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 :اول فصل

 نياز ، سوخت مي آتش كوره عين كه تبدارم بدن. نكشيدم عقب را آن اما شد، مور مور حوض زده يخ آب با تماس در دستم پوست
 توانستم مي كار چه يكي اين با چي؟ ام گرفته گُر قلب ولي بكاهد، آن حرارت از توانست مي حوض يخ فقط و داشت تماس اين به

 .شد مي جزغاله داشت كند، طلب را رسي فرياد تا بيابد فرصت آنكه بي و بود افتاده داغي تنور ميان ناغافل انگار كه بكنم

 .درختان شاخه عريان بدن پوشاندن براي شد اي جامه باريد مي كه سنگيني برف

 آن دست به را اختيارش عنان زندگي رسيد مي نظر به و بود بسته اطراف هاي خانه پنجره. رسيد نمي گوش به صدايي كجا هيچ از
 .سپرده سپيد هاي دانه

 زده حسرت نگاه بود، كرده درست باغچه در شده كوت برفهاي از پدرش كمك به ماندانا دخترم قبل روز كه اي قواره بي برفي آدم
 .كشيد مي خود سوي به را ام

 .گرفت فرا را وجودم محسوسي لرزش شد، سرد كه بدنم حرارت. نشستند مژگانم روي بر و زدند يخ شدن جاري موقع در اشكهايم

 :زد صدايم ايوان توي از مادربزرگم

 .تو بيا زني، مي يخ سرما از داري دختر، شدي سير جونت از مگه ركسانا، - 

 با و بود افتاده هايش دكم كه شدم خيره نمايش نخ كهنه ي چارخانه پالتوي به. ديد نمي را جايي درست و بود تار اشك از چشمهايم
 هر. دارد مي بر دقيانوس عهد قواره بي كهنه پالتوي اين از دست موقع چه نيست معلوم ، خانجون دست از اما":گفتم دلم در حرص
 ".سوزد مي برايش دلش و است ندار كند مي گمان ببينَدش كس

 :گفتم و كردم بلند را صدايم سپس

 .نيست سردم من نباشيد، نگران - 

 :گفت طعنه به

 حياط تو داري خيال اگه. بگير خودت به زده ماتم قيافه و بيار در ادا كم. نداشتيم خبر ما و دراومده آفتاب نشستي تو كه اونجا نكنه - 
 .بپوش گرم لباس يه من مث الاقل بگردي
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 بشقابي كاسه بدهيد را پالتو اين خواهيد مي موقع چه پس خانجون راستي. كند مي گرمم است تنم كه ژاكتي همين.  نيست الزم - 
 بگيريد؟ ليوان تا چند

 :داد پاسخ دلخوري با و كرد تنگ چشم

 به يعني. بِكَنم دل ازش ياد نمي دلم و خريده واسم اونو خدابيامرزت پدربزرگ كه دوني مي خودت! پالتو اين به كردي بند تو باز - 
 قومِ جلوي آبروتو و رم نمي بيرون خونه از باهاش نترس خورده؟ نمي حياط و ايوان تو رفت و اومد درد به سرما و سوز تو ، نظرت
 .ريزم نمي شوهر

 :گفتم و سوزاند را ام آه،سينه سوزِ

 .كنم نمي فكر چيزها اين به اصال من - 

 ره مي شوهرت كه نيست اول دفعه. ساختي قنبرك نشستي اونجا ها مرده مادر عين چته؟ ببينم بگو اصال كني؟ مي فكر چي به پس - 
 .ماموريت

 مي تحمل را رنجي چه من كه نداند او دادم ترجيح ولي " كند مي فرق قبل دفعات با دفعه اين " بگويم توانستم مي خواست مي دلم
 .كنم

 ماليم نسيم. بود كشيده صليب به نامه آن را آرزوهايم اما كشيدم، مي صليب به را آروزهايم و آمدم مي كنار هايم دلتنگي با بايد
 .بودم نهاده بنا زحمت به كه آنچه ويراني براي شد سهمگيني طوفان مخالف بادي ناگهان كه بود وزيدن حالِ در ام خوشبختي

 نمي اصال و كرد مي حس وجود تمام با را سرما بود، ساخته مستور كامال ضخيم باالپوش آن زير در را بدنش خانجون كه اين وجود با
 كشته؟ وجودم در را ديگر هاي حس كه ست غمي چه اين و ندارم را حس اين من چطور كه كند درك توانست

 :افتاد التماس به

 و تَر و رسه مي بهش كسي بشي،چه مريض تو اگه. باش بچه اين فكر به كم يه. تو بيا بلندشو. كن بس ماندانا جون به رو تو - 
 .بربيام ش عهده از كه ندارم رو سابق قرت اون ديگه من كه بيني مي كنه؟ مي خشكش

 اي تازه چيز شايد بخوانمش، ديگر بار يك بايد گذاشتم؟ كجا را را نامه ان":گفتم خود با ، كنم وي سخنان مشغول را فكرم آنكه بي
 .زد خشكم جا بر ها گرفته برق عين آن با دستم تماس از. ژاكتم جيب داخل ، بود همانجا نامه ".شود دستگيرم

 دامن به و شد ايوان وارد ريزان اشك ، نازك خواب لباس همان با بجنبم كه اين از قبل. كرد مي گريه داشت و بود شده بيدار ماندانا
 .آويخت مادربزرگ
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 :گفت كنان نوازش و گرفت اش كهنه پالتوي پناه در را او عاليه

 مونو همه پدر بشه، كم سرت از مو يه اگه باباتي، امانت تو بيرون؟ بيايي لباس اين با هوا اين تو گفت بهت كي. قربونت به خانجون - 
 .بريم بيا بشم قربونت بيا.ياره مي در

 را او به محبتم و عشق توانستم نمي هرگز اما بود، سامان و من مشترك زندگي سال پنج ثمره ماندانا.  رفت ضعف دخترم براي دلم
 .بسنجم هايم كينه و خشم ترازوي با

 .نخورم ليز اش زده يخ سطح روي بر تا داشتم برمي قدم احتياط با ايوان هاي پله از رفتن باال حال در

 .من تا بود وابسته بيشتر مادربزرگ نوازش و ناز به. نداد نشان العملي عكس ديدنم از ماندانا

 صدمين براي هيجان و شور با داشت، سينه روي بر را ماندانا سر كه حالي در خانجون. كرد گرم را ما سه هر بدن كرسي منقلِ آتش
 .شد او براي منگول و شنگول قصع تكرار سرگرم بار

 :پرسيد كنجكاوي با و كرد قطع را حرفش ، برخاستم و زدم كنار را كرسي لحاف كه همين

 ري؟ مي كجا داري ديگه باز - 

 اصطالح به اتاق يك و داشت اول طبقه در تو در تو اتاق دو فقط خانجون منزل. دارم را كجا به رفتن قصد دانستم نمي هم خودم
 .شد مي استفاده آن از دار رودربايستي مهمانان براي بار دو يكي سالي فقط كه باال طبقه در پذيرايي

 .گشت مي ام پريشاني دليل دنبال به و افتد مي شك به بيشتر كردم، مي پنهان ديدش از را خودم جا هر بروم، توانستم مي كجا

 يخچال از آب ليوان يك برداشتن شايد. داشت قرار ، يافت مي راه دوم طبقه به كه هايي پله زير درست سرسرا انتهاي در آشپزخانه
 .بود اتاق از خروج براي قبولي قابل بهانه

 :گفتم فشردم، مي دستم انگشتان بين را آن و بود مشتم در نامه كه حالي در

 .بخورم آب ليوان يك آشپزخانه روم مي. شده ام تشنه - 

 روي بر كوتاهي مكث از پس اشك، پرده پشت از نگاهم با و دادم تكيه ديوار به اجاق كنار. پرداخت قصه ادامه به و نكرد اعتراضي
 .نرسيدم مقصودم به اما دهم، جلوه وارونه را تصوراتم كردن جا به جا با تا كوشيدم سطر هر و كلمه هر

 .داشت آن از شد نمي ديگري برداشت هيچ و بود خيانت يك سند اين
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 روياهايم در فريبنده هاي وعده با تو.  هميشه و االن. هستم عاشقت من و است حرف دنيا يك نيست، كلمه يك فقط عشق محبوبم"
 .كرد مي ترسيم را آينده خوشبختي تصوراتم در كه شيريني روياهاي ماندي، و كردي خوش جا

 بر را نامش ديدارهايمان در اجبار به كه وقتي. سازد مي آلوده را بسترت نفسهايش با شبها كه زني آن به نه داري تعلق من به تو
 مي. رساند مي مرگ سرحد به مرا و دواند مي ريشه وجودم تمام در رونده و اي خوشه سرطاني چون انزجار و نفرت آوري، مي زبان
 ديگر. هستي اش دلبسته سخت كه است كوچكت دختر وجود كند مي جهنمي زندگي آن بند پاي را تو انچه و داري دوستم كه دانم

 وجود بدون ، هميشه براي باشم، كنارت در خواهم مي. بگيرم عهده به ات زندگي در را بدل نقش توانم نمي و شده تمام تحملم
 عاري و واقعي احساست اگر.  بسته زبان شيرين خودت قول به كوچولوي آن با را من به ات وابستگي احساس پاي و دست كه رقيبي

 .هستم منتظرت هميشگي جاي همان صبح هشت ساعت فردا پس ، ست جواني زودگذر هوسِ از

 لزوم مورد وسايل. ست زندگي عمر يك صحبت بلكه.  نيست هم كنار در ساعتي گذران فقط و ندارد برگشتي آمدن اين باشد يادت
 .بگير تصميم و كن رجوع قلبت به. نباشي خانه آن به بازگشت به مجبور ديگر كه بياور خودت با را مهم مدارك و اسناد و

 .هستم راهت به چشم صبري بي با

 گشودي لطف در ز رويم به كه چشمي

 " را دگري نبيني چشم بدين كه خواهم

 

 نخورده دست جمالتش شدنِ پاك و خدشه بدون همسرم خيانت سند و نكند تَر را نامه خطوط اشك قطرات بودم كرده سعي چقدر
 .بماند باقي

 مرگ و آن شكستن با تا زد مي زمين به را كش تنوره ديو عمر شيشه داشت خانجون و بود رسيده پايان به منگول و شنگول قصه
 .يابد رهايي او بند از و بشكند را شاهزاده طلسم ديو،

 رفتم مي خيانتكارم همسر از ردپايي دنبال به و گذاشتم مي تنها هم با را دو آن اگر. آمدند مي كنار هم با خوب مادربزرگ و ماندانا
 بروم؟ توانستم مي كجا سرما و سوز آن در ولي آمد، نمي پيش مشكلي هيچ

 .ببرد بين از را هايم گونه سرخي و درآميزد اشكهايم با شايد تا پاشيدم صورتم روي بر را ليوان آبِ مانده ته

 :گفت مانندي نجوا صداي با بود، رفته خواب به كنارش در آرام كه ماندانا طرف به دست اشاره با خانجون شدم كه اتاق وارد

 رفته روزه چند گفتي. برگرده اون تا كو حاال. گيره مي باباشو بهونه همش امروز. نكني بيدارش باش مواظب. برده خوابش تازه - 
 سفر؟
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 :گفتم اي گرفته صداي با و دادم تكان سر تاسف با

 .برگردد موقع چه نيست معلوم و ست طوالني سفرش بار اين - 

 :دادم ادامه ، شد مي شنيده زحمت به كه آرامي صداي با و نشستم كرسي زير دو آن روبروي

 .سفر بروم روزي چند دارم خيال - 

 :پرسيد تعجب با و برد باال را صدايش تُن

 !كجا؟ - 

 .نگذارم تنهايش دهم مي ترجيح برگردد، ها زودي اين به نيست قرار كه حاال.  سامان پيشِ - 

 بري؟ خواي مي كجا بسته زبون بچه اين با سرما و برف ايت تو آخه - 

 چشمش تخم عين سودابه مطمئنم. اش عمه دست سپارمش مي برم مي شماس مزاحم اگه. ببرم خودم با را ماندانا نيست قرار - 
 .ندارم ديگري چاره مشهد، رفته عزيز كه حاال. كند مي مواظبت ازش

 :گفت پرغضبي لحن با. شد نمي خشمگين حد اين به تا كردم مي نثارش هم را ناسزاها بدترين اگ حتي.  رنجيد بيانم طرز از

 مواظبت ازش چشمم تخم عين خودم. بكشي من رخ به شو عمه نكرده الزم ، مردم من مگه گي، مي مزخرف چرا. دختر كن حيا - 
 صبحي سر. شدي ديگه جور يه تو امروز اصال. يارم درنمي سر ولي بشه، بلند من دست رو بخواد كه كسي اون چشم بتركه. كنم مي

 موقع ، بدي رختشورت تحويل رو چركها رخت خودن خونه رفتي كه بعد. بودي خندون و سرحال رفت مي داشت سامان وقتي
 شده؟ چي بگو راست. خوبم ديوار جرز الي واسه نفهمم اگه من. بود خراب حالت برگشتن

 ، كند رسوايم و بتركد گلويم بغض اينكه ترس از.  فشردم دستم پشت روي بر محكم را ناخنهايم و كردم قالب هم در را انگشتانم
 :گفتم سپس و كند تَر را گلويم تا دادم قورت را دهانم آبِ بار چندين ، كشيدم اي خميازه

 طوالني سفرش كه بار اين بخصوص. شود مي دگرگون طور همين من حالِ ماموريت، رود مي سامان دفعه هر. زنيد مي حرفها چه - 
 .بمانم پيشش مدتي يك بروم خواهم مي كه است همين خاطر به. ست

 :پرسيد و كرد نگاهم چپ چپ ناباوري با

 زير كني مي فكر نكنه. بزني چوب سياشو زاغ بري بيفتي راه دنبالش افتاده يادت تازه. نرفتي باهاش صبح امروز همين چرا پس - 
 نه؟ يا گم مي راست بگو، هان. س بهانه حرفها اين ي همه و شده بلند سرش
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 :دادم پاسخ و نينداختم تا و تك از را خود اين وجود با. خوردم يكه خانجون تيزبيني از

 .ندارم را تحملش كه چيزيست تنها اين چون ، خانجون نكند خدا - 

 بري؟ خواي مي موقع چه حاال. خوبه ديوار جرز الي واسه ، بجنبه گوشش و سر كه مردي. باشي داشته نبايدم - 

 .شدم راهي امروز همين شايد. بهتر زودتر چه هر - 

 :گفت طعنه به و كرد تنگ چشم

 يه حاال. نرفتي خودش با چرا قرارشي، بي قدر اين اگر. بشو هوارش معلق اجل عين بعدش بشه، خشك تنش عرق برسه، بذار - 
 مي اومده؟ سرت به چي ركسانا بگو راست!يخبندون و برف اين تو اونم چي؟ كه كني تعقيبش سايه به سايه بيفتي راه خواي مي كاره
 .بري نبايد نشه، خوب هوا تا. بزني ديوونگي اين به دست ذارم نمي. باشه پريده سرت از عقل ترسم

 :گفتم و نشاندم لب بر لبخندي زور به. كردم مچاله قلبم گوشه در را اندوه و غم

 .آيد مي در هم آفتاب ببندم، را چمدانم و بروم خانه من تا - 

 كن تحمل رو امروز يه. بيفتي راه شب تاريكي تو بذارم ممكنه غير. شده غروب كني، ريس و راست كاراتو تو تا! حرفا چه! واه - 
 و حريص مرداي به برسه چه كنه، مي ديوونه پيرزنو منِ خمارت سياه چشاي اون. بشي ول خيابونا تو بري شبونه نيس صالح. دختر
 ت واسه اگه. رفتن سپردن من به رو تو شوهرت ديگه طرف از ، مادرت طرف يك از. بري االن بذارم تونم نمي. خيابون و كوچه دله

 .سخته چقدر امانتداري كه واي "بگيري جلوشو نتونستي چطور گُنده زن تو پس" گَند نمي بيفته اتفاقي

 :گفتم اعتراض به و گرفت حرصم برداشتش از داشتم، عادت هايش كنايه و نيش به اينكه وجود با

 !خانجون - 

 :گفت و كرد قطع را حرفم

 خودت حرف حرف. رفتي نمي مستقيمي صراط هيچ به و بودي سرخود آستين ت بچگي همون از تو. درد خانجونو بال، خانجونو - 
. ديد نمي رو كس هيچ و جا هيچ چشمت اون از غير. بود دزديده تورو قاپِ كه داريوش ت پدرسوخته پسرعموي اون حرف و بود

 .شد گم غبارا تو و پريد سرت از هواش جوري چه كه ديدي

 گرم را اش چانه شب تا جمله يك همين اما ".  پراندنش سرم از زور به.  نپريد سرم از" گفتم و دادم مي را جوابش خواست مي دلم
 .آمد نمي كوتاه و كرد مي

 :داد ادامه و نشد ساكت
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 چند خودت تو بگه زنش به بعدش بره، بده گاز ماشينش به ، بيفته راه زود صبح سامان شه مي مگه. زني مي گول بچه مگخ اخه - 
 بهونه بي رفتنت كه شه مي راحت خيالم جوري اين. شدم ديوونه سرم، به زده بگو! هوا اين تو اونم! دنبالم بيا بيفت راه ديگه ساعت
 .پريده سرت از عقل و نيس

 بريد، مي زبانش ترمز وقتي. زد خواهد را خودش حرف و داشت خواهد نگه سرپا مرا شب تا بدهم فرصت بهش اگر كه دانستم مي
 .گرفت را حركتش جلوي و كرد مهارش شد نمي ديگر

 :گفت مي داشت كه جوابش در

 .رفته خدابيامرزت باباي كه همونجايي بفرستي بكشي بيرون سينه از دلمو خواي مي نكنه - 

 :گفتم

 .ندارم را كسي عزيز و شما از غير كه من. نكند خدا - 

 .بمونم نگرون دل من نذار و كن صبر صبح تا پس - 

. كنم خلوت رسيده راه از تازه غم با دنجي گوشه در تا داشتم تنهايي به نياز. بروم سفر به شبانه تنها و يكه بود سخت هم خودم براي
 :گفتم و رفتم اتاق در طرف به

 .نمانم لنگ راه بين كه بردارم پول مقدار يك و ببندم را چمدانم ، خودم خانه روم مي من پس - 
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 ، بورد ديگري زن دنبال به و كند رها را اش زندگي و خانه سادگي اين به كه مردي. گرفتم را تصميم اين كه شد چطور نفهميدم اصال
 چه. بود داده خوردم به عشق معجون عنوان به كه اي فريبنده جمالت و دلداگي و عشق همه آن از بعد هم آن خورد؟ مي درد چه به

 موقع در گذشته شب كه چربي لكه يك از چيز همه. كنم رسوايش توانستم سادگي هيمن به و نماند پنهان ابر زير ماه كه شد خوب
 بود پاچه دست پيراهنش شدن دار لكه از قدر آن. شد شروع افتاد، سامان آهاردار سفد پيراهن روي بر خانجون منزل در شام صرف

 .نبود شد، مي اش وفايي بي اثبات و وفاداري دامن شدن دار لكه باعث و ساخته پنهان آن جيب در كه اي نامه فكر به اصال كه

 اصرار كه خانجون اما بدهم، را شستشويش ترتيب تا سپرد من به را آن و پوشيد و آورد بيرون ديگري لباس سفري چمدان از
 :گفت من به خطاب شود، شسته شبانه همان داشت
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 .بشورش كن گرم آب مطبخ تو برو پاشو.  كرد پاكش شه نمي ديگه بمونه اگه چربي لك. ركسانا نكن تنبلي شو بلند - 

 :گفتم حوصلگي بي با

 ولي بشويد، مستوره بدهم درآمد آفتاب وقتي داشتم خيال شده، انباشته ام خانه زيرزمين در چرك رخت كلي. است ديروقت االن - 
 شستن ترتيب و كند گرم آب زيرزمين در وقت اول صبح فردا گذاشتم قرار باهاش. نيست خبري آفتاب از ها زودي اين به انگار
 .بدهد را شان

 .شد مي دخترش داماد رسوايي باعث سفر از قبل و آمد نمي كوتاه ها راحتي اين به و كرد مي پيله خانجون ديشب همان كاش اي

 و گرم كالمش و بود آميز محبت نگاهش خداحافظي موقع در. مانديم همانجا را شب. شود راهي زود صبح سامان بود قرار چون
 .ساخت مي آشكار اجباري هاي جدايي اين از را نفرتش راحت خيلي و مهربان

 بدخوابي و بيداري باعث نوازشها اين تا كوشيد مي و بود حركت در ماندانا گيسوان و چهره روي بر آرامي به نوازشگرش دست
 .نشود

 ساخت؟ پنهان فريب و ظاهرسازي ماسك زير در را واقعي چهره شود مي سادگي همين به يعني

 به و لغزيدند مي كوچه يخزده سطح روي بر اتومبيل چرخهاي زنجير. باريد مي داشت دوباره بود آمده بند گذشته شب كه برفي
 مقصد به سالمت به ا ر او خواستم مي خدا از و خواندم مي دعا لب زير زد، مي شور دلم. دادند مي ادامه حركت به كندي با ، زحمت
 .برساند

 :گفت و كرد زدن نق به شروع خانجون ، شديم تنها كه همين

 .نرسيده دستش به كه مجاني ، رفته باالش پول.  بشور شوهرتو پيرهن برو هستي، چه معطل - 

 وسط از كه اي رودخانه و داشت فاصله مادربزرگم منزل با كوچه يك فقط قلهك دوراهي به نرسيده داوديه ايستگاه در ما خانه
 خودمان منزل به ماندانا بيداري از قبل تا بود بهتر. بخشيد مي محل آن به خاصي صفاي و لطف تابستان، فصل در گذاشت مي خيابان
 چركهاي رخت داشت مستوره. خاست برمي بخار رويش از و بود آمده جوش گرم آب ديگ. بدهم را لباسها شستن ترتيب و بروم
 .داد تكان دست طرفم به زيرزمين پنجره پشت از شدم كه حياط وارد.  كرد مي بندي دسته را رنگي و سفيد

 .بود اش دوري يادآور ، سامان بيوك اتومبيل پارك محل خالي جاي

 برود كار محل به تا شد مي ماشينش سوار و آمد مي پايين ايوان هاي پله از زنان سوت پوشيده، لباس ساعت هيمن در صبح روز هر
 كوچه سر به رسيدن از قبل ترسيدم مي و شد مي كنده جا از قلبم كه رفت مي بيرون حياط از و داد مي گاز سرعتي چنان با. 

 .شود سرنگون
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 .نخورد يخبندان اثر در زمستان در تا بود كشيده تخته حوض روي بر مستوره همسرش كمك به محرم

ز النه در سرما از لو شين سگم و كردن پارس ناي و بود كرده كنداشت را دادن تكان د. 

