يجان شب نيمع: نشاند و گفت

 يوقت اون لحظات رو فراموش نم چيه داد،يتند و تند انعام م زد،ياش پك م ينقره ا انيو به قل ديتاب يرا م شيها ليدائم سب

اون شب  د،يالتجار صدا بزن نيپسرم رو مع ديبا يبه بعد همگ حاالاز : كرد وگفت ليرو به فام يعيرف يبا صدا نيكنم ، حاج ام

سه تاگردنبند قشنگ دل  دنيروز بعد با خر يحاج يكردن، ول يبا حسرت به پدرت نگاه م يو مهر ميمعصومه و مر

 .ست آوردخواهراتو بد

لذت  كيماند و  يقرمز رنگش ثابت م يلثه ها يكرد نگاه من بررو يم فيخودش را تعر يقصه تكرار يب يكه ب يمدت تمام 

حواست : گفت يو م ديخند يم ستين شيگوشم به حرف ها ديد يم يمهربان وقت رزنيكرد پ يتنم را مورمور م بيعج

 كجاست ننه؟

 يشد، ول يآن دوران تكرار م گريبار د كيكاش  يا ميگو يكنم با خود م يفكر م خود تيطفول اميبا حسرت به ا يوقت 

خود  يها طنتيآورم كه چگونه با ش يم ادياوقات به  يبعض. ستيگذشته ن اميقادر به بازگرداندن ا يقدرت چيافسوس كه ه

رفتم و  يبه اطاقش م نيپا ورچ  نيرچپا و يكردم ودرفرصت مناسب يم نيكموقت ها شتريب. دادم يرا آزار م چارهيب رزنيآن پ

 يازگشتن خسته م يوقت.گردد يهمه جارا م تيكه با عصبان دميد يرا م رزنيكردم بعد پ يم ميقا يچادر نمازش را درگوشه ا

 :گفت يكرده ام با التماس م ميخواند من چادر را قا يكرد و انگار كه از ته چشمانم م يبه من م يشد نگاه

چادر را نشان  يمحل اختفا يروزياز پ نيريش ياز دست رفت تو رو بخدا چادر مو بده و من احساس جان، نمازم نيمع 

نوا را  يب رزنياز روزها پ يكي. شد يم انيقل يكردم كه متوسل به ن يم يلجباز يبه قدر لشيدر پس دادن وسا يگاه.دادميم
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 يطونيش فيننه ، من حر گهيبسه د: وگفت ستاديمقابلم ا ميلو با حالت تس تادآن قدر بدنبال خود دواندم كه به نفس ، نفس اف

هم كه دل  هيكشاند بق اطيمن همه را به ح يخنده ها يصدا. رو پس بده دميتورو بخدا رحم كن و دسته كل ستميمثل تو ن

 فتديگر گ ها بكه به چنگ  يسفندعاقبت مثل گو. همراه شدند يب يمن داشتند در بدام انداختنم با ب يها طنتياز ش يپرخون

به كف  انيقل يبا استفاده از فرصت مناسب عقده دلش را با زدن چند ضربه ن يب يخواهرانم به تقال افتادم و ب يدست و پا ريز

جلب توجه  يمن هم برا ميرا به پدربگو شانيدلهره داشتند كه مبادا كارها يشد همگ يسفره نهاركه پهن م. كرد يخال ميپا

نوازش  يوحركات من كامال آشنا بود باصدا اتيپدركه به روح. زدميكردم و تند تند پلك م ينا ع مپدر ازخوردن غذا امت

 .دادم يرا لو م يومهر ميشده؟ ومن باشاره چشم معصومه ومر يطور نيبابا مع:ديپرس يم يگر

  

رفتار مسالمت  رزنيپ. گذاشت يمرا در خانه به عهده داشت روبه بهبود ينگهدار تيكه مسئول يب يمن و ب انهيرفته م رفته 

. رام وحرف گو ش كن بسازد يقرار پسر بچه ا يروزانه موفق شد از من ب ليو آج ينيريگرفت و با دادن ش شيپ يزيآم

كه حضور من به  نيشدم و از ا ياو شرمنده م يكردم از صبور يفكر م اندمرس يم رزنيكه به آن پ ييبه آزارها يبعدها وقت

 هيقض نيالبته احساسات گرم پدربه ا كردم،يم يمانيآزار او و خواهرانم گشته بود احساس پش هيه ماعنوان تنها پسر خان

پدر  ينبود ول نيدر ب يمشكل كرديدانست و بحد خواهرانم بمن توجه م ينم ياگر پدر مرا تافته جدا بافته ا زديدامن م شتريب

 :گفت يكه م ديچيپ يدر گوشم م شياوقات صدا يعضبا من داشت، ب گرانيد يسوا يرفتار تياز همان دوران طفول

 كيومن كه  شتره،يپدر و پسر با هم باشن عظمت كار ب يتو هم با من باش ديبا! شهيدر پ يبابا حاضر شو، معامله بزرگ نيمع 

 ينگاه ها همراه بود با هيقض نيوا ميآمد يم رونيانداختم و همراه او از منزل ب يدر غبغب م ينبودم باد شتريالف بچه ب

شد چون در بازگشت  يتمام م چارهيوحساس تر بود، عاقبت كارهم به ضرر من ب كتركه از همه خواهرانم كوچ يكنجكاو مهر

من وخواهرانم  يكم از آن حالت موش وگربه باز.زدند يخوردم مرا م يافتادم و تا م يخلوت بدام آنها م يباالخره درگوشه ا

كه از  يبخصوص با مهر ديكرد يمحسنه تر  نيماب يشد روابط ف يعمرم اضافه م يهادر خانه كاسته شد،هرچه به سال 

نگاه كن پشت لبت مو سبز شده  نيمع:به من انداخت وگفت ياز روزها نگاه يكي.جسورتر ومهربان تر بود ميمعصومه ومر

به پشت لبم  ينگاه اطياحت رفتم،با نهييسراغ آ انهيبعد از چند لحظه مخف.،از خجالت سرخ شدم ،با اخم نگاهش كردم
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دلم آب شد  يقند تو ياز خوشحال ديراستش را بخواه.شدم يمردها م يكم كم وارد جرگه  ومنبود يكردم،حق با مهر

 يكرده بود ول رييتغ يكم ميرفتار و كردارم را عوض كنم،گرچه آهنگ صدا ي وهيتا روز به روز ش ديامر سبب گرد نيوهم

پر  ليبه سب لينازك پشت لب تبد يرهاكه آن تا دينكش يكردم طول يعمول از گلو خارج معمدآ آن را خشن تر از حد م

دوران دبستان .گرفتم يفاصله م يجوان يباينبود وروز به روز ازدوران ز يتقلب گريد زين ميصدا.شد يرنگ اهيپشت س

 يبه قول پدر قرعه خوشبخت.دمكر يم يدگيرس زيپدر ن يشد ومن دركنار درس به كارها يط يمثل خواب خوش رستانيودب

به زعم  يبه خدمت درنظام داشتم ول ياديمعاف شدم،هرچند شخصĤعالقه ز فهيبه نامم افتاد وازدوسال خدمت نظام وظ زين

وسه ساله بودم  ستيب.آمد يبه حساب م يخوشبخت ينوع تيمعاف نيتنها پسرش را نداشت ا يطاقت دور يپدر كه لحظه ا

 .دارم يباهات كار مهم يبنش ايجان بابا ب نيمع:وگفت  كرد ميصدا يكه پدر روز

در حجره بوجود آمده بودكه من به  ييهم سكو يفرش ها بر رو دنياست، ازچ يجد هيكه قض دميازنحوه كالم پدر فهم 

 يزياو بودكه روم يهم جلو يپهن يچوب زيمخصوصش نشسته بود، م يصندل يپدر طبق معمول رو. لبه آن نشستم يرو يآرام

حجره  واريكنار دستش بود، در و د زيم يچرتكه پدر هم رو. پهن بود شيپرنقش و نگار كار هنرمندان اصفهان رو يپارچه ا

 يالسالم كه هنر دست ها هيعل يمتقپان عل ياز موال يي بايتمثال ز. و اصفهان وكاشان بود زديكار  يمتيق يمملو از فرش ها

 يكرد، نگاهش م يم يچرتكه باز يپدر با مهره ها. ديبخش يبه حجره م يوه خاصسر پدر جل يهنرمندان اصفهان بود باال

. چشمانم نگاه كرد يتو ميدفعه بلند كرد و مستق كيسرش را . بود يگاه بزرگ هيتك ميبرا. دوستش داشتم يليخ. كردم

 ره؟يگ يزن م يروز هي ينيرو بب يباباجون هر جوون: گفت ينيريبا لحن ش. نگاهش مهربان بود

 يمن برا: خونسرد حرفش را ادامه داد وگفت يليپدر خ. زد يقلبم تند تند م. كالم پدر، تا بناگوش سرخ شدم نيا دنيشن با 

 .فرزنداش است يعروس دنيد شيآرزو نيبزرگ تر يهر پدر نميات را بب يدوست دارم عروس. دارم ياديز يتو آرزوها

وخواهران از  يصحبت درمورد عروس ينيريپدر كه هنوز ش.ميچه بگودانستم  ينم.پدر مرا دستپاچه كرده بود يها حرف

او انتخابش را هم كرده . نديبب يمادرت هم آرزو دارد تو را در لباس داماد: كرد و گفت يخنده ا  . بود انينما شيحرف ها

 .ناف بر كرده است تيمادرت ، ماهرخ را برا. است

 ايچند ماهه بدن: بود كه پدر گفت دهيجمله ام به آخر نرس... من اصآل.... هرخما ،يچ: دميكش اديحرفش تمام شود فر نگذاشتم 
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 .صبر داشته باش حرفم رو تموم كنم يكم ؟ياومد

خب بابا مادر : ساكت ماند و ادامه داد ياوكم. ظاهرآ ساكت شدم تا حرف پدر تمام شود دميجوش يكه از درون م يحال در 

شب جمعه  ي، اگر موافق باش نيهم كه هست ليه ات هم قشنگه و هم وجاهت داره فامكس، دختر خال چيه ايماهرخ  اي گهيم

مونه ،  يمگه كشكه ، ماهرخ مثل خواهرم م ن؟يرو تموم كن يدادزدم چ ارياخت يب. منزل شون كار را تموم كنم ميبر يهمگ

 ريانداختم ، از ز نيه شدم وسرم را پائرك حرف زده بودم شرمند نطوريبا پدر ا نكهياز ا. بنده يا گهيد يراستش من دلم جا

شد  كيگفت ، ناگهان به پدر نزد يم ييزهايلب چ ريكرد ز ينگاه م گريكودم پدر هم چنانكه به سمت د يچشم او را نگاه م

من : م ، به خودم جرات دادم و گفتم ديترس يپدر م ياز نگاه ها شهيكرد، هم يخوب بود كه نگاهم نم. دم ستايم و مقابلش ا

 ..رو كه دوست دارم يخوام كس يم. رم يازدواج نم نيبار ا ريز

صورت پدر از آن همه جسارت . خواد يصالحت رو م روي، اون خ يسر به سر مادر بذار يتونيمگر تو م: پدر ساكتم كرد اديفر

بدستم داده نم  تيعصبانرا با  وانيو ل دينوش يآوردم كم شيبرا يآب وانيبه سرفه افتاد با عجله ل. من برافروخته شده بود

بعد  يبهتره فكراتو خوب بكن رهيبگ ميتونه تصم يدفعه نم كين باباجون آدم يبب: را با پشت دست گرفت و گفت لشيسب

دلم كوره آتش برپا شده  يكه تو يشدم درحال رهيخ ييو خاموش به نقطه ا دميوقت را مناسب جر و بحث ند. يجواب بد

 ييحنا ياز موها يخرمن شيمثل قرص ماه ،پ يصورت شيبود، پ بايجفت چشم سبز ز كي شين پتمام فكر م نكهيبود، بخاطر ا

حاال .بود نيرياسمش واقعأ ش يكه به معنا يبود،دختر نيريبه نام ش بايز يتمام حواس من به دختر. مهربان يفرشته ا شي، پ

خواستن : با خود فكركردم. رميبگ دهيم را نادپا گذاشته و تمام احساس ريتوانستم آن همه عشق و عالقه را ز يچه طور م

 كيرا مجبور به تحمل  يشدم عمر ياو م مياگر تسل. دست بردارد يد كم كم مادر را قانع كنم كه از لجبازيتوانستن است با

خشم  يكه هم رنگ عشق داشت و هم بو يبينگاه عج ؟يندار يبا من كار: بابا: بودم ، رو به پدر كردم و گفتم ياجبار يزندگ

 ؟يريكجا م:ديبمن انداخت و پرس

 .يجر و بحث راه ننداز: خونه ، آرام تر از قبل گفت رميم: دادم جواب 

 شه؟يمادر م فيحر يمگه كس يحوصله جر و بحث داره از طرف ينه بابا ك: انداختم و گفتم ريرا به ز سرم 

 .يايزودبراه م اديخوشم م: حجره را پر كرد وگفت يقهقهه پدرفضا يصدا 
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 .بابا برو يچيه: كرد وگفت ييمنظور تون چپه؟ تك سرفه ا: دمينگاهش كردم و پرس ميمستق 

دلم گرفته بود، دوست . زدميقدم م ابانهايبدون هدف در خ. حركت نداشت ياراي ميپاها يآمدم ول رونيحجره پدر ب از 

ندارند،  يفهمند، به احساسات آنها توجه ينمپدر و مادرها فرزندان خود را  يچرا بعض ميحرف بزنم و بگو يداشتم با كس

عشق  يونديهر پ هيمن شرط اول دهيكردن نرخ جور شود، به عق نيباال و پائ وچانه زدن  يازدواج معامله فرش نبود كه با قدر

 نيا ديقادر به وجود آوردن آن باشند، بلكه با گرانيكه د ستين يزيعشق و عالقه چ نياست و ا يو احساس پاك هر آدم

 .حس در وجود خود انسان بجوشد

گرفت، مثل پلنگ ماده  يخشم م يبه كس يمن از جانب مادر بود وقت يتمام نگران. زدميمنگ با خودم حرف م يآدم ها مثل 

برخورد  ايبا قضا يو منطق ريانعطاف پذ اريو بس ديكش يطول نم شتريب قهيدق كيكه خشم پدر از  يجذبه داشت، در حال يا

 .كرد يم

متوجه . ديمشكل را بگشا نيا . ديمشكل را بگشا نيبود كه قفل ا يديبدنبال كل د،انگاريچرخ ينگرانم به هر سو م هنگا

به  يعالقه خاص يامامزاده شدم از بچگ اطياراده به طرف آن جا رفتم داخل ح يمحله مان بود، ب كيشدم كه نزد يامامزاده ا

 يبودند جال م ارتيكه مشغول ز يمردم بيامامزاده و چهره نج حيضر دنيمكان مقدس داشتم، روح انسان با د نيا

 ستنديخوش بحال آنها مجبور ن: با خودو گفتم. يسرخ و نارنج يها ينشستم، پر بود از ماه اطيكنار حوض وسط ح.گرفت

آب  يسم روكردند، عك يها از ترس فرار م يازدواج كنند، با دست راستم آهسته آهسته آب را به هم زدم، ماه ياجبار

هم  ديشا. شده بودند يفيدچار لرزش خف يكه از فرط خستگ ميدرست متل زانوها ديلرز يحوض منعكس شده بود و مدام م

 يها يمتحمل ناراحت ديبا نيريدانستم كه به خاطر ش يآورده بود، به هر حال م شيپ ميحالت را برا نيا ديشد ينگران

لب زمزمه  ريز. را بستم ميدم و چشم ها ستايو داخل حرم شدم، رو به قبله ا تمگرفآب رفتم و وضو  ريكنار ش.بشوم يشتريب

هم  يلي، نه خ هيدختر بد گميمشكل بزرگ حل بشه آخه من اصآل ماهرخ رو دوست ندارم، نم نيكمك كن تا ا ايكردم، خدا

 يخدا. لونه كرده گهيد ياج هاز دلمه ك ري، تقص ستيرو دوست دارم ، دست خودم ن يا گهيمن كس د يو خوبه ول نيمت

وقت اون  ديدرگاه تو باشم شا عيكردم بنده شاكر و مط يسع يتوست، من از بچگ يبه لطف و بزرگوار دميمهربون همه ام

سعادت من در گرو ازدواج با  يول ازمين يب ايمن از مال دن ،يرو بد ريحق  يبنده  نيا كيباشه كه پاداش رفتار ن دهيرس



 

 

كتابخانه نودهشتيا                        اسدي اشرف  –با آتش بازي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧

 .نيآم... بشه يامر راض نيمادر هم به ا تا،كمك كن  نهيريش

 يلحظه ها ينيدلم به سنگ گريكردم، د  يم ياحساس سبك. را با انگشتانم گرفتم ميو نم چشم ها دميبه صورتم كش يدست 

اده امامز اطيازح. كند يدل پاك م نهيبخشد و زنگار غم را از آ  يروح آدم را جال م يحق تعال ازهايقبل نبود واقعĤ كه راز و ن

 يها كه امام زاده در آن واقع شده بود گذاشتم مغازه ها مملو بودند از پارچه ها وشآمدم و پا به بازار پارچه فر رونيب

افتاد  ينگاهم به چهره حاج آقا ربان د،يشد چند متر پارچه خر يوضعش بد نبود، م. كردم يرا وارس ميها بيرنگارنگ ، ج

رنگارنگ  يطاقه ها نيسالم كردم از ب وپدر بود جلو رفتم  يمياو از دوستان صم بر لب داشت، يحيطبق معمول لبخند مل

 .را انتخاب كردم يپارچه ا

 ه؟يخبر يجان به سالمت نيمع: ديزد و پرس يدر حال متركردن پارچه لبخند يحاج 

 .دميمادر خر يوگفتم نه خاج آقا برا دميخند 

راه افتادم به . و به دستم داد ديچيپ يكاغذ يپارچه را ال. يهست نياج امپسر الحق كه فرزند خلف خ نيآفر: كرد وگفت فكر 

را  يو مهر ميمر يخرم، راست يم يا هيباره براش هد نيآخه اول كنه،يتعجب م يليمادر خ: كردم يطرف خانه ، با خود فكر م

 .شنيم انعپول نداشتم، حتمĤ ق گميچه كاركنم؟ م

 يمشغول بسته بند يهم كنار او نشسته بودند و همگ يو مهر مياق مادر رفتم ، مرراست به طرف ات كيمنزل شدم و  داخل 

را نامزد  ميپسرعمه ام مر يكه آقا مهد شيدوماه پ يكيبودند قرار بود روزبعد آنها را به منزل داماد ببرند از  ميمر هيزيجه

. از اتاق ها بود يكيدر  ميمر لير حال جا دادن وساد ايكرد  يم ديرفت و خر يبازار م ايكرده بود مادر آرام و قرار نداشت ، 

را نداشت مادر  هيزيجه دنيگالب خدمتكار جوان خانه هم حق دخالت در امر چ يداشت حت هيقض نيا يرو يبيوسواس عج

ه معصوم هيزيكه جه ياز روز. بود يا بهو با تجر قهيكارها را رو به راه كند الحق هم كه زن خوش سل ييدوست داشت تنها

كه آنها متوجه حضورم در  نياز ا. شده است يزدي يمادر زبان زد خانم ها قهيخواهر بزرگم را به منزل داماد بردند آوازه سل

 ن،يديخانم آن قدر مهم شده كه جواب سالم منو نم ميمر يعني: گفتم يزيناراحت شدم با لحن اعتراض آم يلياتاق نشدند خ

 يخدا را شكر كه مهر. گل كرد تيجان، چپه بازم حسود نيسالم مع كيعل: وگفت ديدام شد خن يمادر كه متوجه اوقات تلخ

چشماتو ببند تا : و گفتم دميدور كنم خند ميمر هيزيحواس مادر را از جه نكهيا يبرا. ميشماست وگرنه مكافات داشت ونيم
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 .بدم دميرو كه برات خر يا هيهد

 ن؟، م يواسه ك: ديبخودش گرفت و پرس يمتعجب حالت 

 دخترا امروز آفتاب ازكدوم طرف دراومده؟: ديانداخت و پرس يو مهر ميبه مر يبله مادر نگاه: دادم جواب 

كه  دميپارچه رو خر نيا هيكاف يمزه پرون: را بلند كردم وگفتم مياز مغرب صدا: و گفتند دنديبا قهقهه خند يو مهر ميمر 

 .يتنت كن ميسر سفره عقد مر يبدوز

 :و روكرد وگفت ريپارچه را ز يلبا خوشحا مادر 

 .باشه؟ يجوونك يقدر هي يكن يفكر نم يچشم ول يبه رو يا 

. كه رنگ لباست سر سفره عقد شاد باشه نهينداره مهم ا ريجوون و پ گهيپارچه پارچه است د: به ابرو انداختم وگفتم گره 

آفتاب . نشستم كرديوصل م اطيرا به ح وانيكه ا يله اپ يآمدم و رو روني، غرغركنان از اطاق مادر ب نهيمن ا قهيبهرحال سل

بار نگاه  نياول يخورد، برا يبه چشم م اطيح واريد يدر انتها دياز خورش يفيضع ررفته رفته در حال غروب كردن بود، نو

در  نكهيا يورادآيبسته بود، از  يمن نقش يو نوجوان يانداختم، در گوشه و كنار آن خاطرات كودك اطيبه سرتاسر ح يموشكاف

آهن بود به صدا درآورده بودم خنده  نسساخته شده بود و از ج يرا كه بشكل دست زن اطيبارها و بارها چكش در ح يبچگ

خانه متحمل چه  نيساختن ا يبا خودم فكر كردم كه پدر برا. ام گرفت آهسته از جا بلند شدم و شروع به قدم زدن كردم

آن ساخته شده بود  نيدر طرف كه ييبا دو سكو اطيح ينداشت، در بزرگ چوب رينظ يحوالمنزل در آن  نيا. شده بود يزحمات

در اطاق ها همه از چوب ساج و  ميهر كدام از ما اتاق مخصوص به خود داشت. كرد يخود جلب م يهمواره نگاه عابران را بسو

 كردميهمه جا را تماشا م يم، با ولع خاصداشت يبياحساس عج. افزود يآنها م يي بايشكل به ز يرنگارنگ هندس يها شهيش

افكار  نيهجوم ا زانيگر يبرا. كرد يخانه را ترك خواه نيا يكه تو به زود ديكش يم اديدر وجودم فر يانگار كس

به سمت  طنتيكرد و آن ها با ش يم تيرا به سمت النه هدا شيدادم كه جوجه ها يآزاردهنده توجه ام را به مرغ مادر

 يشده بود چادرش را محكم به كمر بست و مشغول آب و جارو اطيگالب كه متوجه حضور من در ح.ندديدو يم يگريد

شود به محض بلند شدن گرد و خاك آنجا  يكار نم يقصد داشت به من نشان دهد كه تا آن وقت از روز هم ب ييشد گو اطيح

 يدانستم بعد از عروس يم رايا جمع و جور كنم زداشتم تا فكرم ر يآرام طيبه مح اجيرا ترك كردم و به اطاقم رفتم، احت
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 .كردم يمبارزه آماده م يخود را برا شيشاپيپ ديحتمĤ به جان من خواهند افتاد با ميمر

 انيپدر مشغول قل.نظر داشت  ريرا ز ميبروم هرچند پدر مدام كارها نيريش دنيبود تا بد يروز بعد فرصت خوب صبح

 ستادميدراتاقش ا م،مقابليكرد يم يدگيرس ميمر يعروس يبه كارها ستيبا يم رايز آن روز حجره بسته بود.بود دنيكش

پهلوون؟ از كالم پدر به خنده افتادم چون لقب  يچه طور  : ديپرسرها كرد و  شيلب ها انيرا از م انيوسالم كردم،دود قل

شكم  رينشوم مثل پدر كمربندم را ز مجبور يحواسم جمع بود كه روز يليمن نبود چرا كه خ فيظر كليپهلوان برازنده ه

پدر را  ديكند پس با حاصال هيال ه،يمجبور بود غبغب پدر را ال يسلمون يرزايآم ميرفت يم يكه با هم سلمان يببندم، مواقع

 نهيسك يكارگاه فرش باف رميسر م هيبابا با اجازه شما : من من كردم و گفتم. كردند نه من مگس وزن را يپهلوان خطاب م

 شيمگر چند روز پ: دينگاهم كرد و پرس رهيخ ره،يپدر خ. حجره ميبر ينم، اگر فرش ما حاضر بود با كمك رضا اونها رو مخا

بابا  يول: كنار چانه ام را خاراندم و گفتم.اونجا يخواد بر ينم ميدار يواجب تر ي، امروز كارها ستيگفت حاضر ن ينرفت

گذاشت ، از جا بلند شد و از  نيرا زم انيقل يكرد و ن يپدر فكر. رهيبگ ير اضافممكنه حاضر شده باشن، آخه قرار بود كارگ

به چشمانم نگاه  ميو مستق ستاديا اطياز ح يخلوت يبا هات كار دارم گوشه  ايدنبالم ب نيمع: آمد و آهسته گفت رونياطاق ب

فقط : كردم وگفتم يفكر. ميم كه چه بگوخانوم چه خبره؟ مانده بود نهيكارگاه سك نميمرد و مردونه بگو بب: كرد وگفت

نه پسر  م،يما هم باور كرد يتو گفت: كرد و گفت زيرا ر شيپدر چشم ها. فتهيحجره عقب ن يدوروزه كارا يكي نيخواستم ا

رو براتون  زيبعدآ مفصل همه چ: انداختم و گفتم ريسرم را ز. حرف هاست نيمهم تر از ا ستين يگيخبرا كه م نيجون ا

 يبه اطراف كردم،خوشبحتانه كس ينگاه.خوام بدونم ياالن م نيمن هم يول:به كمرش زد وگفت  يپدر دست. كنميم فيتعر

 بو نبره؟ يمن وشما احد دبجزيديقول م:گفتم .متوجه ما نبود

 .دميقول م:را جلو آورد وگفت دستش

 ديسف ابيموهام رو تو آس يديد:تدوگفيقهقه خند ن؟پدربهيديخانوم رو د نهيشما دختر سك...لكنت گفتم بابا شم با

 يراديا چيكه هوس نباشه كار حالل ه يبه شرط ستين بيكه ع نيجوون بودم،ا يزمان هيمنم .يگفت ينكردم،خوب زودتر م

 .نداره

 دميدر موردش پرس يليدختره،خ نياول و آخر حرفم هم.ستمين يبابا من جوون هوسباز:دوختم و گفتم نيرا به زم نگاهم
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 يساكت ماند وحرف يلحظات ينگاهم كرد،برا رهيخ رهيزد وخ يپدر برق يچشم ها.خوام يهست كه من م يهمونخدا رو شكر 

 ي،پدر دستم را گرفت وبعپه گرم»مدد يعل اي«ندارم پس  ي،منم حرفيفكراتو كرد يحاال كه همه :نزد ناگهان با خنده گفت

بخت،خودم  يبره خونه  يبه سالمت ميصبركن مر:ته گفتپدر آهس.مان حلفه بسته بود يهردو يفشار داد،اشك در چشم ها

 .زنم يباال م نيآست تيبرا

 ...بابا تا آخر عمر نوكرتم:و گفتم دميرا محكم بوس صورتش

 3فصل

آمد اگر من دست رد به  يمادر به حساب م ليفام يماهرخ سوگل.داشتم يبيعج يكه پدر داده بود دلشوره  يوجود قول با

 يتوكل به خدا كردم و همراه رضا كه سال ها شاگرد حجره .شد يلوم نبود عاقبت كارم با مادر چه مزدم مع ياو م ي نهيس

آمد  انيمن در م يخورد ول يپدر به چشم م يدر خانه  ياديو آمد ز رفتآن روز .ميشد يعروس يپدر بود مشغول راه انداز

نوا  يگالب ب.رقت  يطرف و آن طرف م نيا ميبود ودامادر خندان  يچهره .كردم  يتنها حس م يخود را تنها  ليو شد فام

 يشلخته ا ختيآن سر و ر اب يكنم تا نظر رضا به او جلب شود ول يخواست كار يدلم م يليخ.خود بند نبود يدر جا يلحظه ا

تر آن بزنم دخ اديخواست فر يكرد،دلم م ياش م ياريكه شانس  نيمگر ا ديرس يبه نظر م ديخودش ساخته بود بع يكه برا

 يدگيمجال رس يافسوس كه مشكالت زندگ يرا بشور، ول تيبار دست و رو كي يات را مرتب كن،الاقل روز دهيژول يموها

به آنها كرده  يكمك نكهيا يسوخت، هفت ساله بود كه پدرش فوت كرد، مادر برا يم شيدلم برا ود،به خود را از او گرفته ب