 :گفتم ريخت، مي طشت در شستشو براي را فاب پودر داشت كه مستوره به خطاب و رفتم پايين زيرزمين هاي پله از

 .نماند باقي اثرش كه بزن چنگ حسابي شده لك كه را قسمت اين. بشور را آقا سيفد پيرهن اول بگير بيا - 

 بود تاشده اسكناس اوقات بيشتر كه را لباسها جيبِ محتويات ، توجه بي كه هميشه برخالف و داد خرج به وسواس بار اولين براي
 :گفت و گشت را سامان پيراهن جيب داد، مي مان تحويل را هايش پاره تكه اتوكشيدن موقع در و كرد نمي خالي

 .كردم مي خيس باهاش كاغذم اين وگرنه بگردم، شو جيب رسيد فكرم به شد خوب خانوم اوا - 

 ايست جرقه نامه آن كه بود شده الهام من به انگار افتاد، شور به دلم.  گرفتم دستش از بود كذايي نامه همان كه را شده تا كاغذ
 حال در محرم دست. كرد مي نگاهم واج و هاج داشت مستوره.  شدم خواندنش سرگرم. ام هستي خرمن كشيدن آتش به براي

 :پرسيد مي كه را مستوره سوال. نبود مهار قابل اشكهايم سيل. ماند معلق هوا در بند طناب روي بر كشيدن دستمال

 شده؟ چي جون خانوم بده مرگم خدا - 

 :كشيد مي فرياد سرم پشت كه شنيدم را محرم صداي. رفتم باال زيرزمين هاي پله از سرعت به و گذاشتم جواب بي

 .نخورين ليز برفها روي باشين مواظب - 

 و اسناد تمام كه جايي به برسانند، سامان كتابخانه به ساختمان دوم طبقه در را خود سرعت به تا داشتند عجله اختيارم از خارج پاهايم
 .شد مي داري نگه كارش ميز كشوي در او ارزش با مدارك

 .نداشت امكان ، ست مخفي انجا در هنوز يا برده خود با را آنها كه مساله اين به بردن پي و بود قفل هميشه مثل كشو در اما

 همسرش به و برده من زندگي در كاغذ آن اهميت به پي محرم رسيد مي نظر به و آويخت بند روي بر و شست را رختها مستوره
 .نشود مزاحمم و بگذارد خود حال به مرا بايد كه فهمانده

 .شدم مادربزرگم منزل به رفتن آماده و شد خشك اشكهايم تا كشيد طول مدت چه دانم نمي درست

 را نامه آن كه را زني دست توانستم مي كاش.  پاشيد غضب و خشم نمك رويش بر و كرد نرت به تبديل را محبت شد مي راحت چه
 كاسه از گشوده او روي بر را لطف در كه را سامان ديدگان و كنم قلم دانسته من بچه پدر مطلق مالك را خود راحتي اين به و نوشته
.  آورم مي چنگشان به باشند رفته كجا هر. كنم مي پيدايشان " گفتم خود با. ببيند را ما از كدام هيچ نتواند ديگر كه بياورم بيرون
 به محكمي سيلي چون را اش پستي شده طور هر بايستي مي اما ، ارزد نمي پشيزي برايم مرد آن وجود ديگر كه است درست
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 مي تُف اي گنديده غذاي چون را او كه هستم من اين و ندارد دخترم و من زندگي در جايي ديگر كه بفهمانم بهش و بكوبم صورتش
 ".اندازم مي دور به و كنم

 و پول به كه شدم نمي مردي زن بودم تو جاي من اگه "گفت بهم شوم سامان زنِ خواستم مي وقتي كه بود خانجون با حق فهيدم حاال
 ثروت.  ديگه خمار چشم يه دنبال ره مي زدي دلشو وقتي بعد و توس شهالي چشماي عاشق امروز چون نازه، مي باباش ثروت

 رو و بر هم تو خواستگار مث كه اين به واي. دلش هواي دنبال ره مي شد دوتا شلوارش كه مرد. ياره مي نكبت ، ياره نمي خوشبختي
 "باشه هوسباز باباش هم و مكنت و مال هم باشه، داشته

 واقعي احساسش كه رسيد فكرم به چطور. خورد مي هدف به ناغافل كه بود موشك يك پرتاب عين درست ام زندگي به او ورود
 .رفت نخواهد هوسراني دنبال به هرگز و دارد فرق ديگر مردهاي با و ست

 باليي و كند گير كوالك و برف در زنجان تهران جاده در ترسيدم مي و زد مي شور برايش دلم صبح روز ان چقدر كه بردم ياد از
 .بيايد سرش

 درك به را معشوقش و او شودو شسته خون با ننگ اين كه بود اين آرزويم تنها حاال و برسد مقصد به سالمت به كردم دعا چقدر
 اين در كه شدي سير جانت از مگر خانجون قول به بروي؟ دنبالش به خواهي مي چه براي" گفتم و زدم نهيب خودم به. كند واصل
 در االن بسا چه و زده را ماموريت قيد شايد. رفته زنجان به زن آن با معلوم كجا از اصال زده؟ سرت به سفر هواي يخبندان و سرما
 .است نوش و عيش سرگرم خودمان تهران همين كنار گوشه

. برگردي ات خانه به مجبوري روز يك باالخره نكردي فكر سامان تو به لعنت":گفتم خودم با و فشردم هم به خشم از را دندانهايم
 دارايي ي همه قيد داري خيال نكند كني؟ نگاه مادرم و خانجون بدتر همه از و دخترت و من چشم تو تواني مي رويي چه با وقت آن
 زندگي در ديگري چيز دخترت از تر ارزش با و عزيزتر مگر چه گر. بگذري چيزها خيلي خير از هوس يك خاطر به و بزني را ات

 ".نيست ات رهايي به اميدي هيچ ديگر گذشتي، ازش سادگي اين به وقتي. رفت مي در برايش جانت داشت؟ وجود برايت

 قبل از تر كمرنگ چربي لكه و بود آويزان بند روي سامان سفيد پيراهن. زدم زيرزمين به سري ، خانجون منزل به مراجعت از قبل
 :گفت سرافكندگي با مستوره. كرد مي خودنمايي دامنش روي بر ننگ لكه چون اش، سينه پيش روي بر

 .بشه نما نخ بود نمونده چيزي كه زدم چنگش قدر اون. نشد پاك كردم كاري هر - 

 :گفتم و افكندم باال شانه اعتنايي بي با

 .سرت فداي ندارد عيبي - 
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 در و ساعت دو يكي همين ظرف كه تغييراتي به پي اش ناداني ي همه با. كرد نگاهم تعجب از شده گرد چشمهاي و باز نيمه دهان با
 فرستاد مي لعنت خود به دل در بسا چه. برد پي ، داده رخ اربابش پيراهن جيب در تاشده كاغذ آن هاي نوشته خواندن از پس اصل
 .ريخته بيرون را آن محتويات لباس شستن از قبل و داده خرج به وسواس بار اين چرا كه
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 يك د كدام هر ماندانا و خانجون.برخاستم دميد كه سپيده. داد نمي را خواب مجال ديدگانم به اشكهايم. ماندم بيدار را شب تمام
 .رسيد مي گوش به يكنواختشان نفسهاي صداي و بودند خوابيده آرام كرسي طرف

 داشتم كه هدفي به مرا و كشيد خواهد طول روز چند سفر اين دانستم نمي درستي به. بردارم همراه زيادي وسايل نداشتم خيال
 .نه يا رساند خواهد

 كرسي لحاف كه همين ، بروم بيرون خانه از مادربزرگم شدن بيدار از قبل تا و كنم حركت صدا و سر بي كوشيدم مي اينكه وجود با
 :گفت و شد خيره من به بازش نيمه چشمهاي الي از ، برخاستم و زدم كنار را

 .شم مي جون نصف من برگردي بري تا. ركسانا بگذر سفر اين خير از بيا - 

 با هم برگشتن.  شوم مي قطار آهن،سوار راه ايستگاه روم مي راست يك. نيست كه قندهار سفر. كرديد شروع شما كه باز بابا اي - 
 .افتد نمي اتفاقي هيچ نزند، شور دلتان. برميگردم سامان

 :گفت نااميدي با

 اين تو كه عقلي بي زنِ دخترِ از مادري، همون دختر تو. گي مي ديگه چيز يه بگم چي هر. شم نمي سفيد چشم تو حريف كه من - 
 برمي سنگ پاره عقلت اون مث هم تو. داشت شه مي توقعي چه مشهد رفته افتاده راه برداشته رو زده بهت بسته زبون رودابه هوا
 موهاي من اومد، گيرت وسيله تو اگه. خدا امون به برو. باشم داشته دلشوره و بخورم دل خون بايد همش كه منه شانس از اينم. داره
 .گرفت مي جلوتو اومد مي برمك برادرت الاقل كاش. تراشم مي ته از سرمو

 :گفتم آرامي صداي با

 اگر هم برمك. ببرد رضا امام حرم زيارت به شفا گرفتن اميد به را رودابه موقع همين سال هر دارد نذر عزيز دانيد مي كه شما - 
 .بگيرد را بزرگترش خواهر جلوي توانست نمي كه من سراغ آمد مي كرد مي رها را مشقش و درس

 شهر تو وقت يه نكنه كه بري بيفتي راه شوهرت دنبال يخبندون و برف اين تو داري نذر هم تو چي؟ تو داره، رضا امام نذر اون - 
 .كنن ش هوايي بهترون ما از غربت
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 :گفتم باشم داشته سخنان به اعتقادي آنكه بي

 .بروم دنبالش خواسته خودش. نيست حرفها اين - 

 .سالمت به برو، خب - 

 لباس دست دو يكي و بود نقد پول چيز هر از تر مهم. شد مي مزاحمم سنگين بار حمل. بردارم همراه زيادي وسايل نداشتم خيال
 .آمدم بيرون خانه از و دادم جا كوچك ساك يك در را همه كه گرم

 در درختان بسته قنديل هاي شاخه. كرد مي بيداد سرما و سوز اما بود، ابر اي لكه بدون و صاف هوا مداوم بارش روز چند از بعد
حسرت 

 .رفته برباد خوشبختي حسرت در من و سوختند مي سرسبزي

 قُرق در خيابان و كوچه انگار. كنم پيدا آهن راه ايستگاه به رفتن براي اي وسيله بتوانم دانستم مي بعيد.  زد نمي پر پرنده خيابان در
 .شوم در به ميدان از سادگي اين به كه بودم آن از سفيدتر چشم من خانجون قول به ولي بود، زمستان

 بر حركت حال در را اتومبيلي چرخِ زنجير گوشخراش صداي شايد تا كردم تيز را گوشهايم و افكندم اطراف به نظري نااميدي با
 .بشنوم جاده زده يخ سطح روي

 به شد مي نزديك داشت كه رنگي آبي فورد اتومبيل چرخ زنجير غژغژ صداي و داد رخ اي معجزه باالخره تا كشيد طول مدتي
 ناباوري و بهت در و كرد ترمز رسيد كه ام قدمي چند به تصورم برخالف اما ".ست شخصي فايده چه":  گفتم دل در. رسيد گوش
 :گفت مي كه لرزاند را گوشم پرده آشنا صدايي

 !ركسانا تويي اين. شود نمي باورم! تصادفي چه - 

 .بود نريخته فرو هنوز بود حايل ما بين سال هفت كه اي شكسته ديوار. كرديم تعجب هم ديدن از اندازه يك به دو هر

 شنيدن انتظار كه دانست مي.  برداشت ميان از شد نمي كه اي فاصله به و انديشيد مي ديوار آن به داشت هم او لحظه آن در شايد
 :گفت و نشد پاسخم منتظر. است نتيجه بي من زبان از كالمي

 خانه حياط ديوار بين صميميت و صفا نشانه به كه دري روي به پدرت. بودي سكوت از دريايي من مقابل در تو ماجرا آن از بعد - 
 را قلبم كودكي زمان از كه مرا احساس نتوانست هرگز ولي بست، را آن هميشه براي زنجير و قفل با و كشيد گچ داشت قرار هايمان

 .برسانمت شو سوار روي؟ مي كجا.  آوري نمي گير وسيله هوا اين در. كند زنجير و غل گرفتار بود كشيده بند به
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 نمي هرگز برسانم، آهن راه ايستگاه به را خود موقع به كه است من شانس تنها اين دانستم مي كه اين وجود با. نداشت امكان اين نه
 از را هم به ما پيوستگي رشته هولناك حادثه آن پيش سال هفت كه بنشينم مردي كنار در كه بدهم را اجازه اين خود به توانستم
 .بود كنده ريشه

 لغزاند مي جاده يخ روي بر را چرخهايش زحمت به و كَند مي جان كنان لك لك كه اتومبيلي طرف وبه گرفتم فاصله داريوش از
 .داد ادامه خود وار پشت الك حركت به و نايستاد اما كردم، بلند دست

 .كند نزديك را دو هاي فاصله آشنا، كالمهاي تكيه از استفاده با تا كوشيد و برنداشت تالش از دست داريوش

 .باال بپر نزدي يخ تا لجبازخانم، - 

 صدايش فقط و داشتم زير به سر. بود كور وي به نگريستن براي ديدگانم. فرورفتند برف در او از گرفتن فاصله حالِ در هايم چكمه
 .ديدم نمي را اش چهره و شنيدم مي را

 :گفت من به حطاب قديمي كالم تكيه همان با دوباره

 قرباني دو هر و نداشتيم گناهي كدام هيچ تو و من هولناك حادثه ان در داني مي كه خودت. گفتم چه نشنيدي مگر خانم لجباز - 
 مي را روشني فرداي انتظار و بودم رفته قزوين به سربازي دوره گذراندن براي اميد و عشق با من. شديم مان پدران كينه و خشم

 به هرگز ديگر و افتاده اتفاقي چه فهميدم و برگشتم وقتي داند مي خدا. بنشينم عقد سفره پاي تو با و برگردم تهران به كه كشيدم
 كه نيست نقاشي بوم روي بر تصويري عشق. بياورند سرمان را بال اين بگذاري توانستي چطور. آمد روزم به چه رسيد، نخواهيم هم
 مي گرم وجودت به حرارتش با و جوشد مي قلبت در كه ست خوني قرمز رنگ به بلكه كني اش آميزي رنگ خودت سليقه به

 .نيست رسمش اين بگويم بهت ندادي اجازه ديدمت دوباره وقتي. بخشد

 نمي كه چيزي تنها به لحظه آن در اما ، ساخت مي زنده را كهنه خاطرات و زد مي جانم به آتش ،سخنانش ديگر موقعيتي در شايد
 :داد ادامه و ننشست ساكت. بود هايم گذشته گور سرد خاك زدن كنار انديشيدم

 باور توانست مي چطور آخر.  پريشان ذهنش و بود مغشوش افكارش. كرد نمي نظري اظهار هيچ و بود داده قضا به تن آقاجان - 
 مي كسي چه بود، ديده صدمه نوعي به كس هر كه گيرودار ان در. دارد نقشي ماجرا آن در شهروز اش ساله يازده پسر كه كند

 .نكن لجبازي ركسانا شو سوار است، زياد گفتني. باشد خورد، مي تو و من به كه اي ضربه فكر به توانست

 قول. ركسانا بده قول":پرداخت مالمتم به و گرفت جان خاطرم در پدرم بيمارگونه و كشيده رنج چهره ، شد سست كه ام اراده پاي
 بعد به لحظه اين از. مادرت هم و تو هم كنيد، گوش خوب. آوردند ما سر باليي چه عمويت خانواده كه نكني فراموش وقت هيچ بده
 مي خاك به شد خواهد كنده ناكامم رامك پسردن خاك به براي كه گوري همان در اش خانواده و برادرم به نسبت را احساسم من
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 خانه حياط بين كه حصاري از ندارد حق كس هيچ. نباشم ،چه باشم زنده من چه. بكنيد را كار همين دارم انتظار هم شما از و سپارم
 ".گفتم چه شنيديد. برود انها سراغ به و بگذرد كشيد خواهم اهللا سيف و خودم

 .شوند نمي نابود و اند مقاوم سالحها ترين كشنده مقابل در و اند كرده تن به آهني زره انگار. سختند جان ها خاطره بعضي

 مي چون. داشتم هراس وي به نگريستن از. بود نكرده مكث نگاهش و چهره روي بر نگاهم هنوز داريوش با برخورد لحظه از
 آن به شان يادآوري و گذاشت خواهد تماشا معرض در را ام زندگي تلخ هاي خاطره سينما پرده مانند درست ديدگانش دانستم
 .بود سوزان هنوز نهادم مي رويش بر كه مرهمي وجود با زخمهايش كه زد خواهد نيشتر قلبم گوشه

 گذشته در انچه با رفتن كلنجار براي فرصتي و بود توانم از خارج رسيده راه از تازه غم سنگيني.  گذاشت مي تنهايم و رفت مي كاش
 .نهاد نمي باقي وبدم داده دست از

 صفر به زندگي به ام دلبستگي.  داشت تسخير در را وجودم ناآشنا و غريب حسي. بود زده يخ چكمه درون پايم انگشتان نوك
 بازيگوش طفلي دست به آسمان اشك انجماد از كه خانجون باغچه ساز دست برفي آدم وجود چون هم من وجود كاش. بود رسديه
 .رفت مي بين از و شد مي آب خورشيد نور تابش محض به بود، شده ساخته

 ديگري وسيله يافتن امكان. دادم مي دست از را زنجان صبح امروز قطارِ. برسم اهن راه ايستگاه به موقع به ديگر كه بود ممكن غير
 و بود حركت يك فقط اما شوم، دور انجا از گريز حال به و برگردم عقب به تا دادم خود به حركتي. نداشت وجود سفر اين براي هم
 .لغزش يك

 .فرستادم بيرون گلويم از را درد ناله برخاستن براي تالش در. كردم حس زانوهايم و دست كف در را شديدي درد

 .بود نگذاشته باقي وجودم در مقاومت براي حسي كشيدم مي كه دردي. برخيزم كه كرد كمكم و گرفت را بازويم زير دستي ناگهان

 :بود مهر از پر و گرم گذشته چون و آرام صدايش

 نمي كه را فاميلي نسبت اما كردي، شوهر رفتي و فرستادي پس را نامزدي انگشتر و حلقه كه است درست. من لجباز عموي دختر - 
 .كشيد مي دردي چه كه پيداست رويت و رنگ از چون شوي، سوار مجبوري بار اين. كني فراموش تواني

 .رساند مي آسمان به را فريادم گرفت، مي قرار زمين با مماس كه همين چون باشد، شكسته پايم ترسيدم مي

 و برگردم عقب به داشتم رو پيش آنچه به نگريستن جاي به كه بودم آن از تر شكسته دل. نداشتم اش همراهي از غير به اي چاره
 .كشم آتش به را قلبم و كنم بريان اجاق، ور شعله آتش روي بر ، داغ روغنِ در هايم كينه و خشم با همراه را هايم حاطره

 ام ياري مقصود به رسيدن در توانست مي داريوش بسا چه. بنشينم پا از سامان ساختن رسوا از قبل و شوم دور هدف از توانستم نمي
 .كند
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 .كرد مي نگاهم داشت چشمي زير و بود مقابلم در رخش نيم. كنم پرهيز وي به نگريستن از نتوانستم بار اين

 مي نظر به قبل از تر تيره صورتش سبزه پوست بود، افكنده سايه اش سوخته اي قهوه ديدگان روي بر چتري ،چون پيوسته ابروان
 چهره جذاب و مردانه حالت در. بود شده هيكل درشت و چهارشانه كرد، انگشتم به را نامزدي حلقه كه اندامي الغر جوان.  رسيد
 .يافت را اش نوجواني نيافته تكامل تصوير از نقشي شد مي زحمت به اش

 :پرسيد و خواند انگيزم حزن سكوت در را افكارم راحتي به چون من، به يا دارد مقابل جاده به چشم نبود معلوم

 كردم؟ تغيير خيلي نظرت به چيه؟ - 

 .شدي جاافتاده و پخته حدي تا خب ولي چندان، نه - 

 شد مجازات به محكوم ناكرده گناه چرا دانست نمي هم هنوز. داشت تفسير هزاران و معنا هزاران كه لبخندي بود، غم لبخندش در
 .سپرد خاك به آرزوهايش ويرانه در را شيرينيش روياهاي و

 به لبها و صورت آرايش و باريك ابروان با ام زنانه يافته شكل تغيير چهره در هم او انگار شد، خيره من به و برداشت جاده از چشم
 :گفت و زد پوزخندي امد، خود به باالخره. گشت بود،مي اش دلباخته كه ام نوجواني تصوير دنبال

 ساده و معصوم حالت آن من اما شدي، زيباتر است درست. كردي فرق خلي تو. است ام جواني اول هنوز چون شدم، پير كه نگو - 
 .داشتم دوست بيشتر را ات دخترانه

 :پرسيد و دوخت صورتم به را اش خيره نگاه تعجب با. شد سرازير اشكهايم و تركيد بغضم

 شده؟ بيشتر پايت درد نكند چرا؟ كني، مي گريه داري - 

 :گفتم و دادم تكان سر

 .نيست حرفها اين نه - 

 يك سفر ساك اين با ، يخبندان و سرد هواي اين توي صبح موقع اين بروي؟ خواهي مي كجا ببينم بگو اصال چيست؟ موضوع پس - 
 افتاده؟ اتفاقي ، پريشاني قدر اين چرا ركسانا، بگو راست. رسي مي نظر به عادي غير و عجيب كمي

 :بود گرفته و خفه صدايم
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 به موقع به و است فايده بي ديگر كنم مي فكر ولي ، شوم قطار سوار كه آهن راه ايستگاه رفتم مي داشتم. زنجان بروم خواهم مي - 
 .رسيد نخواهم آنجا

 داري؟ كار چه آنجا تو! چه براي زنجان - 

 .آنجاست ماموريتش محل اوقات اكثر و كند مي كار راه وزارت در سامان - 

 .داري ماندانا نام به دختر يك كه شنيدم ناهيد عمه از كجاست؟ ماندانا دارد؟ تو رفتن به ربطي چه او مامورين خب - 

 در رودابه با رضا امام تولد زمانِ سال هر دارد نذر چون عزيز كه اي شنيده هم را اين ناهيد عمه از البد. خانجون پيش گذاشتميش - 
 .كنند مي زندگي آنجا انها و ست مشهدي آزيتا شوهر كه آورده شانس عزيز. اند رفته مشهد به بابك با هم امسال. باشند حرم صحن

 ات زندگي از و سعادتمندي شنوم مي وقتي. فاميل همه مورد در نه كنم مي سوال ازش تو مورد در فقط من. دانستم نمي را اين نه - 
 ام شنيده.  باشم نداشته را ات خوشبختي آرزوي نبوديم، هم قسمت ما اگر ندارد دليلي. كنم مي آرامش احساس هستي راضي

 .رود مي باال پارو از پولش و است دار كارخانه پدرشوهرت

 :گفتم كنان هق هق و كشيد آهي

 خوشبختم؟ من تو نظر به - 

 .داري راهي به سر و خوب شوهر گفت مي ناهيد عمه ؟ نيستي مگر - 

 .نه ديگر حاال ولي كردم، مي را فكر همين هم خودم ديروز تا - 

 :پرسيد حيرت با آميخته لحني با سپس. كاست اتومبيل سرعت از و شد كند گاز پدال روي بر پايش فشار

 افتاده؟ اتفاقي چه ديروز مگر چرا؟ - 

 :گفتم و آوردم بيرون را كذايي نامه آن بود، دردناك هنوز كه ام ديده آسيب دست با

 .چيست دردم بفهمي شايد ، بخواني را نامه اين و كني پارك جايي يك اگر - 

 .شد خواندنش سررم و گشود را نامه سپس. كرد پارك شميران قديم جاده كناري حاشيه در را اتومبيل معطلي بدون

 خانواده كه بود مردي كنار در نشستن اشتباهم اولين شايد. نه يا كنم مي درستي كار دانستم نمي. كردم مي نگاهش درگم سر و گيج
 بود ام زندگي شريك انتخاب در من شكست دليل كه رازي برمالساختن اشتباهم دومين و بودند شده طرد مادرم و پدر طرف از اش

 .بود پرچين اش پيشاني و گرفته اش چهره اما ببينم، عيان لبانش روي بر را پيروزي لبخند داشتم انتظار
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 از را مزاحم شيئي كه ين مانند درست آشكار غضبي و خشم با سچس. پرداخت آن مرور به دوباره و رساند پايان به را نامه خواندن
 .شد مي خارج لبانش ميان از زحمت به كلمات و بود گرفته صدايش. نهاد اتومبيل صندلي روي بر را آن راند مي خود

 ممكن چطور آخر. خوشبختي تو الاقل كردم مي خيال كه بگو مرا. كشمت مي وگرنه ، نياورم چنگت به كه كن دعا. پست شرف بي - 
 اگر. نداند را بدل و اصل جواهر بين فرق و باشد كور كه اين مگر. برود هوسراني دنبال به هم باز تو مثل زني داشتن با مردي است

 .نشده فرارشان محل به اي اشاره نامه در اند؟ رفته كجا به داني مي كجا از آنهاست، تعقيب هدفت

 :داد ادامه و نشد پاسخم منتظر. كنم خارجش توانستم نمي و بود خورده گره گلو در صدايم

 ديگري جاي. ببرد كارش محل به خود با را اش شرفي بي سند كه باشد احمق خيلي بايد سامان. باشند رفته آنجا به دانم مي بعيد - 
 برود؟ آنجا در شدنشان پنهان احتمال كه رسد نمي نظرت به

 بزنم چوب را سياهش زاغ نيفتادم فكر اين به هم لحظه يك حتي مشتركمان زندگي مدت تمام در. دادم تكان سر نفي عالمت به فقط
 كنم باور نداشت امكان كه داد مي نشان شيدا و واله را خود ظاهر در قدر آن. باشم اش وفايي بي اثبات براي مدركي يافتن فكر به و

 .شده بلند سرش زير

 :گفت مي كه شنيدم را داريوش صداي دوباره

 مي پيدايش باشد كه جا هر.  آيم مي باهات نشان كه را دنيا كجاي هر. هستم تو اختيار در من بعد به لحظه اين از صورت هر در - 
 .دارد اي مزه چه زنش به خيانت كه فهمانم مي بهش و كنم

 :گفتم و ساختم رها مزاحم گره آن قيد از را صدايم باالخره

 .تو به نه دارد ارتباط من به مساله اين.  شوي ماجرا اين درگير تو گذارم نمي نه،نه - 

 تصور اين مبادا. بود خواهم هم اين از بعد و بودم ات حامي هميشه كودكي زمان از. بداني جدايم خود از تواني نمي و هستم تو من - 
 برايم گذشته مانند هم هنوز چه گر. كنم خود ان از و برهانمت او قيد از كه است اين تعقيبش از هدفم كه باشي داشته را غلط

 نه بدهي، من نشانِ را نامه كرد واردت كه حسي آن. كنم تجاوز ممنوع عشقي حريم به بخواهم كه نيستم سامان من ولي عزيزي،
 به كه را كسي آن حقِ تا بردي مي پناه من به شد، مي آزارت باعث كسي وقتي كودكي زمانِ در كه بود حسي همان ، ديگري كس
 نمي قطار به ما. شود آب پر كه است قشنگت چشمهاي آن از حيف نكن گريه.  بگذارم دستش كف كند، اذيتت داده اجازه خود
 هر. برم مي زنجان به را تو خودم ماشين با شده طور هر شويم، كوالك و برف گرفتار راه بين در ترسم مي كه اين وجود با. رسيم
 .رسد نمي نظرم به ديگري جاي تعقيب شروع براي ولي كنيم، پيدايشان آنجا است غيرممكن مطمئنم چند

 تنها. شود حل بايد خودم دست با و است من مشكل اين. بيايي همراهم كنم وادارت كه ندادم نشانت قصد اين به را نامه ان من - 
 .بروم سفر اين به اتوبوس با انجا از تا برساني العماره شمس گاراژ به مرا كه است اين دارم ازت كه خواهشي
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 :گفت مصممي لحن با و داد تكان سر اعتراض عالمت به با چندين. نرفت بار زير

 دراز تعقيب اين راه. هستم باهات آخرش تا اول از من. بكشم كنار كه بخواهي ازم تواني ،نمي كردي ماجرا اين وارد مرا كه حاال - 
 .رسيد خواهي مقصود به ها سادگي اين به نكن فكر. است

 دهي؟ مي جوابي چه ات خانواده به. شدم كارت مزاحم من و رفتي مي جايي داشتي االن چي،البد خودت زندگي و كار پس - 

 تهران به مادرم و پدر ديدن براي هفته آخر.  است قزوين كارم محلِ. بدهم پس حساب آنها به بخواهم كه ندارم اي خانواده من - 
 .قزوين برگردم داشتم قصد تو ديدن از قبل و بودم امده

 .كن پيدا برايم سفر ادامه براي اي وسيله بعد به انجا از.  آيم مي همراهت همانجا تا فقط پس - 

 :گفت و ورچيد لب

. نبودم هم اول از ركسانا، نيستم راه نيمه رفيق من. كني معين تكليف برايم تواني نمي تو و است مربوط خودم به ديگر يكي اين - 
 نه؟ يا كند مي درد هنوز. است چطور پايت و دست رساتي كنم، باز را دلم درد سرِ هم من كه نيست مناسب موقعيت االن بگذريم

. نيست پذير درمان نشيند مي دل به كه دردي اما ، است تحمل قابل خوردن زمين درد. بودم كرده فراموشش بخواهي را راستش - 
 : شاعر قول به

 برآيد آسان خاري پا به گر خلد

 نشيند دل بر كه خاري به سازم چه

 :گفت دلسوزي با آميخته لحني با

 .نداشتي آرامي خوب ديشب شود مي معلوم افتاده گود چشمهايت زير.آيي مي خسته نظر به. نيست حرفها اين وقت حاال - 

 .بخوابم نتوانستم اصال!  آرام خواب - 

 .بخوابي كن سعي و بگذار هم روي را چشمهايت بده، تكيه صندلي پشتي به را سرت پس - 

 را هايي خاطره و برگشتم گذشته به بودم نهاده سر پشت آنچه از گريز سال چند از پس و خواباندم هم روي بر را چشمهايم پلك
 .آوردم ياد به داشتم پروا آنها به انديشيدن از كه
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 .بودند بريده داريوش پسرعمويم نام به مرا ناف تولد زمان ها قديمي قول به يا كودكي دوران همان از

 شده نافم بريدن باعث كه شدم مي متنفر داريوش از زباناطرافيان از شنيدنش موقع در و نميفهميدم را جمله اين مفهوم بودم كه بچه
 .نيست رويش بر جراحتي شوم مطمئن تا گذاشتم مي شكمم روي بر دست و

 توانستم مي راحتي به ايستادم مي ايوان روي وقت هر و بود هم ديوار به ديوار شميران قديم جاده اول حقوقي خيابان در ما خانه
 .كنم تماشا را آنها منزل حياط

 .شد مي به خانواده دو بيشتر نزديكي باعث مساله همين و بودند خاله دختر عذرا عمو زن و مادرم

 .نشود پيشكش ديگري خانه به آن از ظرفي و شود پخته دونفر اين از يكي منزل در غذايي نداشت امكان

 زمان كار اين از فراغت محض به و شدند مي فرنگي گوجه رب پخت سرگرم هم كمك به و زدند مي اجاق حياط در تابستان اواخر
 .رسيد مي فرا سبزي كردن خشك و گذاشتن ترشي

 و باشد داشته خود تسلط تحت را بقيه تا كوشيد مي بود بزرگتر ما همه از كه داريوش. بود ها بچه بازي محل خانه دو هر زمين زير
 .شود گروه رهبر

 و آزيتا خواهرم حسادت تحريك حس باعث مساله اين و كرد مي اعالم برنده مرا دليل بي و ناجوانمردانه جمعي دسته دربازيهاي
 .انگيخت مي بر بود كوچكتر داريئش از سال يك كه را بابك برادرم خشم اتش و شد مي شيرين عمويم دختر

 اب را دهانم خوردنشان هوس ديدم مي دور را بزرگترها چشم كه همين.نداشتند خالصي دستم از شمعداني و ياس گلدانهاي خاك
 به را خود بود مواظبم چشمي چهار هميشه كه داريوش اوقات اكثر. ميبردم دهانم طرف به و داشتم مي بر ان از مشتي.انداخت مي
 :گفت مي زنان تشر گرفتو مي دستم از را ان خشم با و رساند مي من

 .بخوره خاك كسي ديدي كجا تاحاال.ميكروبه و مرض از پر ها خاك اين نميدوني مگه- 

 مي من سوي به را وي كه كششي اما بود نامفهوم برايمان داشتن دوست و عشق احساس هنوز سال نه او و داشتم سال شش موقع آن
 .بود احساس بيان نوعي خود گذاشت آن بر بشود نامي كه آن بي بردم مي خود به اش توجه از كه لذتي و كشاند

. افتادم مي گريه به بگيرم را انها از يكي نميتوانستم كه اين از و كردم مي طاليي پر قرمز هاي پروانه دنبال به خانه باغچه در كه وقتي
 :گفت مي و داد مي فرار دستم كف در اورد مي چنگ به كه را كدام هر و پرداخت مي شكارشان به ام دلجويي براي

 .تو ماله بگيرش بيا- 
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 :گفت مي ترشرويي وبا ورميچيد لب بود كوچكتر من از دوسال آزيتا

 .بگير من واسه هم چي؟يكي من ركساناستپس مال خوب چيزهاي همه چرا- 

 :داد مي پاسخ و افكند مي باال شانه حوصلگي بي با داريوش

 .ديگه وقت يه براي باشه شدم خسته ديگه االن- 

 لبانش روي بر را چوبي نبات آب شيريني كه حالي در و گرفت مي ماتم ايوان روي بر زده غم. شد مي دلخور آزيتا كه بود موقع ان
 .كشيد مي سياهش چشمهاي پلك روي بر اندوه از اي سايه ليسيد مي

 .كرد مي مشغول خود به را فكرم روز و شب كه رويايي بود گانه بچه روياي يم شذن بزرگ آرزوي

 شباب فصل حال پرشور و دراز و دور روياهاي كرد مي درست بريمان عموعذرا زن كه بدشكلي اي پارچه عروسكهاي با بازي مامان
 .داشت عهده به اول نقش داريوش هميشه ها رويا اين ور كشيد مي تصوير به است راه در پنداشتم مي كه را

 و دست كردن پاره تكه از پس و افتاد ام اي پارچه عروسك جان به عزيز خياطي باقيچي كه رساند جايي به را كار آزيتا حسادت
 .افكند اي گوشه به را اش تكه هر پايش

 پوست و رسيد دادم به داريوش برخيزم بمثل به مقابله به تا نميداد امانم گريه كه حالي در محبوبم بازي اسباب الشه ديدن به
 :وگفت كرد سرخ سيلي با را آزيتا گونه رنگ صورتي

 .بته حسوديي دونم مي كارتوست- 

 .شد گالويز دايوش با اش خورده كتك خواهر از طرفداري وبه آمد جوش به بابك ام ساله هشت برادرم غيرت رگ

 واي. نشود زخمي ديگري آن پاي و دست و نيايد ها بچه از يكي دماغ از خون كه نبود روزي. شد مي تكرار روز هر صحنه اين مشابه
 .شدند مي اضافه جمع اين به هم ناهيد عمه شيطان پسرهاي كه روزي به

. بكشند را همديگر گيس ها دختر و بيفتند هم جان به لگد و مشت با پسرها تا بود كافي عذرا عمو زن و عزيز غفلت لحظه يك فقط
 .داشت پي در را وآشتي بود آني ها قهر

 به افكارم مانند درست ام برجستگي بدون و سره يك اندام و كشيدم مي قد. يافت مي تحقق داشت شدن بزرگ روياي كم كم
 .شد مي تحول دچار تدريج

 دستمال قاب چربي بوي اش اي پارچه بدن كه بدتركيبم و قواره بي هاي عروسك از. نداشتم كودكانه هاي بازي به ميلي ديگر
 .امد مي بدم ميداد را عزيز شپزخانه?
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 همبازي چشم به او به توانستم نمي ديگر. نامانوس و دورگه اش گانه بچه نازك صداي و بود شده سبز داريوش هاي لب پشت
 مي فرا را وجودم وي با شدن روبرو موقع در رسيده راه از تازه و اشنا نا شرمي با همراه غريب احساسي. بنگرم كودكي دوران
 .گرفت

 و شناختم نمي داد مي را اهللا سيف عمو و اقاجان تن عرق بوي بدنش و ميزد پارافين روغن اش خرمايي مجعد موهاي به كه را جواني
 .يافتم نمي وجودش در بود ام حامي بچگي زمان در كه اي بچه پسر شرارتهاي از اثري

 .داشت مي برحذر وي با ماندن تنها از مرا و بود هم با ما ارتباط مواظب مادرم

 :گفت مي و ميكرد صدايم زنان تشر شوم نزديك بود ها بچه اجتماع محل هم هنوز كه زمين زير به خواستم مي كه همين

 .برس ات درس مشق به برو كني انها قاطي را خودت كه نيستي بچه ديگر تو بكش خجالت- 

 پيوستگي لذايذ از بسياري از جدايي يعني ها بزرگتر دنياي به ورودم كه واقعيت اين لمس از. شد مي تلخ بزرگشدنم شيرين روياي
 را ات خنده هاي قهقه بگيري فاصله مخالف جنس از بايستي مي كه است اين مفهومش واقع در و خيالي بي دوران حال شور و ها

 اين از را حالم بنشاني لب گوشه بر مليح لبخند با كه باشد اين ات شادي ابراز العمل عكس تنها نزني حرف بلند ندوي كني كنترل
 .زد مي هم به بدنم فيزيكي تغيرات

 را او پنجره پشت از گاه. است دلخور امده بوجود هاي محدوديت و شده ايجاد ما بين كه اي فاصله از هم داريوش رسيد مي نظر به
 .بپيوندم آنها وبه بشنوم هم من تا زد مي صدا را برادرانم بلند صداي وبا شد مي زيرزمين وارد ها بچه ساير با همراه كه ديدم مي

 رفتن پايين براي خود از حركتي كه اين از قبل اما بردم مي لذت اش دورگه صداي شنيدن واز كردم مي تماشايش دور از حسرت با
 :گفت مي اعتراض به عزيز بدهم نشان او توجه جلب طريقي به يا

 .بجنبد گوشش سر دختر دارد معني چه كن حفظ را وقارت و سنگيني بگويم بهت بار چند كنار برو پنجره پشت از- 

 بجنباند سرگوشش دختر اگر دارد عيبي چه كردم فكر خود با و نبود مفهوم برايم جنبيدن سروگوش اصطالح هنوز سيزدهسالگي در
 رنگ به رنگ دليل به كرد فاش را عشقم راز ام دروني هيجانات كه زماني سالگي پانزده در ولي دهد حركت سو وان سو بهاين و

 .بردم پي وي از دوري زمان در ام دلتنگي و داريوش با شدن روبرو زمان در قلبم تند تپشهاي و شدن

 خيابان در شاهدخت دبيرستان به رجبعلي درشكه با آزيتا و من صبح روز هر.  باشيم تنها هم با تا امد نمي پيش فرصتي وقت هيچ
 بچه با صحبت اجازه نه. بود پدرم كنترل در ها وامد رفت. گشتيم مي باز خانه به وي همراه به كالس تعطيل از بعد و ميرفتيم اباد شاه
 .را تحصيل دوران دوستان و ها همكالسي با امد و رفت اجازه نه و داشتيم خيابان و كوچه در را خودمان محله هاي
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 خود حصار در را رنگارنگ هاي بنفشه اورشان سكر بوي با اطلسي گلهاي. بود ساخته زنده ماه ارديبهشت در را درختان روح بهار
 .ساختند مي پراكنده چمنها روي بر را گلبرگهايشان باد وزش هر با محمدي گلهاي و بودند گرفته

 اورد در صدا به را در كوبه كهĤزيتا همين. ساخت مي طراوتشان پر و نشست مي برگها و شاخ روي بر شبنمي چون باران نم نم
 .گشود رويمان به را در بود بازي طناب سرگرم حياط در كه رودابه ام ساله چهار خواهر

 :وگفت داد تكان دست طرفمان به داشت لب بر داري معني لبخند و بود ايستاده ايوان پله روي كه عذرا عمو زن

 نازنينم؟ خوشگل چطوري- 

 با او چون رفت مي شمار به هم با وپسر مادر مشترك وجه تنها كه بود داريوش چشمهاي همرنگ جذابش سوخته اي قهوه چشمان
 مادر تا داشت شباهت پدرش به بيشتر مجعد خرمايي موهاي و گوشتي بيني بلند قد

 :كرد زمزمه گوشم كنار آزيتا

 .انها مال لبخندت ماست مال ات بدعنقي. شكفد مي گلت از گل ميبيني را عمو زن كه همين شده؟ چي ها - 

 :دادم پاسخ رسيدم كه ايوان نزديك به خواهرم كنايه و نيش به توجه بي

 جان عمو زن خوبم - 

 :گفت و بوسيد را ام گونه

 .من خوشگل سياه چشم ميبينمت شب- 

 مي عتابش و خشم از هميشه.فروريخت قلبم. دارد من به چشم و ايستاده تر عقب قدم چند كه ديدم را مادرم كردم بلند سركه
 .بدهم دستش به شماتت براي اي بهانه ميترسيدم هم باز بود نزده سر ازم خطايي كه اين وجود با ترسيدم

 .نداشت را مالمتم خيال و بود بشاش و سرحال بار اين تصورم خالف بر

 :پرسيد رسيدم كه نزديكش به

 رفت؟ كجا رجبعلي- 

 .اقاجان سراغ برود نداريد كاري اگر بپرسم شما از گفت.است در جلوي جا همين- 

 .دارم كار باهاش بيايد كن بروصدايش- 
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 .زد صدا را رجبعلي بجنبم كه اين از قبل و كرد پيشدستي ازيتا

 كه فهميد ميشد لبها حركت فقط گفتن سخن موقع در و بود پنهان رنگ ذغالي سبيل و ريش از انبوهي زير در رجبعلي نازك لبهاي
 .دارد قرار اش چهره مقطه كدام در

 :پرسيد و اورد فرود مادرم مقابل در تعظيم عالمت به سري

 بزرگ؟ خانوم بود امري- 

 را صديقه بزن ات خانه به هم سري يك. كند خريد برايم امدن موقع تا بده بهش را كاغذ اين و داريم مهمون شب بگو اقا به- 
 .من كمك اينجا بيايد بفرست

 را روزمره هاي كار تنهايي به خودش داشت دوست معموال چون كرده خبر را صديقه مادرم كه است مفصل مهماني شد مي معلوم
 .نگيرد كمك كسي از و دهد انجام

 درشكه هم كه رجبعلي معموال و داشت فروشي بلور كوچك چارسوق نزديك ها بزاز بازار پايين در الدوله حاجب تيمچه در پدرم
 .رفت مي او دنبال به خانه به ما رساندن از بعد هميشه منزل باغبان و شاگرد خانه هم و بود اش چي

 .باشيم داشته هم ديگري مهمانهاي بايستي ولي امدند مي هم انها پس ميبينمت شب بود گفته رفتن موقع عمو زن

 :پرسيدم نوشيدن حال در و كردم داشت تكيه ديوار به ايوان طاقي زير كه اي كوزه اب از انباشته را ليوان

 داريم؟ مهمان امشب مگر- 

 برق درشتش سياه چشمان كه حالي در نميگرفت ارام هم لحظه يك حتي و نداشت ها بچه پسر از كمي دست شيطنت در كه رودابه
 :گفت زد مي

 .بخورن شيريني بيان خوان مي مهمونا- 

 :وگفتم خنديدم

 .خورند مي شيريني مهماني توي معموال خب- 

 :گفت بازي طناب حال در

 .بخورن شيريني تو واسه بيان خوان مي گفت عذرا عمو زن اخه- 
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 قرمز رنگ هايم گونه روي بر شرم وسرخي واداشت حركت به سينه درون كنان نوازش را قلبم ماليمي نسيم چون شادي از موجي
 .پاشيد

 "كنم مي فكر من كه باشد همان خانم عذرا منظور است ممكن يعني"

 :پرسيد مادرم ار و خنديد لبي زير ازيتا. نشود حالم دگرگوني متوجه تا افكندم زير به سر. دزديدم مادم نگاه از را نگاهم

 ركساناست؟ از خواستگاري براي امشب عزير؟مهماني گويد مي راست رودابه - 

 :گفت جواب جاي به عزيز

 اينا ناهيد و مادرش عذرا. نيستند دونفر يكي مهمانها داريم كار خيلي كه بخوريد را غذايتان سفره سر برويد ها حرف اين جاي به- 
 .فاميل بقيه دنبال بفرستم بايد هم من كرده خبر هم رو

 را قابلمه و ديگ. چرخيد مي خودش دور جهت بي. بود داشته برش هول و بود دستتپاچه عزيز نبود غريبه خواستگار اينكه وجود با
 باز و نوشت را خريد ليست بار سه. باشد كسر و كم چيزي ميترسيد.گرفت مي ايراد بقيه كار از. ميداد فرمان همه ه. ميزد هم به

 .كرد بازار روانه را رجبعلي دوباره و اورد كم قلم چند چهارم دفعه

 از خاصي موارد در فقط كه خانه صندوق زنجاناز كار مليله هاي ه انگار اوردن بيرون موقع. بود كالفه و ريخت مي رويش سر از عرق
 .شكست را انها و كرد سرنگون را روس كار بلند پايه هاي خوري شربت از تا دو شد مي استفاده انها

 :كشاند انجا به مارا فريادش صداي

 خرده اين بيايد انداز خاك جارو با بزنيد صدا را صديقه تان كدام يك الاقل. كند كمك من به ايد نمي كس هيچ هاكجاييد؟ دختر- 
 .كند راجمع ها شيشه

 تقال به بيشتر را عزيز و كرد مي تر خراب را كار زدن طعنه و دادن فرمان براي باطن ودر بود امده كمك براي ظاهر در كه خانجون
 :بود اين زبانش ورد. داشت مي وا

 ولي پالسه خونت تو هرروز درسته. ت جاري يا باشد خالت دختر كنه نمي فرقي خواسگاره خواسگار شه مي دير داره طوبي بجنب- 
 جمع پرتهاشونو و خرت امروز يه بگو ها بچه به.بندازه برق جارو همه صديقه بده كنه مي نگاه ت زندگي خونه به ديگه جور بار اين
 رو عذرا دخترش و خواهرم من. كنه مي كار جا همه چشمشون راهرو از شدن رد موقع خب اما باال طبقه رن مي مهمونا درسته كنن
 عذرا مادر عفت همين.گفتن ليچار واسه ده مي جون زبونشون و داره شيشه خرده دوشون هر جنس دونم مي و ميشناسم خوب
 پاتوق كه شاهدخت دبيرستان فرستاده دختراشو نكرده خوبي كار طوبي"گفت بهم پيش هفته يك كه بود قالبم يك در جون خواهر
 مي متلك و ميرن رژه وبرشون دور جوري چه ببين اونجا برو تعطيلي موقع روز يه فقط اباده شاه و االسالم ظهير هاي فكلي جوجه
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 چه هر دختراتم. برو شون صدقه قربون و بگو بهشون جون عذرا و جون خاله نشين هي. بشناس خالتو دختر و خاله حاال"پرونن
 تافته من دختراي كه نگو. كنن مي رديف سرشون پشت مفت حرف هزارتا خودمون فاميل همين وگرنه. بهتره بدي شوهر زودتر
 طوبي؟ ميگم چي فهمي مي. شده خراب زمونه.ن بافته جدا

 :گفت حوصلگي بي با عزيز

 مي شير بوي دهانش و است سالش سيزده تازه. ماند نمي شوهر بي هم يكي ان. شده باز يكي اين بخت كه حاال. خانجون ميفهمم - 
 .دهد

 .مونده شير نه بده تازه شير بوي هميشه كاش- 

 :گفت رنجش با آميخته بالحني عزيز

 ؟!ميزنيد حرفها چه خانجون واي- 

 از بعد كمان رنگين چون سالگي پانزده.شد مي باز داشت هايشان غنچه كه دوختم محمدي گلهاي به وچشم ايستادم پنجره پشت
 .ميĤمد در رنگي به لحظه هر و ملون ام دروني هيجانات و بود رنگ هفت باران

 

6 

 

 هم دنبال به حياط در و نداشتند را گيري تصميم حضوردراين حق ها بچه.ميخورد رقم داشت ماِ  سرنوشت پذيرايي، سالن در باال آن
 پاهايشان زير را انها و سوخت نمي بنفشه و اطلسي و سرخ گل هاي بوته حال به دلشان اصال. بود گرم بازي به سرشان و دويدند مي
 .ميكردند مال لگد

 .ميكردن درددل هم با و بودند نشسته فرش روي ايوان در صديقه، جوشان سماور كنار در شيرين عمو دختر و آزيتا

 .برسانند آسيب گل هاي بوته به نگذارد و كند كنترل را ها بچه تا ميكشويد بود گياه و گل عاشق كه بابك ام ساله هفده برادر

 هم با ها بزرگتر از ترس بدون اول طبقهِ  نشيمن اتاق در ميتوانستيم هم ديدار از شدن منع از پس وداريوش، من كه بود بار اولين
 .باشيم تنها

 آنجا در آنچه از شايد تا ميكردم تيز را گوشهايم چه هر. است خبر چه باال آن بدانم بودكه آن از مانع ها بچه داد و جيغ صداي
 نميشنيدم ،چيزي شوم باخبر ميگذشت
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 .باشد داشته گيري تصميم اين موثريدر نقش ميخواست كس هر و ميزدند حرف هم با همه

 مزه مرتب كه خانجون مادربزرگم صداي و ميرسيد گوش به اطرافيان همهمه ميان در بود گو بذله و حرّاف كه ناهيد عمه صداي فقط
 .پراند مي

 استفاده مورد كمتر ديگر موارد در دار، رودربايستي و رسمي هاي مهماني از غير به دوم طبقه در تو در تو و بزرگ پذيرايي سالن
 به وادار را صاحبخانه نميديدند لزومي و ميشدند پذيرايي نشيمن اتاق در اول طبقه همان در اكثرا خودماني مهمانهاي و ميگرفت قرار

 .كند هموار خود بر را باال طبقه تا مطبخ از مدآ و رفت شكنجه تحمل

 به رسيدن آرزوي پيش مدتها از اينكه وجود با. بود كشيده شرم از اي پرده داريشو و من بين ، حرف دنيا يك اندازه به گرم سكوتي
 :گفت و شكست را سكوت او باالخره. بگشايد گفتگو به زبان ديگري آن بوديم منتظر كدام هر داشتيم را لحظه اين

 نميگويي؟ چيزي و ساكتي چرا - 

 :دادم پاسخ ميپيچاندم، انگشت دور به را ام بافته موهاي كه حالي در

 است؟ خبر چه باال آن چيست، موضوع ، بگويي چيزي تو بودم منتظر - 

 :گفت تعجب با و خنديد لبي زير

 بشنوي؟ خودم زبان از ميخواهد دلت يا ، است خبر چه باال آن نميداني واقعا - 

 .ميزنم حدس فقط نميدانم، درست - 

 .بروم قزوين شودبه توراحت جانب از خيالم اينكه از قبل نميتوانستم من - 

 :پرسيدم زده حيرت

 داري؟ كار چه آنچه چه؟تو براي! قزوين - 

 مرد با را تو ببينم و مكن صبر نميتوانم من. بيفتد است ممكن اتفاقي هر نيستم، اينجا كه درمدتي.آنجاست ام سربازي خدمت محل - 
 مالِ شوم مطمئن وقتي. بيايند خواستگاري به سفرم از قبل كردم وادار را مادرم و پدر همين خاطر به. اند داده دست به دست ديگري