 يكي يآمد و نگهدار يبر م مشيتياز عهده پنج فرزند  يمادر گالب به سخت رايز او را به عهده گرفت ينگهدار فهيباشد وظ

 ...نيام اجمثل منزل ح ييبود آن هم جا يمادر شان نعمت بزرگ ياز بچه ها برا

 دايراحت و دنج پ يجا كيخواست  يدلم م ميو فورآ بخانه برگشت ميديمادررا خر يسفارش ياتقاق رضا خرت و پرت ها به 

 يتا رفع خستگ ميپناه برد اطيح واريد هيهردو به سا. جا بود نيبهتر اطيح واريد هيسا. كردم يروز را درم يو خستگ كردم يم

به  د،يپر كرد و نوش وانيل كيكرد و تنگ آب را از او گرفت  يشدستيرضا پ. وردرا آ وانيشود،گالب دوان دوان تنگ آب ول

 رضا نظرت راجع به گالب چپه؟: دمياز ما دور شد، پرس يگالب چند قدم نكهيمحض ا

 ؟يمار و دست انداخت: و گفت ديكش شيبه موها يانداخت و دست ريرا به ز سرش 
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خان فعآل سخت در  نيراستش مع: دختر بپرسم رضا جواب داد  نيخواستم نظرت رو درباره ا ينه بخدا م: گفتم يجد يلحن با 

 .بخواد يمادرم هستم تا بعد خدا چ يضيمر

 نه؟يپس دردت ا: ان دادم و گفتمتك يسر 

گره كار من  يول هيو خوب بيگالب هم دختر نج ياز طرف بده  يزندگ ليو تشك رهيزن بگ اديبدش م يخان ،ك نيآره مع: گفت 

 .ست يا گهيد ييجا

راجع به  نيابا وجود  يكه پشت و پناه همه ما خداست ول نره  ادتيرضا : شانه اش گذاشتم و فشار دادم وگفتم يرا رو دستم 

 .شه يزنم انشاهللا باكمك او مشكل حل م يبا پدر حرف م هيقض نيا

در . بودم نيحاج ام تيحما ريز يگم نكنه، من از دوران بچگ يخدا شما رو از برادر: شكفته شد و گفت يرضا مثل گل چهره 

 .ميواقع من و مادرم نمك پرورده پدر شما هست

 يكه با تمام وجود به او فكر م يكردم، در حال ريجوان زحمت كش را تقد نيا ياسبه رضا انداختم ودر دل حق شن ينگاه 

 ...شما هم قراره با ماهرخ خانم  دميشن يجسارته ول: ديكردم پرس

 .سازند اصآل گوش نكن يكه خانمها م يعاتيبه شا: را قطع كردم و گفتم كالمش 

كردم و بطرف  ياد كه دنبال انجام كارها بود از رضا عذر خواهافت يكه با رضا سرگرم گفتگو بودم چشمم به مهر يحال در 

 نم؟يب يكجا ست؟ چرا امروز اونو نم ميمر: دميپرس رفتم  يمهر

پول خرد را  يزدم و مقدار يشلوارم را دست يها بيج. عروس خانم خرج داره دنيد: كرد و گفت يخنده ا طنتيبا ش يمهر 

 .ختميكف دستش ر

 ن؟يهم: ول ها كرد و گفتبه پ يزيتمسخرآم نگاه 

 .ميگذشت يعروس ريبابا از خ مينخواست: كردم وگفتم اخم 

 ياونو خوب م يسيخونه اگه تو كوچه وا ارنيم گهيساعت د مينشو داداش عروس رو بردن حمام تا ن يعصبان: و گفت ديخند 

 .حاال انگار چه خبره: به آسمان كردم و گفتم ينگاه. ينيب

آقا  يديفهم يزيمشت پول هم روسرش بر هي ديمگه كشكه تازه با ،يفكر كرد يپس چ: م زد و گفتا نهيمحكم به س يمهر 
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اخم كرد وگفت  يمهر. ميگذشت دنشيد رينه بابا از خ: فرو بردم و گفتم ميها بيرا در ج ميدست ها... مشت پول هيدادا ش 

 .يرينگ ليو مارو تحو يو گم كندست و پات ينم چه جوريب يرسه، م ينوبت به توهم م يروز هيانشااهللا 

 يقدر ب نيدونم چرا امروز ا ينداشتم فقط نم يجون منظور يمهر: وگفتم دميبه سرش كش يبه وجد آمدم و دست ازكالمش 

 ...حوصله شدم منو ببخش

زنها و بچه  يشاد گران،يد يسوا يعالم  كردم  يم ريس يگريباشكوه بردن عروس از منزل ما انجام شد، من در عالم د مراسم 

از مقابل چشمانم رد  يرنگارنگ به مانند نقوش گنگ يما در لباس ها همانيكرد و م يجلوه م يها در نظرم به صورت همهمه ا

 يعروس ياينشست، رو يخودم در چشمانم م يبايز يايبلكه رو دم،يد يآنجا را نم مماند يم رهيخ يياگر به نقطه ا. شد يم

را  گريكديمقابل  ي نهيدر آ نيريكه من و ش يسفره عقد باشكوه يايگفت، رو يعاقد بله م در جواب يكه به آرام يي بايز

كه  يانگار تمام كسان. گذاشت ياش به دهانم م يعسل را كه او با سر انگشت دوست داشتن نيريو طعم ش ميكرد يتماشا م

 يول. وصال بمانم نيريش يايها غرق در روآرزو داشتم ساعت . خواندند يم يسرود شادمان ميجمع شده بودند برا اطيدر ح

كه فرسنگها با  افتميزد به خود آمدم و در يمادر كه مرا صدا م يزود گذرند، با صدا يزندگ يبايافسوس كه لحظات ز

 .ارمفاصله د تيواقع

 يزدم خوابم نم يهر چه غلت م. فرو رفته بودند يقيگذشته بود، تمام اهل منزل خسته از تالش روز به خواب عم مهياز ن شب 

دادم  هيكه تختم كنار آن بود تك يواريبه د. حكم فرما بود اطيبرح يبيشدم سكوت عج زيخ ميصدا در رختخواب ن يبرد، ب

شروع به شمردن ستاره ها كردم . شد ينم دهيهم د يلكه ابر يبود حت پرستارهآسمان صاف و . ونگاهم را به آسمان دوختم

از  يانگار بعض  بود، يبودند، منظره قشنگ دهياز آنها سوسو زنان در آسمان صف كش يدادزود خسته شدم ، تع يليخ يول

احساس كردم وسط  دند،يغلط يدرنورنحود م ييبودكه گو ياز آنها به قدر يزدند درخشثش بعض يستاره ها به آدم لبخند م

 .را حس نكنم اطيح يام وسعت آسمان باعث شده بود كه كوچك نشسته يابانيب

بود اصآل خواب راحت  ياست، مدت يانسان نعمت بزرگ يخواب راحت برا: گرفتم با خودم گفتم نييشدم و سرم را پا تهخس 

كه درخانه  يروز نيرفت بخصوص اول يچشمانم كنار نم يازجلو ييخانم لحظه ا نهيسك يبايدختر ز نيريصورت ش. نداشتم

 ه؟يك:ديپرس يفيلط يصدا. را باز كند نهرخاد يتاكس ستادميداشتم، منتظر ا يكار. آنها را زدم
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به سر داشت در  يديكه چادر نماز سف يدر حال يي بايباز شد و فرشته ز اطيح يدر چوب. خانم كار دارم نهيدادم با سك جواب 

 :گفت ينيدلنش يچهارچوب در ظاهر شد، با صدا

حركاتم  دميترس د،يلرز  يم ميصدا يزنم ولب يبا لكنت زبان سالم كردم خواستم حرف. ستنيآقا مادرم خونه ن ديببخش 

دختر  نيبوده به ا يي بايجل الخالق، خدا هر چه ز: در دل با خود گفتم. مكث كردم و سراپا چشم شدم. مسخره جلوه كند

قرمز رنگ او كه از  يلب ها. بودم فرق داثست دهيكه تا به حال د يسبز ياو با تمام رنگها يرنگ سبز چشم ها رايداده ز

مانده بود،  رونيچادر ب ريكه از ز ييحنا يچند تار مو  . شكفته را داشت مهين يباز مانده بود حالت غنچه ها مهين يجب كمتع

مبادا فكر كند من آدم  نكهيترس ا ازماند  رهيخ يي باياراده نگاهم بر آن همه ز يب. بود دهياو بخش يشانيبه پ يجلوه خاص

به مادر  يهستم، پدرم سفارش چند تخته قال نيپسر حاج ام: رف زدن كردم و گفتمشروع به ح يهستم به سخت يا وانهيد

 .بدن ليقرار بود امروز تحو نكهيتون داده بود، مثل ا

او  يوقت ايخدا. دياريب فيتشر گهيدو ساعت د يكي ستياگر زحمت ن ستن،يفعآل كه مادر ن: داد و گفت لميتحو ينيريش لبخند 

 يحركت ندا شتم، فكر يارايقفل شده باشم، اصآل  نيبودكه به زم نيمثل ا. ديكش يگ به قلبم مچن يزد انگا ر كس يحرف م

 اطيمنتظر رفتن من بماند داخل ح نكهيبدون ا يگردم، او بعد از خداحافظ يبر م گهيباشه چشم دو ساعت د: كردم و گفتم

به سرعت برق اتفاق افتاد، درست  زيكردم، همه چ اطيحبه در بسته  يبست، هاج و واج مانده بودم، نگاه ميرفت و در را به رو

 ...ايرو كيمثل 

كردم متل  يحس نم زيزنده بودن خودم را ن يبه اطراف نداشتم حت يمسخ شده بودم، توجه. آهسته به راه افتادم آهسته 

 ..بدون روح يجسد

 يچندان ليم داريد نياز اول يخود برده بود،حتسابق نبودم تمام هوش و حواسم را آن دختر با  نيمع گريآن لحظه به بعد د از

 يبود كه به بهانه فرش ها نيساعت خواب راحت بودم، تنها شانس كه داشتم ا كيودر حسرت   به غذا هم نداشتم و

 يگشود ول يم ميدر خانه را به رو نيريكرد و خود ش يم ياريكه بخت هم  مدر خانه آنها برو يتوانستم به راحت يم يسفارش

 ياست و من مجبور بودم كه برا يبه آرزوها مستلزم صبرو بردبار يابيكه دست دميگذرد فهم يم داريد نياز اول ي كه مدتحاال

 .صبر كنم ميبه آرزو دنيرس
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بود وكمبودش  دايخو اهرم در خانه پ يجا يبرگشته بود ول يخانه به حالت عاد يگذشت، حال و هوا ميمر يروز از عروس ده 

. نميبب كيرا از نزد ميرفتم تا مر يگرفت كه ناچار به منزل عمه رباب م يدلم م ياوقات به قدر يبعض. شد يحس م يبه خوب

 .ميرا ترك كن يخانه پدر ميمجبور ياز ما روز كيكردم كه باالخره هر  يدر بازگشت هم، خودم را قانع م

لحن مادر  ختياراده قلبم فرو ر يب. دارم يكار مهممادر، ايجان ب نيمع: شده بودم كه مادر صدا زد و گفت اطيوارد ح تازه 

 دارد؟ يوقت روز مادر با من چه كار نيا: با خودم گفتم. بود يجور خاص

 ن؟يدار يبله مادر كا ر: دميو پرس ستادميدر اطاق ا مقابل 

به مادر كردم ، از  يه موشكافنگا. بذارم  ونيبا هات در م ديست كه با يتو پسر، مطلب ايب: به صورتم انداخت و گفت ينگاه مين 

 .ختهينر نييعلت قلبم پا يحس كردم ب ينشد ول رميدستگ يزيحالت صورتش چ

 يسرگرم شدم،نگاهم به رو ميدهايدادم و با دسته كل هيتك وارياو نشستم، به د كيحوصله وارد اتاق مادر شدم و نزد يب 

مادر مشغول  دم،يشن يرا نم يگريد يها، صدا ديكل نگيريج نگيريج يچند لحظه به جز صدا يبرا. مانده بود رهيخ دهايكل

 :د و لبخند زنان گفتيمن دست از كار كش دنيبود، با د يانجام كار

مورد بدونم، هرچند جلوجلوبا  نيخواستم نظرت رودرا يجان به پدر گفته بودم با تو راجع به ماهرخ صحبت كنه، حاال م نيمع 

 .ميخاله ات حرفها مون رو تموم كر د

 .نزدم يحرف چيه يبه صورت مادرانداختم ول ينگاه 

 .منزل خاله ميبه اتفاق بر يانشااهللا پنجشنبه شب همگ ،ياگر موافق نميخواستم بب يم: ادامه داد مادر 

 ؟يچه كار يبرا: دميپرس ييگرفته ا يصدا با 

 .گهياز ماهرخ د يخواستگار يبرا ،يكارچه  يبرا يپرس يخونم؟ تازه م يساعته دارم برات روضه م هي: جواب داد مادر 

: ديپرس يمادر با لحن تند. مادر من فعآلقصد ازدواج ندارم: دادم وگفتم هيتك واريراست نشستم وكمرم را محكم به د يكم 

 :؟جواب دادم يقصد ازدواج ندار هيمنظورت چ

 .به او ندارم يعالقه ا چيمونه و من ه يكه ماهرخ مثل خواهرم م نهيا منظورم 

 ؟يوصلت مخالف نيبا ا يعني: ديكش اديچهره مادر دگرگون شد وفر حالت
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 .بله مادر صد در صد مخالفم: دادم جواب 

آب خوش از گلوت  كنميم نيكنم، نفر يحرومت م رمويمن ش يول: وگفت ديكش يبلند غيگردن او متورم شد و ج يها رگ 

اتاق را پر كرده بود و  يمادر فضا اديخونه بزاره، داد و فر نيبه ا به عنوان عروس پا يدختر چيدم ه ينره ، اجازه نم نييپا

 .كرد يم نيهمچنان كف بر لب نفر

 .ارمي يخونه نم نيخواستم ازدواج كنم همسرم رو به ا يباشه مادر اگر زمان: گفتم يآرام به 

ماهرخ  اي نه،يحرف آخر من ا يه ولدراز شد يليپسره نمك به حروم زبونت خ: حرف باال رفت وگفت نيا دنيمادر از شن غيج 

 !چكسيه اي

با اون ازدواج كنم؟  يرو دوست ندارم چه جور يمن دختر يانصاف داشته باش وقت يمادر كم: انداختم و گفتم نييرو پا سرم 

به  يكم. شهيم دايزن و شوهر شدن؟ عالقه كم كم پ يكه همه پسرها و دخترها با عشق و عاشق: مادر پرخاش كنا ن گفت

 .رو دوست دارم يا گهيمادر جون من دختر د: گفتم يامرا گرفتم و به آر شيشدم دست ها كتريمادر نزد

كاسه ات هست،  مين ريز يزدم كاسه ا يبله ، بله حدس م: و گفت ديكش رونيرا از دستانم ب شيبا خشونت دست ها مادر 

 .نميب ياحوال م شونيچند روزه كه آقا رو پر

 .ديمنو درك كن يكم ديفقط شما با ست،يحرف ها ن نينقل انه مادر جان : گفتم 

خودت رفتار  ليو به م يارياحد وواحد قسم اگر سرفرود ن يبخدا نيمع: انگشت سبابه اش را بطرفم تكان داد وگفت مادر 

 ...نه من مادر تو هستم و نه تو پسر من يكن

 .جره نزد پدر رفتمراست به ح كيآمدم و  رونياز اطاق مادر ب يحالت آشفته ا با 

كار پدر تمام شد و به سراغم .نشستم ييآرام گوشه ا دميجوش يكه از درون م يدر حال. بود يمعامله با چند مشتر مشغول 

 هات غرق شده؟ يكشت:ديآمد و پرس

در آورده،  بابا، مادر شورش رو نيبب: رو كردم به پدر وگفتم. به اطراف حجره انداختم، خوشبختانه رضا آنجا نبود ينگاه 

 .چكسيه ايماهرخ  اي گهيامروز منو صدا زده م

 .مهيقصه كه مال قد نيا: زد وگفت يزيلبخند تمسخرآم پدر 
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بچه  گهيمن د ديمنو روشن كن فيكنم تكل يخواهش م . رو كنار بگذار يبابا شوخ: پدر حرصم گرفت وگفتم يخونسرد از 

هم خسته شدم، حاال هم كه معاف شدم و هم  يموشك باز ميقا نياز ا ياز طرف د،يريبگ ميكه شما در مورد من تصم ستمين

از حجره چاق  رونيكه ب يانيرضا با قل. تا نظر پدر را بشنوم ماندمساكت  ييلحظه ا يبرا. ندارم يمشكل گهيشاغلم پس د

 چيبحال رضا، ه يخوش: كردم و در دل گفتم يبه او حسود يلحظه ا يپدر گذاشت، برا زيم يكرده بود وارد شد و آن را رو

 .كند ياو دخالت نم يكس دركار ها

فرستم با مادر اون  يناراحت نباش عمه رباب رو م: كه آرام شد گفت يزد و به سرفه افتاده وقت انيقل يپك را پدر به ن نياول 

 اسمش چپه؟ يگفت... دختره

 .نيريبابا، ش نيريش: عجله جواب دادم با 

 .صحبت كنه نيريآره با مادر ش: ادامه داد پدر

 .ميكن كاريبابا مادر رو چ: دميپرس 

خود شه ،  يپا گهيشد كه شد اگر لجاجت كرد د يكنم راض يامشب مفصل باهاش صحبت م: كرد و گفت ييتك سرفه ا در 

 .ميستيمن و تو مقصر ن

 .فتادهين ياتفاق چيانگار ه. زنهيبحال پدر چقدر راحت حرف م يخوش: خودم گفتم با 

 پنج شنبه شب خوبه؟: وگفت ديخند ؟يفرست يم يبابا عمه رباب روك: دميپرس 

 .دميخوبه دستت درد نكنه ازجا بلند شد م ودست پدر را بوس يليخ: گفتم 

پسرم توجه كنم  يدارم به خواسته ها فهيكارا واسه چپه؟ من وظ نيا: گفت ديكش يو دستش را به سرم م ديخند يم كهيدرحال 

 يسرم بود چقدراحساس آرامش م يدستش كه رو. ريگوشه ماتم نگ هيحجره  يلند شو، هر وقت آمدتشكر هم الزم نداره، ب

 .كردم

 .شما بگم يبرا ديهست كه با گهيمطلب د هي يچشم بابا خودم نوكرتم ول: گفتم 

 .ديبد يبنده خدا و گالب رو، سرو سامون نيو ا ديكن يراجع به رضاست، اگه ممكنه بزرگ: ه؟گفتميچ گهيد: ديبرس 

 يهم برا ياجازه بده اول كارتو رو روبراه كنم بعدآ فكر:كرد و گفت يكرد، مكث يحجره را ماالمال ازشاد يپدر فضا قهقهه 
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 يتمام لقب ها: شدم و گفتم كيبه پدر نزد يچند قدم. يقلندر يليكنم ، در ضمن احسنت پهلوون خوشم او مد خ ياونها م

 .هستم كه قلندرباشم نيرترازايحق يليبرازنده شماست من خ ايخوب دن

 .ياشكمو در آورد نيبس كن مع: تكان داد و گفت يسر نيبه عالمت تحس پدر 

ارزش داره،من  يايدن نيانداز ينم يكس يپا يقدر كمه سنگ جلو نيهم نيصادق و مهربون هست يلينه بابا شما خ: گفتم 

 .كنم يبه شما افتخار م شهيهم

حرفها گذشته،  نياز تمام ا: كرد و گفت يفكر. آمد ينم يگريد يپدر صدا انيقل يجز صداساكت ماند،  يلحظات يبرا پدر

آره بابا آن قدر رفتم و اومدم كه مجبور : گفتم يبا لبخند ؟يخانوم سفارش داده بودم گرفت نهيرو كه به سك يياون فرش ها

به صورتم كرد و  يزيپدر نگاه مهرانگ. كردم شتاددايانبار گذاشتم، كنار دفتر هم  يبده، همه رو تو ليشد اونها رو تحو

همراه  يسفر هي ديمن هم خسته شدم با ياداره كن ييحجره رو به تنها يتونيم شه،يراحت م الميخ يازدواج كه كرد: گفت

 .مادرت برم مشهد

 .هشما رو از سرمون كم نكن هيبابا من حاال حاالها شاگرد كوچك شما هستم، خدا سا يدار ارياخت. گفتم 

با حضور عمه رباب و پدر در منزل آنها  نيريمن و پدر، مراسم ساده عقد من و ش مانهيروز بعد از آن صحبت صم پانزده 

 بايز يسفر.مشهد مقدس فرستاد ارتيرا به مدت ده روز به ز نيريعقد من و ش يپدر به جبران مراسم ساده . برگزار شد

 يكردم مالئك خدا هم در شاد يدر قالب انسان،احساس م يا فرشته، بيمهربان و نج يهمراه با همسر يوفراموش نشدن

ترك  زديمقدس مشهد را به مقصد  احت،شهريوس ارتيخوانند،بعد از ده روز ز يم يسرود شادمان ميبايمن و عروس ز

به  گشتبازلحظات  نيعروسش باشد،اول يرايوپذ دهياز مادر مرا بخش يده روز دور نيا يط ديباور كه شا نيا م،بايكرد

. گفت ياراده ناسزا م يشده بود كه ب يروح جاناتيچنان دچار ه نيريش دنيمادر از د. كنم يمنزل را هرگز فراموش نم

 چه خبر شده؟ دنديپرس يها را به كوچه كشاند و همه از هم م هياو تمام همسا نيناله و نفر يصدا

بود  ستادهيدر ا يآمده و جلو رونياز خانه ب يمهر م،ينشست در نيطرف يسكوها يو رو ميآمد رونيب اطياز ح نيريو ش من 

 كينزد يكنجكاو هم ازفاصله  يدو بچه .كردند يسر در گوش هم گذاشته بودن و پچ پچ م هيهمسا يزن ها. كرد يم هيوگر

آن چشم  نديكرد من از د يم هيگر نيريش م،يجرأت داخل شدن نداشت درعبوس ما زل زده بودند، ازترس ما يها افهيبه ق



 

 

كتابخانه نودهشتيا                        اسدي اشرف  –با آتش بازي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨

در را  يبرافروخته و عصبان يمادر با چهره ا. ابرها گرفته بود يكه در باران اشك نشسته بود دلم به اندازه تمام بايسبز ز يها

چرا مادر رو : گفت هيدر هق هق گر. بود ختهيغم به صورتش ر ايدر كيكردم،  نيريبه ش ينگاه. ما بست يمحكم به رو

 .باشه يقدر عصبان نياكردم  يمن فكر نم ينكرد يراض

 .اصآل نگران نباش شهيدرست م يهمه چ اديپدركه ب: دادم وگفتم ياورادلدار 

 يانگار كه گناه بزرگ. كردند يبه ما نگاه م يبيها جور عج هيكردم همسا يرفتار مادر شرمنده شده بودم احساس حقارت م از 

: با بغض گفت نيريش. بودم دهيطور ناراحت ند نياال مادر رو امنو ببخش تا ح: كردم وگفتم نيريمرتكب شده بودم ، روبه ش 

 .شهيآروم م واشي واشيكنه،  يتو دلشه خال ينداره بذار هر چ يبيع

 يمنظره قلبم را به آتش م نيا. ديچك يم شيگفت كه قطرات شفاف اشك از چشم ها يجمالت روم نيا يدرحال نيريش 

 اطيسر در ح هيسا ريو ما ز ديتاب يآفتاب به شدت بر سر تاسر كوچه م. ر نبودجز صب ييچاره ا چيدرآن لحظات ه يول ديكش

 .ميبه انتظار نشسته بود

ساعت را به همان شكل به  كيحدود . داد يشد و آزار مان م يم يراه كم كم مستول يگذشت و خستگ يم يبه كند لحظات 

 يرا نگاه م نيريهاج وواج من وش د،يست داشت ازراه رسكه درد ييا وهيم يعاقبت پدر همراه با پاكت ها م،يانتظار نشست

 شده بابا؟ يچ: ديسالمم را داد و پرس جواب ديپدر با شك و ترد. كرد، جلو رفتم وسالم كردم

 .بلند شد بطرف پدر آمد وسالم كرد شياز جا نيريش 

 ن؟ينشست رونيچرا ب: ديپرس پدردوباره

در  يسكو يرا رو وهيم يپاكت ها يعصبان يپدر با حالت. ميظر آمدن شما شدناراحت بود منت يبابا، مادر كم يچيه گفتم 

 .ديگذاشت و چند بار چكش در را محكم كوب

 .سالم بابا:دررا باز كرد وگفت يمهر

 كنه؟ يرفتار م ينطوريمادرت چه مرگشه؟چرا با بچه ها ا !سالم و زهر مار: را كنار زد وگفت يمهر پدر 

 يبابا تو رو خدا كارها را خراب تر نكن اگه امروز حرف. شوند جلو پدر را گرفتم و گفتم ريمادر درگمبادا با  نكهيترس ا از 

 .افته يرو دنده لج م شتريمادر ب يبزن
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 .كوچه ما بشن لونيمن هنوز نمردم كه پسرم و عروسم و: ديزد و عربده كش يدستم را كنار پدر 

 رونيكند از اطاق ب داييخاتمه  يناراحت نكهيا ياو برا يادهايفر دنيبا وجود شن فشار خون پدر بااطالع بود يماريكه از ب مادر 

 .امدين

 يمادر همچنان بگوش م يپدر همراه با غرغرها يسرو صدا. ميبه اطاقم رفت كراستي نيريرا برداشتم و به اتقاق ش چمدان 

داشت  اجياحت يزياگه چ بهيغر نجايا نيريجون شخوا هر : را صدا زدم و گفتم يمهر. خانه آرام شد يكم كم فضا يول. ديرس

زارم زن داداش  يراحت باشه نم التيچشم داداش خ: تكان داد و گفت يه سريبا چشمان پف كرده از گر يمهر. اريبراش ب

 .غصه بخوره

 .به تو خواهر خوبمه دمياز حاال به بعد همه ام: و گفتم دميرا بوس يمهر يشانيپ 

كنجكاو تمام  ياطاقم شده بود با حالت يمحو تماشا شيريبه خدا باشه ش دتيدادا ش ام: كرد و گفتپرمهر به صورتم  ينگاه 

 ؟يديرو هم چ يچ يهمه كتاب را برا نيا: ديپرس يكرد يو كنار آنجا را نگاه م گوشه 

مقدار هم  كي. ردگذ ياكثر اوقات فرغتم با آنها م. من هستند ييتنها يدوستان خوب روزها نهايا: زدم و گفتم يلبخند 

 .شهيم رستانميمربوط به دوران دب

 !ياطاقت پهن كرد يتو يچه فرش قشنگ: گفت 

 .بنده تاجر فرشم يناسالمت: گفتم

 هيزيجه فيتكل نيمع: مكث كرد و گفت يلحظه ا. تاجر فرش يآقا دياوه ببخش: به من كرد و گفت ينگاه دلبرانه ا نيريش 

 .مير ايمنزل ب نيكنم مادرت اجازه بده اونها رو به ا يفكر نم نم؟يچرو ب لميوسا ديكجا با شه؟يم يمن چ

 .حجره پدر يها كيخونه نزد هيدنبال  رمياز فردا م ميمون ينم نجايا شتريناراحت نباش ما چند روز ب: كردم و گفتم يفكر 

آمد، اصآل چرا  ينم شيهمه مشكل پ نيا شديم يمادرت راض يصبر كرده بود ياگه كم: صحبتم آمد و گفت انيم نيريش 

 ؟يدختر خاله ات رو نگرفت

 گذاشت؟ يسركار عال يمگه چشم ها: گفتم 

مادررا فراموش كرده بود،  يزود دعوا يليكه او خ ليدل نيبه ا شتريلبخند او خوشحال شدم ب يزد، من از تماشا  يحيمل لبخند 
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 ي، اون بنده  ياريكن دل مادرت رو بدست ب يسع نيمع: دوباره رو كرد به من و گفت. كرد يم يهم تظاهر به فراموش ديشا

 .كه به خاله ات داده بود ناراحته يلنداره،هرچه باشه بخاطر قو يخدا گناه

 يم يبا صبر و حوصله مادرت رو راض ديگم گناه از تو ست بلكه با ينم: گناه از بنده است؟گفت دييفرما يم: اعتراض گفتم با 

 ديبشه با ياگه قرار بود صبر كنم تا مادر راض زمنيآخه عز م،يهم بدهكارشد يزيچ هيانگار: و گفتم دميخند. يكرد

 .رفتم يحجله م يعصازنون تو

چند ضربه به در اتاق خورد .شدم يخندان او غرق خوشحال يچهره  دنياتاق را پر كرد ومن از د يفضا نيريخنده ش يصدا

را از دستش گرفتم وبا اصرار از او دعوت كردم  ينيس.سراغ ما آمده بودپر از غذا  ينيبود،طفلك با س يدررا باز كردم ،مهر.