 .شوم سفر عازم راحت خيال با ميتوانم مني،

 تارش و تيره كشيد، سياهي پرده بود رقصان شعف و شور از كه قلبم درو ،به نهان اندوهي و غم. گرفت دلم اش دوري فكر از
 .نشاند لبانم روي بر را آه كلمه و ساخت
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 !آنجا؟ چرا - 

 .شود طي بايد كه است دوراني اين باالخره.آيم مي تهران به و ميگيرم مرخصي بتوانم وقت هر. نيست زيادي راه - 

 .بودند هايم گونه روي بر شدن جاري آماده آرام آرام اشكهايم و شكست مي داشت گلويم بغض

 كني؟ خدمت تهران از دور مجبوري - 

 شدي؟ ناراحت. نيست ديگري چاره و ست اجباريِ  خدمت نامش باالخره - 

 :دادم پاسخ اي كرده بغض صداي با

 .شدم ناراحت كه البته - 

 .ميرفتي ديگري راه از و زدي مي گريز شوم نزديك بهت ميخواستم وقت هر. باشد مهم برايت نميكردم فكر - 

ِ  پست وقتي حتي. بجنبد گوشم سرو و بپلكم فاميل پسرهاي وبر دور نبايد و نيستم بچه ديگر ميگفت عزيز. نبود خودمِ  دست - 
 ".كنار برو پنجره جلوي از "ميزد فرياد آمدو مي در صدايش كنم تماشايت دور از تا ايستادم مي پنجره

 پس بريدند، من نام به را نافت و گرفتند هم با خانواده و د تولدت زمان در كه بود تصميمي اين. هستي خودم نامزد تو! چرا؟ آخه - 
 بدهند؟ من به را تو نميخواهند و برگشته نظرشان كنند؟نكند طورمحدودت آن داشت دليلي چه

 .ميشود معلوم ديگر ساعت چند تا سوال اين جواب - 

 .ميزد فرياد داشت آزيتا و ميگرفتند كشتي داشتند حوض كنار رامك وبرادرم شهروز

 ا ميكنيد؟ كاريست چه اين - 

 .حوض لبه ميخوردبه سرتان بخوريد زمين ر

 :گفت حسرتي پر لحن با داريوش

 ي همه از كه است شهروز نوبت ديگر شديم، بزرگ بابك و من كه حاال. تو حامي و بودم ها بچه فرمانده من كه بخير زمانها آن ياد - 
 .است بزرگتر آنها

 .بدهد ها بچه از يكي يا خودشِ  دست كار آخر ميترسم. ندارد آرامش و است شَرتر همه از كه بيني مي - 

 .ميشود چه خواستگاري نتيجه كه است اين مهم فعال. بگذريم حرفها اين از راست بهت.  نزن بد نفوس - 
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 :گفت و زد صدايش داريوش آمد، پايين ها پله از خالي سيني با صديقه

 ميگفتند؟ چه شنيدي تو - 

 :داد پاسخ ترديد با

 آقا كنيم صبر بهتره ميگفتند بزرگ آقا. بذارم پنبه نميتونستم كه توگوشام خب ولي بايسته، گوش آدم نيست خوب. آقا بگم چه - 
 .خدمت ره مي راحت خيال با اون كنيم عقدشون اگه گفتن مي اله سيف آقا اما برگرده، خدمت از داريوش

 :پرسيدم صبري بي با

 شد؟ چي آخرش نفهميدي - 

 .پايين بيام شدم مجبور چون ديگه، نه - 

 .ميگويند چه ببين باال برگرد اي بهانه به يك به - 

 :گفت و زد صورت به چنگ

 دوتا شما كه اينه موضوع اصل. باشين داشته صبر كمي يه. بيرون بندازه و من بگيره دستمو خانوم ميخواي. بده مرگم خدا وا - 
 .نيس مهم ، زودش يا دير.همين قسمت

 .رفت بيرون اتاق از و كرد محكم كمر ،پشت بود شده شُل كه را چادرش گره

 :گفت نااميدي با آميخته لحني با داريوش

 كافي اندازه به هنوز تو و من او نظر به شايد. ندهد رضايت ها زودي اين به و بيندازد پايمان جلوي سنگ نصرت عمو ترسم مي - 
 تكه خاطر به كه روز آن كرد وادار مرا كه اسحاسي اما بيايد، مسخره نظرت به است ممكن.باشيم عروسي فكر به كه نشديم بزرگ
 عشق آغاز ببرم مفهومش به پي موقع آن آنكه بي كنم، بلند آزيتا روي به را دستم ميريختي، اشك ات اي پارچه عروسك شدن پاره
 .كن باور ميگويم راست بود،

 رشد بيشتر لحظه هر خودرو گياهي همانند. ميخواندند فرا خود سوي به را ما كشان ودامن لغزان كودكي شيرين هاي خاطره
 .پيچيدند مي قلبمان دور به پيچكي چون و ميكردند

. گذشتيم بود، مادرم زمستان ذخيره كه سقف به آويخته انگور هاي خوشه زير از و رفتيم پايين زيرزمين هاي پله از خيال عالم در
 به را آنها از يكي بتواند شايد تا ميكرد دراز دست. پريد مي هوا به داريوش. انداخت مي آب را دهانم بودو انگيز وسوسه هايش دانه
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 لذت برايم تالشش همين اما نشد، كار اين به موفق وقت هيج چند هر. ميزد نفس نفس. رسيد نمي قدش.بدهد من به و بياورد چنگ
 .بود بخش

 .كشيد بيرون خيال عالم از مرا صدايش پرمهر و گرم طنين

 و خواب در رنگ، اناري لبهاي و برجسته هاي گونه با پيشاني، روي بر بچگانه چتري آن و سياه موهاي آن با تو زيباي تصوير - 
 تو توجهِ  جلب براي فقط ، ديگر هاي بچه مقابل در ها اندامِ عرض آن و رشادتها آن ميكرد، مشغول خود به را ذهنم بيداري

 كاسبي كار به اي عالقه كه اين وجود با. ميشوم كار مشغول بازار در پدرم حجره در و برميگردم شود تمام كه خدمتم دوران.بود
 نه؟ يا موافقي. كنم تامين را تو زندگي بتوانم كه رسد نمي نظرم به ديگري ره ،فعال است تحصيل ادامه هدفم و ندارم

 .رفت مي باال ها پله از داشت كنان آلودگريه خون و زخمي زانوي با و بود خورده زمين رودابه

 و داد قرار خطاب مورد مرا كوچكش دختر زخمي پاي و دست مشاهده محض به و رساند پايين طبقه به را خود سراسيمه عزيز
 :گفت

 نيستيد؟ ها بچه مواظب چرا. ميكنيد غلطي چه اينجا آزيتا و تو پس - 

 :گفت و نداد پاسخ مجال بود، آمده بند زبانم كه من به آزيتا

 عزيز باال بيايم ميتوانيم ما موقع چه پس "باشيد مواظب"زدم فرياد كه بس آورد در مو زبانم. ميكنند گوش حرف شان يكي كدام - 
 جون؟

 :داد پاسخ ترشرويي با

 .بياد بند خونش تا خواهرت پاي زخم روي بزن بردار پنبه و دواقرمز برو حرفها اين جاي به. نه فعال - 

 :پرسيد و كرد من به رو سپس

 .باال بياييد دوتا شما كجاست؟ داريوش - 

 جواني و بود مانده سر پشت در كودكي دوران. كشد بطالن خط ميكشيديم كه نقشي روي بر سرنوشت قلم ميترسيم ميزد، شور دلم
 .بود جواني اغاز پايانش كه بودم تمامي نيمه ورق ، زندگي از فصل دو اين فاصل حد در من روبرو در
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 پايم جلو و رفت مي سياهي چشمهايم. كنم حفظ را تعادلم توانستم مي زحمت به و لرزيد مي پاهايم پذيرايي تاالر به ورود موقع در
 . ديدم نمي را

 اگر شايد. بود انداخته گل شرم شدت از هايم گونه نداشت، وجود ميانشان در اي غريبه و بودند آشنا مهمانان همه اينكه وجود با
 و گرفت مي داشت قرار اتاق وسط كه شكلي مستطيل چوبي ميز لبه به پايم ، كشيد نمي كنار مرا و گرفت نمي را دستم موقع به عزيز
 .خوردم مي زمين

 زيرلبي و كوتاه سالمم.  بنگرم اطراف به و كنم بلند سر كردم نمي جرات. سوخت مي وجودم آتش حرارت از و بود گرفته گُر بدنم
 نه؟ يا شنيدند را آن همه دانم نمي. بود

 :گفت و داد را سالمم جواب مهري پر و گرم صداي با و رسيد دادم به موقع به خانجون

 .بنشين خودم دست بغلِ اينجا بيا ، عزيزم بيا - 

 :گفت و زد من به چشمكي آميزي شيطنت لبخند با ناهيد عمه كردم، بلند سر كه همين

 .من خوشگلِ سوخته سياه چطوري - 

 :گفت اعتراض به عذرا عمو زن

 .زني مي حرف من آينده عروس مورد در داري نرود يادت. ناهيد كن جمع را حواست - 

 :گفت و كرد تنگ چشم خانجون

 .شدي مالكش نشده چي هيچ.  ش ننه بابا نه داده را بله خودش نه كه هنوز. عذرا خُبه خُبه - 

 .گيريم مي را بله باالخره كه جون عاليه خاله است راحت خيالم - 

 و بوديم برداشته را اش نايلوني هاي روكش تازه شب ان و بود خريده گذشته ماه آقاجان كه سبزي مخمل مبل روي ، خانجون كنار
 .است من به چشمها ي همه كردم مي احساس. رفتم فرو ديد، مي خود به مهمان رنگ كه بود بار اولين

 سرم از عادت اين مادرم هاي تنبيه و ها شماتت اثر در كه شد مي سالي يك اما داشتم، ناخنهايم جويدن به عادت كودكي زمان از
 .بود افتاده

 ولي كنم، حس خود در ناخنهايم جويدن به شديدي ميل دوباره شد باعث بود فراگرفته را وجودم لحظه آن در كه اضطرابي و هيجان
 .شد تكرارش از مانع و گرفت هوا در را دستم بود، نشسته كنارم در كه عزيز بردم، دهانم طرف به را انگشتم كه همين
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 :گفت مي داشت كه آمد مزه بي نظرم به ناهيد عمه جمله. رفت من به اي غره چشم دلخوري با سالن طرف آن از داريوش

 .مانده جوجه اين كردن شوهر وقت به خيلي هنوز گمانم به - 

 :گفت و داد را جوابش موقع به خانجون

 .خروسه جوجه اونم ، مرغه جوجه اين اگه. نشده هم تو برادرزاده گرفتن زن وقت هنوز بگم بايد باشه طوري اين اگه - 

 :گفت و گرفت درز را آن موقع به. كند پيدا ادامه بحث اين نگذاشت آقاجان

 كمي يك بايد اينها دوي هر. است ناهيد و خانجون با حق هم من نظر به. جدي بحث سرِ برويم ديگر حاال اما نبود، بد مزاح براي - 
 بريديم داريوش نام به را ركسانا ناف تولد اولِ روز همان از چون ولي نيست، بازي عروسك زندگي بدانند تا شوند تر عاقل و بزرگتر

 دو خدا اميد به. موافقم نامزدي با من گفتم قبال كه طور همان. ندارم وصلت اين با مخالفتي هم حاال. شوند هم قسمت كرديم آرزو و
 .شان زندگي سر بروند كه كنيم مي عقدشان باشد قسمت ،اگر شود تمام داريوش خدمت كه ديگر سال

 :گفت و كرد اعالم آقاجان تصميم با را خود اعتراض و شد خيز نيم مبل روي ناآرامي با عذرا عمو زن

 بروند راحت خيال با بتوانند آيد مي تهران به داريوش كه ها هفته آخر الاقل تا باشند محرم هم به كه نكنيم عقدشان چرا حاال - 
 تفريح؟ و گردش

 :پرسيد و زد پوزخندي خانجون

 كجا؟ مثال - 

 .تماشاخانه يا سينما ، تجريش پل سر مثال - 

 :گفت خنده با و انداخت باال ابرو

 يه. فرستيم مي همراهشون خر سر رو ها بچه از يكي فوقش برن، تونن مي هم جوري همين خواد، نمي كردن عقد كه اونجاها - 
 .عذرا باشه قبول قابل كه بيار بهونه

 .است خودمان مالِ دختر كه شود مي راحت ما خيال جوري اين جون خاله خب - 

 .ميري حاشيه هي چرا ديگه. بگو همينو اول از خب - 

 مي بعيد ، داشتم پدرم از كه شناختي با.  بود آنها گوي و گفت نتيجه منتظر نگراني با كه افكندم داريوش سوي به نظري دزدكي
 .بدهد رضايت عقد به دانستم
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 بود بلند بابك اعتراض صداي. كشيد مي فرياد آنها از يكي بار هر و ساختند نمي هم با هميشه مثل. بود آزاردهنده ها بچه داد و جيغ
 .داشت كردنشان ساكت در سعي كه

 :گفت داريوش به خطاب گرمي لحن با آقاجان باالخره

 انگار كني، دستش حلقه دهم مي رضايت وقتي.  هستم قولم سر و دادم بهت را ركسانا قول من. جان داريوش هستي خودم پسر تو - 
 و بيفتد بيني پيش قابل غير اتفاقي ناكرده خداي كه اين مگر. ديگر سال دو االن،نه نه گردم، برنمي حرفم از من.  كردي عقدش
 حرف. تجريش پل سر يا سينما ببرش بگير را نامزدت دست تهران آمدي گرفتي مرخصي وقت هر. بريزد هم به را ها كوزه كاسه

 را قولت حرمت دانم مي و دارم اطمينان بيشتر بهت چشمم تخم از من. فرستم نمي همراهتان هم سرخري هيچ ، بود مزاح خانجون
 ، باشند موافق هم داداش زن و اله سيف داداش اگر. است من آخر حرف اين. كني نمي خطا پا از دست عقد زمان تا و داري مي نگه
 .زنيم مي را حرفهايمان بقيه هفت خاله و خانجون اجازه با

 :گفت و نداد جواب مجال آنها به خانجون

 .عذرا نمونده بيشتر راه يه ديگه حاال. زدي خودتو حرف و داريه رو ريختي چيزو همه كه جان نصرت كردي خوبي كار - 

 :افزود خواهرش به خطاب سپس

 .ياد نمي كوتاه كه عفت تو سفيد چشم دختر اين از واي - 

 .عاليه نمونده باقي اي ديگه راه نامزدي از غير به نياد، چه ، بياد كوتاه چه - 

 :گفت و نداد مجالش اله سيف عمو كه شد مي اعتراض آماده عذرا عمو زن

 .تسليمم من بگو داري شروطي و شرط هر. خودت دست قيچي و ريش. قبول نصرت داداش خب خيلي - 

 شانس وگرنه نيست، قبولي از غير به اي چاره كه فهماند بهش و داد مثبت جواب مادرش اشاره به آويزان لوچه و لب با داريوش
 .داد خواهد دست از هم را نامزدي

 .كرد مي اي عقيده اظهار نامزدي مراسم و شرايط مورد در كس هر و زدند مي حرف هم با همه

 :گفت بود قابلي خياط كه عذرا عمو زن

 را نظيرش كسي حاال تا و بمانند حيران دهن به انگشت همه كه كنم مي كاري. دوزم مي خودم را اش عروسي و نامزدي پيراهن - 
 .باشند نديده

 :گفت و كشيد بو خانجون. كشاند پايين طبقه به را عزيز رودابه، گريه صداي
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 كه وايساده كنارا گوشه همين جايي يه باشه پز و پخت به حواسش اينكه جاي به صديقه البد. گرفته دود بوي برنج گمونم به واي - 
 .نه يا خوره مي رو عروسي پلوي شيرين باالخره ببينه

 فاصله آن آخرين و قدم اولين بين اما هم، به ما رسيدن براي اول قدم بود، اول قدم فقط اين.  غمگين يا باشم شاد بايد دانستم نمي
 .بود زياد

 .بگرداند دور را خواهرش برون بله شيريني ظرف تا آمد باال طبقه به عزيز دستور به آزيتا

 .كرد عوض را مهماني جو خانوادگي ارتباطات و فاميلي نسبت ، رسيد پايان به كه خواستگاري مراسم

 :گفت طيبه بزرگترش دختر به خطاب خانجون

 .مونه نمي باقي خوردن براي چيزي و شه مي ديگ ته هم برنج بقيه وگرنه بكشه، شامو كن كمك خواهرت به برو شو بلند - 

 .رفتند پايين طبقه به و برخاستند طيبه خاله همراه به هم ناهيد عمه و عذرا عمو زن ، خانجون فرمان صدور محض به

 سبزي قرمه بوي اش كله كه فتحي آقاي. بود صحبت مشغول اش دستش كنار با كس هر.  شد خواهرش با درددل سرگرم خانجون
 .بود كشانده مملكتي رجال ميان داخلي اختالفات و نابسامان اوضاع به را موضوع ، سياسي بحث براي كرد مي درد سرش و داد مي

 ميلي نه و داشت صحبتي طرف نه و بود ساكت من چون گه كشاندم مي داريوش نگاه روي به را نگاهم و دادم مي خرج به جرات گاه
 .گوها و گفت آن به

 بحث اجازه هم با ديگران چون و بنشينيم هم كنار در تاالر همان در حداقل يا و شويم تنها هم با دوباره تا آمد مي پيش فرصتي كاش
 گذشته خاطرات از خواهرش با داشت حرارت با خيال بي كه خانجون حتي نبود، ما فكر به كس هيچ.  باشيم داشته را گو و گفت و

 .كرد مي ياد

 .باشد راضي آمده پيش وضع از رسيد نمي نظر به. ديدم نمي شادي از اثري داريوش چهره در

 استرس از دور اي دربسته و شده مهر و الك پاكت در مان نوشت پيشاني با همراه كه اي آينده بود، آينده حوادث نگران بسا چه
 .آينده نه بود گذشته از جزيي ديگر كه شديم مي خواندنش به موفق زماني و داشت قرار ، مان
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 هاي صنف هم از چيزي ظاهر در تا كند حقظ را گذشته اعتبار تا كوشيد مي اين وجود با. نداشت چنداني رونق اقاجان فروشي بلور
 زحمت به و داشت را قديمي فرسوده درشكه همان هنور او اما بودند شده وبروبيايي اتومبيل صاحب كدام هر كه نياورد كم خود

 .ندهد دست از را يكي اين والاقل بپردازد را چي درشكه رجبعلي حقوق اندكش امد در اضافه از بود توانسته

 :گفت مي دل سوز و حسرت با كه شنيدم عذرا عمو زن با دردل موقع در عزير زبان از دوبار يكي

 مرض.ست فروشي بلور است فراوان كه چيزي.ست خدمتي خوش و چرب زبان دنبال مشتري.است تند نصرت اخالق كه بس- 
 .نميرود خرجش به گويم مي چه هر.شنوا گوش كو ولي نصرت مثل تلخ زبان و بدعنق كاسبكار يك سراغ برود كه ندارد

 :گفت و كشيد آهي عذرا

 .است طلبكار مردم از انگار باشد جنسش فروش فكر به كه اين جاي به ندارد برادرش از كمي دست هم سيفاله- 

 خدمت به داريوش اعزام از قبل را نامزدي جشن مقدمات تا افتادند تكاپو به دوخانواده هر برون بله و خوران شيريني مراسم از بعد
 .كنند فراهم

 .شدم نمي بند پايم روي شوق از و بودم اورده در پر انگار.نبود دلم توي دل

 صورتي ساتن پيراهن دامن پايين حاشيه و يقه دور.داشتند حضور ان در نزديك اقوام فقط و بود مختصر و ساده نامزدي مراسم
 .بود گيسوانم زينت ان از تاجي و بود شده تزيين پيازي پوست مصنوعي گلهاي با عذرا عمو زن دوخت

 .داد مي را شدن يكي و رسيدن ونويد تپيد مي داريوش قلب كنار در سروصدا با هياهو پر قلبم

 .ساخت گرفتار خود بند گرفتودر اسارت يه انگشتم با همراه را قلبم كرد انگشتم به را نامزدي حلقه كه همين

 .برد خود با را تنم از اي پاره وجودم از نيمي انگار شد سربازي خدمت عازم.دانستم نمي جدا او از را خودم

 انچه مفهوم.بود بيگانه برايم كتاب مطالب.گشود دهان مقابلم در هيواليي چون مدرسه شد هايم انديشه از خالي ذهنم وناارام قرار بي
 محض به دانستم مي يقين چون كنم تحصيل ترك بدهد اجازه كه بخواهم پدرم از كردم نمي جرات. دانستم نمي خواندم مي كه را

 داد نخواهد من به را اجازه اين وهرگز شد خواهد خشمگين تصميم اين از اگاهي

 .تاريك و سياه رفت مي كه زماني و شفاف و بود ابي زندگي امد مي تهران به داريوش كه ها هفته اخر

 گرماي از فرار براي تابستان فصل در.برويم تئاتر يا سينما به هم با جمعه شبهاي كه داد اجازه ما به و كرد عمل اش وعده به پدرم
 .گذرانديم مي وگو گفت و درددل به را تجريش پل تا راه مسير و ميشديم شميران اتوبوس سوار تهران
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 لحظالت شيرين مزه بعد روز جدايي اوري ياد وفقط دويد مي پوستمان زير مطبوعي خنكي باد نوازش با همراه درختان سايه زير در
 .كرد مي تلخ كامان به را بودن هم با كوتاه

 كساد را باغبان بازارآبپاشي پاييزي باران نم نم و داد اندوه اي قهوه و زرد رنگ به را خود جاي درختان وصفاي سرسبزي كم كم
 .بود اش دوري زمان در هايم دلتنگي اور ياد غروبهايش حزن.كرد

 امواج نواز روح صداي و پرندگان نواي با همراه دربند بااليي سر در و شويم شميران اتوبوس سوار جمعه شبهاي توانستيم نمي ديگر
 جاي روي بر بنشينيم سنگ روي بر خانه رود كنار شويم وسبك سازيم جاري روانش اب روي بر را هايمان دل درد خانه رود

 مساوي طور به را گردو فال. كنيم گم اب صداي در را مان هاي خنده ي قهقه و بزنيم گاز شده كباب بالل دانهاي به هم دندانهاي
 در شكل همين به اينده در بخوريم قسم و بياوريم بيرون پوست از را ديگري ان گردوني مغز كدام هر و كنيم تقسيم خودمان بين

 .باشيم هم شريك غم و شادي

 گفتنش جرات هنوز كه را انچه و اوردم زبان بر تحصيل ادامه از را ام زاري بي بروم مدرسه به فردايش بود قرار كه اي جمعه اخرين
 :گفتم داريوش به نداشتم پدرم به را

 .است كافي خواندم كه جا همين تا. ندارد را تحصيل ادامه امادگي ذهنم ديگر- 

 مي در شكل ان به خود از كوچكتر هاي بچه به پرخاش موقع در كودكي زمان در كه گرفت خود به را حالتي همان درست اش چهره
 .امد

 .خشن كالمش لحن و پرچين اش وپيشاني شد تنگ چشمهايش

 هفته اخر و كنم مي محروم ديدنت از را خودم شود خواندنت درس از ومانع كند اشفته را ذهنت من وجود باشد قرار اگر!چه يعني- 
 مي چه شنوي مي.. بگيرد را زندگي در پيشرفتمان جلوي هم به ما احساس نبايد وقت هيچ باشد يادت. ايم نمي تهران به هم ها

 اين كني؟منظورت نگاه ديوار و در به و بنشيني خانه توي شب تا صبح خواهي مي.بزني را حرفها اين نشنوم گويم؟ديگر
 ساكتي؟ چرا بزن را است؟حرفت

 :گفتم و گشودم اعتراف به زبان

 .شماري لحظه شده كارم پنجشنبه تا شنبه از. كنم فك ديگري چيز به توانم نمي كه هستم تو فكر به قدر ان- 

 .وشيفته شد مهربان نگاهش با همراه كالمش

 .شود ديگر مسايل از فارغ ذهنم كه شود نمي دليل اين ولي هستم تو فكر به كم من مگر- 

 :گفتم نااميدي با
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 ؟!كنم تحصيل ترك نبايد كه است اين منظورت- 

 .گرفتم كرده تحصيل زن باشد خوش دلم الاقل تا كن تحمل هم را سال دو اين خانم نتبل نه- 

 :گفتم و برچيدم لب

 .نداري دوستم ديگر نخوانم درس اگر شود مي معلوم پس- 

 :گفت و ساخت بشاش را اش چهره شيرين تبستمي

 ان. بسازم جمله تا ميچسباندم هم به را الفبا حروف داشتم تازه من و دانستي نمي را ب و الف بين فرق هنوز شدم عاشقت كه وقتي- 
 صورت وبيداري خواب در اين وجود با.دانستم نمي را ودلبستگي داشتن دوست ومفهوم كنم معني را عشق كلمه توانستم نمي موقع