تشكر  يبا تواضع از زحمت مهر نيريش.گفت كيرا به او تبر يوعروس ديكردوبوس بغلرا  نيريبارش نياول يبرا. ديايبه اتاق ب

 ؟يديجون چرا زحمت كش يمهر:كرد وگفت

 جواب داد يمهر

 .نداشت يزن داداش اصآلزحمت نيدار ارياخت

 !قابل شما رو نداره:گذاشت وگفت  يمهر يبود جلو دهيمادر واو خر يرا كه برا ييها يبطرف چمدانش رفت وسوغات نيريش

 .نيديزحمت كش يليدست شمادرد نكنه خ:با خنده گفت يمهر

دن داشته باشند گپ ز يبرا يشترينشستتم تا آنها فرصت ب يخو شحال شدم،كنار يليهمسرو خواهرم خ ي مانهيرابطه صم از 

 ييبه دنبال خانه ا يفرصت را داشتم كه بدون نگران نيراحت بود و من ا نيريمن از بابت ش اليدر خانه خ يبا وجود مهر رايز

كه  يتيحاال با حسن ن يرا نرنجاند ول نيريزبان ش شيمن مادر با ن ابيبودم كه در غ نيباشم، در طول سفر مدام نكران ا

را  يدو ماه يكي. اوقاتش را با او بگذراند شتريتوانست ب يم نيريش رايازآن بابت هم راحت شد، ز لمايبود خ يدررفتارمهر

با كمك پدر خانه . داد يم يمادر مدام ما را عذاب روح ي، هر چندكه غرولند ها ميبا تمام مشكالتش در خانه پدر ماند

كم كم آغاز  يلحظات خوش وبدون دغدغه زندگ. بردم را به آن خانه نيريش هيزيجه دم،يدور از محل خودمان خر يكوچك

آرامش به آن معنا نبود كه  نيا يول م،يكر د يم يرا سپر يزندگ گريكديدركنار  يمشكل چيبدون ه نيريشد و من و ش يم

 نيب يمحكم يكردم پل ارتباط يم يبلكه همواره سع رم،يبگ دهيعمر مادر را ناد كيرا ترك كرده و زحمات  يخانواده پدر
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 افهيهرچند ق. ميرفت يم يمادر و مهر دنيبه د نيريو همراه ش دميخر يم يا هيهد يبهر بهانه ا. خانواده ام و همسرم باشم

 رايكردم ز يرا هرگز فراموش نم نيفرزند احترام به والد كي انمن به عنو يبرد ول يم نيرا از ب داريعبوس مادر لذت د

 حيبا درك صح ستيبا يبود و من م گريمادر هم طور د دهيعق دش محترم است و خو يهركس برا دهيبودم كه عق افتهيدر

من و عروسش  يرايباعث شد تاكم كم مادر پذ دادهايرو نيكردم، خوشبختا نه تحمل ا يبا اخالق مادر مدارا م تيواقع نيا

 مانيرا بر ا يگريد زيسرنوشت چ يو باز مينيسعادت را بب يرو يزندگ ليخواست كه ما، در اوا ينم ريانگار تقد يباشد ول

 .رقم زده بود

: دميشدم با عجله پرس نيريحال ش ينگاه متوجه آشفتگ كيدر . بود ريو دلگ ياز روزها به خانه برگشتم، هوا ابر يكي عصر 

 نيريش يراست: ديحرف زد پرس يكه نشست و از هر در يبود، بعد ازمدت نجايمادرت ا: گفت دييافتاده؟ بغضش ترك ياتفاق

 ؟يكردن تو نازا هست عهيزنها شا يخبردار

هنور دكتر نرفتم كه بدونم نازا  يكه ازدواج كردم از طرف ستين شتريخانوم جون من دو سال ب هيچه حرف نيا: تعجب گفتم با 

 يسهم زمان عرو بأيشماها تقر ره،يم نهيپسرش رو س ميهزار ماشاهللا مر: داد وگفت لميتحو ي، مادرت لبخند انهيهستم 

 .نيكرد

 .شهيهر چه خدا بخواد همون م ستيكه دست من ن نيخب ا: جوابش گفتم در 

دونم كه  يداشت كه فقط م يوقسمت بيدونه پسر چه نص هي نيا ستيمعلوم ن:وگفت ديكش يحرفهام آرام آه دنيازشن بعد

 .شد ليوم فيح

داد،عقده دلش كه  ياو قلبم را آزار م هيگر يارفت، صد  يگريكنان به اتاق د هيآن روز گر يماجرا فيبعد از تعر نيريش

تا به  رميگ ينكن فردا وقت دكتر م يتوجه فياراج نيبلندشو و به ا: شد به سراغش رفتم و نوازشش كردم گفتم يخوب خال

 بچه ها رو هيخواد من كه اصآل حوصله گر يدلش بچه م يگذشته ك نهايا ازو سالمه،  يثابت كنم زنم چقدر قو ليهمه فام

 .ندارم

كه  يزمان. و سر وضعش را مرتب كند ديبه صورتم كرد و از جا بلند شد،گفتم كه صورتش را بشو يدوارينگاه ام نيريش 

 .بروم يگريترك كنم و به شهر د شهيهم يرا برا زدينازا بود  نيرياز اطاق بود با خودم عهد بستم كه اگر ش رونيب
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 .ميرفت زديشهر  مانيپزشك زنان و زا نينزد بهتر نيريش يآن روز به اتفاق يفردا 

 ميتنظ ينيب يرا رو نكشيكه ع يدرحال يشد و عاقبت دكتر منصور يسراجعه ما به مطب دكتر سپر نيچهار ماه از اول مدت 

 تيحكا شاتيتمام آزما جهيمتأسفانه نت ميكه از ما ساخته بود انجام داد يهر كار: تأسف جنباند و گفت ياز رو يكرد سر يم

 يول ميكر د ياحتماالت را هم بررس نيتر فيضع يچهار ماه ما حت نيا يداره، ط يهمسر شما رو در باردار ييعدم تو انا از

ساخته  يپزشك چياز ه يمورد كار نيمتأسفانه خانم شما صد درصد نازا هستند و در ا ستين قتيجز گفتن حق ييخب چاره ا

 .فتهياتفاق ب يمگر آنكه معجزه ا ستين

شده بود انگار روح را از جسمش دور كرده بودند اصآل حرف  ديتلخ مثل گچ سف قتيحق نيا دنياز شن نيريش يره چه رنگ

آن زن بگو بخند  نيريش گهيد.زل زده بود ينشسته بود و به نقطه ا يگوشه ا يكرد ،مثل مجسمه ا يهم نم هيزد ،گر ينم

كامآل در چهره اش مشخص بود  يديناام يها هيبودم،سا نيريش د،نگرانيجوش يو سركه م ريدرونم مثل س.نبود يشگيهم

بود  هيبه ناله شب شتريكه ب يياورا به حرف آوردم با صدا ياديروز با تالش ز كي.انگار اعتمادش از من سلب شده بود

 ه؟يچ فميتكل نيمع:گفت

داره،من قبآل  يبه وجود بچه بستگمن وتو  يمگر ادامه زندگ يزن يكه م هيچه حرف نيا:و گفتم  دميحرف لرز نيا دنيشن از

 .كنم يوامضا م سمينو يكتبĤ م يبه بچه ندارم اگر باور ندار يعالقه ا چيهم گفته بودم ه

 يفضا.متكا كنار دستش افتاد يحس رو يكرد كه ب هيگر يشد،بقدر رياون رو گرفته بود سراز يكه روزها جلو ياشك البيس

 چيه دنيبه د ليكرد و م يكس معاشرت نم چيشد،با ه يكم كم پژمرده م نيريش يبايز يغم گرفته بود وچهره  يخانه بو

 يگريخواهرم سرباز زد و به اتاق د دنيمنزل ما آمده بود از د هاز او ب ييدلجو يبرا يكه مهر يروز ينداشت،حت يزن

هر . داد يم . داد يم ميلدارد ينگران پدر بود كه با حالت دلسوزانه ا يداد چهره  يرنجم م نياز ا شيكه پ يمسئله ا.رفت

پا  يبرزخمم م نمك شيبا حرف ها ميشد و دا يباورش نم ستميبابت نگران ن نيخوردم كه اصآل از ا يقسم م شيچه برا

مشكالت  نياز ا ييرها يبرا. نشستم و خوب فكركردم يآنجا نبود گوشه ا يروز حجره خلوت بود و جز من كس كي. ديش

همان شب . كند ينم ديمن او را تمد هياز ناح يخطر چيه گريكرد كه د يباور م نيريسفر،ش نيبا ا. دبو زديتنها راه، رفتن از 

اصفهان را  گريكديبا مشورت . دميرا در نگاهش د دياز ام يبار بعد از مدتها برق نياول يبرا گذاشتم، انيموضوع را با او در م
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پد ر كه عالقه مرا به . بهتر است از او جدا شوم ميدوام زندگ يكه برا بعد از آن پدر را قانع كردم ميافتيمناسب  يزندگ يبرا

باكمك پدرتوانستم كار هارا  دكهينكش يطول. كند ياري زيمرا ن دمور نيدانست موافقت كرد كه در ا يم ميهمسر و زندگ

كرد، خانه  دايخود را پ يدرفته رفته چهره عا يرفت و زندگ شيپ يبخوب زيهمه چ ميروبه راه كرده و در اصفهان ساكن بشو

قرارداشت  اطيح طرفشكل كه درد و طليدو باغچه مست. برخورد اربود ييبايسبزز يبودم ازفضا دهيراكه در اصفهان خر يا

هال  يا شهيدر بزرگ ش. نشسته بود ختير يكه ازفواره ها م ين ربارايز اطيدروسط ح يحوض كوچك وه،يپر بود ازدرختان م

آن  يملكوت يها از فضها شترشبيب نيريمنزل ما قرار داشت كه من و ش كينزد ييبايمسجد بزرگ و ز. بود اطيمشرف به ح

گذشت كه  يدر اصفهان چنان م يزندگ.  . همسرم بود يبرا يخوب يدر خانه سرگرم يدار كوچك قال. ميشد يبهره مند م

من شده بود، در مدت دو  يد كه باعث شگفتبو يكار معامله فرش و رونق حجره به حد. شد يدر خانه حس نم يكمبود طفل

كه  يمسجدالنب يرا با متول يساعتوقت ها چند  يبود كه بعض يدرحال نيفرش اصفهان شدم و ا يفروشنده  نيسال موفق تر

 زيآن جنان مهرش بر دلم نشسته بود كه مصاحبت او را به همه چ ميحاج كر.گذراندم يبود م نيخوش مشرب و متد يمرد

آبرومند  ازمندانيبه امور ن ياديتا حد ز ميرا با او باز كردم و موفق شد ياريو هم يرفته رفته در همكار.دادم يم حيترج

 .ميريبپذ يرا از پرورشگاه به فرزند يرا متقاعد كنم تا دختر نيريكردم ش يم يسع يطرف م،ازيكن يدگيرس

 4 فصل

 يسرپرست يب يبچه  رفتنيپذ يرا برا نيرينتوانسته بودم شگذشت و من هنوز  يسال از اقامت ما در شهر اصفهان م چهار

 يآسمان را پوشانده و سرما آزار م اهيس يابرها.بر شهر حاكم شده بود شتريهر چه ب يزمستان با سرما نيچهارم.قانع كنم

 .گرفت دنيبار ينيكرد و به دنبال آن ،برف سنگ دنيشروع به وز يسردو باد  ختيهوا به هم ر يكم كم سكون نسب.داد

 يضربه ها يقصد برگشتن به اتاق را داشتم ،ناگهان با صدا.زده بود خيآب حوض .آمدم اطياذان صبح به ح يصدا دنيشن با

 با من كار دارد؟ يكس وقت سحر چه  نيا:خود گفتم ستادم،بايخورد ا يم اطيكه به در ح يدرپ يپ

 ه؟يك:دميپرس. بخورم زيزده ل خي نيزم يهر آن احتمال داشت رو كامأل لغزنده بود و نيرفتم زم اطيبه طرف در ح اطياحت با 

 فورآ. در را باز كن شناختم نيگفت مع يرا كه م ميحاج كر يصدا 

 .را گشودم اطيح در 
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 .سالم كردم و او را به خانه دعوت كردم. و مچاله شده بود دييسا يرا به هم م شياز سرما دست ها يحاج 

 امده؟ين شيپ يكه مشكل انشاءهللا رهيخ يحاج: گفتم 

 .شرمنده ام كه مزاحم اوقات شدم: گفت ديكش يگردنش م يرا رو شيپالتو قهيكه  يدرحال ميكر حاج 

 يو زار هيشدم، با گر دارياز خواب ب ديكوب يكه در مسجد را م يزن يشب بود، با صدا مهيبعد از ن كيساعت  يحوال شبيد 

بنده خدا سوخت، به ناچار او  يبرا يليرو دراصفهان نداره، دلم خ يو كس بهيغر: گفت يكرد تا او را پناه بدهم ، م يالتماس م

درآن ساعت شب از  چارهيب. رو از دست داده بود يزيكرد انگار عز يم هيصبح گر اذانرا به نمازخانه خواهرها بردم، تا 

نماز به مسجد اومده بود خبر داد كه اون زن اقامه  يكه برا ييوقت نماز حاج خانم رضا. خواست يو پناه م ديلرز  يسرما م

مسجد هستم و  ريمن كه درگ. ميبكن حالشب يبنده خدا رو خدمت شما آوردم ، بلكه فكر يناچار يبده، از رو يليحالش خ

 .تو خونه ارنيخدار وب يحاج خانم بنده  ديدون يدست و بالم بسته اگه صالح م

 .منزل يتو ارنيحاج خانم را ب ديتعارف كن يفور يحاج ديدار ارياخت: ماجرا غرق تعجب شدم و گفتم نيا دنيشن با 

آن طرف كوچه  ميدورتر از حاج كر يكه كم دميرا د يدوزن چادر كليه دميبه كوچه كش يبود، سرك شيگرگ و م هوا 

را  نيرينزل شدم و شفورآ داخل م. نداشت ستادنيا يبرا يداده بود انگار رمق هيتك يگرياز آنها به د يكيبودند،  ستادهيا

 .ميكر د يكمك م بهيهر چه زود تر به آن زن غر ديصدا كردم با

 نيريش. سالم كرد يفيضع يبا صدا بهيشد، زن غر اطيرا گرفته بود وارد ح يبغل زن جوان ريكه ز يدرحال ييخانم رضا حاج 

رنج  اريچهره آن زن با آنكه جوان بود بس. بردند و در بستر خواباندند يبا عجله به كمك آنها آمد و زن جوان را به اطاق

 .بود رفتم گانيكه از همسا يمسجد كردم و خودم فورآ به سراغ دكتر محمد انهرا رو ميحاج كر د،يرس يبه نظر م دهيكش

خالصه علت  يليخ. گشود ميتا دكتر خواب آلوده در را برو ديطول كش يزدم، لحظات يضربه به در منزل دكتر محمد چند 

سر تا  نكهيبا وجود ا. دم ستايبه انتظار او ا اطيدر ح يمن جلو يدادم، تعارف كرد داخل بروم ول حيدكتر توض يرا برا آمدنم

ها بود واال آن وقت سحر  هيما بود كه دكتر از همسا اري دم،شانسيلرز يبودم باز هم از شدت سرما م دهيپا لباس گرم پوش

پزشك محله به حساب  ميتوانم بگو يبĤميشناختم تقر يم يدكتر را چند سال بود،باالخص كه يكردن پزشك كار سخت دايپ

آورده بود  شيرا پ صورت نياو ا كين يهم خلق و خو دياست شا ريآمد،بخصوص خانم ها معتقد بودند كه دستش خ يم
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 .آمد رونيب اطيدر دستش بود از در ح يرنگ اهيس فيكه ك يكه دكتر شال و كاله كرد و درحال ديطول نكش يليخ.

زن جوان آن هم در  كي يدر بدر: كردم با تأسف سرش را تكان داد و گفت فيدكتر تعر يرا برا بهيزن غر  يراه ماجرا در

مؤمن  رمرديروبرو شده اون پ ميلرزاند، تازه شانس آورده كه با حاج كر يفكرش هم تن انسان را م يحت خبندان؟يفصل  نيا

 .به او بدهد يرياجر خ ندنداره خداو غيبه درماندگان در يكمك چياز ه

كرد حتمĤ در سرما  ينم دايپ يشب سر پناه مهياگر او همان ن ميكه هر دو معتقد بود يدرحال م،يراه را با دكتر گپ زد تمام 

 رونياز اطاق ب يدكتر خواهش كرد همگ م،يشد ماريوارد اتاق ب انيگو ااهللايهر دو  م،يديباالخره به منزل رس. شد يتلف م

 .ميهمه اتاق را خلوت كرد م،يبرو

اغلب . كرد يم ريبود كه اكثر اوقات خود را صرف امورات خ يكوكاريمنزلش شد او زن ن يكرد و راه يخانم خداحافظ حاج 

 يوب ريفق يبه خانواده ها د،سرزدنيورز يهمت م يگذاشت وشخصĤ به كمك رسان يم يجلسه مشورت ياوقات با زنها

به آن اهتمام  كوكاريخانم ن نيبود كه ا يخدمات با ارزش مارانياز ب ادتيدم بخت و ع ريان فقسرپرست ،كمك به دختر

به دهان گذاشتم ،رو كرد به  يگفتم و لقمه نان يصبحانه بود،خسته نباش هيمشغول ته نيريبه آشپز خانه زدم ش يسر.داشت

 ...بشه شنرو فشيتا تكل ميمواظبش باش يد روزداره ،بهتر ه چن يديزن هستم،تب شد نينگران ا يليخ نيمع:من و گفت 

 نيرا كه مشغول خوردنش بودم قورت دادم و گفتم آفر يلقمه نان. سرم را تكان دادم دياو موافق بودم به عالمت تائ دهيعق با 

 .كنم يبه اخالق خوب تو افتخارم شهيبه تو زن مهربان ، من هم

خداوندا، : دعا كردم و گفتم شيبرا. ديرس يمجاور آشپزخانه بود به گوش م كه يناله بود از اطاق هيشب شتريزن كه ب يصدا 

 ...خودت به او كمك كن

 ميمن شرمنده شد و به حالت ن دنيزن از د.با انگشت به در زدم و وارد اتاق شدم.تا دكتر مرا صدا زد ديطول كش يساعت ربع

سه چهار روز استراحت كنه،اگه برات مقدوره  ديه،بايدگسر ماخور:در بستر نشست،دكتر نسخه را به دستم داد و گفت زيخ

 ...مؤثره يليخ شيبهبود ر،درياالن بگ نيداروهاش رو هم

 .روم يكه شما را رساندم دنبال دارو ها م ني،به محض ا ميمن و همسرم مراقب او هست ديدكتر اصآل نگران نباش: گفتم

از  رونيكرد و ب ياو از گرفتن خوددار يرا تعارف كردم ول دكتر تيزيحق و.رميخودم م ستين يمتشكرم راه:گفت دكتر
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 بميدكتر پول را در ج تياز خلوص ن يشرمندگ م؟بايكه ما مسلمان نيمورد هاست مگر نه ا نيزكات شغل من هم:اتاق گفت

 .بدرقه كردم رونيگذاشتم و او را تا ب

كرده  دايپ ياو،هم صحبت دميد يكه م نيرفت از ا بهيرصبحانه به اتاق زن غ ينيبا س نيريش دميخارج شدن از منزل د هنگام

 اتياو از ضرور يزن برا كيكه مصاحبت با  ينداشت درحال يگريد يسرگرم يمدت ها بود كه بجز دار قال.خوشحال بودم

اگر  ديشانبود  نيريشباهت به ش يب يآن از نظر ظاهر ي افهيق ياز طرف.بود هفراهم كرد شيامكان را خدا برا نيبود و حاال ا

از  شيكه ذهن مرا ب يمسئله ا.آمد كه آنها خواهر هستند يم شيتصور پ نينشست ا يم نيريبود كنار ش يبهتر تيدر وضع

و  كهيشب سرد  كي يها مهيبه چه علت در ن ييبايزن جوان با آن درجه از ز نيبود كه ا هيقض نيكرد هم ينگران م شيپ

 اي رازياهل ش ديرس يآورده بود،آن چه مسلم بود او اهل اصفهان نبود به نظر م كوچك به مسجد پناه يدست فيك كيتنها با 

داشت كه از  نياز ا تيزن حكا يشد،لهجه  يماجرا حل م نيا يمعما ديشا ميكرد يصبر م دياو با يتا بهبود.اطراف آن باشد

 .كامآل مشخص بود نيو ا تفارس اس يخطه 

الحمداهللا حالش بهتره ،تبش :بر لبانش نشست و گفت يتيه شبانه روز لبخند رضابعد از س.ثمر بخش بود نيريش يها مراقبت

 .كامآل حالش خوب بشه ندهيدو روز آ يكيكامآل قطع شده ،فكر كنم تا 

 ه؟ياسمش چ يدينفهم: دميپرس

 .كه چشمانش پر از اشك شده بود گفت بهاره ي،در حال دميامروز پرس نيچرا اتفاقĤ هم:كرد و گفت يفكر نيريش

به فال  ديجان آمدن بهار در زمستان را با نيريش:كردم و گفتم نيريرو به ش يبه شوخ..يبهار،چه اسم قشنگ: لب گفتم ريز

 .گرفت كين

باشه  يمحترم ياز خانواده  ديو وجود دارد با يزن نجابت و وقار خاص نيدر رفتار ا:ثابت ماند و گفت يبه نقطه ا نيريش نگاه

 .ناراحت شدم يليمطلب خ نيا دنياز شن.هيكنه،معلومه زن با سواد يفرق م يمعمول يم با زن هاحرف زدنش ه ينحوه  يحت

 يمشتاق شدم تا پ شياز پ شيگفت ب نيريكه ش يمطالب دنياو را آواره شهر ها كرده،با شن يبتيخودم فكر كردم ،حتمĤ مص با

 .ميآگاه بشومشكلش  فيكمك به او الزم بود از كم و ك يبرا.بهار ببرم يبه معما

 نه؟ ايشهر داره  نيرو در ا يكس ايآ يدينپرس نيريش: گفتم
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كرد آنها را از حضور خودش  يم يرو در اصفهان داشته باشه اگر داشت سع يكنم كس ينه،نه فكر نم:گفت ديبا تأك نيريش

 .در اصفهان مطلع كنه

قشنگ  يچشم ها. ميكه برامون مقدوره كمكش كن ييجا هر دو،تا ديم،باياو را به امان خدا رها كن دياوصاف نبا نيبا ا:گفتم

احساس .نميب يو غربت خودم رو م ييكنم تنها يبه صورت بهار نگاه م يدونم چرا وقت ينم:مملو از اشك شد و گفت  نيريش

 يم رونگاه.رو با او گذرانده باشم ياديز يكه خواهرم باشه،انگار سال ها نيدرست مثل ا.كردم  داينسبت به او پ يبيعج

. را كه در چشم هام حلقه زده بود پاك كردم يفشرد با انگشت اشك يرا م ميگلو يانگار بغض. ثابت مانده بود نيريصورت ش

انكار . م مرا غرق تعجب كرديدار يخود مون نگه م شيزن رو پ نيا ياگه موافق باش: گفت يكه م نيريش نيدلنش يصدا

 .زد يحرف م ديمحكم و بدون ترد يليخودش را گرفته بود، خ ميتصم شيشاپيپ

منهم  يتو امده از طرف شياز خو اهرام پ يكيكنم  يمونه فكر م يم يحضور بهار در خانه ما مثل حضور مهر: دادم جواب 

 .كنم يم يدگيرس ميراحت به كارها اليو با خ ستميتو ن ،يينگران تنها گهيد

با . با عجله رفتم ا،يزود باش ب نيمع: كرد و گفت ميصدا يبا نگران نيريروز اقامت بهار در خانه ما بود كه ش نيچهارم صبح 

 .و قصد رفتن دارد دهيبهار لباس پوش دميتعجب د

 خواد بره؟ يكجا م يدينفهم: دميپرس نيرياز ش يناور با

عازم رفتن  دهيپر ييآمدم،بهار با رنگ و رو وانيو به ا دميفورآ لباس پوش!رم دنبال سرنوشتم يم گهيم:جواب داد نانهيغمگ

 .بود

شرمنده شما  ايدن كيبابت  نيزحمت دادم از ا يليخ ديگفت ببخش يبغض آلود يوبا صدا ستاديا نيريمن و ش يروبرو

اراده اشك  يبود كه ب زيبهار آن قدر غم انگ يآهنگ صدا.خواستم ضمن تشكر از زحمات شما رفع زحمت كنم يهستم،م

 د؟يرو دار يسخواهر در اصفهان ك ديببخش:دميپرس.حلقه بست  ميچشم ها يتو

رو ندارم تنها پشت و پناه  يهم كس ايدن ي گهيد يجا چينه تنها در اصفهان بلكه در ه: اش كرد و گفت يدست فيبه ك ينگاه 

 ...من خدا ست

و تنها  بيغر نجايبهار خانم من هم ا: ناگهان جلو آمد و گفت ختير يبود و اشك م ستادهيا يكه ساكت و آرام كنار نيريش
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 .ميكن يم يمثل خواهر خود مون از تو نگهدار يباش ليهستم، اگر ما

 يهمه بزرگوار نيمن در مقابل ا يول ديخوب خدا هست يشما انسانها: اند اخت وگفت نيريسرشار از تشكر به ش ينگاه بهار 

 .شما رو بكنم چطور ممكنه سربار شما بشم يتنونم جبران محبت ها يوقت زم،يو ناچ ريحق

شهر  نيهمسر من هم در ا ياز طرف ميهست ينيما همه خواهر وبرادر د يكن يفراموش دينبا يول: را قطع كردم وگفتم حرفش 

كنم ،دست  يم يضمنĤ سع.باشد گهيهمد يبرا يمونس خوب ديتون ياز خونه هستم،شما م رونيو من هم اكثر اوقات ب بهيغر

سه نفر  يما رو سر برده فكر كنم برا يهم حوصله  يبزرگ نيبه ا د،خونهيستياخودتون ب يپا يبند كنم تا رو يشما رو به كار

 .باشه يكاف

 يوبدون شناخت قبل ديكه به من اعتماد دار نياز ا:را پاك كردو گفت سشيخ يگونه ها يروسر يوبا گوشه  ديكش يآه بهار

موندن جواب بدم الزمه سرگذشتم  يشمارو براكه دعوت  نيقبل از ا يول.ممنونم يليكنم خ يبا شما زندگ ديخواه ياز من م

مثل  ديمن داشت يبه نگه دار يليباز هم تما انيكنم اگر در پا فيتعر ونشما خواهر وبرادر مهرب يكم وكاست برا يرو ب

خودتون  شيراز رو پ نيكه ا ديقول بد ديبا ديمن رو بشنو يندگ يكه ماجرا نيقبل از ا يول.مونم يشما م شيپ يخدمتكار

 ميبدون آنكه بدان.ميبود فتهكالم او قرار گر ريسخت تحت تأث نيريزد كه من وش يصادقانه حرف م يبهار به قدر.ديه دارنگ

بهار را از  يدست فيرفت وك شيپ نيريش.مينگه دار نهيكه رازاورا در س ميهردو قول داد ديبه ما بگو يزيخواهد چه چ ياو م

توان حرف  يحت يماريتوأم با ضعف بعد ازب قيعم يآثار غم.بهار رمق نداشت .دياياو گرفت وكمك كرد تا دوباره به اتاق ب

حال او اصآلمناسب حرف زدن  رايبگذاردز يگريروز د ياش را برا يزندگ ييخواهش كردم بازگو.زدن را از او گرفته بود

 .نبود

 يخاص ليمن به دال د،يه من برگردانداز دست رفته رو ب ديشما ام: كه بلند شد به اطاق برود زمزمه كنان گفت يهنگام 

و آدم ها با  ستنديكردم كه همه بد ن دايباوررو پ نيحب دوباره ا يخودم رونسبت به تمام آدم ها ازدست داده بودم ول نانياطم

برند  يلذت م گرانيكه گرگ صفت هستند واز آزارد ميخور يبرم ييبه آدمها  ايند ياگرتو. دارند ياديتفاوت ز گريكدي

را مبهوت  نيريبهارمن و ش يكالم پرمعنا.دانند يم فهيجور وظ كيهم هستندكه كمك به هم نوع را  ييعوض انسان هادر

 .نداشت يگريكرده بودكالم او جز سكوت جواب د
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فرصت رو  نيا ديست كه خودش رو سبك كنه و ما با يلحظات ازمنديزن پر از درد و رنجه، او ن نيا نهيس: خودم گفتم با 

غمش رو بر دوش بكشه  ينيبار سنگ ييشد به تنها يكنه اگر او مجبور م يدلش رو خال يتا عقده ها ميفراهم كن شيبرا

 .خورد ياو رقم م يابر يآورد و سرنوشت مجهول ينم يمسلمĤ دوام چندان

بود  نيساكت و سنگ اتاق يداده فضا يدو بعدازظهر را نشان م يواريگذشت ، ساعت د يروز از اقامت بهار در منزل ما م پنج 

 يخودش را درچادرمشك يبهار با وقارخاص. زد يخانه دامن م يفضا ينيكه سرتاسر آسمان را پوشانده بود بر سنگ ياهيابرس

معصوم اورا  يچهره  يدياز غم ونوم يداشت،هاله ا يبيرا پوشا نده بود،حالت عج يشانيپ يبود ولبه چادرش تارو دهيچيپ

 يبهار وقت. مخاطب خود قرار داده بود هيرا در آن زاو يشخص ييكرد،گو ينگاه م رهياز اطاق خ يا احاطه كرده بود، به نقطه

داشت اشك وكالم را در هم  يكه سع يآرام آرام شروع به صحبت كرد در حال ديد شيرا مشتاق حرف ها نيريمن و ش

 .زديامين

كم نور در كلبه  يفانوس يدركورسو اهيس يشب مهيبه گفته مادرم در ن: شروع كرد وگفت نيرا چن شيزندگ يماجرا او 

. نداشت يگريد زيمحقر چ يدست ها وكلبه ا نهيكه بجز پ يتيرع. توابع فارس بود رازيفق يتيپدرم رع. آمدم ايبه دن يمحقر

 يار مدخترم مثل به يبه مادرم گفته بود نگاه كن رنگ چشمها يخوشحال اصبح تولدم پدر منو بهار صدا زده و ب نيدر اول

 .مونه

به  يا گهياونها شده بودم هر چند نان خور د نيعلت نبود چون بعد از فوت دو فرزندش جانش يپدر ازتولد من ب يخوشحال 

 .جمع فقرا اضافه شده بود

ه اون هم ب. آورد رازيما رو به ش يشش ساله بودم كه پدر به ناچار وازفرط بدبخت يرو بخاطر ندارم ول ميزندگ يسالها نياول 

در ذهن كودكانه ام موندگار شد،  شهيهم يسخت برا يخاطره اون روزها. خانواده فراهم كند يبرا يينان و غذا  دكهيام نيا

 كي يموفق شد كارنگهبان زد،عاقبتيم يكاربه هردر داكردنيپ يپدربرا. ميگشت يو سرگردون درشهر م النيو يچند روز

. انبار برپا كنه يدر حوا ل يچادر اهيمن و مادر هم مجبور شد س يسكن يبرا ره،يانبار گچ رو در خارج از شهر به عهده بگ

 يصدا. ما تنگ كرده بود يناامن عرصه رو به همگ يچادر اهيس ريو اقوام آن هم ز شانيبه دور ازخو ابانيدر آن ب يزندگ

نفس . آمدند يدن گچ به انبار مبر يها برا ونيكام يوقت. ما گرفته بود يولگرد خواب راحت رو از چشم ها يپارس سگ ها
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 يساعتها طول م هيقض نيا يافتادم وگاه يهوا به نفس نفس م يوقتها از شدت آلودگ يبعض شديبرامون سخت م دنيكش

 يوقت از آن همه بدبخت حيبود و ه يمادر زن صبور. بار زده و رفته بودند ونهايكام شدكهيم يعاد زيهمه چ يزمان ديكش

وارد  يپدربا خوشحال يروز نكهيتا ا. چرخوند يروم يپدرچرخ زندگ يها هم پا يحمل تمام آن سختكرد و با ت يشكوه نم

اگه : وگفت دييشده مراد؟ پدر دستاش رو به هم سا يچ: ديبراتون دارم، مادر با تعجب پرس يخبر خوش: چادر شد وگفت

 .دمكر دايدر شهر پ يتموم شده كار خوب گهيهامون د يخدا بخواد دوران بدبخت

 :ديو پرس ديحرف پدر پر ونيم مادر 

 چپه؟ هيطفره نرو قض مراد

از  يكيبه شهر رفتم تو  يانجام كار يامروز صبح برا: برگشته باشه سرش را باال گرفت و گفت روزيپ ياز نبرد نكهيمثل ا پدر 

مش مراد  هيبا خودم گفتم  دميند يينفر صدام زد،هرچه نگاه كردم آشنا هيدر رفت وآمد بودن  ياديز تيها كه جمع ابانيخ

 ؟يشناس يمارو نم گهينفر صدا زد مش مراد حاال د هيبودم، بازم  ستادهيخودم ا يجارو صدا زدن، هاج و واج سر  يا گهيد

وقته از روستا رفته بود با اون سر و  يليچون خ يخود مونه ول يتيمش كمال هم وال زنهيكه مدام م يمرد دميدقت كردم د

 .شناختمشن يشهر ختير

سرحال  يليماشااهللا خ. ميكرد يكردم و با هم روبوس يعذر خواه. چون حافظه او بهتر از من بود دميخودم خجالت كش از 

 ميكه با هم حرف زد يبهرحال قدر. دميرو ند يخوش يآخه من تا حاال رو گهيشدم حتمĤ راست م ريمن پ گفتيم يمونده ول

 دنيمش كمال از شن. زاره يخدا حال و روز واسه آدم نم ابونيتو ب يندگز ؟يه روزوچ يچه حال: گفتم ديحال و روزمو پرس

او . ميو درخت نيما بچه زم يمشد يدار ارياخت: گفتم ؟يهست يمش مراد اهل باغبون: ديناراحت شد و پرس يليحرفها خ نيا

 دايبراش پ يكاركشته ا ونكرده باغب يبرات سراغ دارم ، چند روزه اربابم سفارش يپس غمت نباشه كار خوب: وگفت ديخند

هنوز حرف . شهيبوده مال تو م يكه دست باغبون قبل ي، اطاق دهيهم بهت م يزندگ يبهتر از تو، در ضمن جا برا يكنم حاال ك

رو در حقم تموم كن و مارو خدمت اربابت  يبرادر يمشد: وگفتم دميمش كمال تموم نشده بودكه خم شدم و دستش رو بوس

هاش رو  ليبود مدام سب يكليه يارباب مرد قد بلند و قو. نكرد واز همون جا مارو خدمت اربابش برد طلخدا مع ي ببر بنده

كرد و  فيمش كمال تعر يوقت يول. بار هم نگاهم نكرد كيجذبه داشت كه وحشت به جونم افتاده بود  يداد به قدر يتاب م
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و تشكراز مش كمال به سرعت اومدم شمارو  يبعد ازخداحافظ. بشم ضمانتم كرد ارباب دستور داد ازفردا صبح مشغول كار

. بشه يتمام معن يخانوم شهر هيتا بهار درس بخونه و  اديب شيپ يخواد فرصت يدلم م. ديرو جمع كن ليخبركنم تا وسا

 دارن ؟ يراديچه ا ييروستا يمگه دخترا: وگفت ديرا درهم كش شيمادراخمها

كه خدا بهمون  ينيب ي، م ستين يرا بازكن حاال وقت ناراحت تياخمها رانيج: وگفت ديود خندمتوجه اخم مادرشده ب پدركه 

چادر  يتو يما بود از فرط خوشحال يزندگ يروزها نياز بهتر يكياون روز . دهنم بمونه يتو يروكرده بگذار طعم خوشحال

اون . شد يم دهيبه وضوح درنگاه مادرم د ديق امگذشته مات وسرد نبود بر مثلنگاه مادر . دميخند يم ليدل يو ب دميدو يم

برد، مدام  يشب خوابش نم يپدرازفرط خوشحال. ميگرفت جمع كرد يجا م سهيروكه درچندتاك مونيزندگ ليروز تمام وسا

 يآب وجارو يايرو دنيهم در حال د ديفرورفته بود شا يمادر خسته ازتالش كارروزبخواب خوش د،يغلط يدر رختخواب م

آورد وبا جمع  رونيب نيچادر رو از زم يآهن يها لهيبود، به هر حال فردا صبح زود پدر با قدرت هر چه تمام تر م ديداتاق ج

 .ديرس انيبه پا ابونيدر آن ب يزندگ قيدقا نيچادر آخر اهيس يآور

. ميديباغ ارباب رس نيآهن كه ما به در بزرگپ ديتاب يم نيزم يشاخ و برگ درختان بر رو ياز البال ييبايبا ز ديخور ش نور 

كنار جاده بر شكوه آنجا افزوده  فيرد يبايدرختان سرو ز. شده بود دهيو سنگفرش تا جلو عمارت ارباب كش كيجاده بار

اونها  يدرختان مركبات باعت شده بود تا عطر شكوفه ها دند،يپر يم گريد رختبه د يبود، گنجشك ها دسته دسته از درخت

در  نيممكنه ا يعني: به داخل باغ انداختم، در دل با خود گفتم يدر نگا ه يها لهيم يبه مشام برسه، از البال از باغ هم رونيتا ب

كردند هرچند  يفكررو م نيپدر و مادر هم هم ظهدر آن لح ديشا  م؟يباغ بزرگ بر نيما بازكنند و ما داخل ا يبزرگ رو رو

اون نگاه هر  يرونيب يعمارت ارباب درست وسط باغ قرار داشت نما. ندشده بود يي باياونها هم متل من مبهوت اون همه ز

 يمحكم يآهن يآن نرده ها ياز سنگ بود و باال مهيقطور اطراف باع تا ن واريكرد د يرو به طرف خو دش جلب م يرهگذر

كه از  ييها نين ماش ديد با يكردم و هرازگاه يرو نگا ه م يتمام اون حوا ل يبه اتفاق پدر و مادر با نگاه كنجكاو. داشت

بود كه او مو اظب بود  يدر حال نيشدم و ا يم ميباغ در حال رفت وآمد بودند وحشت كرده و پشت سر مادر قا يجلو ابانيخ

. ميدرقفل بزرگ باغ متوجه مش كمال شد ديكل دنيچرخ يكه با صدا ميبود شامحو تما يهمگ.نگذارم ابونيمن پا به خ

از . و به مادر خوش آمد گفت ديبه سر من كش يكرد، دست يپدرسالم واحوا لپرس دنيبه محض د بود شيلب ها يرو يتبسم
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 راهنيكردم، با اون پ يم گاهبهت زده لباس او رون! ميديگنج يگرفته بود در پوست خود نم ليپدر مارو تحو يتيهم وال نكهيا

تا آسمون  نيكرد، سرووضع او با پدر زم يلوه مج يبزرگ تيوكاله نقابدار هم رنگ لباسش درنظرم شخص يوشلوارسرمه ا

 يداد مرد يرنگ و رو رفته نشون م قهيو جل راهنيگشاد و پ يزرد رنگش و شلوار مشك يپدر باكاله نمد. كرد يفرق م

فاصله  ياز باغ كه با در ورود يا گهيو به سمت د ميداخل باغ شد يهمگ يبعد ازاحوالپرس اومده،است كه به شهر  ييروستا

آروم وسرسبزباغ باعث  يبردم،فضا يكردم لذت م يم  رپايزرد درختان روز يبرگ ها نكهيازا ميداشت به راه افتا د ياديز

درختان تنومند  يرو از البال يمسافت. است يككه خاص دوران كود يفيداشته باشم احساس لط بيعج يشده بودكه احساس

چون  دميدست مادررو رها كردم وبه سمت اتاق دو يشد، با خو شحال دايازد ورپ ياطاق ينما ميمجنون گذشت ديسرو وكاج و ب

اونها  دحالت چهره پدرو برق نگاه مادردراون لحظات قابل وصف نبو. رو درباغ به ما بدهند يقبآل پدرگفته بودكه قراره اطاق

چادر باعث شده بود كه به  اهيس ريدر ز يزندگ.برخودار بشن ايهمه مزا نياز ا يسادگ نيبه ا دندكهيد يدر خواب هم نم يحت

 .ميباش يداشتن اون اتاق راض

 يكه كف پاهام رو آزار م ييتوجه به خارها يب. ميباش دهيبودكه انگار به منتها درجه ازسعادت رس يما به نحو يس همگ احسا

اطراف اطاق زد و مش كمال  يپدر دور. پرازگل رها شده باشه يكه در باغ ي، مثل پروانه ا دميدو يداد پابرهنه به هر سو م

اجاق  نيكردند ا يم ياطاق زندگ نيهم يو بچه هاش تو اليگم با ع يرو م يقبل باغبون امرز،يخدا ب يمش عل: داد كه حيتوض

و  ديكش يمش كمال آه. رحمت خدا رفت خانواده اش به ده خودشون برگشتند يهم كار دست اون بنده خدا ست وقت يگل

 يبره انشااهللا سال ها شيپ خوبمش مراد اگه خدا بخواد وكارها : پدر داد وگفت لياتاق رو تحو ديبرد وكل بيدست به ج

كردن ،  داينجات پ يزن و بچه ام ازدر بدر... شكرت ايخدا: اطاق اند اخت وگفت ديبه كل يپدرنگاه. يشيموندگارم نجايسال ا

گفت اطاق برق هم  يم يمادركه با خوشحال يصدا. كنم يفراموش نم يروكه در حقم كرد يلطف نيمش كمال تا عمر دارم ا

با  گهيبهار جان حاال د: پدر روكرد به من وگفت. بود جلب كرد زانياز سقف آو اهرنگيس ميكه با س يبه المپ اروداره توجه م

امروزكار  نيمش مراد از هم: كرد، به پدرگفت يمار ونگاه م يمش كمال بهت زده خوشحال. يدرس بخون يتونيراحت م اليخ

رو  نجايا يآسوده باشه بزود التيخ يمشد: وگفت ديبا قهقهه خند رپد. يكن دمانيجلو ارباب روسف دوارميام تو شروع كن 

مادر جواب . ديخبرم كن نيالزم داشت يزياگه چ: به من و مادر كرد وگفت يمش كمال نگاه. كنم يدسته گل مرتب م هيمثل 
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 ..نهكم نك يخدا شمار واز برادر: داد

كه پدرغرق دركارنظافت باغ .دينكش يطول. كه كنار اطاق بود رفت يوكلنگ ليباروبنه مارو داخل اتاق برد و بعد سراغ ب پدر

اتاق مادر رو به وجد آورد و چند مشت آب به سر و  كينزد يرآبيوجود ش. ميخونه شد يشد ومن و مادر هم سرگرم كارها

صدا وزوز و  كيانگار مجبور بودند با هم و . شد يها قطع نم ركيرجيج ر،يرجيوزوز سوسك ها و ج يصدا. روش زد

 .ديبخش ي،باغ م يرو به فضا يپرندگان خوش آواز حالت خاص ريآواز بلبالن و سا ونيدر اون م. كنند ريرجيج

از  شينو بآنچه توجه م يشد ول يو تمام آن صداها برامون عاد ميعادت كرد يزندگ ديبه محل جد يكه همگ دينكش يطول 

 گهيد يتر از درخت ها شياتاق بود، اون درخت رو ب كيبودكه نزد يمجنون ديب يبايبه خود جلب كرده بود درخت ز شيپ

 يبه مرور پرها يپدر اونها رو برام آورد جوجه بودند ول يوقت دم،اون گذاشته بو ريدوست داشتم و قفس مرغ عشق هارو ز

 يلياونها خ يبرگشته .خورد و نوك  يپر زردرنگ به چشم م ياونها مقدار نهيس ريبدنشون ظاهرشد، ز يرو ييبايسبزز

  .كردم ياونهارو نگاه م ييفرار از تنها يبرا شهيمن هم. دندييسا يقشنگ بود، اكثر اوقات نوكهاشون رو به هم م

كردم و  يم ميدرختان قاشد و خودم رو پشت تنه قطور  ختهيكم كم ترسم ر يباغ رو نداشتم ول يتو يمدتها جرأت باز تا

آمدند  يكه به خونه ارباب م ييها نيماش يتماشا. گرفتم ينظر م ريجاده سنگفرش روكه تا عمارت ارباب ادامه داشت ز

 يومرتب كيش يكرد، خانم ها يارباب رو برانداز م همانانيو برق م رزقكرد نگاه كنجكاو من ظاهر پ يساعتها منو سرگرم م

شدند كفش هاشون طرز  يم ادهيپ نيعقب ماش يمادر نداشت از صندل نيبه دامن پرچ يشباهت چيه هتنگ ك يكه با دامن ها

در  ييانگار ندا خوردم، يمن هرگز حسرتشون رو نم يرو تو پاشنه اونها فرو كرده بودند ول يبلند خيبود، انگار م يبيعج

 همانانيو كه من ازپشت درختان نظاره گر آمد وشد مر ياديز يساعت ها. يبهار تواز همه اونها قشنگتر دكهيچيپ يگوثسم م

مادركم كم رو به  يسبز يكرد، كرتها يم يدگياطاق درست كرده بود رس يارباب بودم مادربه باغچه كوچكش كه حوال

كه درحقش  يازشب ها، پدر، مش كمال رو به جبران لطف يكي. كرد يدر باغ ساالر خان كارم قفهو يجوانه زدن بود و پدر ب

 يم يكيهواكم كم روبه تار. روبراه كرد يآش كشك ارداشتيكه در اخت يمادر با امكانات كم. كرده بود به شام دعوت كرد

با چند ضربه كه به در اتاق . ديرس يخود م اوجها به  ركيرجيسوسك ها و ج يشد صدا يم كيكه هواكامآل تار يهنگام. رفت

به  يوارد اتاق شد، پدر به احترام چند قدم انياهللا گر اي ييبا تك سرفه ا مش كمال.  . ميخورد، متوجه آمدن مهمانان شد
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 در يكم رنگ يمادر چا. پشت كمرش گذاثست يرنگ و رو رفته ا ياطاق نشست و پدر پشت يمش كمال باال. استقبال او رفت

و او مدام از  ميمال نشستدور مش ك اقيبا اشت يهمگ. اوگذاشت يجلو يكهنه ا ينييو در س ختهير يا دهياستكان لب پر

 يليارباب خ ،يكرد ديمارو روسف يمش مراد خسته نباش: مش كمال رو به پدركرد وگفت. كرد يم يما احوالپرس يهمگ

 ...هيازكارت راض

دست : گرفت وگفت ليدستمزد خود را تحو نياول يپدر با خوشحال. ارميپول هم به من داد تا به عنوان پاداش برات ب يمبلغ

حق خودته، زحمت  يمشد يدار ارياخت: مش كمال با خنده جواب داد . از لطف شماست ميرد نكنه ما هرچه دارشمام د

مثل ساالر خان هستم بخاطر ضمانت  يامروز من كارگر آدم سرشناس هاگ. كم نكنه يپدرگفت خدا شما رو از برادر. يديكش

 ...تو بود واال

ملك . شناسن يستون خطه فارسه همه اونو م هيمش مراد، ساالر خان  يگيراست م: كمال صحبت پدررو قطع كرد وگفت مش 

 يكياون دختر  ه،يبزرگ فهيگوهرتاج زن ارباب هم از طا. به امالكشه ياكثر اوقات هم مشغول سركش اده،يز يليو امالكش خ

ارباب به فرنگ رفتن و  يادو تا از بچه ه . هم راننده مخصوص خودش رهجدا دا نيزن ارباب هم ماش. معروفه ياز خان ها

 ست،يجوشه، اصأل اهل تكبر ن يم يليدستا خ ريبا ز هيخوب يليداره ، بچه خ نجايپسر نه ساله ا هيفقط . همون جا موندگارشدن

از ارباب و خانواده او بود و  فيمش كمال با آب و تاب مشغول تعر. ارهي يرو به حساب نم يچكيدرست خالف پدرش كه ه

 .ميداد يگوش م شيحرف ها ما مشتاقانه به

كنه  يم هيگر اينداره  يكنه بنده خدا عقل درست يم يجدا پشت عمارت زندگ ياطاق هي يارباب تو يخواهر ناتن: ادامه داد او 

 ديديشن هيوگر غيج يخودش اونو پشت عمارت جا داده ، اگه نصفه شب صدا يارباب هم بخاطر حفظ آبرو. خندهيم اي

وحشت  افهيبه ق يمادر نگاه. زن وحشت كردم و خودم رو به مادر چسباندم ناو يماجرا دنيآزاره از شن يبنده خدا ب دينترس

 برن؟ يرو دكتر نم چارهيچرا زن ب: زده ام كرد و به مش كمال گفت

 ؟يحاال ك! كردن زخورشيگن چ يكنن م يكه داخل عمارت كار م ييحرفها گذشته، زن ها نيكار از ا: كمال جواب داد مش 

 يهست امروز رو ييانگار خبرا يمشد: موضوع بحث رو عوض كرد وگفت ديدونه؟ پدركه ترس رو درنگاه من د يخدا م

ارباب مهمون  شهيخبرا هست ، تابستونا هم نيازا شهيهم نجايآره بابا ا: وگفت ديمش كمال خند. دنيچ يم يصندل وون،يا
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كباب  يشه بو يبرپا م يعمارت مهمون وونيا يكه رو ييها د،شباياز تهرون مهمون ب يداره، فردا شب هم قراره چند نفر

  . كنه يباغ رو پر م يبره وجوجه كباب فضا

مادر همان طور كه مثل مش . گرسنه ام يليمعده ام اثرگذاشت و با اشاره به مادر فهموندم كه خ يمش كمال رو يحرفها

نان وماست سر  يچهارقاچ زد وبامقدار يدرشت ازيپ. ردرومقابلش پهن ك يكهنه ا يكمال گرم صحبت بود، سفره پارچه ا

. آب خنك هم كنار سفره قرارگرفت ي،كاسه گل گذاشتووسط سفره  ختير يسفره آورد آش كشك روهم درظرف مس

شرمنده ام  يمشد دييبفرما: وگفت ديرا به هم مال شيدستها. زد يدرچهره پدر موج م رانهيفق ييرايازاون پذ يآثارشرمندگ

: دگفتمش كمال كه متوجه منظور پدرشده بو. اميم رونياز خجالت ب يا گهيكنم انشااهللا درفرصت د يم ييرايآش پذ كه با

مش . خودمون روداره يآدم حسرت آش كشك محل نجايا يدونيتوكه م. مييروستا هيمراد انگارما هردو اهل  هيچه حرف نيا

 يپدرآرامش خاطر. خورد وسرسفره آمد يتكان شيدرجا جانيپدررا داشت با ه يصداقت قصد دلدار تيكمال كه در نها

 يكردم با خودم م يبه اون شب فكرم يبعدها وقت. ميمشغول خوردن شام شد يكرد وكاسه اش را پراز آش كرد و همگ دايپ

كند  يم دايآش هم حكم بوقلمون رو پ چديدرهم بپ يمعده ازگرسنگ يشود، وقت ينم شيمرغ حال ايشكم گرسنه آش : گفتم

مش كمال كه دراتاق مخصوص  يآن شب با خداحافظ يدارند بهر حال مهمان يياست كه تمام فقرا با آن آشنا ياحساس نيو ا

داد فردا  يكه وعده م يدستمزد خود شد ودر حال نيمشغول شمردن اول يپدر با خوشحال.افتيكرد،خاتمه  يم يدربان زندگ

 .روز مبادا پس انداز كند يپول برا يزد كه قدر ينق م خرم ومادر يبراتون م ديصبح هرچه الزم داشت

. و سالم كردم دمياو به طرفش دو دنيدربغل واردباغ شد، به محض د ييبودم كه پدربابسته ها يروزبعد مشغول باز صبح

توانستم از بار  يكه م يتا حد. ميرو به اطاق ببر ليوسا نيسالم بهارم ،كمك كن بابا تا ا: به من كرد وگفت يپدر نگاه پرشور

ما از جا  دنيهرز باغچه بود، با د يمادر طبق معمول مشغول ور رفتن به علف ها. ماو به راه افتاد شيشاپيپدركم كردم و پ

 :به پدرگفت ييكه دست من بود گرفت و با آهنگ دلبرانه ا ييبلند شد و پاكت ها

بسته ها  ياز فرط خوشحال. كردم كه از نگاه او دور نماند ياش تبسم يطناز وهيمادر و از ش ياز لحن صدا. مراد ينباش خسته 

بود از حركات شتابزده من و  ستادهيكه ا يو مادرعجوالنه مشغول گشودن آنها بود، پدر درحال ميبود ختهيرا وسط اطاق ر

 يپارچه كودر و روكردن رينگاهم متوجه مادرشد كه مشغول ز. بود دهيحال ند ونمدتها بود ماروبه ا. برد يمادر لذت م
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 يبود سرازپا نم دهيخر ميكه پدر برا يقرمزرنگ ييدمپا دنيكرد و من با د يمادرمدام صدا م يفلز يالنگوها. بود يگلدار

رفتم  ياكثرآپا برهنه راه م رايز داشتعادت ن ييبه دمپا مياومدم،هرچند پاها رونيشناختم وفورآآنهارا پاكردم واز اتاق ب

عشق به تنه  يكه قفس مرغ ها يمجنون ديكم كم خودم را به درخت ب.دور خانه كردم دنيروع به دوها ش يياز شوق دمپا يول

شدم كه  ييوپشمالو ديكنم، متوجه سگ سف ميخودم سه يانگارقصد داشتم آنهارا هم در خوشحال.بود رساندم  زانياش آو

هارو فراموش  ييشدم كه دمپا يوخوشحال جانيآن سگ چنان دچار ه دنيبود،از د ردرختيز يرگودالمشغول حف

پارس هم نكرد  ينشون نداد حت يعكس العمل چيه.آرام بغلش كردم يليبه طرف سگ رفتم وخ ني،پاورچ نيپاورچ.كردم

 يدست رو دنيازكش.دميسرش را بوس بارسگ را نوازش كردم وچند .ديكش يكرد ولباسم را بو م ينگاهم م يفقط با كنجكاو

اسمش :از پشت سرم گفت يمهربان يه؟صدايچ ه؟هان،اسمتيكوچولو اسمت چ:ام گفتمآر.آمد يپشم آن سگ خوشم م

 ...هيسال

بودوحركات منو كه  ستادهيپسر ارباب درست پشت سرم ا.خوردم وبا عجله پشت سرم رو نگاه كردم  كهياون صدا  دنيازشن

 ينان سگ را در بغلم مشدم وهمچ رهيمثل برق گرفته ها به پسرك خ.كرد يمشغول نوازش سگش بودم تماشا م

 ؟يتو حتمĤبهار هست:ديپسرك پرس.فشردم

 ؟يستيمگه تو دختر عمو مراد ن: وگفت ديخند ؟يدونيتو اسم منو ازكجا م: تعجب نگاهش كردم وگفتم با 

 .چرا: گفتم 

 ياز سال نميخب حاال بگو بب. اون بمن گفت اسمم دخترم بهاره. كه با پدرت آشنا شدم هيمدت دم،يخب از پدرت پرس: گفت 

 اد؟يخوشت م

قفس ،با انگشت قفس مرغ ها رو نشون دادم واو  يمنم دوتا مرغ عشق دارم اونجا تو.هيآره سگ قشنگ:كردم وگفتم يمكث

كارها بلده اگه  يليخ يسال:من به سگش شده بود گفت ديپسرك كه متوجه عالقه شد.آنها شد  يچند لحظه محو تماشا

 .دم يبهت نشون م يبخوا

 يرو نگاه م يسال يبهت زده كارها. پرت كرد، سگ پشمالو فورآ اونو برگردوند يهاروازمن گرفت وبه طرف ييزدمپاا يكي 

در عرض چند . زديدر تمام حركاتش موج م يمهربان. ذهنم رو مشغول كرده بود رفتار پسرك بود شتريآنچه ب يكردم ول
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افكار بودم  نيغرق در ا. شناختم يبودكه پسرك رو م ياديز ياروزه رانگا ست،ين بهياحساس كردم كه اصآل برام غر قهيدق

 ؟يبهار كالس چندم هست: ديكه پرس

 ...كالس اول:كردم وگفتم ي،فكريريبدهم، فقط بخاطر داشتم كه پدرگفته بود امسال كالس اول م يدانستم چه جواب ينم 

 .ارمي يرو برات مكالس اول رو دارم اونها  يبهار من كتاب ها نيآفر: زد وگفت يلبخند 

. كرد يپسرك با عجله خداحافظ. داخل عمارت او را صدا كرد ياز خدمه ها يرمرديبود كه پ دهيجمله اش به آخر نرس هنوز 

عمو مراد برات  دميهارو م ،كتابيكن يتا با اون باز ارمي يرو م يفردا صبح سال: رفت گفت يكه به سمت عمارت م يدر حال

 .ارهيب

 يبيعج يبعد از رفتن او احساس دلتنگ. متصل بودند دنبال كردم وانيكه به ا ييپله ها كيبار او را تا نزدحسرت  ينگاه با 