 ديگر كه بودم تابستانها عاشق. بود نمايان ديدگانم مقابل در پيشاني روي وچتري خرگوشي مدل موهاي سياه چشمان ان با زيبايت
 خانه زمين وزير حياط در غروب تا صبح توانستم مي راحتي وبه بيندازد جدايي مان بين كه نداشت وجود مسقي و درس و مدرسه
 .باشم كنارت در و كنم خوش ديدارت به را دلم هايمان

 هيچ اورم مي ياد به را ها روز ان بندم مي را چشمهايم وقت هر. هستم شان وعاشق ست كودكي خاطرات از انباشته من ذهن- 
 و كردم مي گم را پايم و دست نداشتي شركت ها بچه بازي در و رفتي مي مدرسه به كه هايي روز. نيست تو حضور بدون اي خاطره

 هاي عقربه حركت لز چيزي كه ان بي زدم مي چمباتمه زيرزمين هاي پله روي مغموم افسرده. شدم مي متنفر وخيز جست و بازي از
 داد نمي قد معلوماتم. گشتم مي بر يك عدد به باره دو و شمردم مي ده تا بار هزار را دوري دقايق انگشتانم با بياورم در سر ساعت

 و ظهر اذان به چيزي كه داد مي عالمت بهم ساعت پاندول عين ام گرسنه شكم قور هميشهقارو.بدهم ادامه ان از بيشتر شمارش به
 ديگر"بخور را نهارت سفره بياسر"گفت ومي زد مي صدايم عزيز وقتي بخصوص.نمانده مدرسه از بازگشت زمان شدن نزديك
 .نمانده امدنت به چيزي كه يافتم مي اطمينان

 اخر به تا بكشم انتظار در را بودن هم وبي فراق ولحظات بودم هيچ تو بدون بچگي زمان از هم من.ركسانا ميزني مرا دل حرف- 
 انجا من و جمعي ميان در اينجا تو. باشد روحم غذاي كالمت دلنواز كندوموسيقي مستم نفسهايت عطر.ديدار لحظه به و برسم هفته
 به باشم دارم عهده به كه اي وظيفه فكر به اينكه جاي به كشم مي بيداري صبح تا و دارم كشيك كه شبهايي بخصوص. غريب و تنها
 .ام تو فكر

 :گفتم طعنه به و زدم اميزي شيطنت لبخند

 توست؟ پيش باشد مدرسه و درس به حواسم كه اين جاي به دارم حق من ديدي حاال- 

 :گفت و داد تكان طرفم به كنان تهديد را انگشتش
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 كه است درست.است گذران ها روز اين. تو داشتن دوست در نه كنم مي كوتاهي وظيفه انجام در نه من.نكن تعيين نرخ دعوا ميان- 
 كه رسيد خواهد زماني و گذشت خواهد باالخره اما نيست اسان وتحملش گذرد مي كندي به زدن بهم چشم يك مثل خالف بر

 مي قول بهت بگويي بله بهم عقد سرسفره كه روزي. باشي كار محل از من بازگشت منتظر خودمان منزل اتاق پنجره پشت غروبها
 .نروم سفر تو بي وقت هيچ ديگر دهم

 :گفتم و نكردم پنهان او از بود افتاده جانم به كه را اي شوره دل

 فرو و غلتيدن صداي بود خواهيم هم با هميشه براي كه كنم مجسم را روزي خواهم مي وقت هر و زند مي شور دلم چرا دانم نمي - 
 .نبينم چشم به را روزي چنين هرگز ترسم مي و شنوم مي سينه درون را قلبم افتادن

 :لرزان صدايش و شد تيره نگاهش امدي پيش چنين تصور از

 حاال تو و اي داده دست از را عقلت نكند. زند مي سرت به كه چيست ها خيال فكر اي؟اين شده ديوانه مگر.ركسانا نزن بد نفوس- 
 از برو ها حرف اين جاي به.برگردد قولش از كه نيست مردي پدرت.اند زده هم با را حرفهايشان ها بزرگتر هستي من نامزد ديگر

 .ندهي خوردم به سوخته و نمك بي يا شور غذاي كه بگير ياد اشپزي مادرت
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 و شكسته دل عزيز. شد تبريز عازم سربازي خدمت انجام براي هم بابك برادرم كه بود نمانده داريوش خدمت پايان به چيزي
 را مادرم و من و سپرد عذرا عمو زن به را ها بچه او از دلجويي براي پدرم. نداشت را ارشدش پسر از دوري طاقت و بود غمگين
 دلنوازش صفحات و پرور روح هاي تصنيف كه زمان آن نام به خوان آواز وزيري، الملوك قمر – 1) (1(قمر كنسرت تماشاي براي
) 2( نو شكوفه كافه به تفريحي هاي برنامه ساير و) ) 1338 وفات. شمسي 1284 تولد. (  شد مي جوان و پير تن و جان بخش آرام
 شب و خوشگذراني اماكن ترين كننده مشغول و گرانترين از يكي كه متري سي خيابان در بزرگ و مشهور رستوراني كافه – 2. (برد
 ).پرداختند مي برنامه اجراي به زمان آن نام به خوانندگان و هنرمندان آنجا در و بود داري زنده

 كافه در كه بود ها خاطره صداي اما آمد، مي بيرون سينه از بيمارگونه و ناالن و نداشت را سابق اوج و گرمي آن قمر صداي گرچه
 .نشاند مي بودند خوشش آواي شيفته زمان يك كه آنهايي ي همه گونه بر اشك و شد مي انداز طنين نو شكوفه

 در بشنوند، را وارش ناله صداي و بنگرند اش رفته فرو هاي گونه و خسته چهره به كه آن بي تا نهادند مي هم بر چشم ها بعضي
 .بسپارند بخشش جان هاي زمزمه به دل جان گوش با و كنند ديدار تجديد محبوبشان و چهره خوش خواننده با خاطرشان

 تأتر به گاهي سينما، به گاهي كه) سپه( غشاء با خيابان در ساختماني( سپه سينما در كه كنسرتي به بار اولين براي كه روز آن از مگر
 ).يافت مي اختصاص بالماسكه و كنسرت يا



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  39 

 بليت و افكنده اش صوتي تارهاي جان به زلزله و كرده خطي خط را اش جواني چهره پيري سال ده عرض، در سادگي همين به يعني
 ساخته؟ تبديل اجرت تومان سي شبي به رفت، مي فروش به سياه بازار در قيمت برابر چند به كه را هايش كنسرت

 مرغ با همنوا صدا همان با و اوج همان با و فرستد بيرون گلويش از را خوش آواي آن دوباره تا آورد مي اش حنجره به فشاري چه
 .بخواند و دهد سر ناله سحر

 كن تر تازه مرا داغ****  كن سر ناله سحر مرغ

 كن زبر و زير و فكن بر****  را قفس اين شرربار آه ز

 

 غرق نوشيدند، مي و خوردند مي كه آنهايي. رسيد مي مشام به اطراف ميزهاي از مختلف هاي نوشيدني بوي همراه به بره كباب بوي
 گذراند مي را خدمتش آخر ماه كه داريوش دوري از باشم، داشته نوشيدن و خوردن به اشتهايي كه آن بي من و بودند خودشان عالم

 از سال چند كه اين وجود با موقع آن. بود خوانده سپه سينما در پيش سال ده كه خواند مي را اي ترانه همان داشت او. بودم دلتنگ
معرض در را تابش و پرپيچ و سياه گيسوان بود نكرده عادت هنوز زديم، مي صدا عزيز را او كه مادرم گذشت، مي حجاب كشف 
 قمر دلكشِ آواي تأثير تحت ديدگانش كرد، مي لوله دست انگشتان دور به را كالهش سياه تور كه درحالي دهد، قرار نامحرمان ديد

 .بود نمناك

 آن تماشاي از حد چه تا كه داد مي نشان و گرداند مي سو آن سو، اين به ساز اين نواي با همراه ساعت، پاندول عين را سر پدرم
 .كنوني وار ناله صداي نه داد مي نوازش را گوششان ها خاطره صداي هم باز حاال و برد مي لذت كنسرت

 درشكه رجبعلي آشفته چهره حال، و شور آن ميان در و ماند خيره سالن ورودي در طرف به هم با همراه مادرم و من نگاه ناگهان
 .شد نمايان گشوده نيمه در لنگه دو ميان در چي

 :گفت مي كه شد گم قمر آواي طنين در مادرم كوتاه فرياد صداي اختيار بي

 !كن كمك خدايا وامصيبتا، - 

 اش تابي بي كند، حفظ را وقارش و خونسردي توانست نمي ديگر كه جان آقا. غلتيد سينه درون و شد رها كمان از تيري چون قلبم
 .شد روان سالن ورودي در طرف به و ساخت پنهان شلوار جيب در لرزيد مي آشكارا كه را دستهايش كشت، ظاهري آرامش در را

 بر قدم او سر پشت و گذاشت مي همسرش پاي جاي روي بر درست را پاهايش. لرزيد مي لبهايش و نداشت چهره به رنگ عزيز
 .داشت مي
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 چه دارد، را گفتنش قصد كه آنچه بيان دانست مي خوبي به چون كشاند، خيابان داخل به خود دنبال به را ما و نايستاد آنجا رجبعلي
 .كرد خواهد پا به قشقرقي

 .راند بيرون دهانش از بريده بريده را كلمات ايستاديم، خرم و سبز درختهاي زير خيابان حاشيه در كه همين سپس

 .مريضخونه بريم بايد بزرگ، آقا كنين عجله - 

 :كشيديم فرياد هم با سه هر

 چي؟ براي مريضخونه، - 

 بازي موقع رامك آقا گمونم به اونجا، ببرم رو شما كه فرستاد منو خان اله سيف. كرد شه نمي كاريش. آمده پيش آقا، نكنين هول - 
 .شكسته خورده، ديوار به سرش

 :زد مي هوار بند يك. شد خراش پر دستش انگشتان اثر از مادرم صورت

 .رجبعلي بگو راست آمده؟ ام بچه سر به چي - 

 .شه مي معلوم اونجا، ريم مي االن. بزرگه خدا. نترسين - 

 نمي ساخت مي وارد پيكرشان بر چي درشكه كه شالقي پي در پي ضربات به اهميتي و بودند كرده لج درشكه اسبهاي دانم نمي
 .داد مي جلوه انتها بي و طوالني را راه مقصد به رسيدن براي ما عجله كه اين يا كوبيدند مي زمين بر سم تأني با آهسته و دادند

 غرق شد، مي خاكستر داشت انگشتانش الي در كه روشني سيگار به اعتنا بي جان آقا. خواند مي دعا لب زير ريزان اشك مادرم
 .بود درون نگراني و التهاب و پريشان افكار

 .آفريدند مي دلهره سرگرداني اشباحي چون برگهايشان، و شاخ روي بر باد حركت و بود افكنده سياهي سايه درختان روي بر شب

 چكشي صورت هر در اما يافته، راه مغزم به واهي افكار اين كجا از دانستم نمي. ديد نخواهم را برادرم ديگر گفت مي من به احساسم
 .اشكهايم شدن جاري و گلو سمج بغضِ شكستن براي بود

 و افكند زمين به را روشن سيگار تندي حركت با مان ديدن محض به. كشيد مي را مان آمدن انتظار بيمارستان حياط در اله سيف عمو
 به ميانشان در اي فاصله خط و بودند شده سوار هم روي بر اش پيشاني هاي چين. دويديم سويش به هم با همه. كوبيد رويش به پا

 .خورد نمي چشم

 .كرد مي بيان داشتم، وحشت شنيدنش از كه را آنچه كالم از تر گويا بود، نشسته هايش مژه روي بر شبنم چون كه اشكي نم
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 :پرسيد تابي بي با داشت، پاسخ شنيدن از كه وحشتي وجود با عزيز

 كجاست؟ رامك خان؟ اله سيف شده چي - 

 .سابيد حياط سنگفرش روي بر را كفشش پاشنه عصبي حالت به و افكند زير به سر. رفت طفره حقيقت بيان از

 :پرسيد داد مي تكان شدت به را برادرش هاي شانه كه درحالي و نياورد طاقت پدرم

 نداري؟ را گفتنش طاقت كه است بد حالش قدر اين يعني زني؟ نمي حرف چرا - 

 و توان بي كه پاهايش و بود خميده ناگهان كه كمرش انگار اما شود، نزديكتر مادرم و من به تا داد خود به تكاني اله سيف عمو
 .دادند نمي را پيشروي نيروي او به بودند، شده قدرت

 :پرسيد لرزاني صداي با و ساخت ديوار حايل را دستش. كرد حس را فاجعه عمق جان آقا

 .آمده رامك سر به چي. بگو را حقيقت نترس، - 

 .آمد بيرون لرزان و فشار با گلو بغض پرسِ وسط از عمويم صداي

 .بود فايده بي ولي اينجا، برسانمش موقع به كردم سعي - 

 .بزن حرف تر واضح. فهمم نمي را منظورت! چه يعني - 

 .ماند شناور درمانگاه گرفته لجن حوض آبِ روي بر و شد پرت سرش از عزيز روسري

 ديد معرض در مانندش شبق گيسوان كه داد نمي اهميت ديگر. آمد مي خون صورتش پوست روي بر ناخنها خراش جاي از
 .آمد بيرون گلو از وار ضجه صدايش. گرفته قرار نامحرمان

 ببينمش؟ خواهم مي. كجاست او؟ چرا آخه. كنم نمي باور. است ممكن غير نه - 

 همراه به نگاهش برق و شد خاكستري سياهش، درشت چشمان. ساخت شكن و چين از پر و كشيد را اش چهره پوست زندگي نخ
باريد مي ديدگانش از كه آسايي سيل باران به تبديل فريادهايش رعد. 

. گرفت مي خود به واقعيت شكل كابوسهايم از خارج مغزم در مرگ كه بود بار اولين. بودند شده حس بي و سر ترس، از پاهايم
 .مرده نداشت، بيشتر سال ده كه نازنيم برادر كه نداشتم شكي

 :پرداخت ماجرا شرح به لرز و ترس با اله سيف عمو
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. بخرد نان رفته هم او كه اين از غافل. است مواظبشان مشدعلي كردم مي فكر. كنسرت رفتي و سپردي عذرا و من به را ها بچه تو - 
 كه بود گذاشته بشقاب كاسه ها بچه تعداد به عذرا. بچينند خوردن سبزي حياط باغچه از بودند رفته آزيتا و شيرين. بود پهن سفره
 هر عذرا و من. رسيد گوش به ها بچه داد و جيغ صداي آن همراه به و حياط به سنگيني جسم افتادن صداي دفعه يك. بخوريم شام
 مردم مي كاش. شد خراب سرم روي آسمان سقف انگار. ديدم چه آنجا كه نصرت داداش بگويم چطور. حياط توي دويديم هم با دو
 و شيرين. بود افتاده زمين روي حوض نزديك خون، غرق نازنينم رامك عزيزم، برادرزاده. ديدم نمي چشم به را اي صحنه چنين و

. بكوبي ديوار به را سرم داري حق كني، مالمتم داري حق. زدند مي هوار بند يك و بودند پوشانده دستهايشان با را صورتشان آزيتا
 آنها از ما و سپردي ما به را هايت بچه تو. كند مي ام ديوانه دارد تو شمات از بيشتر وجدان عذاب. بخشم نمي هرگز را خودم من

 .شديم غافل

 بچه بيشتر و زنانه كاري را گريه و بودم نديده را مردي هيچ اشك روز آن به تا. كند گريه پدرم روز يك كردم نمي فكر وقت هيچ
 :گفت ناباوري با جان آقا. گناه احساس و بود ندامت با همراه كه را عمويم اشك هم ديدم، مي را او اشك هم حاال و دانستم مي گانه

 كي؟ اما باشد، داده هولش يكي بايد. پايين شود نمي پرت بام پشت از كه الكي الكي آدم. داداش زني مي گول بچه - 

 .افتد مي برود، جلوتر اگر كه نبوده حواسش دويده، البد - 

 

 :گفت خورد، مي تكان گريه شدت از هايش شانه كه درحالي

 كجاست؟ خوامش، مي تو از و سپردم تو به را بچه اين من. كردم باور من و گفتي تو. چيست حرفا اين - 

 اين توانست مي چطور بگويد؟ توانست مي چه. ماند عاجز جواب از و اش زده شرم ديدگان مقابل در شد اي پرده عمويم دستهاي
 .نيست حيات قيد در رامك ديگر كه بياورد زبان بر را جمله

 :گفت و زد كنار او صورت روي از را برادرش دست آشكار خشمي با پدرم

 كجاست؟ بزن حرف - 

 :گفت و داد نشان را اتاقها از يكي دست اشاره با

 .آنجاست - 

 قرار رويش بر برادرم حركت بي بدن كه تختي به نگذاشت و كشيد را دستم اله سيف عمو. دويدند سو آن به معطلي بي مادرم و پدر
 .شوم نزديك داشت

 .كشيدم هوار همراهشان به شنيدم، كه را دو آن جگرخراش فرياد صداي
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 كشته و بام پشت از رامك سقوط قبوالند به پدرم به تا كوشيد ومي ميكرد پافشاري يش ادعا اثبات براي داشت هنوز اهللا سيف عمو
 ام ساله هشت برادر ناداشته،اما آمد پيش اين در نقشي شهروز اش ساله يازده پسر و بوده بازي موقع در و خود مباالتي بي شدنش
 :ميلرزيد،گفت خود به بود ديده چشم به كه هولناكي ي صحنه وحشت از هنوز كه حالي در برمك

 هلش شهروز دفعه يه بعد و كردند هم دنبال به بام پشت روي و شد شون دعوا هم با بازي موقع چطور ديدم خودم ميگه،من دروغ- 
 .پائين اون داد

 :گفت غضبناكي لحن با و كرد، برمك پاي نثار ميفشرد،لگدي هم به خشم از را هايش دندان كه حالي در شهروز

 دعوا هم با نداشت ميكرديم،دليلي باز هم با داشتيم افتاد،ما خودش.نخورد بهش دستم اصال من.نگو ببند،مزخرف را كثيفت دهن- 
 .ديوانه ميكند پا به آتشي چه تو حرف اين ميداني هيچ.كنيم

 آن خورد و زد ي ادامه بود،مانع زده بهت دلبندش فرزند ناگهاني مرگ از هنوز كه جان آقا.شد تهاجم ي آماده تالفي قصد به برمك
 :گفت و شد دو

 رودابه موقع آن كه بخصوص.است بيان به حاجت چه است عيان كه بگويند،چيزي ميخواهند چه هر نيست،بگذار حناق كه دروغ- 
 رودابه؟ نه مگر.ديده چشم به را چيز همه و بوده شما پيش باال آن هم

 و سخنان تصديق براي خود از بود،حركتي كرده كز اتاق ي گوشه خانه به بيمارستان از ما بازگشت لحظه از كه سالهام شيش خواهر
 .ماند خيره بود كرده نشان كه اي نقطه به مبهوت و مات و نداد نشان

 :گفت و كرد تكرار را اش جمله دوباره جان آقا

 داد؟ هلش شهروز يا افتاد خودش رامك پرسيدم گفتم چه نشنيدي مگر- 

 .لرزاند را قلبم ديدم نگاهش در كه حالتي.ميگويد چه پدرش نميشنيد اصال بسا چه.نداشت پاسخ به ميلي رودابه

 :گفت و كوفت سر بر دست عزيز.نداشتند حركتي هم هايش مژه حتي

 .شده الل و آمده بند زبانش ترس از نكند.ميگويي چه تو كه نميشنود اصال گمانم به.شد سرم بر خاك- 
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 فايده بي تالش آيد،ولي خود به و شود باز اش بسته زبان شايد تا زد دخترش صورت بر محكمي سيلي و كرد بلند دست پدرم
 فرود ايمان زندگي روشنايي روي بر و كند جا از سنگي تكه چون را سياهي كرد،ابر ريزش كوهي چون آسمان ناگهان به انگار.بود،
 .ساخت تارش و تير و آورد

 در شكي پدرم نداشت،براي ديگري شاهد كه باشد جرمي اثبات مالك نميتوانست ساله هشت ي بچه پسر يك ي ادعا اينكه وجود با
 .حادثه يك نه است قتل يك افتاده اتفاق كه آنچه ميدانست يقين به.نماند باقي برمك هاي گفته صحت

 بوده دلبندش فرزند قاتل پسرشان كه را اي خانواده افراد وجود نميتوانست ديگر.شد خصمانه قالبش يك در جان برادر به نگاهش
 .دارد دوست رامك ي اندازه به را و ميكرد ادعا زمان يك كه شهروز از بخصوص.داشت نفرت آنها ي همه از.كند تحمل

 را شنيدنش انتظار كه را اي جمله و ماند متوقف من گريان ديدگان سرخي روي بر و گذشت ها چهره تك تك روي از نگاهش
 .راند زبان بر داشتم

 كه گوري همان در اش خانواده و برادرم به نسبت را احساسم من بعد به لحظه اين از.مادرت هم و تو ركسانا،هم بده گوش خوب- 
 زنده من چه.بكنيد را كار همين دارم انتظار هم شما از و ميسپرم خاك شد،به خواهد كنده ناكامم رامك سپردن خاك به براي فردا

 آنها سراغ به و بگزارد كشيد خواهم االه سيف خانه و خودم ي خانه حياط بين كه حصاري از ندارد حق كس نباشم،هيچ باشم،چه
 مجازاتش وقتش به و گذشت نخواهد ازش خدا مطمئنم.برسانم عملش سزاي به را شهروز نميتوانم گفتم؟من چه شنيديد.برود

 .ندارم را ديدنتان تحمل هم لحظه يك حتي.برگرد ات خانه به و بگير را ات بچه و زن دست. اهللا سيف برو اينجا از.كرد خواهد

 :گفت و نداد نشان خود از رفتن براي حركتي اهللا سيف عمو

 رامك مرگ.اي ديده مصيبت االن تو.ميĤورد بار به پشيماني عجوالنه هاي قضاوت و نادرست هاي نصرت،تصميم كن صبر لحظه يك- 
 دختر نميتواند هم عذرا كه همانطور.بگذارم تنهايت نميتوانم و هستم همدردت من.زده آتيش را جيگرت و كرده پاره پاره را قلبت
 .نيستيم جدا هم از ما و است من پسر نامزد ركسانا گذشته آن از.بگذرد تنها دارد دلجوئي به نياز كه موقعيتي چنين در را اش خاله

 :لرزاند را قلب پدرم خراش گوش فرياد

 .كند تكرارش ندارد حق كس هيچ و هاست گذشته مال حرفها اين.نيست ديگر بود،ولي- 

 هنوز تو گذشته آن از.شود تمام عزادارياش و خاكسپاري مراسم بگذار الاقل.نصرت نگير تصميم عجوالنه قسم رامك روح به را تو- 
 ..نگرفتي رودابه از رو جوابت

 نديده رودابه ديده چشم به برادرش كه را چيزي ندارد دليلي.زد خواهد را برمك هاي حرف همان هم او ندارم نميكند،شكي فرقي- 
 .باشد
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 :گفت همسرش به خطاب تلخ لحني با جان آقا.بود رفته حال از عذرا عمو زن آغوش در عزيز

 .پسرت قاتل مادر ي سينه روي بر بكوب،نه ديوار سنگ روي به داري،سر دلجوئي به نياز اگر.كن،طوبي گوش خوب- 

 .برخاست و نهاد زمين روي را مادرم سر.داد دست از تحمل داري خويشتن وجود با عذرا عمو زن

 :لرزان جمله اين بيان موقع در صوتياش تارهاي و بود شده گلگون خشم از هايش گونه

 نثار ميĤيد در دهنش از چه هر نصرت آقا كه نميشود دليل اين اند،ولي ديده داغ كه است درست.ندارم را توهينها اين تحمل ديگر- 
 قبول را يكي اين.كنند بازي هوا به گرگم بام پشت باالت بروند گذاشتيم و نبوديم ها بچه مواظب كه است اين فقط ما گناه.كند ما

 خدا.ندارد چهره به رنگ افتاده اتفاق اين كه ساعتي از.نيست قاتل من ي بچه.محض دروغ و است تهمت اينش از بيشتر دارم،اما
 .است ناراحت چقدر ميداند

 ميافتاد بدهد هلش اگر بود نرسيده فكرش به بچگي عالم در باشد ناراحت هم بايد خوب.خانم عذرا نيار در بازي غريبم من ننه- 
 .است كرده اشتباهي چه ميفهمد تازه حاال.بدهد پس حساب بايد و ميميرد

 :گفت گريه هق هق ميان در شهروز

 افتاد باال آن از چطور ديدي خودت چشم به بودي،البد ايستاده آنجا كه تو.رودابه بگو تو.جان عمو ندادم هلش من كنيد باور- 
 نميزني؟ حرف بود؟چرا اين از غير بگو،مگر راست.پائين

 به آزيتا.داشت تكيه ديوار به و بود نشسته اتاق كنج زده بهت هنوز كه چرخيد ام بيچاره خواهر سوي به نگاهها ي همه دوباره
 :گفت گيسوانش نوازش حال در و گرفت آغوشش در مهرباني رفت،با طرفش

 پرت شهروز كه بوديم نشسته باغچه كنار شيرين و من.افتاد اتفاقي چه باال اون بيايد يادت كن سعي.جان رودابه نميزني حرف چرا- 
 شده،؟ چي بگو ديدي،پس و بودي باال آن تو افتاده،ولي اتفاقي چه قبال نفهميديم و پائين شد

 .چرخاند دهان در زبان فرستد،نه بيرون اشكي نه لرزيدند،اما مژههايش

 :گفت و زد صورت به چنگ عزيز

 .اومده بچه اين سر به بده،چي مرگم خدا- 

 :گفت دلدارياش براي جان آقا

 بده چيزي يك.نخوردند اند،شام گرسنه ها بچه.آمد خواهد جايش سر حواسش ديگه ساعت دو شده،يكي طوبي،شوكه نترس- 
 .كنيم آماده مان نازنين رامك با خداحافظي براي را خودمان بايد صبح فردا..بخوابند و بخورند
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 :گفت و برخاست خانم عذرا

 .بخوريم هم با اينجا بياورم روم مي.است حاضر من م شا- 

 :گفت زنان نفرت،تشر با آميخته خشمي با جان آقا

 باشيم؟ خودمان حال به تا بگذاريد تنهايمان نميرويد چرا.شماست م شا از بهتر بخورند نكرده،زهر الزم- 

 :گفت مادرش به خطاب و آمد در صدا به شيرين ي شكسته غرور

 .برويم بياييد.را ما هم ميدهد عذاب را آنها هم ماندن گفت؟اينجا چه جان عمو نشنيديد مگر- 

 شيشه پشت از را نگاهش افتاده هاي شانه با پدرم.ميشكست را سكوت كه بود صدائي تنها گريه هق هق رفتند،صداي آنها كه همين
 .بود رفته فردا مراسم در شركت براي اقوام از دعوت دنبال به كه ميكشيد را رجبعلي بازگشت انتظار و ميداد عبور بيرون به پنجره

 .بود گسترده ايوان و حياط سطح در را اش ظلمات و چراغ،سياهي نور از ياري طلب بدون تنها و يكه شب

 مهبوتش،نه ي چهره و نگاه حالت در كه رودابه از غير به ميگريستند كند،همه روشن چراغي ايوان در تا نبود خيال اين به كس هيچ
 .باشد مانده باقي وجودش در حسي هيچ نميرسيد نظر به حتي.شادي نه و بود غم از آثاري
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 حد و داشت حس بسا چه. آمد نمي بيرون هم فشار و زور با و بود چسبيده انگشتم به انگار بودم، كرده دست به عشق با كه اي حلقه
 .كند ام شكسته دل خواست نمي و دانست مي مالكش به را ام وابستگي

 صدا را مادرشان ريزان اشك گيرند، مي قرار همبازيهاشان آزار و اذيت مورد وقتي كه ها بچه ساير برخالف كودكي، اوان همان از
 .بردم مي پناه او به و زدم مي صدا را داريوش بياورم، زبان بر را عزيز نام كه اين جاي به زنند، مي

 عقربه تا بود نمانده چيزي ديگر كه حاال. بخشيد واقعيت رنگ ام كودكانه رؤياهاي به و رسيد تكامل به و كرد رشد من با او عشق
 نبودن دليل بي هايم شوره دل آورند، در صدا به را رسيدنش پايان به زنگ و گيرند قرار هم روي بر انتظار شمار ساعت هاي

 .زدند مي پوزخند خوشبختي باور در ام لوحي ساده به و كردند مي يادآوري من به قلبم در را حضورشان

ياغي دوباره مبادا تا ساخت، پنهان اله سيف عمو خانواده به نسبت نفرت و خشم ميوه ميان در اي هسته چون را قلبم رامك مرگ 
 .باشد داشته را او قاتلِ برادر با ورزي عشق سوداي و شود

 .شد نمي مشاهده حالتش در تغييري هيچ و مات و بود زده بهت هنوز رودابه
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 چاره زمان گذشت دادند مي اميد. بودند عاجز درمانش از پزشكان. نرسيد ثمر به اش معالجه براي راهي يافتن براي پدرم تالش
 .گشت خواهد بر عادي حالت به و سپرد خواهد فراموشي دست به را برادرش سقوط دردناك خاطره و شد خواهد دردش ساز

 پدرم و شد بسته هميشه براي بود، هم با خانواده دو آمد و رفت وسيله و داشت قرار عمويم منزل حياط و ما خانه حياط بين كه دري
 و ها ثانيه رنگ و تاريك و بود سياه هفته ديگر روزهاي چون و شفاف و نبود آبي ها پنجشنبه رنگ ديگر. گرفت گچ را آن روي
 .داشتيم تن به كه عزايي ي جامه همرنگ شان دقايق

 .طلبيد مي صدايي هم به را آزيتا و من و بود مسري هايش زاري و شيون. گرفت نمي آرام عزيز

. شوم باخبر آمدنش از و بشنوم را داريوش آشناي صداي طنين همسايه خانه از تا نبودم زنگ به گوش گذشته هاي هفته چون ديگر
 .بود شده تخليه ها خاطره و يادها بقيه از رامك دلخراش مرگ از غير به و نداشت وسعتي هايم انديشه

 دربند رودخانه كنار و آباد سعد خيابان حاشيه و تجريش پل سر در زدن قدم هواي ماه، مرداد غروبهاي ترين سوزان و ترين داغ در
 آشوبي دل با همراه بياورم ياد به خواستم نمي كه را آنچه و زد مي هم به را حالم قلوه دل و جگر كباب و بره كباب بوي نداشتم، را
 .ريخت مي بيرون حلقومم از ام

 را تحرك قدرت و شد بيمارگونه و كُند و نامنظم حركتش كم كم زد مي وقفه بدون و منظم ساعت عقربه چون كه پدرم قلب ضربان
 .گرفت او از

 .ساخت رها خود حالِ به را مغازه و آورد روي نشيني خانه به كه نكشيد طولي

 :كرد زمزمه گوشم كنار كنان پچ پچ عزيز چشم از دور ناهيد عمه كه بود تابستان اواخر

 برگشته؟ و شده تمام داريوش سربازي خدمت داري خبر - 

كند نمي زنده پنهانش زواياي در را احساسي هيچ خبر اين شنيدن كه فهماند من به قلبم سكوت. 

 برده ما خانه در آنها خانواده اعضاي از يكي اسم وقت هيچ نيست قرار دانيد مي ديگران از بهتر كه شما! جان عمه چرا ديگر شما - 
 شود؟

 :گفت و نداد اعتراضم به اهميتي

 سربازي خدمت دوران داشته كند، عقدت بتواند كه روزي اميد به كَندن جان با قضيه آن از خبر بي كه كرده گناهي چه طفلكي آن - 
 گذرانده؟ مي را اش

 :گفتم و دادم ام چهره به تنفر حالت
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 و اميد هزار با هم آن نداشت، بيشتر سال ده مرگ موقع در رامك طفلكي. بشنوم مورد اين در ديگر كالم يك حتي نيستم حاضر - 
 اين عزيز و جان آقا دهم مي قسم فريد و نويد جانِ به را شما. شد دفن گور يك در هم با دو هر او و من آرزوهاي. آينده به آرزو
 تا و شده رها خدا امان به مغازه. شود مي تر ضعيف دارد روز به روز كه هستم پدرم نگران من. كنند مي دق دارند كه نزنيد را حرفها
 قرار و سفر از داريوش بازگشت از حرف داريد موقعيتي چنين در شما وقت آن. نيست شدنش باز به فرجي نگردد بر تبريز از بابك

 زنيد؟ مي مان مدارهاي و

 :گفت و گرفت دست به را سخن رشته دوباره ناهيد عمه. نداد را صحبت ادامه فرصت من به و بريد را صدايم گلوگير بغضي

 بايد اند زنده كه آنهايي باالخره ولي نيست، نشدني فراموش داغ اين كه است درست. دارد نياز زمان به چيز همه. نباش نگران - 
 شهروز. نباز را ات جواني و باش خودت فكر تو. رسيد خواهد اش كاسبي به هم نصرت داداش زود يا دير. بكنند را شان زندگي
 چه داده، هولش و كرده بچگي كنيم فرض حاال تازه. افتاده بام پشت از و دويده خودش رامك و نبوده او كار كه خورد مي قسم
 بدهند؟ پس حساب و بخورند را چوبش خانواده يك دارد دليلي

 شش دختر يك و ساله يازده و ده هشت، پسر سه. بود سپرده عمو زن به را ها بچه عزيز. بوده آنها از كوتاهي. دارد دليل چرا - 
 شدند؟ مي رها خدا امان به بام پشت در بايستي مي و خواست نمي مواظبت ساله

 را شان جلوي توانست مي. دارد سال پانزده نيست، كه بچه. بود آنجا هم آزيتا. ركسانا نكن تكرار را نصرت داداش حرفهاي - 
 .رفت مي همراهشان هم خودش الاقل يا. بروند بام پشت به نگذارد و بگيرد

 .ديگران نه آزيتاست، حادثه آن اصلي مقصر شما قول به پس - 

 .نبوده هم تقصير بي خُب اما كامالً، نه - 

 :گفتم ترشرويي با و كردم بغض

 چنين كه ست انصافي بي. نيست عادالنه شما قضاوت ولي ببخشيد، مرا. كنيد تبرئه را داريوش كه زنيد مي من به را حرفها اين - 
 با است، مان چشم جلوي روز هر كه چي رودابه اما رفت، رامك. گرفت آتش جگرمان. باشيد داشته هولناك حادثه آن از برداشتي

 داشتيد؟ احساسي چه بوديد ما جاي شما. است بيان به قادر زبانش نه و شنود مي گوشهايش نه. گُنگ و زده بهت قيافه آن

 .گذشته به نه دوختن، آينده به چشم و بودن زنده احساس - 

 روند؟ مي بين از دارند كه زنيد نمي جان آقا و عزيز به را حرفها اين چرا - 

 مي تازه دلش داغ و كند مي زاري و شيون هم طوبي. ناهيد باش ساكت زند مي فرياد نصرت داداش كنم، مي باز زبان كه همين - 
 .شود
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 .است تازه داغ آن هنوز ماه سه از بعد. داشت انتظار آنها از شود نمي اين از غير - 

 تو شده طور هر خواهد مي. بگذرد نامزدش از سادگي اين به تواند نمي داريوش. ماند مي تازه شود، آبياري چشم اشك با كه داغي - 
 .بزند حرف باهات و ببيند را

 :زدم فرياد و ساختم پنهان هايم دست پشت را صورتم

 .ندارد امكان اين - 

 .فرستاده پس را هدايا و حلقه توضيحاتي هيچ بدون قرارهايش و قول خالف بر نصرت ندارد؟ امكان چرا - 

 اي حادثه است ممكن كه داده مي گواهي قلبش موقع آن شايد. نيفتد اتفاقي كه شرطي به افزود داد مي بهش مرا قول كه موقعي - 
 .نداد رضايت عقد به همين خاطر به بسا چه. شود وصلت اين از مانع

 زود يا دير باالخره. ماجرا اين لشگر سياهي و گوديد كنار او و تو. آيد مي پيش مقدمه بدون و ناگهاني. كند نمي خبر كه حادثه - 
 هشت پسر هم آن. نيست كافي شاهد يك فقط. كند روشن را برادرش مرگ تاريك هاي نقطه بتواند بسا چه. آيد مي زبان به رودابه
 مي باال پرده آن كه روزي اميدوارم. خورده مي كتك ازش هميشه و رفته نمي جوب يك در شهروز با آبش وقت هيچ كه اي ساله
 ركسانا؟ فهمي مي را منظورم. باشد نرفته دست از فرصت هنوز شود، مي آشكار حقيقت و رود

 :گفتم مصممي لحن با

 چه بيايد، زبان به يكي اين چه. نيستند رس عقل كدام هيچ باشد شما حساب به اگر. است رودابه و برمك شهادت بين فرقي چه - 
 روز يك كه كنم فراموش و نبرم را عمويم خانواده افراد از كدام هيچ اسم وقت هيچ كه داده قسمم گرفته قول ازم جان آقا. يكي آن

 مصيبتي و باالتر حسرتي چون. خورم نمي را رفتنش حسرت من و رفته دست از هميشه براي فرصت آن. بوده نامزدم پسرشان
 .كرده نابود را ديگرم احساسات و آورده درد به را قلبم تر عظيم
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 خانه ايوان در بود كافي فقط. آن ميان در گرفته گچ دري با آجري بود،ديواري افكنده فاصله ديوار يك فقط داريوش و من بين
 .باشم آمدش و رفت شاهد همانجا از و بايستم ديوار آن نزديك خودمان

 از آمدن پايين حال در كه را پايش صداي من و شديم مي منع هم ديدار از كه سالهايي در او و من عادت بود، عادتم قبال كه كاري
 .ايستادم مي تماشايش به دور از و رساندم مي ايوان به را خودم بودم كه خانه جاي هر شنيدم، مي ها پله
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 به توانستم مي چطور حاال اما شد، مي منعكس او ديدگان مردمك در نمايش دور كه روشني آينده بود، آينده به نگاهم موقع آن
 .بود رامك گاه قتل سنگفرشش كه بنگرم اي خانه حياط

 آن به را نگاهم و شود زنده دلم در گذشته هواي مبادا تا نشست مي كمين در و آمد مي دنبالم به عزيز نهاد، مي ايوان به پا وقت هر
 .بكشاند ديوار سوي

 :گفت و نشاند زبان بر حسرتي پر آن با همراه را دلش سوز و نياورد طاقت روز يك باالخره

 برو طرف اين از و پايين بينداز را سرت بكش، حصار قلبت دور تو اما ندارد، حصار ايوان طرف آن - 

 :گفتم اي رنجيده لحن با و كردم كج وري يك را سرم

 كشيده قلبم دور به را حصار آن من كه است وقت خيلي چون ديوار، آن دور به كشيدن حصار به الزم نه ست، يادآوري به الزم نه - 
 .ام

. مهار قابل غير و بود سركش ام ديوانه دلِ خيالش به. باشد مهار قابل سادگي اين به احساسم كرد نمي باور بود، ترديد نگاهش در - 
 :گفت مي داد مي نشانم را او اشاره انگشت با كه حالي در ناالنش و ضعيف صداي با و داد مي قرار من دقِ آيينه را رودابه پدرم

 كه سقفي آوار كاش. بدهند پس تقاص خواهند مي كي پس نگذرد، ازشان خدا اند؟ انداخته روزي چه به را معصوم طفل بيني مي - 
 .كند واصلشان درك به و بريزد شان همه سر روي پايين، كرد پرت باال آن از را ناكامم رامك شده گور به گور شهروز

 :گفتم و نياوردم طاقت بار يك

 .است دامنگير نفرين نكنيد، نفرين آقاجان - 

 :گفت و كرد نگاهم غيظ با

 در را اسمش كه روزي به واي را؟ سوخته پدر آن غصه ركسانا، خوري مي را چي غصه تو. بگيرد را شان دامن خواهم مي خدا از - 
 .فرستد مي پسغام پيغام برايت ام شنيده. ببري خانه اين

 :پرسيدم تعجب با و نداشتم را جمله اين شنيدن انتظار

 .دهد مي جواب كي بفرستد، تازه. ام نشنيده چيزي كه من آقاجان، زنيد مي دستي يك من؟ براي! پيغام - 

. برم مي خانه اين از را پايش ، زده حرفي كالم يك بشنوم اگر داند مي خدا. بود نياورده پيغام برايت ورپريده ناهيد آن يعني - 
 .كند وزوز گوشت كنار بند يك و بنشيند تو دل ورِ ندارم دوست



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  51 

 .است كَر شنيدن براي گوشهايم بزند، حرفي اگر حتي. راحت خيالتان - 

 :لرزاند را صدايش غضب و خشم

 .اند آورده سرمان باليي چه ظالمين قوم اين. ببري ياد از و باشي رو و چشم بي خيلي كه اين مگر. باشد كر بايدم - 

 زد مي سر ما به كمتر و كرد مي بهانه را راه دوري اوقات اكثر كه خانجون

 ما منزل به را خود غرولندكنان و زنان نفس شد، مي شميران اتوبوس سوار داوديه ايستگاه از بار دو يكي اي هفته حادثه آن از بعد ،
 .گشت برمي اش خانه به و گرفت مي پيش در را راه همان دوباره هوا تاريكي و آفتاب غروب زا قبل و رساند مي

 و تلخ لحن با ترشرويي با و كرد كوتاه را ابرو دو فاصله اخم حالت به ، جمله اين شنيدم محض به و بود ما مهمان صبح از هم روز آن
 :گفت اي گزنده

 شو صالح و خير و رسه مي عقلش خودش دختر اين. پيچي مي پروپاش به قدر اين چي واسه نصرت؟ بزني نداري اي ديگه حرف - 
 ني عين عزا لباس تو كه مادرشو نشست گوشه يه شب تا صب از كه بس پوسيد، خونه اين تو. كنين دلش به خون كم. دونه مي

 سياهي سياه،. دربيار تنت از سياهو لباس اين برو پاشو طوبي، پاشو. كرد تماشا كني مي نفرين ناله پتو زير هي كه رو تو و شده قليون
 .داري بخت دم دختر تا دو تو. مياره

 :گفت و افتاد هق هق به عزيز

 .كنم مي اصالح را صورتم نه آورم درمي را عزايم لباس نه سالش سر تا. خانجون نكردم خاك زير كه چغندر - 

 :گفت و انداخت باال ابرو

 .پيرهنت نه باشه، عزادار بايد دلت. اي زده ماتم كه كني ثابت كي به خواي مي! بشه چي كه - 

 :گفت همسرش از طرفداري به آقاجان

 .گذشته حرفها اين از ما كار. باشد خودش حال به بگذاريد. خانجون نكنيد تازه دلشو داغ - 

 مرده دل دارن دخترا اين. داره سرنوشتي يه كي هر. نيومده زمين به كه آسمون. نصرت زني مي حرفها چه. گذشته كه چي يعني - 
 گوش تو دارين بندم يه. كشين مي رو بچه تا چار اين روحِ دارين تا دو شما گرفت، رو يكي اون جونِ برادرت پسر اگر. شن مي

 نمي خودش مگه نداره، عقل خودش مگه. نرو طرف اون از برو، طرف اين از. كَر گوشاتو و كن كور چشاتو كه خونين مي ركسانا
 .دين مي درسش دارين خودتون خيال به كه فهمه

 :گفت و نرفت بار زير آقاجان
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 .مانند مي گل تو آنها كه ندهند ها بچه نشان را زندگي چاه و راه بزرگترها اگر - 

 گشنه هات بچه و زن كه ت كاسبي دنبال برو پاشو كني، ناله و اه و بيفتي تشك رو اتاق گوشه كه اين جاي به. مونن نمي نترس - 
 بشه؟ آورتون نون برگرده اجباري از پسرت منتظري چي؟ كه خوابيدي اينجا. نمونن

 :گفت و كشيد آهي

 مي ولز جلز دارد قلبم. ندارم شدن بلند قدرت كه كنم چه ولي تنبلي، مرد نه كارم مرد من. بوده آورمان نان كسي چه حاال تا مگر - 
 اين روي آيد مي خوشم كنيد مي خيال.رفت مي باال راست ديوار از كه هستم پيش ماه چند نصرت آن من كه انگار نه انگار. سوزد
 .كنم ناله و آه بيفتم تشك

 آدم اينجا. كنيم كوفت بده نون لقمه يه شو بلند طوبي، شو بلند. ياد مي خودش قدرت ، بجنبي بخوري تكون.  ندارم قدرت بگو هي - 
 ماه چهار از بعد. ندادين دستم آب ليوان يه اومدم وقتي از رفته، يادتون از هم نوازي مهمون رسم گمونم به. گيره مي درد معده
 .نيومدي خودت به هنوز

 

 غفلتش از چي؟ نوازي مهمان رسم ولي برد، مي ياد از هم را كشيدن نفس بود خودش دست اگر حتي. بود نيامده خودش به هنوز نه،
 :گفت آزيتا و من به خطاب سپس برخيزد، و بِكَند زمين از را قدرتش بي بدنِ آن كمك به تا نهاد زمين بر را دست كف. شد شرمنده

 .بچيند باغچه از خوردن سبزي سبد يك اندازه به يكي آن و بيندازد را سفره تا دو شما از يكي. بكشم غذا ميردم من - 

 عمو باغچه خوردن سبزي و سرخ گلِ هاي بوته كنار در غلتيدنش خون در و بام پشت از رامك سقوط يادآوري از هنوز كه آزيتا
 :گفت و نداد نظر اظهار مجال من به برد، مي رنج اله سيف

 .اندازم مي را سفره من - 

 .نهادم ايوان به پا و گرفتم دست به را حصيري سبد چرا و چون بي ، چيست دردش دانستم مي چون

 جمعي دسته بازيهاي يادگار كه فوتبالي توپ به پا با حوصلگي بي با قديمي هاي همبازي و يار از دور شوقي و شور هيچ بي برمك
 .شد مي باران لگد او پاهاي زير در داشت كه بود گذشته

 از خبري خزان آغاز در و بودند سرسبز هنوز درختان برگ. شد مي پيدايشان ديگري از پس يكي ، تكه تكه ابرها و بود سياه آسمان
 .نبود شان تاراج

 عمويم منزل ايوان بند طناب با ديوار باالي در اش دارنده نگه ميخ و كرديم مي آويزان رويش بر را شده شسته رختهاي كه طنابي
 .خورد مي تكان داشت بود، مشترك
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 :گفت مي داشت كه بود او اين لحظه آن در اما گذشت، مي چندماه بودم شنيده را صدايش كه باري آخرين از

 .بگيرد باران است ممكن آن هر.  كن جمع بند روي از را رختها اين بيا كجايي؟ شيرين - 

 و چرخيد سو آن به نگاهم. ندادند نهيبم به اهميتي و ايستادند باز حركت از سركش و چموش اسب چون قدمهايم. شد سست پاهايم
 به پريده رنگ و الغر افتاده، گود زيرچشمهاي و رفته فرو هاي گونه با. داشت ما خانه ايوان به چشم كه نشست داريوش نگاه در
 از زودي همين به يعني. بكش خجالت.  كن حيا":زدم نهيب خود به تا كشيد طول چقدر دانم نمي. درمانده و مظلوم و رسيد مي نظر

 ".كَر را گوشهايت و كني كور را چشمهايت نبود قرار مگر. دادي مي شعارهايي چه رفت يادت

 :گفت تتشرزنان ام زده بهت قيافه ديدن با و امد بيرون آشپزخانه از پلو ديس با عزيز

 شد؟ چي خوردن سبزي پس برده؟ ماتت چرا شده، چي - 

 ها پله از و چسباندم التهابم پر قلبِ روي بر را حصيري سبد. نديدم داريوش از اثري ، چرخاندم انها خانه ايوان طرف به كه را سرم
 .رفتم پايين
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 و درشكه فروش به ناچار جهت همين به كند، امساك خانه خرج در بايستي مي كه رسيد نتيجه اين به ، يافت شدت كه پدرم بيماري
 .پرداختم تحصيل ادامه به خانه ماتمكده از فرار براي خواندن، درس از گريزم وجود با.شد صديقه و رجبعلي كردن جواب

 .كنيم طي پياده را آباد شاه خيابان تا منزل از راه مسير و برخيزيم زودتر صبحها بوديم كرده عادت آزيتا و من

 تحويل به مانده روز چند. رسيديم بهارش به و گذشت بود طريقي هر به اما بود، مشكل شكل اين به مدرسه به آمد و رفت زمستان
 بيرون خانه از بغل زير حمام بقچه من و بياورد بيرون تن از را عزا لباس و كند اصالح را صورتش كرد وادار را مادرم خانجون نو سال
 .نداشت،بروم منزلمان تا زيادي فاصله كه محل گرمابه به تا آمدم

 پرشكوفه درختان ، اقاقيا بنفش و ارغواني گلهاس با خود و بود برداشته راه سر از را زمستان ، مقرر موعد از زودتر روزي چند بهار
 .بود رسيده راه از بنفشه و ياس ، اطلسي آور سكر عطر بوي و ميوه

 شير بوي بدنش كه نوزادي بوسيدن و بوييدن مانند درست سرسبزش درختان سايه زير در كشيدن نفس و داشت خاصي لطافت هوا
 .بود لذتبخش ، داد مي را مادر