 .كردم

 يبغلم حس م يرو هنوز تو يبدن سال يگرما يباشم ول دهيتمام آن لحظات رو در خواب د ييبود گو ايرو هيشب زيچ همه 

 ديچرخ يببرم ، تمام فكر و ذكرم دور و برگفتگو با او م اديبه كل از  هارو ييبا پسر ارباب باعث شد كه دمپا ييآشنا. كردم

كنه و باز هم  ياو به قولش وفا م ايآ: دميپرس يدر ذهنم مروركردم ، از خودم م ارهاما رد و بدل شده بود ب نيروكه ب يجمالت

 نييحوصله سرم رو پا يشد، ب يم كيبه قفس مرغ ها انداختم، آفتاب كم كم به قفس نزد ينگاه اره؟يم يباز يسگش رو برا

 بود؟ ياسمش چ: دينه به من كرد و پرس راناباو يكردم، نگاه فيمادر تعر يماجرا رو برا. گرفتم و به طرف اطاقمون رفتم

 .دميازش نپرس: من كردم وگفتم من 

كرد كه پدر خسته ازكار  يآهسته آهسته غروب م ديخورش. نداره فردا كه اومد ازش بپرس ياشكال: كرد وگفت يتبسم مادر 

 .روزانه به اطاق آمد

 .تو فرستاده يها رو پسر ارباب برا نيبهارم، ا ايب: دردستش بود، روكرد به من وگفت يا بسته 

بار بودكه  نياول نيگذشت ا يكه از سنم م يبسته كتا بهارو از پدرگرفتم و با عجله بازكردم در طول هفت سال يخوشحال با 

كه  يكتاب ها بودم و عاقبت در حال يعكس ها ياز شب مشغول تماشا يتا پاس. شروع به ورق زدن كردم دم،يد يرو م يكتاب

 .كتاب ها خوابم برده بود يومانده بودم در همان حالت ر رهيخ يبه عكس
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 ؟يگرسنه ا:ديمادر متعجب نگاهم كرد و پرس. شام داريزود از خواب ب يليروز بعد خ صبح 

 .نه:گفتم

 .يشد دارياز خواب ب يزود نيچرا صبح به ا يپ: گفت 

دخترجون اونها كه مثل : وگفت ديبلند خند يمادربا صدا. ميكن يبا هم باز ارهيآخه قراره پسر ارباب سگش رو ب: دادم جواب 

 گوش يمادررو با ناباور يحرفها. شنيدارميباع رو پوشوند اون وقت ب يآفتاب همه جا يشن، وقت ينم داريما صبح زود ب

  . با اتاق فاصله داشت رفتم يكه صد قدم يمجنون ديراست به طرف درخت ب كي وآمدم  رونيبا شكم گرسنه از اتاق ب. كردم

 يكم.كرد رونيخواب رواز تنم ب يعطر درختان نارنج خستگ يو بو. ديوز يشاخ وبرگ درختان م يازال بال يخنك مينس

از برگ  يانبوه داشتكه در دست  يدسته بلند يبا جارو. تان بودخشك درخ يبرگ ها يدورتر ازمن پدرمشغول جمع آور

داد درست مثل  يتكان م يمجنون رو به نرم ديب زانيآو يوزش آرام باد شاخه ها. بود ختهيهم ر يزرد درختان رورو يها

 نيزم يختان بررودر يشاخه ها يكم ازال بال دكميخورش ييانوارطال. كه دراطراف شانه اش پراكنده باشد يبلند زن يموها

 دم،بايرو شن يپارس سال يصدا كبارهيگذراندم  يدر انتظار آمدن آنها م يرو به سخت قيكه من دقا دبو يدرحال نيوا ديتاب يم

خودم رو گم كرده بودم اونها به  يدست و پا. آمد چرخاندم يپارس سگ ازا ون جا م يكه صدا ينگاهم رو به سمت يخوشحال

 .پسر خوب ، به قولش وفاكرد: با خودم گفتم. دنديدو ين بودم مسمت من كه درانتظارشو

 يسرم را بلند كردم ودرحال. كه قولش روداده بودم يهم سال نيسالم بهار، ا: با من فاصله داشتند كه اوگفت يچند قدم هنوز 

 ...دست شما درد نكنه آقا: زدگفتم يچشمم را م ديكه تابش نورخورش

 .من اسم دارم ؟هيآقاك: وگفت ديخند پسرك 

 .رفت اسمت رو بپرسم ادمي روزيآخه د: گفتم 

 .هوشنگه  رياسمم ام: كرد وگفت يتبسم 

 ه؟يچقدر طوالن: گفتم

 .ستياسم تو ن ياسم من به قشنگ يدون يخوبه،آخه م يهم بگ ريام:و گفت ديخند بلند

بهار تو دختر  نيآفر:وگفت ديشد باز هم خندهم قشنگه،انگار از حرفم خوشش آمده با ريچرا ام:كردم وگفتم اديرو ز جرأتم
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از همه  يمدرسه ها باز شد وكالس اول رفت يدم تا وقت يم اديرو بهت  يفارس يهروقت فرصت كردم الفبا يهست يباادب

 .يشاگردها جلو تر باش

 هي نجايا:دميپرس اومده باشه ادمي يانگار مطلب مهم يممنون،ول يليخ:كردم گفتم يرو نوازش م يسال يكه پشم ها يدرحال

 كنه؟ يم يزندگ ونهيزن د

 بتو زده؟ يحرف رو ك نيا ضه،بهاريفقط مر ستين ونهيعمه قمر د.نه،نه :انداخت وگفت شيبه ابروها يگره ريام

 .دميرو شن غشيج يكس خودم صدا چيه:كردم وگفتم يفكر

كن  يبهار تو سع يدوستش دارم،ول يليخ رسونه،من يآزار نم چكسيبه ه چارهياون ب:گفت ديرس يناراحت به نظر م ركهيام

 .شهيم يعصبان نهيپدرم تورو پشت عمارت بب ،اگهيوقت اون طرف باغ نر چيه

كه سخت مشغول صحبت درباره عمه قمراو  يدر حال. اونجا بوم ييترسم تنها يرم اصآل من م يچشم، اونجا نم: گفتم 

پارس  يصدا دنيمادر با شن. ميديبه دنبال اوبه سمت اطاق دو رهميمن وام.  . دوان دوان به سمت اطاق مان رفت يم،ساليبود

مادربا اون  يسرووضع ظاهر ييگو.بهت زده سالم كرد يا افهيدن مادر با قيبه محض د ريام. آمده بود رونياز اطاق ب يسال

 يبه اطاق با كنجكاو محض ورود ربهيام. اديكرد تا به اطاق مون ب ردعوتيمادرازام. اوشده بود يباعث شگفت يلباس محل

 د؟ياوردين نجايخود تون روا يزندگ ليهنوز وسا: ديبه اطراف اطاق كرد و پرس ينگاه

 .ينيب يكه م هيزيچ نيدار و ندار ما هم: زد و جواب داد يلبخند مادر 

مون مشغول  اونو در اطاق نكهياز ا. شد شيرنگ و رو يب يچا دنيكه كرده بود مشغول هورت كش يشرمنده از سئوال ريام 

 نيكنم، اول يداشتم تا با سگش خوب باز يشتريمن فرصت ب نكهيخوشحال بودم بخاطر ا يليخ دميد يصحبت با مادرم

 نيگلداركه از طرف راهنيمادربا اون پ نيدامن بلند و پرچ ياوبررونگاه . كنم ينم يهرگز فراموش رومادررويداراميلحظات د

بودكه  نيبخاطر ا يبهت زدگ نيا ديشا. مانده بود رهيرا پوشانده بود خ شيه موهاك يدوچاك بلند داشت همراه با تورمشك

چادراز كاله  اي يرروس ياز كت و دامن مدل دار و به جا يكردندهمگ يكه به عمارت ارباب رفت وآمد م يياكثر خانمها

 حيشد و توض ريام رتيمتوجه ح يا زرنگمادر ب. ديد يبودكه اواكثر اوقات م يزيازاون چ ريكردند كه لباس مادرغ ياستفاده م

خود مون دفاع  يمحل ينفس از حجاب و رسم ها نيو تا آخر ميباركشف حجاب نرفت ريهرگز ز ييدادكه ما زنان روستا
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مادر بدل او نشسته بود  يانگار حرفها. ميوبه همان شكل سابق موند ميرندادييلباسها مون رو تغ ماكه  نهي، به خاطر هم ميكرد

كردم و با  يشتريب يياحساس تنها ريبعد ازرفتن ام. داد يمادرم گوش م يساكت به صحبتها. خورد يبه هم نم شيلكهاپ يحت

 .افسرده مشغول ورق زدن كتاب ها شدم يحالت

به  گهيانشااهللا تا چند روز د. سنديبهار جان امروز بابا و مش كمال رفتند تا اسم تورو مدرسه بنو: گفت يبا خوشحال مادر 

 .نميوكفش رو برات بب فيوك يهر چه زود تر تدارك روپوش ديبا ،ير يمدرسه م

 تا به اون بگم، يچرا زود تر نگفت: گفتم يخوشحال با 

 ؟يبه ك ديپرس مادر

 ...گهيد ريبه ام: گفتم 

 فيمدرسه وك يتمام حواسم به سو. مدرسه شما ست كيفهمه، آخه مدرسه اون هم نزد يخودش م: وگفت ديمادرخند 

باز  ميبه رو ديجد يايدن. انيعمرم بحساب ب يروزها نياون روزها ازبهتر ديشا ،ييبزرگ چه روزها يخدا. ديوكتاب پر كش

عشق  يمرغ ها:آمدم وبا خودم گفتم  رونيب بايز يايرو همرتبه از اون هم كي...درس ومعلم ومدرسه يايشده بود دن

 ي قهيوظ ده؟آخهيبه اونا آب ودونه م يك:دلم پر از غم شد وگفتم..كنم ياون هارو با خودم مدرسه نبرم دق م ؟اگهيچ

 دميكش يبلند غيج يبار پدر جوجه هارو به خونه آورد از خوشحال نياول يبرا يوقت اديم ادياون ها با من بود، ينگهدار

نوك زدنشون  ياگذاشتم وهرروز صبح با صد يرختخوابم م كيقفس اون ها رو نزد شهيهم دميوصورت پدر روچند بار بوس

 ديخند...عشق يمرغ ها:؟گفتميكرد يفكر م يبه چ:ديشد وپرس ميمادر متوجه ناراحت.شدم يم داريبه ظرف ارزن ها ب

 .يتمام حواست رو به درست جمع كن ديهستم،توبا بشوناز تو بهتر مواظ يخواد ناراحت باش ياصآلنم:وگفت

 

 5فصل

 ياز خاطرات گذشته ام محسوب م يورود به مدرسه كم كم جزئ يروزها نيگذشت واول يم يگريپس از د يكي روزها

 .شدم فراموش كنم يرفتن به مدرسه آماده م يرو كه برا يروز نياول يتوانم خوشحال يوقت نم چيه.شد

 يبار به كمر م نياول يبرا يديرنگ بود وكمربند سف يپارچه اش ارمك خاكستر.مدرسه ازخودم بزرگتر بود روپوش
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كوچك  نهيكه آ نياز ا.گره زده بود ميموها نييمادر آن را به پا.وبه شكل پروانه گره خورده بود ديسف ميوهابستم،روبان م

آن روز من نسبت به .بود دهيخر ميبرا يقشنگ فيپدر ك.خوردم يم صتوانستم خودم را خوب برانداز كنم حر يبود ومن نم

بود  يدر حال نيوا ميبود يهمراه دبستان اراني يچند سال متوال يبرا رياز همه مهم ترمن وام.كم نداشتم يزيبچه ها چ ريسا

پسر ارباب  غيدر يب يها يباعث شده بود تا من از مهربان نيما هم زمان شده بود وا يكالس ها ييكه به طور معجزه آسا

ول راه اورا با حرف ودر ط ميكرد يم يراه دبستان تا خانه هر چند هم دور نبود اما هردو همراه مش كمال ط.بهرمند شوم

 .دادم يومش كمال نشان م ريكه گرفته بودم شادمانه به ام يستيب ينمره ها.ميكرد يخودمان سرگرم م يكودكانه  يها

خودرا درآن تماشا  يرفتم وبه بهانه ا يم نهياكثر اوقات جلو آ...رود يگاه از خاطرم نم چيهم ه رستانيسال ورود به دب نياول

محبت پاك وكودكانه به  يتونم بگم كه سوسو يگذاشت ومن با جرأت م يرو پشت سر م رستانيوم دبسال س ريكردم ام يم

كه نهال آن از سال  يعشق.بود يما روبه تجل نيب يعشق پاك وابد ييكوفاشد وش يم ليتبد يسركش عشق جوان يشعله ها

 يمحبت.بود ينفسان اليبه دور از ام شيآال يب يدر حال به ثمر نشستن محبت نكيشده بودوا ياريبا زمزمه صداقت آب شيها پ

 .نبود نقادر به پاك كردن آ ييروين چيخوردوه يرقم م مانيكه فقط باكالم نگاه بر لوح وجود هردو

بود ودرس  اريبخت هم با ما .شد يم شتريدر وجودمان ب زين داريبه د ديشد ليشد م يعمرمان اضافه م يبه سال ها هرچه

 مينشست يجلو اتاق مان م مكتين ياوقات ساعت ها رو يگاه.ميقرار داده بود گريكدي داريد يبرا يوبخ يخواندن را بهانه 

 .مياز احساس درون را باز گو كن يآنكه كالم يب

 دايبه دانشگاه راه پ ديكه فهم يروز. رازيبه دانشگاه حقوق ش ريورود ام نيمن مصادف شد با اول رستانيسال از دب نيپنجم

 .كرد فيقبول شدنش را تعر يبه سراغم آمد وماجرا يحالكرده با خوش

 شه؟يم يچ تيقبول ينيريش:گفتم يشوخ به

 .فكر اونوهم كرده بودم:وگفت ديقهقه خند با

حافظ  وانيكه د يهنگام.به من داد هيبه عنوان هد يحافظ وانينگاهش را به چشمانم دوخته بود د ميكه مستق يدر حال بعد

 بايز يرباع نيگذاشته شده بود وا وانيد يشدم كه البال يخواندم متوجه ورق كاغذ يعار آن را ماش يزدم وبعض يراورق م

 .خورد يآن به چشم م يرو
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 ؟يكه تو جان من يدان يم چيه

 ؟يجمع؟جانان من انيدرم

 روح از جسمم جداست يگرنباش

 .يمن انيوپا يتوسرآغاز

 به بهار قشنگم ميتقد

 اديباغ بدوم و فر يخواست تو يدلم م. حلقه زده بود ميزمزمه كردم ، اشك شوق در چشم ها را يتيدو ب نيوبارها ا بارها 

 يافسوس كه مجبور بودم ندا يتپد ول يكه قلبم بخاطرش م يهست يكس نيو آخر نيتو اول ،يمن هست زيبزنم توهم همه چ

 ...تا آسمان بود نين من و او زميقلبم را در وجودم خاموش كنم چرا كه فاصله ب

به اشعارش داشت  ياديراكه عالقه ز يكرمان يخواجو وانيبود د دهيخر ميبرا ريكه ام ييگرانبها هيهد يبعد به تالف روز 

 .رو نوشتم يتيدو ب نيصفحه ازا ون ا نيو در اول دميخر شيبرا

 

 محبت را ز تو آموختم يالفبا من 

 

 جان ازاخگرچشمان توافروختم شمع 

 جا نانم برآن يو نقش رو يشد لوح نهيس

 

 عشقت به اعما ق وجود اند وختم ثروت 

 

 به تك ستاره آسمان وجودم ميتقد

به  ميدستها . دادم، بدون آنكه جرأت نگاه كردن به او را داشته باشم ريبه ام يخواجو را در فرصت مناسب وانيروز د  آن 

مشكوك  يفرار از نگاه ها يبه اطاق برگشنم و برابالفاصله . حالم را كامآل متوجه شده بود يو او دگرگون ديلرز  يشدت م

بخاطرم آمد كه در . زد يپرسه م يا گهيد يكه تمام هوش و حواسم جا يدر حال دم،كر يمادر خودم را سر گرم مطالعه كتاب
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رده و در باغ من آنها را آزاد ك ابيعشقه، در غ يتمام توجه ام به مرغ ها ديد  يم نكهيسال ورودم به دبستان پدر از ا  نياول

 .كردم هيپرواز داده بود، آن روز تا شب گر

 هيداشتم پدر آنها را عمدآ پرواز داده با گر نيقيمن كه . بهارم اونها هم مثل تو به مدرسه رفتن: من گفت نيتسك يبرا پدر 

 دهمياجازه نم يدست حيهدر باغ دلم النه كرده كه هرگز به  يپدر، بعد ازگذشت سالها اكنون كبوتر عشق يول. به خواب رفتم

 يكتاب يكردم با او به درد دل نشسته ام، سرم را رو يبود، احساس م ميانگار پدر روبرو. دهدكبوتر را از النه اش پرواز  نيا 

 .داد و هم طعم ترس داشت يعشق م يكه هم بو يا هيكردم، گر هيشده بودم گذاشتم و آرام آرام گر رهيكه به آن خ

در تمام ابعاد وجودم  شهيكه ر يعشق...عشق وهراس نيروحم در سرزم يهمراه بود با سرگردان نرستايسال دب نيآخر

 .كرده بود جاديوثروتمند در ذهنم ا ريفق نيب ويكه از د يداشت وهراس

ا قصه بارها و باره يكودك اميدر ا... و پسرخان ثروتمند ريفق يدر حال تكرار است، قصه كهنه دختر باغبان شهيزمان هم ييگو 

 يهرگزتصورنم يو مجنون مطلب ها خوانده بودم ول يليل يبودم وازدر بدر دهيرا شن ادشاهيدخترك زغال فروش و پسر 

هوشنگ  ريبار قرعه به نام بهار دختر مش مراد باغبان و ام نيرقم زده باشد و ا نيخودم هم چن يبرا ريكردم كه دست تقد

 يلرزاند و من در مقابلش حالت خرگوش ينگاهش انسان را م بتيساالر خان كه ه. افتاده بود تيپسر ساالر خان هدا تيهدا

مادررو شد وصادقانه اورا در  يزبرايماند عاقبت دست من ن يابر نم ريز دياز آنجا كه خورش... پنجه عقاب ريرا دا شتم ز

لب  نكهيخاموش ماند تا ا يقيو تا دقاشد  رهياز اطاق خ يبه گوشه ا ميحرف ها دنيعشق خودم ؛ قرار دادم بعد از شن انيجر

، من و  يآتش هست نيطعمه ا نيتو اول... عشق مثل روزروشنه نيعاقبت ا. يكنيم يبهاربا آتش باز: به سخن گشود و گفت

كه تو  نستيبلكه قصدم ا ميگو يرا بخاطر خودم و پدرت نم نهايا م،يشو يآتش خاكسترم نيا يهم در شعله ما رتيپدر پ

به آن عمارت بگذاره؟  ايدخترمش مراد باغبون به عنوان عروسش  دهيساالر خان اجازه م ايآ ،يگذاشن يه چه جهنمپا ب يبدون

 ...كن يزندگ اليخ نيبه هم يقدر ساده لوح نياكر ا

 

ه كرده بود ب جاديما ا نيراكه خداوند ب يقيعم ونديپ يآتش را به خرمن وجودم انداخت ول يجرقه ها نيمادراول يها حرف 

سابق را  يهرچند من آزاد. شديافزوده ترم ييعشق خدا نيلحظه به لحظه بر شدت ا.  . رفت ينم نياز ب يدست بشرخاك
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در محبت ما  يكرد اما ممانعت ما سبب آن نشدكه خلل يم يريجلو گ دارمانيو مادراكثراوقات ازد رنداشتميام دنيد يبرا

 پلميبعد ازگرفتن مدرك د. رساندم انيبه پا تيبود با موفق ير تالشسال آخر درس را با ه. وارد بشه گريكدينسبت به 

توانستم عكس  يبودم و م اناو سخت نگر دهيكه من از ابراز عق يدر حال. با پدرراجع به من صحبت كند ديبودكه با رمعتقديام

اگرمن  شه،يم مربوط ممن به خود يخصوص يزندگ: گفت يم ريحدس بزنم،گرچه ام ريام يالعمل پدررا، بعد ازخواستگار

. قرار داره نيسرزم نيمن درا ديكه تمام عشق وام يبروم درحال رانيچمدانم را ببندم وازا ديخواسته پدرباشم با عيبخوام مط

. كارندارم نيبه ا يعالقه ا نيمن كوچكتر يكرده من هم مثل خواهر و برادرم به خارج بروم ول شنهاديمدتها ست كه پدرم پ

توروعقدكردم پدررا درعمل انجام شده  يوقت يترك آن باشم ، ازطرف هيداره كه مجبور يراديچه ا مگرمملكت خودم

 .شهيم تيقبول واقع هيزود مجبور ايريقرارداده ام واود

دادم كه در  تيعاقبت رضا. زديم يبيته دلم شور عج يول زنهيتمام آن حرفها را با صداقت محض م ريدانستم ام يم هرچند 

 نيكه از جانب پدر مقابله كنم چون به ا يكنه، و خودم آماده شدم تا با هرمخالفت يمنو از پدرم خواستگار يفرصت مناسب

 .كرد ديبا راعتقاد كامل داشتم كه در سفر عشق خط هيقض

 حق را داشتم كه پدر و مادرم رو بخاطر خواسته خودم لگد مال خشم ساالر خان بكنم؟ نيمن ا ايآ يول 

 نيقصد ازدواج با من را داشت و ا تشيبدون مشورت با والد ريام نكهيقدر مسلم ا. زد يم به قلبم چنگ مسئوال مدا نيا 

 .شد تا به آتش خشم آنها دامن بزنه يموضوع سبب م

 يبيعج يلرزش. آشفته وارد اتاق شد وشروع به ناسزا گفتن كرد يپدر با حال. ديكه انتظارش را داشتم فرارس يلحظه ا عاقبت 

برآشفته بودكه نگران حالش شدم، روكرد به من  يچهره پدر به قدر. را نداشتم يكالم انيمام بدنم نشسته بود و قدرت ببه ت

 د،يوقته به هم عالقه دار يليكه خ دميشن ؟يكنيم يمن باز يبا آبرو يطور نيا شقتهمه سال زحمت و م نيبعد از ا: وگفت

 گهيآمده م ييپسره باكمال پررو ؟يگذاشت رونيخودت ب ميپا را ازگل يراتتوكجا پسر ساالرخان كجا؟ به چه ج دهيبر سيگ

خواست داد بزنم مرد  ي، دلم م ستين نيدرب يا گهيمشكل د ي، اگه شما اجازه بد ميرو دوست دار گريمن و بهار همد

كه فقط اجازه  هيسادگ نيهم به هيانگار قض. بره نييشما پا يآب خوش ازگلو ذارهياو م ايباالتر از پدرت، آ يچه مشكل يحساب

 .كنه ريكاررو به خ نيمن الزم باشه خدا خود ش عاقبت ا
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 شانيغمزده و پر. به مادرم كردم يكردم ، نگاه يم هيگر يكرد و من مثل ابر بهار يجمله ها را ادا م نيا اديبا داد و فر پدر 

بلندشو : وگفت ديپاپم كوب يبه ساق يلگد محكم يتپدرازفرط ناراح. كرد يمجهول من فكرم ندهينشسته بود وبه آ يگو شه ا

 .مير يم نجايفردا صبح زود از ا ديكنكردن اسباب هارو جمع  هيگر يبه جا

انداخته  نييمادرسرش را پا. ازاطاق نره رونيبه ب ونميش يدهانم گذاشتم تا صدا يمطلب دستم را محكم جلو نيا دنيشن با 

دادم تا  يبود به او خبر م يهر طور ديبا. به مش كمال بود دميتنها ام. زد يق قدم مپدر مدام در اطا. ختير يبود و اشك م

 .رفتن ما بگذاره انيرا در جر ريام

 ؟يمار وكجا ببر يخوا يپدر م: دميپرس هيباگر 

 ...پسره به تو نرسه نيكه دست ا يجاپ . جهنم: پرخاش جواب داد با 

 ر خالفه؟مگر ازدواج كا: كردم وگفتم اديرو ز جرأتم 

كه تاهفت پشتت رو به باد فنا  ياما نه ازدواج ستيزبون دراز ازدواج خالف ن: و داد زد ديپدر به عالمت خشم غر يها چشم 

 ياطاق م نيكنه؟ مطمئن باش خون هر سه تا مون روكف هم يبه پا م يقلچماق بفهمه، چه آتش كهياگه اون مرت يدونيبد ه، م

ما  نيب ديهم با م،توير يم ينامعلوم يبه جا نجايمن و مادرت فردا صبح زود از ا يول . بسم اهللا يجرأت دار يليتو اگه خ. زهير

همراه ما  حيفرداص ديواال با يبزن شهيهم يمارو برا ديق ديبا يعقد اون بش يخوا يم ،اگهيرو انتخاب كن يكيواون پسر،

 ...يايب

 گهيگفت من د يپدر راست م.دييسا يرا به هم م شيم دست هاپدررا فراگرفته بود ومدام از خش ياز وحشت سراپا يموج

 .بچه نبودم

 رنبوديكس قادربه عوض كردن نظرمن درمورد ازدواج با ام چيگرچه ه.گرفتم يم ميام تصم ندهيآ يدركمال جرأت برا ديبا 

ترس و وحشت  ميتسل دينباتو  دكهيكش يم اديدر وجودم فر يانگا ركس. آسان نبود مياز پد ر و مادرم هم برا ييجدا  يول

. يخودت رو به او ثابت كن يوفادار دياش انتخاب كرده توهم با ندهيهمسرآ نجرأت كرده وتوروبه عنوا ري، حاال كه ام يبش

ادامه  يراه رو برا كيمن مجبور بودم  يازچه كنم دروجودم برپا شده بود ول ييغوغا . را پاك كردم ميبا لبه چار قد اشك ها

 يتعصبات لگد م نيتمام ا ربهيبا ام ازدواجبا  ايگرداندم  يروبرم دمياز ترس ساالر خان از عشق وام ايخاب كنم، انت ميزندگ
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 ...زدم

 ميآن وقت تصم. رميازدواج را نپذ نيخره چرامن با جان و دل عواقب ا يتمام مشكالتو به جان م ريام يوقت: خودم گفتم با 

 :مضمون نوشتم نيآنها به ا يخطاب به هردو يرازچشم پدر ومادرنامه ابه دو يخودم را گرفتم ودرفرصت مناسب

دانمكه  يخودم فهيرا انتخاب كنم ومن اكنون وظ ارفتنياز دوراه ازدواج و يكيكه  دي،شما از من خواست زميومادر عز پدر

را هم  يازدواج مشكالت نيگرچه ا رميپذ يم ررايازدواج با ام تيمن دركمال رضا.ميآنچه را قلبĤبه آن اعتقاد دارم به شما بگو

نفس  نيبه شما نبوده بلكه تا آخر ياحترام يبر ب ليعمل من دل نيا دين است كه باور كنيا ميوتنها آرزو.خواهد داشت يدر پ

جا رفته ام اما نگران من  نيرسد من از ا ينامه به شما م نيكه ا يزمان.دوست خواهم داشت نيريشمارا چون جان ش يهردو

 دنميبه د ديديهرگاه مرا بخش.شود نجامكه مراسم عقد ا ياو خواهم رفت،تا زمان شيبا وفا دارم كه پ يدوست.دينباش

 .سپارم يشمارا به خدا م يهردو.خواهم ماند دارتانيد يدرآرزو شهيهم.دييايب

 

 بهار

 

ماندن گرفته بودم نامه  يبراخودم را  ميكه من تصم يدر حال. شان بودند ليوسا يجمع آور يو مادر سخت در تكاپو پدر 

 ياو م شيدانستم پدر بعد از اطال ع از نبودنم فورأ پ يچون م» پنهان كردم تا در وقت مناسب به مش كمال بدهم يراگوشه ا

 كيمدت ها بود كه روابط ما با او فراتراز . من حكم پدردوم را داشت يگربرايدمش كمال . رديگ يرود و سراغ مرا از او م

با او رازدلش را در  يراحت هيريبودكه ام يمش كمال تنهاكس. ربوديمن وام ندهينگران آ قلب،  يخوش رمرديپ. ه بودشد يدوست

 .گذاشت يم انيم

بسته  ميلحظه پلك ها كي يبرا يسخت و طاقت فرسا، حت يشب. بود انيشب اقامت مان در باغ ساالر خان رو به پا نيآخر 

 يحت گريد. ديآنها را نخواهم د گريبه من الهام شده بود كه د» مادرم را خوب نگاه كنمخواست تا صبح پدر و  يدلم م. نشد

مرده » بزنم اديخواست فر يدلم م. مانده بود رهيزده ام به چهره آنها خ اتمنگاه خشك و م. نداشتم ختنير يهم برا ياشك