 اين هواي به اما شنيدم، شد مي نزديكتر من به لحظه هر كه را پايي صداي. نداشتم رسيدن براي اي عجله و برميداشتم قدم آهسته
 .نايستادم و ندادم اهميتي است رهگذر كه
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 :زد صدايم و گرفت قرار پهلو به پهلو باالخره و شد كوتاه من با قدمهايش فاصله

 .ركسانا سالم - 

 .بگيرم فاصله او از تا كوشيدم و امدم خود به زود خيلي ولي لرزاند، را قلبم آشنايش صداي طنين آن يك

 :افزود و كرد تكرار را اش جمله دوباره. آمد پايم به پا.  نرفت رو از

 قرباني ما همه كه كرد كاري نصرت عموجان اما. داشت قرباني يك فقط حادثه آن. ركسانا كن گوش حرفهايم به كنم مي خواهش - 
 تو و من كه دارد دليلي چه. روم نمي بارش زير و ندارم قبول را جبر اين من چرا؟ آخر شود، نمي باورم. تو و من خصوص به شديم،

 آن چرا. شده كشته و كرده سقوط بام پشت از رامك سقوط با زمان هم مان احساس و قلب كه باشيم باور اين بر بايستي مي هم
 تو قبلي، قرارهاي و قول طبق فرستادي؟ پس برايم و آوردي بيرون انگشتت از سادگي آن به كردم دستت به عشق با كه را حلقه
 خوش چقدر كه بگو مرا.كني نگاهم برنگردي حتي دوري، ماهها از بعد كه بيگانه حد اين به تا نه ، كنارم در و باشي زنم بايد االن
 مي جشن هم با را مشتركمان زندگي نوروز اولين و چينيم مي را سين هفت خودمان خانه در عيد امسال پنداشتم مي كه بودم خيال

 و بشكافند را مغزم قدرند خودم خانواده نه و مادرت و پدر نه و تو نه. نيست جداشدني و چسبيده مغزم به زالو عين خيالت. گيريم
 بازي موقع خودش نبود، من كار خدا به" زند مي فرياد و كند مي گريه روز و شب. شده رواني شهروز. شوند سمج زالوي آن حريف
 .بگويد را بزرگ دروغ چنين شد حاضر برمك چطور كنم مي تعجب ".افتاد و شد پرت

 .شيفتگي با آميخته حبتي بود، محبت نگاهش در. ايستادم روبرويش درست و برگداندم سر. شدم طاقت بي جمله اين شنيدن به

 .كند تماشايم سير تا يافت فرصتي ريخت، مي جانش به داشت كه زهركالمم به اعتنا بي

 :برساند اوج به را صدايم تا دادم مجال هايم كين و خشم به محل كنجكاو رهگذرانِ به توجه بي

 قتلي پوشي پرده يا من به را محبتت و عشق كني؟ ثابت را چيز چه تا آمدي دنبالم به.  كني خطاب درغگو را برمك نداري حق تو - 
. كند تحصيل ترك و شود رواني كه است حقش. بزند فرياد و كند گريه روز و شب كه است حقش شهروز شده؟ مرتكب برادرت كه

 بر چه و داده دست از را هوشش و عقل كه آمده رودابه سر بر چه پرسي نمي من از چرا. بدهد پس تقاص كه كرده نفرينش آقاجان
 دكانش است چندماه كه نداني است غيرممكن پرسي؟ نمي چرا ها ست؟ بستري و ديده صدمه حادثه آن اثر در قلبش كه ، پدرم سر

 نه؟ يا دانستي مي بگو. است بسته

 :گفت ، شدم ساكت كه همين. كرد مي نگاهم فقط. زد نمي هم بر مژه حتي. داد مي سخنانم به گوش آرامش در

 در الاقل تا ، داشتيد قبولم و بودم است خانواده محرم گذشته چون خواست مي دلم. خورم مي افسوس و دانم مي را اينها ي همه - 
 گذاشتي راحت چه تو چرا؟ شد؟ طور اين چرا. بماند بسته نگذارم و بچرخانم را مغازه هم و باشم عمويم تيماردار هم ، بابك غياب
 را خوبي تو به محبتم و پاك عشقِ. ركسانا نيست آلوده خوني هيچ به من دست. كنند ايجاد فاصله مان بين و بيندازند چشمت از مرا
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 ديگر و شود روشن حقيقت كه روزي اميد به. ديگر وقت هيچ نه حاال نه گذرم، نمي تو از من. كند مي زالل ست جاري رگهايم در كه
 .بماني منتظرم بده قول. دهم مي تحصيل ادامه دارم نباشد، خانواده دو بين كدورتي

 :گفتم و زدم پوزخندي

 چرا روي؟ نمي كنار راهم سر از چرا ، گفتم چه نشنيدي اصال انگار. باشي داشته من از را توقعي چنين كه است مسخره خيلي - 
 ، نوروز تعطيالت براي. اينجاست بابك. ست جاري رگهايت در پاكي خونِ كه نگو قاتلي،پس آن خونِ هم تو. گذاري نمي راحتم

 خون به ام، خانواده اعضا بقيه مثل هم او. كرد خواهد پا به اي شنگه الم چه ببيند تو با مرا االن اگر داند مي خدا. آمده گرفته مرخصي
 .نگيري قرار راهم سر هرگز ديگر كه است اين بكني من به تواني مي كه لطفي تنها. است تشنه ات خانواده و تو

 :گفت درماندگي با

 ايوان توي از و كنم مي نگاهت اتاقم پنجره پشت از. هستم مواظبت دورادور هميشه. نيست توانم در كه خواهي مي من از را چيزي - 
 .بگيري من از تواني نمي ديگر را يكي اين. شنوم مي را صدايت

 :گفتم و بماند پنهان گلويم بغض تا پيچاندم گلو در را صدا

 به نسبت مرگش كه نفرتي و خشم نه و برميگردد رامك رگهاي به شده پايمال كه خوني نه دلخوشي؟ اميدي چه به چي؟ آخرش - 
 بسته كه تو و من عشق راك پرونده نه و شود مي محبت و مهر به تبديل گذاشته باقي مادرمان و پدر قلبِ در حادثه آن باني و باعث
 .برو اينجا از برو، ، گفتم چه نشنيدي مگر. شنيد نخواهي جوابي چون ، نگو چيزي ديگر شد، خواهد باز دوباره شده

 و اطلسي گلهاي بوي نه و داد مي را شيرخوار نوزاد تنِ عطر بوي بهار نه ديگر. دادم ادامه راهم به دو حالت به و برگرداندم روي - 
 تعقيبم به قدم به قدم و گذاشت دنبالم به سر احساسم اما ايستاد، و برداشت من تعقيب از دست داريوش. بود سكرآور ياس

 كه اي فاجعه بود، فاجعه يك اين. لرزيد سينه در وحشت از قلبم. گرفتم قرار بابك روي در رو رسيدم كه خيابان سر به. پرداخت
 لحن با و شد خيره من به برنده و تيز نگاهي با. بود گلگون خشم شدت از هايش گونه. رسيد نمي خاطرم به آن با مقابله براي راهي
 :پرسيد تندي

 داشت؟ باهات كار چه شده، چي - 

. بود بابك بازپرسم و شدم مي محاكمه پدرم محكمه در انگار. گريختند مي مغزم از كلمات. افتادم پته تته به. گرفت لكنت زبانم
 :دهم پاسخ توانستم باالخره تا چرخاندم دهان در را زبان بار چندين

 .كن باور بزنم، حرف باهاش خواستم نمي من قسم رامك روح به - 
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 نيايم جلو كه كردم كنترل را خودم خيلي. گذاشتي مي محلش نبايد. دادي مي را جوابش نبايد. ديدم خودم زدي، حرف باهاش ولي - 
 .بگيري را خودت احساس جلوي تواني مي حد چه تا ببينم بودم منتظر. نزنم گوشش توي و

 :شدند جاري زبانم بر اختيار بي كلمات بار اين

 مي كه بود چيزي اين. بگيرم را جلويش بخواهم كه نمانده باقي احساسي. گفتم مي چه كه شنيدي مي و آمدي مي جلوي كاش - 
 كه بود امتحاني ديدار اين شايد. لرزيد سينه در نه و خورد تكاني نه ديدارش از قلبم. كنم روشن را تكليفش و بفهمانم بهش خواستم
 .ام يافته شفا شوم مطمئن

 گرفته؟ قرار راهت سر بار چند حاال تا بگو راست. نزني را حرف اين ام دلخوشي براي و باشد طور اين كه اميدوارم - 

 .بود خواهد بار آخرين كه مطمئنم و بود بار اولين خودم مي قسم - 

 :گفت و افكند زير به سر

 .كردي نگاهش برگشتي تو و زد صدايت كه لحظه همان از ، شنيدم را حرفهايتان ي همه من - 

 نتوانستم ، كرد خطاب دروغگو را برمك وقتي ولي كنم، نگاهش برنگشتم زد صدايم وقتي. نبود طور اين اصال كني، مي اشتباه تو - 
 .نزنم دهنش توي حرفهايم با و بگيرم را خودم جلوي

 دهد مي داريوش به را حق مورد يك در. بودم برخوردتان شاهد خودم چون ، گفتي چه و كردي كار چه بگويي من به خواهد نمي - 
 است درست. ايد حادثه اين ديگر هاي قرباني هم او و تو بلكه نداشت، قرباني يك فقط حادثه اين گفت كه دارم قبول را حرف اين و

 كه بگويي من به خواهد نمي. ركسانا است سخت برايت چقدر كه دانم مي. شديد كشيده گود داخل به ناچار به اما ، بوديد گود كنار
 آن به گرفته را جلويش كه تر قوي احساسي فقط. ست باقي كه مطئمنم چون بگيري، را جلويش باشي مجبور تا نمانده باقي احساسي

 .كني اش خفه بتواني تا دارد زمان به نياز. دهد نمي پيشروي مجال

 به صدايم مبادا تا شدن مچاله پتو زير. زدن زار و غلتيدن پهلو آن پهلو اين ، خوابي بي شبهاي. ادعايش بر بودند گواهي ديدگانم آبِ
 از ديدن سان حالِ در آرزوهايم، با وداع. فرستادن لعنت بد بخت بر و كشيدن آه. برسد آرميده ام كناري بستر در كه آزيتا گوش

 .ادعايش اثبات براي بودند ديگري داليل حسرتهايم،

 :گفتم اي خفه صداي با

 رحم آقاجان بيمار قلب به. ندارند را شنيدنش طاقت كه داني مي. نزن عزيز و آقاجان حرفيبه ديدار اين مورد در كنم مي خواهش - 
 .عزيز درد پر سينه به و كن

 .گرم كالمش لحن و شد مهربان نگاهش
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 در و بفروشد را خانه اين كنم مي وادار را آقاجان برگردم، كه سربازي از ديگر، ماه سه. كنم تازه را دلشان داغِ بينم نمي لزومي - 
 .گردم مي برايشان مناسبي خانه دنبال به محل اين از دور جايي

 تولد زمان از هايش خاطره از مشتي آن خشت هر زير در و.  است زادگاهش اينجا خودش قول به. شود راضي دانم مي بعيد - 
 در گفت مي عزيز. بفروشد برادرهايش به موروثي ملك اين از را خودش سهم د راضي سختي به ناهيد عمه. است پنهان تاكنون
 بياوري؟ پدرمان سر را بال اين خواهي مي تو حاال. كرد مي گريه بنچاقش امضا موقع

 - 

 را ديگر هاي خاطره شيريني اش تلخي و آور رنج اش يادآوري و بود ترينشان دردناك خاطره آخرين كند، مي فرق وضع حاال - 
 دامن دلمان سوزِ بر و شود مي مجسم چشممان جلوي صحنه ،آن افتد مي بغلي حياط به ما از كدام هر چشم كه بار هر. كند مي تلخ
 .برويم محل اين از زودتر چه هر است صالح به تو شفاي هم و آقاجان شفاش براي هم من نظر به. زند مي

 :پرسيدم تعجب با و نفهيمدم را منظورش

 ؟!من شفاي - 

 .نداري باور قلبت در را وجودش كه العالجي صعب بيماري آن از تو شفاي جان ركسانا بله - 
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 حوض لب داشت حاليكه رامك،در فوت سالگرد به مانده روز يك و باشد اش مورثي ي خانه فروش شاهد تا نداد مهلت پدرم به اجل
 .بست فرو جهان از چشم و افتاد زمين بر باغچه سرخ گًل هاي بوته كنار و نهاد قلبش روي بر وضوميگرفت،دست

 .ميكرد انتخاب را نقطه همان درست فرزندش قتلگاه ياد بود،به خودش با هم فوت محل انتخاب حتياگر بسا چه

 ايستاده درختي ي سايه زير اقوام ساير و ما از دور.ديدم را عمويم خانوادهي سال يك از بابويه،بعد ابن در اش خاكسپاري مراسم در
 .ميگريستند و بودند

 اندازه به اهللا سيف عمو رسيد نظرم به.بود گرفته را پدرش بازوهاي زير ميخورد تكان گريه شدت از هايش شانه حاليكه در داريوش
 .است كشيده رنج آمد پيش آن در برادرش ي اندازه به هم و بسا شده،چه نحيف و الغر و شكسته و پير پدرم ي

 گرفته ميان در را عزيز گوشتي ديوار چون بابك و آزيتا و من.نزنند، دامن ما ي دلسوخته آتيش بر تا بودند نياورده خود با را شهروز
 .نشود تازه دلش داغ و نفتد عمويم و خانم عذرا به چشمش تا بوديم
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 خفه و آهسته صداي با و گرفت فاصله داشتند را هوايش طيبه خاله و خانجون كه مادرم كشيد،از كناري به مرا بابك مراجعت راه در
 :گفت گوشم ايكنار

 عزيز دانداگر مي داشت؟خدا برايمان ثمري چه عذاب از غير وجودشان.بيايند كه بود ناخواسته آنها از كس ميĤمدند،هيچ نبايد- 
 .گذشت بخير كه كنيم شكر رو خدا بايد هم باز.شد مي حالي آنجاهستند،چه آنها ميفهميد

 :گفتم و فشردم مشت ميكردم،در پاك را چشمانم اشك آن با كه را كتاني سفيد دستمال

 جيك تمام.ميرفت در هم براي جانشان اتفاق اين از قبل تا.دارند ما و پدرمان با نسبت چه آنها اي كرده فراموش گمانم به- 
 نيامدند،به ما خاطر به آنها.نرفته بين از عاليق آن.او جان به جان عمو و ميخورد قسم برادرش جان به جان آقا.بود هم با وپيكشان

 نفرت و خشم با كه چشماني از دور به خلوت در تا ماندند ما مراجعت از ميديدي،بعد ميكردي توجه تو اگر.آمدند دلخودشان خاطر
 .بخوانند خاكش سر ايبر ميكردند،فاتحه نگاهشان

 :پرسيد تعجب با

 ماندند؟ كه ميداني كجا از تو- 

 .زدند زانو آقاجان قبر سر بر كه ديدمشان برگرداندم سر وقتي چون- 

 :پرسيد كنان پرخاش

 كني؟ نگاهشان برگردي داشت دليلي چا

 بلكه.نبود ميكني فكر تو كه چيزي آن باش،دليلش ناداشته بابك،تصورغلط نه.كرد خواهند كار چه بدانم كه بود مهم برايم چون- 
 .خودشان عواطف عاليقو يا ماست ي زده سوهان روح آزردن آمدنشان علت بفهمم ميخواستم فقط

 :گفت و گرفت آرام.نشاند خشمش آتيش بر ابي پاسخم

 .اي گرفته را جوابت است معلوم حرفايت از- 

 خواهد سراغش به همدمي بي تنهاييو شد،درد خلوت كه خانه.خانجون ي خونه ميفرستم را رودابه و هفت،عزيز مراسم از بعد
 .كنيم پر را شوهرش خالي جاي نميتوانيم بگيريم را پرش بالو زير ما هم چقدر هر.آمد

 اين به و بشكند دلش نكن كاري.شود دلخور هم پيشنهادت شنيدن از بسا چه كند،حتا ترك را اش خانه شود راضي ندارد امكان- 
 .كردنش خارج صحنه از براي ست ي مقدمه تصميم اين كه بيفتد فكر

 :پرسيد تعجب با
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 كرد؟ خواهد را فكر اين واقعاً نظرتو به يعني- 

 .بخورد غصه زياد نميگذاريم و داريم را هوايش آزيتا و من اينجا.داشتم را تصور همين بودم و جاي اگر خودم من- 

 نيستي؟ موافق نظرم با تو پس- 

 ارث تقسيم هدفت كه فكربيفتد اين به است ممكن شو،چون منصرف هم خانه فروش از فعال.بكني را كار اين نميگذارم و نيستم نه- 
 .است وراث بين

 :گفت دلخوري با

 .ميداني را دليلش خوب توخودت و بودم گرفته را تصميم اين جان آقا فوت از قبل ميدانيمن كه تو نداند كه هر- 

 .حرفهاست،بابك اين وقت چه حاال اصال.كن فراموش.داشت خواهد آن از ديگري برداشت ميكرد،وليحاال فرق موقع آن- 

 تا كه بود خانجون منزل به عزيز فرستادن فقط من پيشنهاد كردي،وگرنه شروع تو را خانه فروش ركسانا،بحث نينداز من گردن- 
 .باشد دور اش خانه غمبار محيط از مدتي

 مزارش و آمدند آنجا به ما از آنهاقبل كه نداشتم شكي.داريوش ي عالقه مورد گًل.بود سرخ گًل غرق قبرش پدرم،سنگ هفت شب
 همان ي سايه زير در كه ديد را آنها ميشد راحتي به نداشت،وگرنه اطراف به اي توجه و بود ماتم غرق عزيز.اند كرده باران لٔگ را

 .بودند، ايستاده قبلي درخت
 

 :گفت لب زير و برگرداند روي سپس و چرخيد ٔسو آن به بابك نگاه نظر يك

 نميگذارند؟ راحتمان چرا- 

 هق سپس و گفت و كشيد اش گريه از سرخ ديدگان روي بر پي در پي بار چندين داشت دست در كه را سفيدي دستمال ناهيد عمه
 :گفت كنان هق

 خودت اگر بيفتد،حتي اتفاقي هر.بوديم باهاش اهللا سيف و باشي،من كه اين از قبل.ميكشد كه است خون اين.بابك نباش انصاف بي- 
 طوفان دستخوش حوادث دار و گير در شايد.دارد وجود حس اين.ببري بين از را برادري خواهر حس تواني بكشي،نمي هم را

 سرسبز و بزنند جوانه هايش شاخه دوباره تا ميماند باقي تنهاش و ميريزد را برگش و شاخ فقط گردباد اسير درختي همانند شود،اما
 .افسوس بودند،اما قالب يك در جان برادر دو بيامرز خدا نصرت و اهللا سيف.شوند

 .نميشود پاك ذهن از هرگز و است زندگي خاطرات ي بقيه از تر ماندني ياد به و تر شفاف و تر رنگ پر هميشه كودكي خاطرات
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 .بودم ايستاده كنارش در كه بود من به خطاب آخرش ي جمله رسيد نظرم به

 تن از را عزا لباس اينكه از بعد ماه دو درست.ميريخت فرو تأني با و چكه چكه منبع در مانده آب قطرات آخرين چون عزيز زندگي
 و و بياورم لبانش روي بر خنده ديگر بار يك بتوانم كه داشتم را قدرت اين كه ميكردم آرزو.پوشيد را آن دوباره بود آورده بيرون

 .بازگردانم زندگي به را

 كاشي و حيات ي شكسته هاي خورده،سنگفرش ترك ديوارهاي.بود حسرت با توأم حيات و اتاقها كنار گوشه و اطراف به نگاهش
 .داشتند هماهنگي اشٔخميده كمر و شكسته آرزوهاي با حوض پر لب هاي

 به مييافت فرصتي وقت هر.بدهد دست از هايش يادگاري با همراه را پناهش سر تنها اين ميترسيد چون نشد خانه فروش به حاضر
 يادآور كه خودش ي بيدزده عروسي تور و نهاد نمي بالين به سر آن بي و كه جان آقا كاله شب با و ميبرد پناه خانهاش صندوق

 .مينشاند رويشان بر را چشمش اشك سوزان قطرات و ميكرد دل بود،درد زندگياش شب خوشترين

 آن از بعد كه بالهايي يادآوري با و ميديدم خود متوجه شان خانه باالي ي طبقه سالن ي پنجره پشت از را داريوش ي خيره نگاه گاه
 .ميگردندم بر روي نفرت آمده،با سرمان به حادثه

 حركت با و ميداد نشان نشيمن اتاق ديوار روي بر را او عكس قاب انگشت با گاه.ميكرد حس خانه در را جان آقا خالي جاي رودابه
 و ميبرد پناه اتاق ي گوشه به درماندگي و حرص نميشد،با آن اداي به موفق چون و بياورد زبان به را "كو" ي كله تا ميكشويد لب
 .ميگرفت، ماتم

 حال از.نميديدم را روبرويم و بود سر پشت به نگاهم.فردا ي پنجره هم شكست امروز ي پنجره هم مصائب باران سنگ هجوم در
 كه مدرسه مشق و درس از فارغ و ميكردم كز خانه زيرزمين در تابستان داغ و گرم روزهاي در.بيمناك آينده از و بودم غافل

 سياه ها لكه و ها بچه ساير و من انگشتان اثر كه ميدوختم ديوارش و در به را بارم حسرت بود،نگاه شده بسته هميشه براي دفترش
 .بود مانده باقي رويشان بر هنوز بابك و داريوش فوتبال توپهاي ضربات برخورد از ناشي ديگري

 و جواني زمان تا دارد بيشتري آمادگي كودكي خاطرات حفظ و ثبت براي انسان ذهن":ميگفت كه داشت حق ناهيد عمه
 .سالخوردگي

 را دوران آن تازه انگار كه ميكرد ياد آن از مكث بدون و راحت چنان ميگشود،آن ذهن در كه را كودكياش خطرت دفتر خانجون
 .نهاده سر پشت

 كتابهاي مرور سرگرم حوصلگي بي و ميلي بي با و بود آورده جديد چند سال آن تحصيل دوران تمام در بار اولين براي آزيتا
 .بود درسياش
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 با را برمك تابستان تعطيالت در كرد وادار را بابك جهت همين به.نداشت را ما از كدام هيچ با گذاشتن سر به سر ي حوصله عزيز
 .بشود مادرش پي پا كمتر هم بگيرد ياد را كاسبي رسم و راه هم تا ببرد بازار به خود

 بردم پي اشتباهم به زماني و نبود اينطور ندارد،اما هايش بچه و اطراف به توجهي و است خودش عالم در مادرم كه ميپنداشتم بيهوده
 و پرداخت ميگذشت دلم در آنچه به بردن پي براي موشكافي شمارش،به بي غمهاي و اندوه از فارغ و كرد غافلگيرم زيرزمين در كه

 :گفت

 تو فكر از من نكن فكر.ميدهد نم و كهنگي بوي شده،ديوارهايش نمور زمين داري؟زير كار چي اينجا روز هر ركسانا،تو نميفهمم- 
 بسته خودمان روي به را در قدر آن.داريم همه بيش و كم را حالت اين.كرده ات افسرده خانه اين سرد محيط چقدر نميدانم و غافلم
 تغيير خانجون،شايد منزل بفرستم را تو مدت يك است چطور.هست هم ديگري خانه،دنياي دنياي از خارج نميدانيم اصال كه ايم

 بگذرد،موافقي؟ تأثير ات روحيه در محيط

 :گفتم و كردم آبياري را هايم گونه ميگرفت سرچشمه دلم سوز از كه ديدگانم آب با

 شود،مي دور ها بچه ي مدرسه ميترسيد بفروشد؟اگر را خانه اين بابك نميگذاريد داريم،چرا را نياز اين ما ي همه ميكنم فكر- 
 .بگرديم خانه دنبال اطراف همين توانيم

 در را صدا هجومش و يافت راه اش صوتي هاي تار به روان موجي چون و كشيد هم در را اش چهره خطوط عميقي اندوه و حزن
 .شكست گلويش

 از عروسيام عكس.شده عجين گلش و خاك با عمرم سالهاي بهترين از سال پنج و بيست.ام وابسته خانه اين گل و خشت هر به من- 
 قاب پشت مقواي الي به ال در را پدرت با زندگي شيرين خاطرات تمام انگار.ميزانه لبخند من به طاقچه روي عكس قاب شيشه پشت
 .داشتم قبول را ام خوشبختي ناشكرند كه ها خيلي برخالف من.كرده پنهان

 من ميروند،بعد يشان زندگي دنبال به هايم بچه روز يك باالخره ميكردند فكر هميشه.طالئي فرصتهاي دنبال نه و بودم طلب زياده نه
 بلند.شد خواهم بيوه چهل به رسيدن از قبل كه ميدانستم كجا از.غمخوارم و همدم و ميشود پيريام دست عصاي او و نصرت و ميمانم