با مرد دلخواهم ازدواج كنم آن هم  انهيطور مخفگناه مجبورم به  نيآخر به كدا م. رو ببره يتعصبات خشك و پوشال نيشور ا

» نبود،كشاورز نبود تياكر رع. ندارم دنيو عشق ورز ياگرگناه من فقره؟ مگر من حق زندگ... بدون حضور پدرو مادرم
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 نيوجب زم كيكه قادر به كشت  ييخان ها. شدند يهمه مال و منال م نيخبرها صاحب ا يازخدا ب نيچگونه ا. كارگرنبود

زدن و نان حالل خوردن جرمه؟  ليب »دنيزحمت كش ايآ. ندارند يگريهنر د دنيكه به جز خوردن و خواب يثروتمندان »تندسين

 م؟يما مسلما ن نكهياز جمع ثروتمندان دور باشد؟ مگرنه ا ديبا» به دست آورد يلقمه نان نيبهركه با عرق ج

زد  يم ليرا ب نيالسالم كشاورز بود و خود با دستان مباركش زم هيلع يعل قت،يما مرد حق و حق نيد يشوايكه پ ميدانينم ايآ 

خبرند و خود را حاكم مطلق برسرنوشت  يآن قدراز تو ب هايچرا بعض ايخدا. كرد يكارهم احساس شرم نم نيوهرگزاز ا

 دانند؟ يم گرانيد

كردم،  يرا ترك م درومادرباغي يداريزبقبل ا ديوقت رفتن بودء با... صبح شدم دهيدر افكار خودم بودم كه متوجه سپ غرق 

 »نيآماده كرده بودم برداشتم و پا ورچ يراكه از شب در گوشه ا لمياز وسا يمقدار. برد يواال پدر مرا به اجبار همراه خود م

ف به اطرا ينگام. باغ پراكنده بود يزرد درختان درهمه جا يوبرگها ديوز يم يديباد شد. آمدم رونياز اتاق ب نيپاورچ

 ....ديمرا ببخش دوارميام. زيخداحافظ مادر عز» خداحافظ پدر: با خودم گفتم» كردم

خواندن نمازصبح دراتلق  يمطمئن بودم كه مش كمال برا. بود شيدرختان گذشتم ء هوا هنوزگرگ و م يعجله از البال با 

بهت . مشكمال درا طاقش را بازكرد دكهيشطول نك يلحظه ا. با انگشت چند ضربه آهسته به درزدم» است داريمجاور در باغ ب

 .زده جواب سالمم را داد

 ادداشتي نينوشتم ا شيرو بر ا زينامه را به پدرم بده همه چ نيهرچه زود تر برم ا ديندارم با ياديعمو كمال فرصت ز: گفتم 

 .منو بدونه يبده تا جا ريرو هم به ام

 .زد ينم يانگار بغض كرده باشد اصآل حرف كرد، يدستان لرزان مرا تماشا م رتيكمال با ح مش 

و امروز با  دهيترس يلياو خ» كنه يجدا م ريمنو از ام شهيهم يجا نرم برا نيشدن پدر از ا داريعمو كمال اگر قبل از ب: گفتم 

كن  ينوشتم خودت سع ريام يرم آدرس رو برا يسابقم م يها ياز همكالس يكيمن منزل . كنه يترك م رازرويمادر ش

 .نهيتر تدارك عقد رو بب ودهرچه ز ديبا »يكن فياو تعر يمنو برا تيضعو

 .شده چند بار سرش را تكان داد زيمتوجه همه چ نكهيراگوش كرد و به عالمت ا ميكمال با دقت حرفها مش 

و بعد به منزل ماندم  يظهر انجام يها كيتا نزد ديكردم و به طرف آرامگاه حافظ به راه افتا دم با يازاو خداحافظ فورآ 
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من با جان و دل  يداشت اجيبه كمك احت ياصرارداشت كه اگرروز شهيبود وهم رمطلعيمن وام يرفتم ء اواز ماجرا يدوستم م

 .دركنارت هستم

 6قصل

مراسم عقد مان . درآمدم ريبا حضور مش كمال به عقد ام يگذشت كه در محضر يهفته ازرفتن پدر و مادرم م كي حدود 

 قيپاك و عم يونديبه خاطر پ يشاد. زد يدر قلبم موج م يغم و شاد اسيدو اح. انجام شد ياضاف فاتيتشر جيمساده و بدون 

مادر  يشد، حرفها يچشمانم دور نم ياز جلو ينقش صورت آنها لجظه ا. نبودن پدر و مادر در مراسم عقدم ليو غم به دل

 :گفت يم دكهيچيپ يدرگوشم م

 .نميبب يوسدارم تو را در لباس عر آرزو 

 .شنيم رانيبهارم عروس بشه همه ح يوقت: گفت يو م ديخند ياوقات كه پدر سرحال بود م يبعض 

 ...حاال نه پدر دركنارم بود و نه مادر يول 

  . ام ناراحت بشود هيگر دنياز د ريو با لبه چادر فورآ آنها را پاك كردم تا مبادا ام د،يگونه ام غلط يرو ياشك گرم يها دانه 

در آن لحظات به ساالر خان و  ديشا. بود دايگرداگرد صور تش پ ياز غم و شاد ينگاهم به چهره مش كمال افتاد، هاله ا

: گفت يهم با خودش م ديشناخت ، شا ياربابش را م گرانيان دراز خدمت به او بهترازديسال يكرد، چون ط يخشم او فكر م

 ...لحظا ت آرامش قبل ازطوفانه نيا

 يروكه شكل قلب بود و با دانه ها يي بايشدن خطبه عقد حلقه ز يبعد از جار. داشت ينگاه از من برنم يرط خوشحالازف ريام 

سعادت تو تالش كنم، باخنده جواب  يدم تا آخرعمربرا يقول م: شده بود انگشتم كرد و آهسته گفت نيتزت يزيالماس ر

 .اشمنفس به تووفادارب نيتا آخر دميقول م: دادم

 .يرو به من ثابت كرد نيا شيشاپيتو پ: زد وگفت يندلبخ 

 يراتاقيكه ام ميشد يمنزل يو به اتقاق ، راه ميمحضررا ترك كرد يعقد يقانون يكارها انيازامضاء سند ازدواج و پا بعد 

به . بود دهيد هياول يزندگ يبرا زرايتدارك همه چ ريكه من در منزل دوستم بودم ام يهفته ا يط. كرده بود هيدرآنجا كرا

 :كه فراهم كرده بودگفت ياز امكانات مختصر يبا عذرخواه رياحسنت گفتم، ام او همت شوهرم ر قهيمحض ورود به اتاق سل
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من فقط وجود خودت مهمه، من به خاطر ثروت با  يبرا: و گفتم دميخند. ميمون ينم نجايا ادي، ما ز هيهمه موقت نهايجان ا بهار 

كرده  بميروكه خدا نص يكنم وقدرسعادت يمن به شعور و معرفت تو افتخار م: وگفت ديم را بوسدست  . توازدواج نكردم

 ...دونم يم يبخوب

 ايزن دن نيتوأم با نشاط بودكه خودم را خوشبخت تر يبقدر يمختصر زندگ هيمشترك با آن اثاث يزندگ يروزها نياول 

لحظات  نيتر نيريوش. گذشت يدغدغه م يآرام و ب يزندگ. شتمندا ريبه رفتن خانه پدر ام يليكردم و اصآل م ياحساس م

سه . نداشت ياطالع چيحال پدر و مادرم ه ياز چگونگ يآمد ول يم دنميمش كمال به د يگاه.دانم يعمرم را همان ووزها م

حالت . شدم ميمزاج تيوضع يكم كم متوجه دگرگون نكهيشد، تا ا يسپر يمشكل چيه يعمرم ب يروزها نيماه از بهتر

از روزها  يكيغروب . كه دو ماهه حامله هستم دميفهم يت نايمعا يمراجعه كنم، ط يو تهوع باعث شد كه به پزشك جهيسرگ

بهار انگار حالت خوب : ديمن در آن حالت ، نگران شد و پرس دنيبه محض د ريبودم، ام دهيحال گوشه اتاق دراز كش يب

 ست؟ين

 .حالم يب ي، فقط كم ستين يمهم زينه، چ: جواب دادم آهسته 

 .مارستاني، بلند تو ببرمت ب دهيپس چرا رنگت پر: دينگاهم كرد و پرس يكنجكاو با 

 .امروز صبح دكتر رفتم:گفتم

 ؟يچرا به من نگفت ؟پسيرفت ،دكتريچ:زده نگاهم كرد وگفت بهت

 بود؟ يچ تيناراحت نميخب بگو ب: ديبا عجله پرس.بودم تا بهت بگم يدنبال فرصت مناسب:زدم و گفتم يلبخند

 ...حامله شدم: كردم وگفتم يمكث 

 .من بابا شدم... بهار، خدا را شكر يگيراست م: كرد وگفت يبچه ها خوشحال مثل 

 .خوش پدرشدن غرق شدكه فراموش كرد من چقدر بدحالم يايدر رو يروز به قدر آن 

 .زد يحرف م بند از لحظه تولدبچه كيكرد و  يم شنهاديمختلف پ ياسمم ها مرتب 

 خنده ؟بايزن ينه بداره نه بباره از تولدش حرف م ريام:وگفتم دميخند

 ...گهيمونه هفت ماه د يدوماهش رفته م يگيطور كه م نيشه،اينه ماه تموم م يچشم به هم برن:گفت
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نشسته  دلم يرو نيسنگ يدانم چراغم ينم يبودم،ول نيخوشب ريكاش من هم به اندازه ام يحسرت نگاهش كردم،ا با

 ندهيمنو نسبت به آ ياحساس گنگ ومبهم ياز پدر مادر ربط بدهم ول يرا به دور ميبود كه علت ناذاحت نيمن ا يتمام سع.بود

ساكت شده وبه  يشدم كه بطور ناگهان ريمتوجه ام.دانستم يثبات م يوب يانگار كه تمام آن لحظات رو موقت.ساخت يم نيبدب

 ده؟ش يطور:دميپرس.فكر فرورفته بود

 نيا شترازيب گهيكه موضوع ازدواجمون رو به پدرو مادرم اطال ع بدم، د دهيكنم وقتش رس ينه، فقط احساس م: داد جواب 

 .خبربمونن، به خصوص كه قراره نوه دارهم بشن يكه ب ستين زيجا

زوده  يليحاال خ: ه گفتمگرفت يبا لحن. تمام وجودم را در برگرفت يبيشد، دلشوره عج يقلبم خال ريام يحرفها دنيشن از 

 .بعدآ بگو فتهيجا ب مونيزندگ يصبركن كم

منهم ازا ون عمارت  يازطرف ،يكن ياتاق محقرزندگ نيا يحالت تو نيتو با ا ستين زيجا گهينه، نه د: كرد وگفت يفكر 

بخشه ، فردا  يو محتمĤ من شهيبفهمه داره نوه دار م نكهيدر ضمن تو اصآل نگران نباش پدر به محض ا. دارم يبزرگ حق

دنبالت تا  اميداشته باش اگه اوضاع روبراه بود م يتو هم آماد گ. كنم يو مفصآل باهاش صحبت م رميم دنشيبعدازظهر به د

 .ميبه اتقاق به منزل پدر بر

رو از  هيقض نيتونه ا يم ي، تاك.هم حق داره ريسپارم ام يخودم رو به تو م ايخدا: را به سقف اتاق دوختم وگفتم نگاهم 

 ...رو به اونها بگه زيروز مجبوره همه چ كينگه داره ، باالخره ،  يمخن نشيوالد

 نيا. مشكل را حل كن نيخودت ا ايدعا كردم، خدا. كردم يبه منزل پدرش فكرم ريها در مورد رفتن ام مهيشب تا ن آن 

از ما  يبودم به آسان دهيقلبش داستانها شنكردم آن مرد خشن و سنگدل كه از قساوت  يبود كه باور نم يمن در حال يدعا

عمر از نعمت  كي يبرا چارهياش،اورا مسموم كرده بود وزن ب يناتن خواهربود كه بخاطر اموال  يساالر خان شخص... بگذره

ارزش نداشتم رحم  يزيكه به خواهر خودش رحم نداشته باشد چگونه به من كه از نظر آنها پش يكس.عقل محروم شده بود

 كرد؟ يم

شدكه ما را  يمرد آن قدر رئوف م نيحاال چطور ا. ها حاكم بود يليو زر و زور به سرنوشت خ يبودكه با قلدر يمرد ريام پدر

كرد تا مدتها  فيتعر ميمسموم كردن عمه قمر را برا انيكه مش كمال جر يروز. ديبخش يكه در شكم داشتم م يبخاطر طفل
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جرأت مقابله با او و احقاق  يافسوس كه كس يول. ت خود مرتكب شده بود مشغول بودكه ساالر خان با دس يتيذهنم به جنا

 .حق خودش رو نداشت

براندازكرد و همان طور  نهيخودش را جلو آ يو با خوشحال ديپوش يمرتب رلباسيبعدازظهر بود ام كيساعت  ووزبعدحدود 

ساالر خان  يخواد وقت يدلم م. به خودت برس يحسابامروز : به من انداخت وگفت يده بود نگاه ستايا نهيكه مقابل آ

بهار من االن . يندار يظاهر يشيآرا چيبه ه ازيكه ن يآن قدرقشنگ توهرچند  ادياز تعجب زبونش بند ب نهيب يعروسش رو م

ن نباش، پدر آن دنبال تو، به هر حال اصآل نگرا اميجا افتاد م هيقض يدم، وقت يم حيرم اونجا و مفصل براشون ماجرا رو توض يم

 .ستيدنده و لجوج ن كي يكنيطور هم كه فكرم

خواست التماس كنم كه  يدلم م . بدرقه كردم  اطيرفت با نگاه اورا تا در ح رونيكرد وازدراتاق ب يخداحافظ ريكه ام يهنگام 

 .رفته بوددهانم راگ يجلو ينامرئ ييروينبودم انگار ن يقادربه گفتن كالم يزوليروبهم نر شيآسا نينرو وا

ام گذاشتم تا  يدست فيهم درك هياول ليوسا يچادرم رو آماده كردم،مختصر نيو بهتر دميبوش يلباس مرتب رياز رفتن ام بعد 

 يم ريازرفتن ام يدو ساعت. رو پوشانده بود اطيتمام ح يآفتاب مطبوع يشب باران كيآن روز بعد از . آمد معطل نشه رياگرا م

چنگ به  اليدردرونم برپا بود و هزارجورفكرو خ ييغوغا . به سه بعدازظهربود قهيده دق. ه كردمرا نگا ميساعت مچ. گذشت

صورت مادر جلو چشمم . كه دودمانت روبه باد بده ينه ازدواج: گفت يم دكهيچيگوشم پ يپدر تو يصد ا. ديكش يقلبم م

كه به  يمحكم يضربه ها يبا صدا حالم ودرهمان به دور وبرم كرد ينگاه. يكنيم يبهار با آتش باز: گفت وسانهيآمدكه مأ

 دهيورنگ پر شانيدررا بازكردم مش كمال پر. رفتم اطيبا عجله به طرف درح. دميخود پر يخورد مثل فنر ازجا يم اطيدر ح

 شده؟ يعمو كمال چ: دميبه تنم افتاد، با عجله پرس يبيوفع آشفته اولرزش عج دنيازد. بود ستادهيمقابلم ا

حلقه بسته  شيزد، اشك درچشم ها يحرف م يباشد نفسش به شماره افتاده بود و به سخت دهيرا دو ياديه مسافت زك انگار 

 .ميفرار كن ديزود باش با ،يبخت شد اهيبهار س: وگفت ديبود، با دو دست به سرش كوب

 ؟يچ يبرا م؟يفرار كن: دميكردم با دست به صورتم زدم پرس يوواج نگاهش م هاج 

گردن،  يساالر خان دنبالت م ي،معطل نكن نوكرها ميبر نجاياالن ازا نيهم ديزودباش چادرت را سرت كن با: ديشك اديفر 

 .كنن دستور قتلت رو دارن داتياگه پ
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ازترس  چارهيب رمرديپ. ميام را برداشتم و همراه مش كمال دوان دوان ازآنجا دورشد يدست فيچادر وك دم،يبه اتاق دو فورآ 

 .ديكش يته بود و به دنبال خودش مدستم راگرف

 .كرد هيگر يها يوها: نشست نيزم يكه دستش بود رو يمش كمال با بقچه ا. ميديرس ينقطه دورافتاده وخلوت به 

 چه خبر شده؟ نميبگوبب: دميو پرس ديترك بغضم 

خان وارد باغ شد  ريام شيپ ميساعت ون كيحدود : به من كرد و گفت ينگاه مهيداده بود ن هيتك واريكه به د يدر حال او 

 دميد. به سمت عمارت رفتم يانجام كار يبرا. گذشت ياز آمدتش نم ياديخودم در باغ رو براش بازكردم مدت ز

بند  كي. ديرس يعمارت بگوش م رونيساالر خان تا ب ييناسزاگوو  اديفر يصدا. ستادنديا يخدمتكارها درگوشه وكنارگوش

كه به پدرش  دميشن. هم بلند بود ريام داديداد و ب يكرد، صدا يبه مرگ م ديتهد ررايداد وام يبه توو پدرت فحش م

به لحظه  لحظهاونا  نيب ،جنجاليكن نيدهم به زنم توه يشما اجازه نم ،بهيكه آن طور نابودش كرد ستميمن عمه قمر ن:گفت

ساالر خان مثل  د،يغلط يدر خون خودش م چارهيب ريم،اميبه سالن رفت يدوگلوله بلند شد ،همگ يگرفت كه صدا يباال م

فورآ چند تا از مزدورانش رو صدا زد و دستور داد هر جا دختره رو . گفت يبود و ناسزا م ستادهيبا تفنگ ا نيخشمگ يپلنگ

ه دستورات ساالر خان معطل نشدم و قبل از هم دنيبعد از شن. به خانواده من بچسبه دينبا كهل نيا د،ينابودش كن ديداكرديپ

 .اومدم تا جون تورو نجات بدم رونياز در باغ ب انهيمخف

ما به  وانهيمثل د. كردم يم يو زار دميكش يبه صورتم م ميبا ناخن ها دم،يغلط نيزم يرو يماجرا مثل مار زخم دنياز شن بعد 

 يسرم م يرو رو نيزم يو مبهوت خاك ها جينداشتم گ يساعت تمام حواس درست كيحدود . كردم يهر طرف نگاه م

 .ختمير

بود كه  يچه سرنوشت نيا اي، حاال چه كنم؟ به كجا پناه ببرم خدا ياز من گرفت ررويچرا ام ايگفتم خدا يم يو زار ونيش با 

 چه كنم؟ ايچه كنم؟ خدا ايشد؟ خدا بمينص

در آن نقطه  يمدت. كرد يم هيصورتش گرفته بود و هق هق گر يكرد و دستمالش را رو يم يكمال هم همراه من زار مش

 .كردم يو زار ونيخلوت ش

كنن ، من  يم دايواال افراد ساالر خان تورو پ يشهر بر نيازا ديبا رنشدهيبلندشودخترم تا د: كمال دستم راگرفت وگفت مش 
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نهار تورو پنهان كردن او نكهيا اليبرسم بخ رياگه د. هر چه زود تر به روستا برم تا جون پدر و مادرت رو نجات بدم ديهم با

كردم  يم يهر چه زودترفكر ديساخته بود، با يوحش ياز اون آدم ها يگفت هركار يمعمو كمال راست . برن يم نيواز ب

به . يمعمول يبودم تا آدم ها هيما شب وانهيبه د شتريراه رفتن نداشتم و با آن سر و وضع آشفته ب يبرا يافسوس كه رمق يول

 ميبرا ييبا التماس جا چارهيب رمرديپ. ودآماده حركت به اصفهان ب ياتوبوس. ميداتقاق مش كمال تاگاراژ اتوبوس ها آم

 .رفت تا به روستا بره يگريگرفت و مرا سوار اتوبوس كرد و خودش شتابان به سمت د

عمرم  هيمرده بودم ، الاقل بق رمنيام يكاش به جا يا: گفتم يكردم و با خودم م يم هيصد اگر يطول راه تا اصفهان رو ب تمام 

 يعقوبت نيكه دچار چن ميكرده بود يرحم روبده ، مگرما چه گناه يآن قاتل ب يخودت سزا: خداوندا. دربدر وآواره نبودم

،  يازطرف. شناسم يرا دراصفهان نم يكه درشكم دارم چه كنم؟كجا برم؟ من كه كس يا چهب نيو تنها با ا كهيحاال من  م؟يشد

شب بود، اتوبوس وارد  يها مهين. فتديرفتم، تا مبادا جان شون به خطر ب يسرغ آنها نمهم پدرطردم كرده بود وهم خودم 

 يبيدرد غر دميدر آن لحظه بودكه فهم  . شدم ادهياز اتوبوس پ نيمسافر ريسا رناچارمثليمس يشهراصفهان شد در انتها

همه جارو  ينگاهم به دنبال سرپناه. دميلرز يم ديسوز سرما به تمام بدنم نفوذ كرده بود و مثل ب. وغربت كمرشكن است

. شدند ديناپد يساعت همگ ميدر عرض ن نيمسافر. شدينم دهيها د ابانيكس در خ چيسرد ه يكرد، در آن هوا يجستجو م

. افتاد يمسجد ينكرده بودم كه نگاهم به گلدسته ها يروط ياديهنوزمسافت ز. كردم وراه افتادم اتوكل به خد

زن تنهاست، در مسجد بسته  كي يپناهگاه برا نيمسجد بهتر: رف در مسجد رفتم ء با خودم گفتمخداروشكركردم و به ط

در  ريخ رمرديعاقبت اون پ دميرا محكم كو ب مسجدچند باردر . ديتاب يم رونيمسجد به ب اطياز داخل ح يفيبود فقط نور ضع

كرد ومنو  يفكر رمرديپ. تماس خواهش كردم منو راه بدهكردم ، با ال يم هيمدام گر ياز فرط ناراحت. بازكرد ميمسجد را برو

و غربت  ردمك يم هيآن شب در خلوت نماز خانه زارزارگر. كرد و رفت ميبه داخل مسجد پناه داد، بعد تا نماز خانه همرا ه

كنم،  يحس م ياكنون سوزجگراون حضرت رو به خوب: آوردم، با خود گفتم يشام به خاطرم يرو در خرابه ها نبيحضرت ز

. از حال رفتم نكهيكردم وازاون حضرت طلب كمك كردم تا ا هيصبح روگر دهيتمام شب تا سپ. كنم يدرد غربتش رو حس م

وبا  ميحاج كر شنهاديكه حالم بهترشد به پ يكم.ختير يرو به حلقم م يقند بآ وانيل يمهربان رزنيچشم بازكردم پ يوقت

 ادگاريدر شكم كه تنها  يتنها با بچه ا يهستم تنها يحاال زن  . برادر خوبم شدممهربان مزاحم شما خواهر و رزنيكمك اون پ
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 ...وتنها بيغر ء ينه پدرونه مادر ،يدارم ونه شوهر يكه نه منزل يدوران سعادت كوتاهم است درحال

. صانه خدمت خواهم كردصادق ، به شما خال يمثل خدمتكار ديبود لياگربازهم ما د،يآگاه شد ميزندگ يكه ازتمام ماجرا حاال 

 .ديرا حفظ كن مياست كه راززندگ نيفقط تنها خواهشم ا

من . رهيادگاراميبچه است كه تنها  نيكنه بلكه به خاطر حفظ ا يم ديكه جون من روتهد هيخواهش نه بخاطر ترس ازخطر نيا 

 .كنم ينم غيعادت اودرس يبرا يتالش چيحاضرم جان خودم روهم ازدست بدهم، ازه يبچه حت نيحفظ جان ا يبرا

كه درتوان  يتا حد ميده يهم قول م نيمن ومع: به خود آمد و گفت ييلحظه ا. مانده بود رهيبرچهره بهار خ نيريش نگاه 

 نيا يرو بان ميتورو به ما محول كرده وحاج كر ينگهدار فهيمن اعتقاد دارم خداوند وظ. ميكن يازتوو بچه ات نگهدار ميدار

 .كرد مينخواه غيمطمئن باش در اديازما برب يهركمك ،يا وآخرت ما هستيمروزبه بعد توخواهردنازا.امرقرارداده

 دايپ يرحميدرجه ازب نيبا ا يانسان ايآ دميپرس يمدام ازخودم م زبهارفكركردم،يشب به سر گذشت غم انگ مهيشب را تا ن آن 

 نيسئواالت در ذهنم به ا نيودش فنا كرده؟ مرور اخ يها يگناه رو با سنگ دل يدوجوان ب يآن مرد چگونه زندگ. شهيم

 يم زيمتما گريكديفهم و شعور از  ثياز آن خدا ست و ما انسان ها فقط از ح ما يبود كه من اعتقاد داشتم تمام برتر ليدل

 ... يتيشخص يبودن نشانه ب رياشخاص است و نه فق يبرتر لينه ثروت دل م،يشو

 يوچه كس ديآ يم ايثروتمند به دن يدهند وگرنه چه كس يبها م ليمسا ليقب نيبه ا شيه اندكوته فكر وكهن يانسا ن ها فقط 

 .برد يثروت را با خود به گور م

 ديبا: با خودم گفتم. بود دهيشده خواب از چشمانم پر يگناه متحمل چه رنج يزن جوان و ب نيا نكهيو فكرا يناراحت ازشدت 

 يبود و م يكرده ا ليبهار زن تحص نكهيقدر مسلم ا. ميوكمك نمودن به او داشته باش يو احترام را درنگهدار تيميصم تينها

تسلط به اعصاب و اتكاء به نفس، زمان الزم بودكه اورا  يبرا ياستفاده كند، ول حسنخود به نحو ا پلميتو انست از مدرك د

 ...برساند ديپر تالطم حوادث به ساحل ام يايدر نيدرا

با صبر  نيريش. ميرا دراتاقش كارگذاشت يدار كوچك قال. ميسر گرم كردن بهار برداشت يقدم را برا نيكمك همسرم اول به 

اوكار است  يبرا يسرگرم نيكه بهتر ميما هر دو معتقد بود. داد اديگره زدن را به او  يها قيتشو قهيطر اديوحوصله ز

به  نيريچند بار با ش يكرد كه هفته ا دايپ يهار آمادگ،ب نيريش يها قيشوبا ت.  ميامرهم موفق شد نيوخوشبختا نه درا
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دعوت به  يقرآن و عرب سيتدر يمسجد، بهار را برا يرفت و آمد سبب شد تا انجمن اسالم نيهم. مسجد محل بروند

به  اتكاء ينشانه ها نبه مرور زما. شد يهم شامل حال ما م ميو حاج كر ييحاج خانم رضا يكمك ها انيم نيكاركند، و در ا

 .كرد يم افتيبه عنوان دستمزد در يشد، به خصوص كه او ماهانه از انجمن مبلغ داينفس در رفتار بهار پ

كرده بود، تا آنجا كه همه آنها را  كيو بهار آن دو را متل دو خو اهر به هم نزد نيرياز حد ش شيو تفاهم ب اميا گذشت 

بهار رو به  يماه از باردار نيششم. كرد يم يهركوچكتر خود معرفبه همه او را خوا نيريبخصوص كه ش دانستند،يخواهر م

زده به حجره  جانيه نيرياز روزها ش يكيعصر . بخش شده بود تيو رضا نيريارشيهر سه نفر ما بس يبرا يزندگ. اتمام بود

مقدمه شروع به  يب .پا بند نبود يرو يبود و از شادمان شيلب ها يبزرگ رو ياز مژده ا يحاك يتبسم. ام در بازار آمد

 :صحبت كرد وگفت

در خالل گفتگو به اوگفتم كه ما از نعمت  ميكرد يدارم، امروز بعداز ناهار من و بهار با هم صحبت م تيبر ا يخبر خوب نيمع 

زد باالخره، صحبت  يكرد و اصآل حرف نم يفكر م يساعت مين. ناراحت شد يليمطلب خ نيا دنيازشن م،يبچه دار شدن محروم

 د؟يقبول كن يبچه منو به فرزند ديحاضر يزدي يتو وآقا ايآ نيريش:شروع كرد وگفت رو

نگاهم كرد  ميمستق. ختير يم نييبگم فقط اشكهام پا يدونستم چ يزبونم بند اومده بود اصأل نم شنهاديپ نيا دنيازشن 

كه من مجبورم راجع به  يحالدر  شهيشما خوشبخت م شيمطمئنم بچه ام پ ديهست يوخوب فيشر يشما انسان ها: وگفت

 ...بچه بدونه از چه اصل و نسببه نيخوام ا ينمبدم و خب من  حيمدام توض ده،يكه هرگز او را ند يپدر

 يمن به دنبال هدف ياز طرف. غم بزرگ رو خودم تنها به دوش بكشم نيشده ، بهتره كه ا ميتيبچه قبل ازتولد ش  نيكه ا حاال 

هر  ديبا ديقبول كن يبچه منو به فرزند ديباش ليخودم بگذرم، اگه شما ما يويدن قيازهمه عالهستم كه مجبورم به خاطرش 

تا  دينبره ، بچه من با ييخودش بو يواقع تيبچه از هو نيا ومده،ين شيپ يكه ضرورت يتا زمان ديدو قول شرف بد

 ...ده باشم چه مردهمباهات داشته باشد، چه من زن يزدي يآخرعمرفكركنه بچه شماست و به وجود آقا

 يتوهم بود ن،كاشيمع: پرازا شك شوق بود اوادامه داد شيكردكه چشم ها يبازگوم ميبهاررا برا يحرفها يدرحال نيريش 

 يداره كه از حق خودش در مورد بچه اش م مانيبه ما ا يزد اوبه قدر يحرفهاروم نيا يكه بهاربا چه صداقت يديد يوم

 .ستيسرراه بجه دار شدن ما ن يمشكل چيگه هيد يده ،اگه قبول كنتومون ميحاال فقط تصم. گذره
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در . ميآمد رونيبه التماس بود به شدت منقلبم كرده بود به اتقاق از حجره ب هيشترشبياوكه ب يولحن صدا نيريش حاالچهره

بودكه در  يزن بحد نياو نجابت  تيشخص. سرشار از وقار بود شهيبهار مثل هم. ميبه منزل آمد عيسر يليخ. حجره را بستم

برق . مينشست ميشد يدر آن جمع م شترمواقعيكه ب يهرسه دراطاق. مثل اوبودند ايكاش تمام زنان دن يدل آرزو كردم ا

خودشان راگرفته  ميآنها تصم. بود دايدرچهره بهارهم كامآل پ ميتصم نيازا تيزد و آثار رضا يموج م نيريدر نگاه ش يشاد

 .كنند يرا درك م گريكدي يكه به قدر كافكامآلمحسوس بود.بودند

تمام اونها  نيريش دكهيزده بود ييبهار خانوم خواهر من ، دررابطه با سپردن بچه به ما حرفها . را شروع كردم وگفتم صحبت 

ار باشه اگر قر نكهيا ليو منصفانه است ، به دل يبه نظرمن كامآل منطق يكه ازما خواست يكرد راجع به تعهد فيتعر ميرو برا

 شه،يم ياخالق يدچار عقده حقارت وچندگانگ مينسبت بد ياونو به كس تيوقت هو يو ب تو وق ميريبپذ يرو به فرزند يطفل

 يم هيزدم بهار مدام گر يكه من حرف م يدر خالل. ميمنت دار دهيمعقوله و من و همسرم به د اريپس درخواست شما بس

كه  ميهست يسرنوشت ميهركدام از ما تسل يمعترض باش ياله تينسبت به مش ديشما نبا: دادم وگفتم ياو را دلدار. كرد

 يكه الحمداهللا شما با اراده  ميريخط انحراف فاصله بگ د،ازيبا توكل به خدا وداشتن ام دياز اول رقم خورده ،فقط با مانيبرا

 رهستندكه كا يبا نفوذ انجمن هم در تالش يچند نفراز زنها د،يبه مشكال تتون غلبه كرد يخود تون تا حد نيمحكم واخالق مت

خدا شما رو از : باال كرفت وگفت يبهار سرش را كم. شما رو در اداره فرهنگ هرچه زود تر درست كنند ياستخدام رسم

 بودم؟ يتيداد االن من در چه وضع يكنم اگر خدا شماهاروسرراهم قرارنم يبا خودم فكرم شهيكم نكنه هم يبرادر

آمدن  ديبه آنچه او مقدركرده مطمئن باش ميگر د يپس بازهم برم... اگه خدا ديخود تون گفت: كردم و گفتم را قطع حرفش 

 .بوده ياله يها تيشما به منزل ما هم ازمش

گم بچه ام  يبهار بشه، اون وقت به همه م هيخدا كنه بچه شب: دادگفت يماگوش م يكه تا آن لحظه ساكت به صحبتها نيريش 

 .خاطر در نگاهش آشكار شد نانيلبان بهار نشست و آثار اطم يرو تيازرضا يخاك يلبخند. اش شدهخاله  هيشب

را كه متن حكمش را  يروز. او در اداره فرهنگ استان اصفهان يبهار هم تمام شد با استخدام رسم يماه از باردار نيهفتم 

 يانچنان شور و شعف  از مادر متولد شده بود، گريبار د كي ييگو. كنم ينم يخواند هرگز فراموش يم نيريمن و ش يبرا

دروس  ستيبا يواقع در نجف آباد بود و او م ديدخترانه توح رستانيدب وا سيمحل تدر. ستيدركالمش بودكه قابل وصف ن
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او  يدوباره برا يديزد و صبح ام يبهار تبسم م يبه رو گريبار د كي يزندگ. كند سيتدر رستانيرا در آن دب ينيو د يعرب

 دياو با تأك يول اورديبرود و آنها را نزد خود به نجف آباد ب نشيوالد يكردم تا به روستا شنهاديبه او پ. بود دنيرو به دم

را  يكنه و حتمĤ كسان يرا برمن حرام م يازمحل اقامت من ببره زندگ يياگرساالرخان بو ستيكاراصآلبه صالح ن نيا: گفت

 چيمن عادت كرده اند وه بتيبه غ گريپدر ومادرد يدرثان نديازمن داشتند به اوبگو يردرروستا مأ مور كرده تا اگر خب

 .زمياونها رو بهم بر يشيدوباره آسا ارهند يلزوم

 ليدل نيبه هم. خودش دارد يبرا يتازه ا يبه شروع زندگ ميروشن كردكه او تصم ميمطالب از جانب بهار برا نيا حيتوض 

 .تكرارنكنم شيت گذشته تلخ او را بر اخاطرا گريگرفتم كه د ميتصم

باالخره روزموعود فرا . منتظر تولد نوزادش بود مانيقبل اززا يشد و او با استفاده از مرخص يم كيوضع حمل بهار نزد زمان 

چه ها بهت زده ازكار پروردگار ب نيريمن و ش. آورد ايدن هيتا بستان دو نوزاد پسر يروزها نيازاول يكيو او در غروب  ديرس

كرده بود كه گذشت لحظه هارا اصآلاحساس  يو شادمان جانيما را دچار ه يها به قدر بچهحركات  دنيد. ميكرد يرا تماشا م

 يرفته رفته بهار قوا. نمود يمشتاقانه از بچه ما مواظبت م يليكرد و خ يم يدل سوزانه بهار را پرستار نيريش  . ميكرد ينم

به  يزدي نيو شاه يزديشهاب  يرا با نام ها نوزادشناسنا مه هر دو  زيزمان من ن نيدرا. رفته خود را بدست آورد ليتحل

. كردم هيكرا شيدر نجف آباد اصفهان بر ا يبهار خانه كوچك يگذشت كه به تقاضا يچهار ماه ازتولد بچه ها م. ثبت رساندم

از بچه ها عادت كند تا  يكه به دور دهيت زمان آن رساواعتقاد داش يول ميبه رفتن او ازمنزل مان نداشت يهرچند ما عالقه ا

بچه ها را  يهنگام خداحافظ. مشكل بود ارياو بس ياز بچه ها برا ييمأنوس شوند، هرچند جدا نيريآنها كامأل به من و ش

اشك را  ياعتقاد بهار نيا. كنند يم ياز شما بهتر از من نگهدار نيو بابا مع نيريمطمئن هستم مامان ش: وگفت ديبوس

 .درچشمانم نشاند

موقع ترك منزل ما، مدام . ديرس يملتهب به نظرم شيبودكه چشمان بهار هم پر از اشك شد ه بود و گونه ها يدر حال نيا و 

 .برم ينم اديشما رو از  يكشم بزرگوار يكه نفس م يتا وقت: گفت يكرد و م يم يقدردان

كند  يآماده م ميكرد يواالتر ازآنچه ما فكرم يهدف يبودكه اوخود را برا تيواقع نيانگرايچهره بهار موقع رفتن نما حالت 

اورا تا   . آورد يم انيبه م يزيخروش درراه ظلم ست ياز آمادگ ينيگرفت كه او سخنان آتش يدرمن قوت م تيذهن نيوا
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 يدست فيو درك دين را بوسقرآ. به او دادم ادبوديبه رسم  يو قرآن كوچك مكرد يكه عازم نجف آباد بود همراه ياتوبوس

 .اش گذاشت و عازم نجف آباد شد

حضور بچه ها درمنزل انچنان . ماگشوده بود يازخود را به رو ينيفصل نو يگذشت وزندگ يم يگريپس ازد يكي روزها 

 يم ما شيروز را پ كي يبهار هفته ا. عمرم همان لحظات بودند اميا نيخانه را سرشارازنشاط ساخته بودكه بهتر يفضا

زدند  يپسرها او را خاله بهار صدا م يوقت. ديبخش يبه خانه م يشتريها شوروحال ب يگذراند و حضور او در جمع خانوادگ

اش به  يهفتگ يها داريشدكه د سيرفته رفته آنچنان غرق درمطالعه كتب مختلف وامر تدر يول. شد يم يغرق در شادمان

زن  نيا ارتنجابت، شها مت و جس. شد يمحسوب م يينام آشنا انيثرفرهنگاك يبرا ييكم كم نام بهارقشقا.ديكش يماه م

افزوده  ينياودرمساجد ومحافل د يها يطرفداران سخنران ليروز به روز به خ. بود ختهيتمام دوستانش را برانگ يجوان شگفت

 هياو عل انهيمخف يها تيفعالمدتها بودكه زمزمه . او بودند يچون و چرا يب دياز دانش آسوزان مر يريشد و تعداد كث يم

ما  دنيد ياو برا يوقت. زده است يبا آتش يكردم بهاردو باره دست به باز يخودم فكرم با. ديرس يحكومت وقت به گوش م

 يبا نگاه شهياو هم يكرد مطلع سازم، ول يم دشيكه تهد يمن بر آن بودكه او را از خطر بزرگ يآمد تمام سع يبه اصفهان م

 ...كرد ديدر سفر عشق خطر با:گفت يم نانيواطمپر از اراده 

 ميرا امضاء كرده بود و ابرا ه ثاريو ا يخود در واقع سند از خود گذشتك نياز والد يبا سپردن بچه ها به ما و چشم پوش بهار 

 م،يرفته بود نشديوبچه ها به د نيريازروز ماكه به اتقاق ش يكي. از آن به دل نداشت يگذا شت كه هراس يم يوار پا به آتش

 يرا در البال ايدن يها ييبايخواست تمام ز يانگارم. خورد يوكناراطاق كوچك به چشم م هشدم كه درگوش يكتب يغرق تماشا

 يرانيا ليزن اص كي يآورآزادگ اميهمه و همه پ رشينظ يب تينگاه اوكالم اوو شخص. صفحات آن كتابها جستجو كند

 .ستنديمرزوبوم كم ن نيا خيكه درتار يزنان. مسلمان بود

 يمذهب ديشد يها تياوقات توسط زنان مسجد خبر اقدامات وفعال يفقط بعض ميخبربود يآن روزتا مدتها ازاو ب داريازد بعد 

با . اورميپنجشنبه وجمعه به اصفهان ب يليتعط ينجف آباد شدم تا او را برا يراه نيريروز به اصرار ش كي. ديرس يبهاربه ما م

خوشبختا نه منزل . گذشت يواما در ذهنم م ايشدم ، هزار آ يديزان بود دچار دلهره شديآو اطيكه به درح يزرگقفل ب دنيد

به طرف منزل آنها رفتم وزنگ دررا . شد در همان كوچه بود يكه ازهمكاران بهار و از دوستان ما محسوب م يخانم صادق
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 .گشود ميرا به رو اطيدرح يخانم صادق. فشردم

 .شد انيمن وحشت در چهره اش نما دنيد با 

به  دنميمم به محض د يصادق يآقا. به طول كوچه انداخت ودعوت كرد به داخل منزل بروم ينگاه يازسالم واحوا لپرس پس 

به هم  يزن و شوهر نگاه مشكوك. مقدمه سراغ بهار راگرفتم چيه يب. كودند ييراهنما ييرايآمد و مرا به سالن پذ اطيح

 افتاده؟ ياتفاق يخانم صادق: دميباز هم پرس. شد ناز حد م شينگاه باعث اضطراب ب نيا. انداختند

به دعوت بهار در سالن  نشونياز دانش آموزان و والد يريحدود ساعت چهار بعدازظهر بودكه عده كث روزيد: داد جواب

. بود ياسالم يحجاب وارزشها رشتيحفظ ب يموضوع صحبت بهاردعوت ازدختران برا. جمع شده بودند رستانياجتماعات دب

مجازبه مطرح كردن آن  ينيد ريدب چيكه ه يخودش خارج شد و مطالب ممنوعه ا ياز حدود عاد يرفته رفته موضوع سخنران

كردند و در آن لحظات  ياو راگوش م يسخنران اقيبا اشت نيتمام حاضر. بهارگنجانده شد نيسخنها نبود در انبوه جمالت آتش

مرد با لباس  يا عدهسخنان با نفوذ بهار ساكت بودكه ناگهان  ريسالن تحت تأث. ه هشدار دادن به او نبودكس قادر ب چيه

اتقاق افتاد كه از  عيسر يماجرا به قدر. چشم بهم زدن بهار روبا خودشون ازآنجا بردند كيو در  ختنديبه سالن ر يشخص

و ضمن ضرب و شتم مردم چنددختر  ختنديبه سالن ر يبانچند لحظه بعد مأموران شهر. ساخته نبود يكس كار چيدست ه

كردد و  شيمنزل بهار رو تفت يامروزصبح هم چند نفر. دادند با خودشون بردند يم شعاردانش آموز را كه به نفع بهار 

بهار شده كه  عيشا رانيدب نيب. هم امروز به اداره فرهنگ احضار شد رستانيدب ريمد. رو بردند ليكتاب و وسا يمقدار

. نداره ياو اطالع يبهار و جا تيموقعاز  چكسيدر حال حاضر ه... داشته يتنگاتنگ يهمكار ميضد رژ ياسالم يباگروه ها

برخورد ار بود  يازجو اسالم ديتوح رستانيچون دب يول ميمبارزه طلبانه اوبرده بود اتيبه روح يوقت بودكه ما پ يليالبته خ

 .شد يم تياز او حما شهيهم

 يبا حالت. بود دهيآتش اورا دربركش يباالخره شعله ها... خود خشكم زده بود يدر جا يمطلب از خانم صادق نيا دنيشن با 

 نيريخبر هولناك را به ش نيجرات رفتن بخانه وگفتن ا يآمدم، ول رونيكردم و از در ب يمستأصل از جا بلند شدم ،خداحافظ

 .نداشتم

 يمن در همان برخورد ها نكهيكردم ، قدر مسلم ا يم يمبهوت بهار را در ذهنم حالج و جيزدم،گ يقدم م ابانيدر خ ساعتها 
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صرفنظر از جنبه عشق  ريپس اصرار بهار در ازدواج با ام: با خودم گفتم. زن آزاده شده بودم نياول متوجه روح بلند ا

جلوه  يآتش ايآنچه را درنظر ما خطر و  ديشا يساالر خان بوده، از طرف ييرگوبه ظلم و زو يعلن ينوع دهن كج كيپاكشون، 

 يوجود يخواسته ارزش ها يآتش م نيبهار با دست زدن به ا ديشا. شد يبه هدف محسوب م دنياورس عيوس ديكرد ازد يم

بر  هيتنها فقط با تك زن كيكرد چگونه  يخودش حذر م هيكه هر كس از سا يطيخودش رو به اثبات برسونه وگرنه در شرا

 رفت؟ يم انيبه جنگ زورگو نيچن نيخود،ا دهيعق يرويون مانيسالح ا

 هيبهاررخ داده بود ساعتها گر يكه برا يواقعه ا دنياز شن نيريخوب به خانه برگشتم وش يازخبرها يناچاربا دست خال به 

متوسطه  پلميدمدرك  نيكه شهاب وشاه يروز... ديسال به درازاكش يكه سالها يانتظار م،يجزانتظارنداشت يما چاره ا. كرد

. دميديعكس آنها م يماند چهره معصوم بهاررا بجا رهينمرات آنها خ يرو گاهمن. به من نشان دادند يخود را با خوشحال

. كنم مشغول سربه سر گذ اشتن با من شدند يم هيگر يمن ازخوشحال نكهيا اليحلقه بسته بود وآنها به خ مياشك درچشم ها

خودش چشم  يتمام هست زكه ا يمادر د،يچك يصورتم م يآنها رو يمادر واقع تيوممن بخاطرمظل يكه اشكها يدرحال

 يواال يوعشق به ارز ش ها هني، عشق به م نيكند، عشق به د دايدست پ ياز عشق مادر يتا به هدف واالتر ديپوش

 ...تيانسان

عمران دانشگاه  يشهاب دررشته مهندس، چراكه  ميمجبور به ترك اصفهان شد نيشهاب و شاه رستانيازاتمام دوران دب بعد 

به  يديبه خالف برادرش عالقه شد نيشاه. مياورا تنها نگذار لياصرارداشت كه دردوران تحص نيريشده بود وش رازقبوليش

 .شغل آزاد وتجارت داشت

وح وروان من بر ر يقياثر عم نيريمرگ ش. درگذشت يبراثرسكته قلب نيريسال دانشگاه شهاب روبه اتمام بودكه ش نيدوم 

 نيدچار سكته شدم و بر اثر ا نيريامر سبب شدكه شش ماه بعد از فوت ش نيكه عاشقا نه اورا دوست داشتم گذاشت وهم

شدن وازطرف  ريگ نيرنج زم يشروع شد، ازطرف ميسخت زندگ يازآن به بعد روزها. دميسكته ناقص ، از هردو پا فلج گرد

 يخو م يزيكه با هر چ دهيآفر يبشر را به نحو عتيخداوند، طب يول. نخوب و مهربا يازدست دادن همسر گرغميد

 اميمونس ا آنهاهمسر  دكهيام نيبا ا. سال پسرانم ازدواج كردند كيبه فاصله  يياز بند غم و تنها ييرها ديبه ام ره،گرچهيگ

 .من باشند يريپ
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 نيشاه. بردم يپ ميعروس ها يعاطفگ يزود به ب يليو من خ ابنديو بهار كم نيريمثل ش ييگرانبها يافسوس كه درها يول 

به ناچاروتحت  نكهيدركنارم بود تا ا يشهاب تا مدت يول. خود مشغول شد يبالفاصله بعد از ازدواج مرا ترك كرد و به زندگ

 كم كم يزدند ول يبه من م يترحم سر ياز رو يشد آنها هرازگاه يپدر نههمسرش مجبور به ترك خا يفشار نق زدن ها

 يكيصبح  نكهيتا ا. داد دل سوزانه مراقب حالم بود يمنزل را انجام م يكه كارها يمهربان رزنيپ انيم نيدرا. آن هم قطع شد

صفهان دور بودم مدام با هم  ازاكه  ييسالها  يط  . آورد  نميريدوست د ميازحاج كر يمحل نامه ا يازهمان روزها پستچ

از آنها را  يكي. پاكت راگشودم، دو نامه در پاكت بود. شد يم اينامه حالم را جو قيازطرمرد اكتر اوقات  نيوا ميمكاتبه داشت

به او داده كه به من  ينامه ا يشده بود كه مرد ناشناس ادآوري يبود، بعد از سالم و احوا لپرس ميبازكردم كه مربوط به حاج كر

راكه فرد  يكنجكاو شدم و نامه دوم.ارسال كرده بود ميانامه فرد ناشناس را به اضافه نامه خود بر ميبرساند و حاج كر

متن نامه را از اول تا  يبار متوال نيشدم كه چند رتيآنچنان دچار ح يداده بود گشودم ول ميناشناس به حاج كر

 يروستا نامه از. فرستاده بود ميبودكه برا ينامه ا نياول نيا يخبر يب سالهانامه ازطرف بهار بود، بعد از. آخرمروركردم

 مانيهم برا يادداشتي ينتوانسته بود حت قيطر چيبه ه نكهياز ا يبندرعباس پست شده بود، او ضمن عذر خواه ياحمد

كه نامه را توسط او  يمرد. نداردرا  ياحمد يبرد و حق خروج ازروستا يبه سر م ديداده بودكه اكنون در تبع حيبفرستد، توض

او نوشته بود چون در . د هد ياست كه بهار در روستا به آنها درس م ياز دانش آموزان يكيرسانده بود هم پدر  ميبه حاج كر

 .محكوم شده بود نيدر او يطوالن يبرنداشته بود به حبس ميرژ هيخود عل يغيتبل يها تيزندان هم دست از فعال

، الحق كه اراده  يزن عطا كرده ا نيبه ا يعجب صبر ايخدا: زده نامه را نگاه كردم، با خود گفتم رتيو ح دميكش يبلند نفس

 ...استيكوه وقلبش به وسعت در ياش به استوارا

خواست  يدلم م. نميبروم وبا اوبه درد دل بنش ادهيخواست تا آن روستا پ يدلم م. رشدياشك ازگوشه چشمم سراز يها دانه 

 يدلم م. و رفت ديپركش يثل كبوترخوب ووفادارم كه م نيريازش ميخواهرش بگو يوازمرگ ناگهان نمياو بنش يروبرو

 يبرا ييپا گريافسوس كه د يول م،يبگو شيبر ا ميماريوازرنج ب رآنهادا شين يوازطعنه ما ميعروس ها ييوفا يخواست از ب

 .كردم هيگرفتم و به حال وروز بهارو خودم گر نييسرم را پا... رفتن نداشتم

آن واطال ع ازمتن آن  دنيبا د. دادگاه را به دستم داد هينامه رسان احضارنامه بهار نگذشته بودكه  دنياز رس يساعت كي هنوز
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 يدرآن لحظه مثل مسافر. خواهان دادخواست پسران خودم هستند دميمتل برق گرفته ها خشكم زد، به خصوص كه فهم

 يازآب دهان هم ب اكهيل دنتف به ما: دانستم، با خودم گفتم يخودم را نم حالبودم كه درطوفان شن گرفتار آمده باشد، اصآل 

 ...ارزش تراست

 يبار بودكه نام قاض نيكه ذكر شده بود در دادگاه حاضر شد م بعد از سالها آن روز اول يخيناچار در ساعت مقرر و تار به 

 يقيبهار باشه؟ تمام دقا رشوهريمرد همان ام نيممكنه ا ايبزرگ آ يخدا: با خود گفتم. دميشن يرا م تيهدا رهوشنگيام

بود  يوشهاب بحد يشباهت قاض.كردم يكه درواقع پدر فرزندانم بود نگاه م يدراكه در آن جلسه نشسته بودم به چهره مر

 كيبه موضوعات مطرح در آن جلسه نداشتم،تمام ماجرا مثل  ياصآلتوجه.باشم دهيوپنج ساله د ستيرا ب تيكه انگار هدا

من نشسته بود وبا  يوبرووسالم آن هم در مسند قضاوت ر حي،اكنون صحكرد يكه بهار اورا مرده حساب م يمرد.بود ايرو

 يرا به گوشه  يفروغ يمدافعم آقا ليبعد از ختم جلسه وك.موضوع پرس وجو كنم نيامروز راجع به ا نيهم ديبا:خود گفتم

 ي،قاض يزدي ينه،نه آقا:زد وگفت يست؟لبخندين يزدي تيهدا يقاض تياصل يفروغ يآقا ديببخش:بردم وگفتم يخلوت

خانم  يمتأسفانه پدرش مرحوم شدول.از مردان با نفوذ فارس بود يقاض ته،پدريهدا االرخاناو پسر س.هستند يرازيش تيهدا

صددرصد شد،البته  يراجع به قاض نانمي،اطم يفروغ يمطلب از آقا نيا دنيبعد از شن.اتهيح ديهنوز در ق شونيا يوالده 

پرس وجو كردم  ياز فروغ شتريب نانياطم يبرا ياو به شهاب شدم ول اديشباهت ز يجه گرچه در همان لحظات اول هم متو

بود كه چرا  نيداد ا يكه مرارنج م يفقط تنها سئوال.نشه جاديا يفروغ يبرا يشك يمطرح كردم كه جا يوسئوالم را طور

 يقانع كننده ا ليكار هم دل نيا يحتمĤبرا بعد گفتم يبود؟ول امدهيبود،به دنبال بهار ن اتيح ديكه در ق نيبا وجود ا تيهدا

را  تيگرفتم هدا ميه،تصميقض نيحول وحوش ا اديبعد از تفكر ز.خود با بهار ازدواج كرده بود ليبا م ريوجود داره،چرا كه ام

 شيراز ب نيا ينگهدار يول مينزن يحرف يالقدور از او با كس يكرده بود كه حت ديحال بهار مطلع كنم،گرچه او تأك ياز چگونگ

با  ديشا.كردم يبود مطلع م بانيبا آن دست به گر چارهيكه سال ها بهار ب يبتيرا از مص يقاض ستيبا ينبود،م زياز آن جا

 ...نجات دهد يتوانست بهار را از آن بدبخت يكه در دادگاه ها داشت م ينفوذ

 يچگونگ انيدفترچه نوشته ام درجر نيكه در ا يمطالب قيواورا از طر سميبنو تيخطاب به هدا يگرفتم فورآنامه ا ميتصم

كنم  يچرا كه من احساس م.ابدي ييرها ياز رنج سرگردان شهيهم يراز بهار او برا يبا افشا ديهمسرش قرار دهم شا يزندگ
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بهار باشد  يبرا يديجد يمن هم زمان با آغاز زندگ يلحظات زندگ نيگذرانم چه بهتر كه آخر يعمرم را م يروزها نيآخر

 يزدي نيمع...نشااهللا

 7 فصل

درختان  يكه در بال ييكالغ ها يبود وجز صدا نيباغ اطراف عمارت ساكت وسنگ يفضا.كرد يآرام ،آرام غروب م ديخورش

 تيهدا يقاض.شد يشد بر شدت سرما اضافه م يتر م كيهرچه هوا تار.شد ينم دهيشن يگريد يكردند صدا يپرواز م

تر  كيهمسرش نزد ياز زندگ يتلخ قيلحظه به لحظه به حقا رابود كه او يدفترچه ا يالعه همچنان در اتاق خود غرق در مط

 .ساخت يم

به نقوش  ميداده بودونگاهش را مستق هيتك شيعصا ي،مادرش گوهرتاج خودرا با تمام قوا به دسته  يمجاور اتاق قاض دراتاق

: گفت يزد و م يلب با خود حرف م ريز يگاه . د شده بوداو ساعت ها غرق افكار خو.كه كف اتاق پهن بود دوخته بود يفرش

 ياو مربوط م يكه به زندگ يتلخ قيرا از دانستن حقا ريام ريو تزو ايبا ر ديبا يتاك. شده ام ريپ. ندارم ياديفرصت ز گهيد

دا فكر دنبال كردن تا مبا ميازمرده سرگرمش كرد يقبر خال كياو حق داره بدونه كه ما سالها با . خبر نگه دارم يب. شود

پدرش ، مش كمال همه و همه به او دروغ  ،من م،يما همه به او دروغ گفت. زنش اتفاق افتاد به سرش بزنه يكه برا يحوادث

كه پسرم  نيباالتر ازا يچه ظلم. باز بشه و من در آن فروبرم نيخواد زم يكنم دلم م يهر دفعه كه به او نگاه م يول. ميگفت

همسر  ميكه به كمك مش كمال اجرا كر د يكه ما با نقشه ا يكشته شده در حال ليسانحه تصادف اتومبكنه زنش در يفكرم

مش كمال لباس  يوقت. كشته شده ليكه بهار در تصادف با اتومب ميوانمودكرد يبعد با صحنه ساز. ميداد يفرار رازياز ش اونو

همسرش رو از دست  شهيهم يداد او باوركردكه برا شانرنيبهارروكه به خون گوسفند آغشته كرده بود به ام يخون يها

 يكنند تا مبادا روز ستيدستور داد مش كمال رو سر به ن عيوقا نيبعد از ا ينقشه اش مدت ليتكم يساالر خان هم برا. داده

 .ببره يياو بو يفرار بهار و قبر خال انيجر رازيام

كه بر  يدياز فشار شد يداثست اندك يسته عصا در مشتش سعو فشردن د يراحت يتاج با حركت دادن مدام صندل گوهر 

را پاك كرد وبا  شيافتاده بود،نم چشم ها شيشانه ها يكه رو يرنگ اهيبا لبه شال س. شد كم كند يروح و روانش وارد م

راز  نيا يفشاگرچه ا.بخشه يبدونه محروم نگه دارم خداوند منو نم هكه حق دار يعيوقا نيا روازيوام رمياگه بم:خودش گفت
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 ديشا. ام بردارم نهيس يرو از رو نيبار سنگ نيا ديامشب با نيهم يمطالب صد بار از مردن هم برام سخت تره ول نيوگفتن ا

 .او خواهم ماند نيد ريوگرنه تا ابد ز. منو ببخشه ريمطالب سبب بشه كه ام نيگفتن ا

زد  يخود به در م يكه او با نوك عصا ييضربه ها يه افتاده صدابلند شد و به كمك عصا به را يصندل يبا زحمت از رو رزنيپ 

: گفت يكه م تيهدا يقاض يناله ها يصدا. خواند توأم شد يبرگ دفترچه را م نيكه آخر تيهدا يقاض يها هيگر يبا صدا

هزار  بانيه گركه همسرم دست ب يدل خوش بودم در حال يمزار خال كيبه  تهامن مد ايخدا د؟يچرا سالها به من دروغ گفت

مرتكب  يحد به من ظلم كردند؟ مگر من چه گناه نيقدر بدبخت باشم؟ چرا پدر و مادر تا ا نيا ديبود، چرا من با يبدبخت

 .شده بودم

دررو بازكن، تو را به خدا  ريام: وگفت ديپسرش با شدت به در اتاق كوب يتوام با شكوه  يها هيگر يصدا دنيبا شن گوهرتاج 

 رشيمادر پ يرا به رحم آورد و در را به رو يگوهرتاج دل قاض هيگر يصدا. كنم فيرو برات تعر عيا تمام وقادررو بازكن ت

 د؟يچرا به من دروغ گفت:مادر اند اخت و گفت يپا يرا محكم جلو نيخاطرات مع ترچهما در دف افهيق دنيبه محض د. بازكرد

رحم  يذره ا ايآ يشماكه مادرمن بود ،يكرد يرو از من مخف زيه چچرا تا به حال هم ه؟يچ يخون يقبر و لباس ها يماجرا 

 ؟يشد يشرمنده آن همه رنج من نم ايرفتم آ يبا دسته گل به قبرستان م نجشنبهيكه من هر  يدرد لت نبود؟ زمان

 يبا كلماتداد وآهسته آهسته كف اتاق نشست، از خجالت جرأت نگاه كردن به پسرش را ندا شت،  هيتك يواريبه د گوهرتاج

. كنم فيرا برات تعر زيساكت باش و فرصت بده تا همه چ ريام: شدگفت يخارج م شيازگلو يكه همراه با بغض به سخت

تا  يما آمد دنيكه تو به د يروز. حرفهام خوب گوش كن روبهيگلحظات عمرمن باشه، فرصت روازمن ن نيآخر نيممكنه ا

بعد ازآن پدرت دستور داد  ،يتوزد ازحال رفت يكه پدرت به پا يگلوله ا كيدراثرشل يازدواجت مطلع كن انيپدرت رو از جر

به گوشه  روهمان روز پدر، مش كمال . يهمسرت برگرد شيعمارت حبست كنن تا مبادا پ نيرزميتودرز يپا يضمن مداوا

سر و پا  يه اون دختره بتا شب نشد ديبا يملك بش نيصاحب ا يخواياگه م: رو به اونشون داد وگفت يبرد و سند ملك يخلوت

منظور، مبلغ قابل  نيتو و بهار اطال ع داره به هم يپدرت مطمئن بودكه مش كمال از محل زندگ. يبد يرو از شپراز فرار

هوا .اريجا ب نياونو از اتاقش بردار وبه ا يدست از لباس ها كي يداد يدختره رو فرار يتوق: پول به او داد وگفت يتوجه

 يبر نم رازيچنان اونو ترساندم كه تا ابد به ش:برگشت وگفت  يروزياز پ يحاك يرفت كه مش كمال با تبسم يم يكيروبه تار
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 ريكه ام گهيچند روز د. خون گوسفند آغشته كن ادختره رو ب يحاال برو و لباس ها: به شانه اش زد وگفت يگرده،پدر دست

شود و هراسان بطرف خانه ساالر خان  يبهار دلواپس تو م يگشتحالش بهتر شد به او نشان بده و بگو اون روزكه بخونه برن

پدرت بدون اطالع تو  يبود يشود چون توبراثرجراحت پا بستر يتصادف كرده وكشته م يليشب با اتومب يكيدر تار. ديآ يم

 يخر و سنگ مرمرب يقبر. هيبستر نيرزميدر ز ريچند روزهم كه ام نيدرخالل ا. كند ياورا محترمانه درقبرستان شهردفن م

. رو به او نشان بده يرا با خودت به قبرستان ببر و مزار خال ريام يآن كار بگذار در فرصت مناسب يرو ييبا نام بهار قشقا

 .كنه يتورو باور م يحتمĤ حرف ها ،داره ياديبه تو عالقه ز ريچون ام

بود كه با مهارت  يدر حال نيو ا. كاست اجرا كردكم و يپدرت را ب يشده بود تمام حرفها زيكمال كه دندان طمع اش ت مش 

 .داده بود يكرده و به اصفهان فرار ديبهار رو از طرف تو ناام

بردند و سر  ي، پدر دستور داد، مش كمال را به محل دور افتاده ا يببر يينقشه ما بو نيمبادا تو از ا نكهيا يبرا ياز مدت بعد

هر   . بانميمن سالهاست كه با عذاب وجدان دست به گر يول. بمونه يمخف شهيهم يبرا ايتا تمام آن قضا. كردند ستيبه ن

گرفتم  ميكه تصم دميد يخواب وحشتناك شبيد يول. آمد يبزنم از خجالت زبانم بند م يوقت خواستم لب تركنم و حرف

دچاروحشت  دنشياز د يبه قدر به خوابم اومده هيكر يا افهيپدرت با ق شبيد. مطلع كنم عيهرچه زودترتورواز تمام آن وقا

 يخودش را به من رساندء رو »ستادميلحظه ا كي يبرا. ديدو يكرد و دنبالم م يشدم كه پا به فرار گذاشتم، اوالتماس م

 !منو ببخشه  ريكن كه ام يكار:افتادوگفت ميپاها

تا حاال  روزياز د. عرق بودم سيخشدم  دارياز خواب ب يجمله را تكرار كرد وبعدكم كم ازمن دورشد، وقت نيدفعه ا چند 

راكه بازگوكردنش بارعذابم روكم  يقيگرفتم حقا ميباالخره تصم شيچند لحظه پ نيرو با خودم داشتم تا هم يمبارزه سخت

 ...كنه به تو بگم يم

و پا به  سالن خارج شد يازدر ورود. آمد رونيلنگان لنگان از اطاق ب. را پاك كرد شيبا پشت دست اشك ها تيهدا يقاض 

برهنه از پله  يبا پا. بهمن ماه را حس نكرد يبودكه سرما يبدن او بحد يشدت گرما يول ديوز يم يباد سرد. گذاشته وانيا

كرد هزاران نفر  ياحساس م. باغ ادامه داشت گذاشت يدر ورود يكه تا انتها يآمد و پا به جاده سنگفرش نييپا وانيا يها

او  يول. برسر تا سر باخ نشسته بود يكيكرد، تار يو مبهوت اطرافش را نگاه م جيگ يم هامثل آد. كشند يم اديدرگوشش فر
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درختان تنومند گذشت كم  ياز البال بش يكيدر تار  . شناخت يشد كامآلم يم ياتاق مش مراد منته يرا كه به خرابه ها يراه

 تيهدا. آشكار شد ياهيس ي هيكردند مثل سا يم يبهار و خانواده اش در آن زندگ يكه روزگار ياتاق رانهيو يكم نما

 يو صدا ياهيبجزس. شده بود زانو زد كريدر و پ يشد و در چهارچوب اتاق كه اكنون ب كيآهسته آهسته به آن اتاق نزد

صورتش گرفت  يهر دو دست را جلو» ماند رهيمحض آن اتاق خ ياهيبه س تينگاه هدا. آمد ينم يگريد يصدا ركهايرجيج

به خدا قسم كه : او را مخاطب قرار داد وگفت. ديد يخود م يكردء انكار بعد از سال ها بهار را روبرو هيبلند گر يو با صدا

هرگز باور  يول ختميدر غم از دست رفتنت بر آن مزار نر كهچه اشك ها . كردم يتو سنگ آن مزاورا لمس م اديسال ها با 

 يول ييايتو از آن در ب ديماندم شا يم رهياكثر اوقات به در باغ خ. يباشمرا ترك كرده و رفته  شهيهم ينداشتم كه تو برا

سال  دميفهم نكهيبهار از ا. ما انداخته بودند نيب »اهايبه اندازه در يدروغ گو فاصله ا يگر و زبان ها لهيافسوس كه دستان ح

كنم كه جبران  يهر چه زودتركار ديال باحا. دميچيبه خودم پ يمثل مار زخم ياز عمرت را در زندان گذرانده ا ياديز يها

همه  نيخانواده ام مسبب ا نكهياز ا. عمر در عذاب وجدان خواهم سوخت كيتو بشود وگرنه  يو دربد ر يدور يتمام سالها

كردم و هرگز به  يكاش آن روز حرف تو را گوش م يا. كنم يم يتو شدند احساس حقارت و بدبخت يرنج و عذاب برا

بهار .تو خم شد نيخبر فوت دروغ دنيبلند شدم كمرم از شن يماريماه كه از بستر ب كيبعد از  يدانيتو نم.فتمر يپدرنم دنيد

 ..يمر اببخش دوارميام

 8 فصل

 يخاطر از اتمام كارحكم را به حالت اول در پاكت جا نانيبا اطم.بهار را مرور كرد ديبار متن حكم لغو تبع نيدوم يبرا تيهدا

 ازياگرآن زمان كه او ن.ستيساخته ن يگرياز كس د يسينف مساريكار مهم به جز از ت نيالحق كه انجام ا:تداد وبا خودش گف

امر است كه ما  نيا ينشان دهنده  نيوا دميد يدادن را نم ياريآن  جهينت ردم،امروزك يكمكش نم غيدر يبه كمك داشت، ب

 .ميازمندين گريوكمك هم د ياريآدم ها به 

 رجانيس_رازيوخم ش چيپر پ يدور شده بود ومشتاقانه در جاده  رازيكرد كه از ش يمسائل فكر م نيكه به ا يدر حال تيهدا

اوبا . شده بود نيريش ياحساس د،دچاريد يتر م كيكه لحظه به لحظه خودرا به بهار نزد نياز ا تيدرحال حركت بود وهدا

كرده، گرچه من هم  رييتغ يليخ يĤ بهارازنظرظاهركنم حتم داررادرنظرمجسميلحظه د ستمياصآلقادرن:گفت يخود م
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 بيپرنش يبدهم كه چرا درآن سال ها حياو توض يكمكم كن تا بتونم برا ايخدا. ستميسابق ن افهيوبه آن شكل وق رشدميپ

حاضره  اين همه سال آيبعد ازگذشت ا يكنه؟ از طرف يمنو باور م يحرف ها ياو به راحت ايآ يوفراز به دنبال او نرفتم، ول

 رازبرگرده؟يبازهم به ش

پس از . نشسته بود پاك كرد شيشانيي يرو جانيعرق راكه از فرط ه يافتاد، با دستمال دانه ها تيبه ابروان هدا يا گره 

 دهيفورآ از عق يول. بهار برم داريبدم بعد به د ياحمد يپاسگاه ژاندارمر ليبهتره اول حكم رو تحو: با خودش گفت يلحظه ا

و  مير يكنم بعدآ به اتفاق پاسگاه م يم دايتحمل ندارم اول بهار رو پ نيازا شيگربينه، نه د: صرف شد و گفتخودش من

 ييها  ونينورچراغ كام يوقت. را دربرگرفت تيدرشب وجود هدا يازرانندگ يناش يكم كم خستگ. ميد يم ليحكم رو تحو

 دنيعلت با د نيداد، به هم يمن صيجاده را به طور واضح تشخ يتا لحظات ديتاب يآمدند به چشم او م يكه از سمت مقابل م

هم تازه  ييدست و رو يچا وانيل كي دنيبود توقف كرد تا ضمن نوش زانيجلو در آن آو يچراغ زنبور كيكه  يقهوه خانه ا

 يچوب يچند صندل.دش ادهيپ نيناهموار بود از ماش يكه حاصل سفر در جاده ا يا دهيخسته و سر و وضع ژول يكند، با چهره ا

كه  يقهوه چ.خورد يآنها پهن بود ،جلو قهوه خانه به چشم م يرو يرنگ ورورفته ا يكيپالست يها يزيكه روم زيكهنه با دوم

 د؟يدار ليم يزيچ:ديچرده بود سالم كرد وپرس هيدرشت اندام وس يمرد

 هيبله،بله :بود كرد وگفت  شيكردن دست هاكهنه مشغول پاك  يآفتاب سوخته مرد كه با دستمال يبه چهره  ينگاه تيهدا

 ...لطفĤ يچا وانيل

گذاشت  تيخوش رنگ را مقابل هدا يچا زيتم وانيروبروست ، ل يكه با آدم متشخص ديفهم تياز نوع برخورد هدا يچ قهوه 

 ن؟يبر يم فيبندرعباس تشر: ديو پرس

 تا اونجا چند ساعت راهه؟ ديگ، ممكنه ب رميم ياحمد ينه، نه تا روستا: كرد وگفت يتبسم تيهدا 

. نيرس يسحر م دهينمونده سپ ياديراه ز: كرد وگفت انيدرشت و فاصله دارش را نما يزد و دندانها يلبخند يچ قهوه 

نمونده  شتريراه ب يبا خودش گفت دو ساعت. داد يصبح را نشان م ميانداخت، عقربه سه و ن شيبه ساعت مچ ينگاه تيهدا

 يروستا يتشكركرد و راه ياز مرد قهوه چ يو ضمن خداحافظ زگذاشتيم يرا رو يپول چا. كنمبهتره زود تر حركت 

 .شد ياحمد
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 يگريها كه در حال عبور از آن جاده بودند نور د نياز ماش يشب محو شد و به جزنورچراغ بعض ياهيدر س ليگراتومبيبارد 

گذشت و به  ياو م ليت ودرازش مثل برق از مقابل اتومببا چشمان براق ودم پرپش يروباه يهراز گاه. خورد يبه چشم نم

ذهن  يگرفت و تا لحظات يرا از مسافران م ييشب احساس تنها مهين رد واناتيحضور آن ح. ختيگر يجاده م گريسمت د

شب  ياهيلحظه به لحظه از س. شد دايصبح درآسمان پ ينشانه ها نيرفته رفته اول. ساخت يمسافر را به حضور خود مشغول م

با فلش  يزنگ زده ا يتابلو آهن. آرام آرام دردشت آسمان گشوده شد دهييگشت ، س يرنگ تر م يكاسته شده و هوا نقره ا

 جانيباشد با ه دهيدروازه بهشت را د ييآن تابلو رنگ و رو رفته گو دنيبا د تيهدا. داد يرا نشان م ياحمد يروستا

. داد يبودن محل را م يبانگ خروسها، خبر از مسكون يبود وصدا ياده خاكج. ديچيپ يسمت راست را زد وبه فرع يراهنما

 يهوا. قرار داشت يو سرسبز عيخورد ودر سمت چپ نخلستان وس يبه چشتم م ياديز اتسمت راست جاده درختان مركب

آرام درآن جاده  يليخ لياتومب. آورد يبه خاطراوم رازرايماه ش نيمطبوع بود وفرورد اريبس رازيش يآنجا برخالف سرما

سرخ  يكه پارچه ا يالغراندام ردم. شد انينما گريكديچند متر از  يبه فاصله  يمتعدد يكپرما.درحال حركت بود يخاك

. راكنارجاده پارك كرد و به سراغ مرد رفت نيماش تيهدا. زبوديزدن درجال ليبود مشغول ب دهيچيپ شيرنگ به دوررانها

 يكردكه در آن نواح يمشخص م تيقدر مسلم كه ظاهر هدا  . كرد ياورا وارس ي افهيق يمرد با نگاه كنجكاو. سالم كرد

مرد با لهجه . اش ببندند قهي يهم رو ينداشتند چه رسدكه كراوات دنيپوش يبرا يراهنيمردان آن روستا پ رايز. است گانهيب

 .جواب سالم را داد يبوم

 كنه؟ يم يروستا زندگ نيدر ا ييبه نام بهار قشقا يخانم ديببخش: ديپرس تيهدا 

بگذار ازدخترم  ستم،يمن اسمش روبلد ن يول دهياز شهر آمده و به بچه ها درس م يمدتها ست زن: كرد وكفت يفكر مرد 

 .ساره بپرسم

ازكپرها مشغول جا به جا كردن  يكيكنار  ييدخترك سبزه رو. ازكپرها به راه افتاد يكيهمراه با آن مرد به سمت  تيهدا 

آن دختر بچه  يبه پاها تينگاه هدا. دهيبه آن نرس يدادكه هفته هاست آب يدخترك نشان م دهيژول يموها. ه آب بودكوز

تدارك  دنيآشام يرا برا يبا تالش كوزه آب ييبود،گو دهياو چسب يبه پاها ياديز يگل و ال.افتاد ديرس يكه نه ساله به نظرم

كه از  تيهدا. را در نخلستان به پدرش نشان داد يرد و او با انگشت نقطه ابا ساره صحبت ك يمرد با لهجه بوم.بود دهيد
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 يم يزندگ يحوا ل هماننشده بود از اشاره دست ساره متوجه شدكه گمشده اش در رشيدستگ يزيآن دو چ يحرفها

همراه با ساره  ادهيپ يايعلت با  نياست به هم رممكنيغ نيعبور با ماش دكهيمورد نظر اند اخت و فهم ريبه مس ياونگام.كند

از  يانبوه انيرا پشت سو گذاشتند و در م ياديز يآنها نخل ها  . همراه شده بود به راه افتاد تيكه به سفارش پدرش باهدا

دست وپا  يشد ساره با لهجه فارس دارياز دور پد يآجر ياتاق يكم كم نما.شدند ديناپد دهيآسمان كش بهسر  ينخل ها

. را دربرگرفته بود تيهدا يسرتا پا يفيلرزش خف.كنه يم يما آنجاست خانم معلم هم آنجا زند گمدرسه :گفت يشكسته ا

 د،يكش يقيكرد و نفس عم يمكث. نداشت فتنقدرت جلو ر شيكرد، انگار پاها يوشدت طپش قلبش روبه وضوح حس م

دراتاق . شد كينزد ياتاقك آجربه  اطيبا احت. قدم ها را آهسته كرد. كم شده دنينفس كش يكرد هوا برا ياحساس م

از  ياهيفقط تخته س.دراتاق نبود ياتاق انداخت ،كس يتا انتها يبا دقت نگاه. كف آن پهن شده بود يريحص يا هيبازبود، بور

 زيشده بودكه عز ياتاق يمحو تماشا تيهدا. آمد يغم زده و دل گرفته به نظر م ارياتاق بس يفضا. بود زانيآن آو واريد

 يكه بتوان رو ينه برق داشت نه فرش. يرفاه ي لهيوس چيه يب ياتاق. كرد يم يمدت ها بود در آن زندگ شيزندگ فرد نيتر

» بابا نان داد«آن نوشته شده بود  يكه رو ياهيتخته س ينگاهش رو. فشرد يم يرا به سخت شيگلو يانگار دست. آن نشست

مثل برق  د؟يكاردار يباكس ديپرس يكه ازپشت سر م يم زنانه امحك ياوغرق درافكارخود بودكه به صدا. مانده بود رهيخ

 يبود، جرأت برگشتن ونگاه كردن به زن ستادهيهمان طور كه رو به داخل اتاق ا. چهارچوب در خشكش زد انيگرفته ها درم

آقا  ديببخش: ديپرس گريزن بارد. احساس يخشك وب ييصدا يبهار بود ول يصدا، صدا. كه اورا مخاطب قرار داده بود نداشت

 د؟يداشت يكار

قامت بهار درآن لباس وچادرسرتا پا . كه رنگ به چهره اش نداشت آهسته آهسته به طرف صدا برگشت يدر حال تيهدا 

 يرنگ به نظرم ياو را پوشانده بود، پوست صورتش مس يشانيپ يچادر تا رو د،يرس يبلندتر از سابق به نظر م ي، قدر يمشك

درآن صورت  شيرنگ سبزچشمها يلبان و چشمانش افتاده بود، ول شههم درگو ييها نيچ.ان را نداشتولطافت آن زم ديرس

وقارومتانت  يبود، ول انياو در حجاب بود و فقط قرص صورتش نما يايداشت، اگرچه سر تا  يباتريآفتاب سوخته جلوه ز

 يبهاركم يلب ها. دحرف زدن نداشتن يارايكدام  چيماندند و ه رهيخ گريكديچند به  يلحظات يهردو برا. ديبار يازنگاه اوم

 ايرو هيشب شتريب دنديد يدچار شده باشد، آنچه آنها م يديشد يكه به سرما يمثل كس. ديلرز يرنگ شده و آهسته م رهيت
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بهار به . ندقرار داشت گريمتر از همد كيانگاشتند حاال به فاصله  يرا مرده م گريكه سال ها همد يزن و شوهر ت،يبود تا واقع

 ...مش كمال گفت پدرت ؟يتو، تو زنده ا... ريام: وگفت شودلب به سخن گ يسخت

 هيتك يينشست وبه تنه درخت خرما نيزم يبهار رو ديد يكرد وقت يو آنها را تماشا م ستادهيكه تا آن لحظه ساكت ا ساره 

 شده خانم معلم؟ يچ:ديوپرس ديبه طرفش دو.كرد

 ...لهيبرو به بچه ها خبر بده امروزكالس تعط ستين يزيچ: به ساره كرد وگفت يمقر يبهار نگاه ب  شده؟ يچ

 .كالس را به بچه ها بدهد يليدوان دوان از آنجا دور شد تا خبر تعط ساره 

را سد  ميبغض راه گلو. بزنم يتونم حرف يسالم بهار منو ببخش كه نم: شد و آهسته گفت كيبه بهار نزد يچند قدم ريام 

همه سال از  نيچرا ا ؟يتا حاال كجا بود ريام: ديآمد پرس يم رونيب يكه به سخت يبا جمالت. هق هق بهار بلند شد يصدا. كرده

 ؟ينگرفت يمن سراغ

امروزدو روزه كه من اززنده بودن تو باخبرشدم، به من گفته بودند تو : جواب داد ختير يصدا اشك م يكه ب يدرحال تيهدا 

 ...يومرد يتصادف كرد

 واريد كيپهن بود به آنجا آورد و نزد نيزم يدورتر از كالس رو يرا كه كم يكهنه ا مياز جا بلند شد وگل يبه سخت بهار 

 يبرا يمناسب تيشرمنده ام كه وضع: كرد گفت يرا پاك م شيكه با لبه چادر اشك ها يدرحال. كالس پهن كرد يآجر

 .يديرو نخواب شبيكه د شخصهمات  افهياز ق. نيكنم بش يخواهش م. ندارم ييرايپذ

 يتو منو تسكسن نم دنيبه اندازه د زيچ چيدرحال حاضر ه: به همسرش اند اخت وگفت ديسرشارازعشق وام يرنگاهيام 

 .تو غافل نبودم اديلحظه از  كي يول يستين اتيح ديكردم تو در ق يده،گرچه من فكر م

 .يدانستم توزنده هست ينم شيبه خدا قسم كه تا دوروز پ: خودش نشاند وگفت يدست بهارراگرفت واورا روبرو تيهدا 

 يگذشت، ب يساعت ها ازحضور آنها دركنارهم م. ديتاب يم نيزم يشاخ وبرگ درختان خرما به رو يبا شدت ازالبال آفتاب 

 يهنگام. داشتنداطراف خود ن يايبه دن يمشغول درد دل ونجوا بودند و اصآل توجه گريكديرا ازدست بدهند با  يآنكه لحظه ا

 ،يجوان رمنيام: كرد وگفت يبهارداد، بهاربعد ازخواندن حكم تبسم تلخ دسترا به  ديحكم لغوتبع يپاكت حاو تيكه هدا

بلكه  ست،ين دگاهيمن تبع يبرا گهيروستا د نيا. به هدفم كنارگذاشتم دنيخودم را به خاطر رس زيوهمه چ نيبچه ها، والد
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 يظاهر يبه آزاد دنياكرقصد من رس. ه ، من سالها ست كه راه خودم رو انتخاب كردمش يهدف محسوب م كيبه  دنيرس

 هيزندان هم با آنها مبارزه كردم، من با روح نيدر حصار آهن يمن حت ي، ول افتي يم انيپا زيهمه چ ديبود تا به حال با

سماجت من درا  نينشان دادم وهم ين دهن كجبه تمام زنان مبارز ومسلمان كه هم بند من بودند به زندان و زندانبا دنيبخش

 يبه قول پدرت، من دختر باغبان  . ندارم يشكوه ا چيه ميفعل تيحاال هم از وضع. من شد يباعث حبس طوالن همرمبارزه بود ك

. ونهاندام فقرا روبپوش يازبرهنگ يوصله ناجور الاقل قسمت نيبگذار ا. بر قامت خانواده شما نبود يهستم كه وصله مناسب

برام محسوب  ينوع بن بست فكر كي نيبه فكر رفاه خودم بودم و ا بازبرگردم، در واقع  رازيبا توبه ش رميبگ مياگرمن تصم

 .كنم يرو؛ روشن تردنبال م ميراه زندگ نوايب يبچه ما نيبا ماندن و درس دادن به ا يول. شهيم

. پا برهنه هاست نياز آن هم گرشيد ميمتعلق به تو و ن يميحاال ن يول. كه با تو ازدواج كردم تمام قلبم مال تو بود يزمان 

، كمك كن تا من راحت تر، مشكالت  يتو اگربه من وفادار. پا بگذارم ريدانم ز يآل خودم م دهينشوكه من آنچه را ا يراض

ندارد من دركت  يبيع يكنيخودت حس م يبرا يو آنها را خطر يبا افكارمن مخالف ممحروم روحل كنم و اگره يبچه ها نيا

متعلق به خودم  گهيمن د. بچه و پدرومادرم را زدم ديخودم ق يمن با خواست قلب. ازتونخواهم داشت يتوقع چيكنم وه يم

 .مردم محرومه نيبه ا يدگيفكر و روح من در گرو وس يشيآسا. ازرفاه سرگردونه يخال يكپرها نيا انيروح من درم. ستمين

كه من تا آخر عمر در  نهيا ريپس تقد: وگفت ديبلند كش يآه. به چشمان بهاركرد يالب نگاه نافذمط نيا دنيبا شن تيهدا 

 .دنبال تو بگردم ياحمد ينخلستان ها انيم

 دارتيكه منو از د نهي؟فقط تنها خواهشم ا گهيد يفكرم جا يباشم ول رازياگر من ش دهيچه فا: كرد وگفت يتبسم بهار 

 نيحرف ها به مع نياز ا شيمن وتو ب.نبرند ييخودشون بو يواقع تياز هو نيكه شهاب وشاه نيتنها سفارشم ا.يمحروم نكن

 .ميهست ونيمد يزدي

من به تو حق  م،يبد يپاسگاه ژاندارمر ليحكم رو تحو ميبلندشو به اتقاق بر: بهارراگرفت و ازجا بلند كرد وگفت ردستيام 

 .يرو ندار رازيشو قصد بازگشت به  يمردم بست نيتو دل به ا دميم

 ؟يدار يميچه تصم نجايتو بعد از رفتن از ا ؟يتو چ: ديزد و پرس يلبخند بهار 

 .كنم يم يفورأ درخواست بازنشستگ نجايبعد از رفتن از ا: به اطراف كرد وگفت ينگاه ريام 
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به اون از همه  دنيرس يراب ديدارم كه با يهدف يخودم در زندگ يمن هم برا يخسته شدم از طرف يليخ ينيشهر و شهرنش از 

گردم و  يبندرعباس برم كينزد ييبه روستا يحاال كه تورو به دست آوردم بعد از بازنشستگ... بگذرم درست مثل تو زيچ

تابلو آن  يسازم و رو يدر آن روستا م ييبايمدرسه ز. كنم يدارم آباد م تشاز جانم دوس شتريكه ب يزياونجا رو بخاطر عز

بهار بعد از . شتابم يمحرومان م گريد ياريهمسر مبارزم به  يبعد هم پا به پا. سمينو يرو م ييبهار قشقا يبايمدرسه اسم ز

 .دستانش فشرد انيرا درم ري، دست ام يكرد و به گرم يمدتها خنده ا

 يشگيقامت همحكم،خبر ا لينخلستان گم شدند،تا ضمن تحو انيآفتاب دهكده را كامآلدربر نگرفته بود كه آن دو در م هنوز

  ...به پاسگاه اطالع دهند ياحمد يشان را در روستا
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