 بر رودابه و آزيتا و من بعد.خانجون منزل ميرويم باهم همگي امروز.بردار خودت براي لباس دست باال،چند بيا شو عزيزم،بلند شو
 .ميماني آنجا روز چند تو ميگرديم،اما

 ..باشم شما پيش ميخواهد دلم عزيز،من ولي- 

 :گفت طعنه به آميخته لحني با
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 كه هم هايي خاطره با.كردي ايجاد فاصله ات خانواده و خودت ساختي،بين ديگري دنياي خودت براي نيستي،اينجا من پيش كه تو- 
 من.نيست اينطور داري؟نه حالي چه نميدانم و غافلم ازت من رسيده خيالت به.سرگرمي ميخواند خود به را تو هم و ميكند اذيتت
 .چيست دردت ميدانم خوب

 :گفتم و گريختم نگاهش افكندم،از بزير سر

 .شود دوا رفتن روز دو يكي با كه نيست دردي و هست هم شما نيست،درد من درد فقط اين

 فاصله كه داري مقابل در را آينده باشي،چون داشته را ها دلبستگي اين نبايد تو نيستم،اما جدا آنها از و ام دلبسته هام خاطره به من- 
 .ميفهمي را منظورم البد.ات گذشته و تو ميان است اي

 

 آزارش باعث ام نافرماني با نميخواست دلم.كنم زنجير و قفل رو زمين زير اين در من تا باال برويم بيا بده،پاشو گوش حرفم به پس
 :گفتم و برخاستم ميلي بي شوم،با

 .ندارم حرفي رفتم براي هم نيست،من اي چاره اين از غير كه حاال- 
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 .هايش نوه و ها بچه از پذيرايي آماده لذيذ و ساده غذاهاي با و بود گسترده هميشه خانجون سفره

 :گفت دلنشيني تبسم با و افكند ام دستي ساك به نظري سپس. گشود رويمان به را در رويي گشاده با

 .موني مي من پيش و پايين اومدي شيطون خر از باالخره پس - 

 :گفت و نداد را جواب فرصت من به عزيز

 .نباشم مزاحم اگه البته - 

 پيش مدت يه بيايين پاشين تون همه خدامه از. پوسيد اينجا دلم تنهايي كه دوني مي خودت. طوبي نكن پاره تيكه تعارف ديگه تو - 
 .كَنم نمي دل م زندگي خونه از من گي مي همش. نشدم كه يكي تو حريف. بمونين من

 .بمانيد ما از كدام يك خانه بياييد شديد حاضر طيبه و من اصرار همه آن با شما مگر. بكَنم دل نبايدم خب - 

 .كشم مي رو غذا منم بيندازد، را سفره ركسانا تا. رفت مالش گشنگي از دلم كردين، دير. داري آستين تو جواب هميشه - 
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 .كَند خواهند را پوستم خانجون و عزيز كنم، ماندن به اعتراض اگر دانستم مي. بياورم دوام آنجا توانم مي روز چند دانستم نمي

 با را غذا لقمه ها، نشستن هم با سفره سر. شدنها جمع هم دور آن. زد مي لنگ هميشه ما پرجمعيت خانه پاي يك ديگر حاال گرچه
 در بلورينش تُنگ در را محمدي گُل رقص و زدن آن به پكي بردن، سفره سر از قبل كردن، چاق را پدر قليان دادن، قورت لذت
 و داشت تعلق پيش قرنها به انگار شدن، نوجواني دراز و دور و شيرين رؤياهاي در غرق و كردن تماشا آن به جان آقا زدن پك حين
 .نبود زمان اين مالِ

 و ناله دنبالش به و خورشت كاسه و دوغ تُنگ كردنِ سرنگون غذا، سفره وسط در نداشت دومي شيطنت در كه رودابه خيز و جست
 ".كردي ام عاصي دختر، وربپري": كشيد مي فرياد و كوفت مي سينه به دست غيظ با كه عزيز نفرينهاي

 هيچ مغزش در يا آورد مي ياد به را خيزهايش و جست دانستم نمي. شد مي ريش دلم كردم مي نگاهش وقتي اما بود، ورنپريده
 .نبود گذشته ياد از اثري

 رودابه عزيز ناهار، صرف از بعد. شديم مي داشت راه اتاقها به كه راهرويي وارد راست يك حياط از و نداشت ايوان مادربزرگ منزل
 .گيرد قرار. داشت مي وا جوش و جنب به را درختان كه بادي معرض در تا خواباند پنجره كنار را

 هاي شيرين و تلخ با رفتن كلنجار سرگرم خواب به تظاهر با و نهادم هم بر چشم من و برد خوابش هندسه كتاب مرور حال در آزيتا
 .شدم ام زندگي

 :گفت آزيتا به خطاب و برخاست عزيز آفتاب غروب از قبل

 .برگرديم خانه به نشدخ تاريك هوا تا شو بلند - 

 :گفت اعتراض به خانجون

 .بنشين كجا؟ حاال. كردي رفتن قصد نيومده باز - 

 .رسند مي راه از خسته برمك و بابك كنيم، روبراه شامي و برسيم ما تا - 

 :كرد زمزمه گوشم كنار آزيتا

 .شوم مي تنها خيلي من نباشي، كه تو. برگرد زود نمان، زياد - 

 كه افتادم مي فكر اين به داشتم كم كم. شد جاري خواهرم زبان بر كه بود آقاجان و رامك فوت از بعد آميز محبت كلمات اولين اين
 :گفتم و ورچيدم لب پاسخ در. اند بريده سر اله عموسيف منزل سرخ گلِ بوته كنار در هم را ما عاطفي عالئق ساير و محبت و مهر

 .كرده تبعيدم اينجا به عزيز. گذارند مي مگر ولي خواهم، مي خدا از - 
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 .دنبالت آيد مي شد تنگ كه دلش. ندارد را ات دوري طاقت خودش - 

 :پرسيد بود، ما به حواسش كه خانجون

 كنين؟ مي پچ پچ هم گوشِ در چي خواهرا شما آي - 

 :گفتم مادرم به خطاب و فشردم سينه به را رودابه شدم خم. بوسيد را ام گونه گرمي به آزيتا و خنديديم دو هر جواب جاي به

 .شود مي تنگ برايتان دلم. دنبالم بياييد زودتر - 

 :گفت تشر و توپ با خانجون او جاي به

 هفته به هفته شوهر خونه ري مي روزا همين. نيار در خودت از رو اطوارها و ادا اين خود بي. آوردي نوبرشو دختر كن حيا خُبه خُبه - 
 چه غروبا رودخونه لب ببين برو. برگرد شدن كه اتوبوس سوار برو، دنبالشون خيابون سر تا خواد مي دلت اگه. بيني نمي رو اونا

 .داره صفايي

گفت ام دلجويي براي عزيز. افتادم راه به همراهشان و گرفتم را رودابه دست: 

 .برگردي غروب دوباره ما، پيش بيايي برداري را خانجون تواني مي شد، تنگ دلت وقت هر - 

 :پرسيدم تعجب با

 !بمانم اينجا هفته چند است قرار مگر - 

 يك بايد تو گفت مي كه بود برادرت نظر بيشتر. گرفتيم هم با بابك و من كه ست تصميمي اين. ماني مي باشد الزم وقت هر تا - 
 .باشي خانه از دور مدت

 ".بابك نرسد بهت دستم مگر": گفتم دل در حرص با. بود بابك نقشه اين پس

 جايشان سر عواطفش و احساسات شد مي معلوم. كند اتوبوس سوار خود با هم مرا زور به خواست مي و كشيد مي را دستم رودابه
 .نداشت تغييري و بود

 از هنوز. داد را پاسخم دست تكان با. دادم تكان دست طرفش به دور از. دادم مادرم تحويل اتوبوس پله روي را او و كردم بلندش
 .بودم شان تنگ دل نشده، دور ديدگانم جلوي

 .شدند ناپديد جاده خم در تا كردم نگاهشان قدر آن. گرفتند پيش در را ديدگانم راه اشك سيل مقاومتم به اعتنا بي
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 دل و آرام ملودي چون آب حركت صداي. ايستادم رودخانه كنار. برگردم مادربزرگ خانه به گريان چشم با خواست نمي دلم
 كرده خم رودخانه روي به سر طرف دو از طنازي با تنومند درختانِ خرم و سبز سر برگهاي و شاخ. داد مي نوازش را روحم نشيني
 .دادند مي هم نجواي به گوش ماليمي نسيم با همراه و بودند

 مرا سگي پارس صداي تا ايستادم آنجا مدت چه دانم نمي درست. كرده مستش سر آزادي هواي كه بودم اي شده رها قفس از چون
 .پراند جا از

. كنم نگاه سر پشت به و برگردانم سر ترسيدم مي. كنم سقوط رودخانه داخل به وحشت شدت از بود نمانده چيزي. داشت برم هول
. آمدم خود به باالخره. باشم شده گرفتار آنها از يكي دام در كه ترسيدم مي آن از و بودم شنيده زياد سخن هار هاي سگ مورد در

 شنيدم را مردي آشناي نا صداي بيابم، را اطراف به نگريستن جرأت كه اين از قبل و برگشتم عقب به. گرفتم خود به گريز حالت
 :گفت مي كه

 .ندارد نگراني و است من دست مهارش گذشته آن از. نيست هار نترسيد - 

 چشم به نقصي و عيبي هيچ صورتش تركيب در. ميشي چشمهاي و روشن پوست با بود بلند قد. كردم نگاهش و برگشتم طرفش به
 :گفت و نشاند شيريني تبسم فرمش خوش لبهاي بر. خورد نمي

 آمديد؟ محل اين به تازه - 

 :گفتم و شدم پاسخ به ناچار

 .هستم مهمان مادربزرگم منزل - 

 ماكوبي؟ خانم - 

 :پرسيدم و كردم تعجب اش تيزهوشي از

 ؟!فهميديد كجا از - 

. باشند داشته شما سن هم اي نوه بتوانند كه شناسم نمي محل اين در را اي خانواده ايشان از غير به گذشته آن از. تان شباهت از - 
 و من. شديد درختانش صفاي و سرسبزي و رودخانه اين محو طور اين كه داريد دوست را طبيعت من مثل هم شما شود مي معلوم
 مهمانيد؟ اينجا امروز فقط شما. كنيم مي روي پياده اطراف اين ساعتي يك غروب روز هر فيدل

 .بمانم روزي چند است قرار - 

 :گفت و نشاند لب بر تبسمي



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  66 

 .است ايشان خانه ديوار به ديوار ماكوبي خانم منزل بااليي كوچه در ام خانه و ست ساماني سامان من اسم - 

 :گفت و داد خرج به سماجت نشنيد، پاسخي كه موقعي. كنم معرفي را خودم هم من تا شد منتظر

 چيست؟ تان اسم بگوييد من به خواهيد نمي - 

 :دادم پاسخ كنم حفظ سگش با را ام فاصله كوشيدم مي كه حالي در

 .ركسانا - 

 لباس چرا. ندارد كسي كار به كاري نكند خطر احساس وقتي تا نيست، هار كه گفتم بهتان خانم؟ ركسانا ترسيد مي فيدل از هنوز - 
 پوشيديد؟ سياه

 :دادم پاسخ اي كرده بغض صداي با

 .هستم پدرم مرگ عزادار - 

 :گفت و داد اش چهره به تأثر حالت

 اند؟ كرده فوت است وقت چند. گويم مي تسليت - 

 .خداحافظ. شود مي نگران مادربزرگم. بروم بايد ديگر من. ماه چهار حدود - 

 :گفت و زد صدايم سر پشت از. افتادم راه به و نشدم پاسخ منتظر

 .آورم نمي خود با را او ترسيد، مي فيدل از بدانم اگر. ببينم اينجا را شما دوباره غروب فردا اميدوارم. خانم ركسانا كنيد صبر - 

 روي بر تازه عشقي با تا اي نيامده اينجا به تو. ركسانا كن جمع را حواست": زدم نهيب خود به و شدم كوچه وارد. ندادم را جوابش
 غروب. دارد قرار ات زندگي مدار از خارج در باشد، داشته خيالي هر و باشد خواهد مي كه هر او. بگذاري مرهم كهنه عشق زخم

 ".رسيده هدف به راحتي اين به كه بدهد اميد خودش به نده اجازه بهش و كن فراموش را رودخانه كنار در گردش و آفتاب

 :گفت و گشود رويم به را در غرولندكنان خانجون

 رفتن اتوبوس ايستگاه دمِ تا يعني. كني مي جون نصف پرزنو اين نكردي فكر آخه. رفت راه هزار به دلم ورپريده؟ بودي رفته كجا - 
 كشه؟ مي طول قدر اين اومدن و

 :گفتم و كردم غنچه را لبهايم
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 .زدم قدم رودخانه كنار كم يك. بود گرفته دلم خانجون، ببخشيد - 

 بدجايي ت ننه فهميدي حاال. رفتي مي بعد كجايي، گفتي مي بهم اينجا اومدي مي سر يه خُب. ست گرفته هميشه كه دلت قربون - 
 نفرستادتت؟

 

16 

 :گفت و زد بند پشه چوبي تخت روي بيد، درخت سايه زير حياط، در مادربزرگم شد كه شب

 .ببيني خوش خوابهاي صبح تا و بياره جا حالتو خنك باد تا بخواب، اينجا تو _

 مي تكان باد حركت هر با سرگردان شبه عين سرم باالي در هايش شاخه كه درخت آن سايه زير در ماندن تنها شب، تاريكي در
 .بگنجد تصورم در كه نبود چيزي شدند، مي پرتاب سو آن سو اين به و خوردند

 :گفتم و نرفتم بار زير

 .بخوابم اينجا تنها ترسم مي من! خانجون نه واي_

 :گفت و زد پوزخندي

 بلند. كنم مي سر تنها و تك اينجا شب هر چطوري پيرزن من پس. اومدي بيرون قُنداق تو از تازه بود رفته يادم كه بگو منو هوم، _
 .بزنم و بند پشه هرتادوشون رو تا اين، به بچسبون بيار بگير رو تخت يكي اون سر بيا شو

 .همراه و بود مهربان خودش كالمش، تلخي عين در

 .كرد را هوايشان دلم. رفتم مي بستر به خانواده از دور كه بود شبي اولين

 برمك و بابك و انداخت مي نشيمن اتاق در را خودش و رودابه و عزيز جاي شب هر معمول طبق داشت هم آزيتا لحظه آن در شايد
 .ماند مي خالي خوابيدم مي آنجا در من كه اتاق از گوشه آن فقط. زدند مي بند پشه حياط در خودشان براي داشتند

 .كرد مي را هوايم دلش و شد مي خواب بي من چون هم عزيز شب آن بسا چه

 .خواند مي الاليي گوشم در وار زمزمه رودخانه آب حركت ملودي

 .بود ام شبانه خواب بخش آرام وزيد مي كه ماليمي نسيم

 :پريدم خواب از خانجون دست هاي تكان با كه بود نزده آفتاب هنوز
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 .اتاق تو برو نزده آفتاب تا شو بلند _

 :گفتم و كشيدم اي خميازه

 .ياد مي خوابم هنوز من ؟!خانجون چرا_

 و تن نه گله، دسته دختر يه بدن و تن اين. افته مي بهت نامحرم چشم ها همسايه بوم پشت از. بشه روشن كه هوا.كن حيا پاشو _
 .پيرزن منِ ي چروكيده بدن

 :گفتم و پوشاندم را بدنم مالفه با پريدم، جا از هراسان

 نگفتيد؟ زودتر چرا پس واخانجون،_

 نيست معلوم. بخونم نمازمو بگيرم وضو برم منم تا بكش، دراز اتاق تو بپر وردار متكاتو. تاريكه هوا هنوز. نشده دير كه حاال خب _
 .مسلمونين ياد مي يادتون موقع چه خواهرت و تو

. بود خفه و كرده دم اتاق هواي. كردم مي تماشايش پنجره پشت از من و گرفت مي وضو داشت حوض لبِ. بود پريده سرم از خواب
 :گفت و شد اتاق وارد هراسان خانجون بكاهد، حرارتش از تازه هواي تا گشودم را پنجره كه همين

 منِ مهمونِ تو مث خوشگلي دختر بشه خبردار روحش اگه. عزبه روبرويي همسايه اون. كن حيا دختر، كنار برو پنجره پشت از _
 .خوره نمي تكون اعيونش خونه سرتاسري سالنِ پنجره پشت از و شه مي حروم چشمش به خواب. پيرزنه

 :پرسيدم تعجب با

 است؟ نفر يك مال بزرگي اين به ساختمان آن يعني! اعياني خانه _

 پارس صداي از و شه مي باز بااليي كوچه تو حياطش درِ. هيوال سگ يك و سينه به دست نوكر و كلفت تا دو با. نفره يه مال آره _
 .عذابند در ها همسايه سگش

 نشنيدم؟ صدايي ديشب من چرا پس _

 .خوابه مي ما مث ذاره مي مرگشو كپه شبا. كنه نمي پارس كه الكي _

 ".است بااليي كوچه در اش خانه گفت مي كه است سامان همان عزب جوان آن از منظورش نكند":گفتم خودم با

 :پرسيد خانجون. داشت ربطي چه من به اصال. باشد خواست مي كه هر.كرد نمي فرقي برايم گرچه

 .بخواب بذار متكاتو جا همين كه گفتم بهت. ياد مي خوابت نكنه كني؟ مي فكر چي به. شدي ساكت چيه، _
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 حيف ":افزودم سپس و "موقوف رودخانه كنار زدن قدم غروبها":زدم نهيب خودم به و بستم را چشمهايم گذاشتم، متكا روي بر سر
 ".شد نازل اينجا كه بود باليي چه ديگر اين من خداي. كرد مي تازه را كسلم روح و داد مي مزه خيلي

 :گفت و داد دستم به بافتني ميل دو با كالف يك صبحانه، از بعد

 ببافي؟ گردن شال يه واسم بلدي _

 .كنم خراب ميترسم. زياد نه _

 روز ترسم مي. بافتني و خياطي نه كني، آشپزي بلدي نه شوهر، خونه بري خواهي مي فردا. داده هايش بچه ياد چه طوبي اين پس _
 تو شب تا صبح بشه، گرم هنري يه به سرت اگه. بدم يادت تا بشين خودم دست بغل اينجا بيا. ت ننه خونه بفرستنت پس دوم

 .كشي نمي آه و گيري نمي ماتم منزلتون زيرزمين

 گرم بافتن به سرم روز آن تمام. آموخت مي من به بود الزم كه را آنچه راحتي به و بود حوصله با و صبور غرولندش و نق نق وجود با
 .خواب وقت موقع چه و شد غروب موقع چه نفهميدم اصال و بود

 بوي صبحگاهي نسيم كردم، كوچ اتاق به و آمدم بيرون بند پشه زير از دوباره خانجون دست هاي تكان با كه موقعي بعد روز صبح
. بكنم را كار اين زود صبح است چطور محرومم، آنجا در زدن قدم از غروبها كه حاال":گفتم دل در. آورد همراه به خود با را رودخانه

 ".شد نخواهد مزاحمم و است خواب قعمو اين طرف ندارم شكي

 :گفت مي كه غرولندش به اعتنا بي

 .بدي جولون حياط تو خواد نمي تو برو كرد، مي واسم كارو اين كي نبودي، كه حاال تا مگه بكشي، زحمت تو نيس الزم _

 .زدم گره را سرش و دادم جا شب چادر داخل كردم، جمع را رختخوابها و بند پشه

 :گفتم و دادم تكيه پشتي به زنان نفس نفس سپس

 .خلوت خيابان و است بهتر هوا. چسبد مي خيلي رودخانه كنار روي پياده صبح موقع اين _

 :گفت و نشاند لب بر تبسمي. خنديد شيطنت با چشمهايش

 سفيد؟ چشم آره. خودمون منزل برگردم خوام مي جاييه، بد عاليه خونه بگو بعد. كن كيف بزن، گشتي يه برو _

 .شود مي تنگ ها بچه و عزيز براي دلم فقط. ست جايي بد اينجا گفتم موقع چه من داريد، اختيار _

 .كني زهرمار مردت به رو زندگي بزني زر خواي مي هي. كني مي كار چي شوهر خنه بري كه فردا _
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 .ام زده را كردن شوهر قيد ديگر كه فعال _

 .بيار در عزا از دلي يه شو آماده برو پاشو حاال. رسيم مي هم به بازم خودت جون آره _

 بر پرندگان و بود تالطم در خيابان خلوت در رودخانه. پرداخت گيسوانم و چهره نوازش به ماليمي نسيم آمدم، بيرون كه خانه از
 .خوان نغمه شاخسار روي

 سپس. پرداخت كردنم برانداز به كنجكاوي با وار بيگانه رسيد، كه نزديكم به. شد پيدايش دور از دست به نان سفره ميانسالي مرد
 به زياد محل اين در طبقاتي تفاوت. ديگر همسايه يك هم اين":گفتم دل در. شد بااليي كوچه داخل و گذشت كنارم از اعتنايي بي با

 ".خورد مي چشم

 از رودخانه اين دانستم مي كاش. نگريستم مي داشتم آشنايي آن با كودكي زمان از كه مادربزرگم محله به اي تازه ديد با روز آن
 .شود مي ختم كجا به و گيرد مي سرچشمه كجا

 .انداختم آب داخل به را آن و برداشتم كوچكي سنگ درخت زير از هدف بي

 :گفت مي كه شنيدم را آشنا تازه غريبه صداي سر پشت از

 .بشكند تمساح سر است ممكن. نينداز سنگ _

 :گفتم لب زير و گرفتم فاصله رودخانه از وحشت با

 !تمساح _

 :برخاست اش خنده قهقهه صداي _

 نيامديد؟ چرا پس.شدم منتظرتان خيلي ديروز. تمساح به واويال ترسد، مي سگ از كه كسي _

 :گفتم غضبي پر لحن با و فشردم هم بر خشم از را دندانهايم. برگشتم طرفش به

 قرار من با ديدار اولين در توانيد مي كه افتاديد فكر اين به كجا از هستم؟ دختري طور چه من رسيد نظرتان به. كرديد خيال چي _
 بگذاريد؟ مالقات

 :گفت آرامي صداي با خروشم و خشم به توجه بي
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 طور همين و هستند من محترم و عزيز همسايه ماكويي خانم. شويد ناراحت پيشنهادم از كردم نمي فكر اصال. نداشتم بدي قصد _
 باالخره شايد كه زدم پرسه اطراف همين مدتها. نياوردم خودم با را فيدل ترسيد، مي سگ از ديدم چون غروب ديروز. عزيزشان نوه

 .شود پيدايتان

 :پرسيدم پرتمسخري لحن با

 آيم؟ مي من كرديد مي فكر واقعا _

 .است رودخانه كنار زدن قدم زمان بهترين غروب صورت هر در چون بودم، اميدوار فقط _

 .شد پيدايتان فيدل بدون كه هستم اينجا من كه فهميديد چطور حاال چي، حاال _

 :گفت و افكند زير به سر

 اتاقم پنجره پشت از ندادم اجازه خودم به حاال هستم،تا ماكويي خانم همسايه كه است سال بيست از متجاوز كه اين وجود با _
 محل به رفتن آماده پوشيده لباس. آمديد بيرون خانه از كه ديدم و كردم را كار اين ناخودآگاه صبح امروز اما بزنم، ديد را حياطش

 :گفت رسيد، راه از كه تازه نان با همسرش. بود كرده آماده را صبحانه نيز مستوره خدمتكارم. بودم كارم

 روي پياده قصد به فهميدم كه بود موقع آن ".زد مي قدم رودخانه كنار داشت تنها دختر يك چون آمده، برايمان تازه همسايه انگار"
 .آمدم بيرون خانه از توضيحي هيچ بدون و گذشتم صبحانه خير از. آمديد بيرون

. كراوات و مد آخرين شلوار و كت با اكنون و بود آمده روي پياده به سگش با همراه اسپورت لباس با ديروز. كردم نگاهش دقت با
 :گفتم ترشرويي با و دادم اخم حالت ام چهره به و كشيدم، پايين را چشمهايم پلك

 فوت بين. بزنيد هم به را خيالم آرامش نكنيد سعي پس. خانجون منزلِ فرستاده مرا مادرم همين خاطر به. دارم آرامش به نياز من _
 .شدم روحي افسردگي دچار من كه آمد پيش مسايلي آن از بعد و بود فاصله سال يك فقط پدرم و برادرم

 ايد؟ آورده پناه اينجا به كه كند مي اذيت را شما خانه آن در چيزي چه _

 شويد اخراج اداره از كه اين از قبل و بخوريد را تان صبحانه زودتر برويد حاال. نيست آسان آن كندنِ بيخ از و دارد سالها در ريشه _
 .باشيد حاضر كارتان محل در

 .ترسيدم نمي اخراج از داشتم رئيسي اگر حتي و هستم خودم رئيس من _

 .روزبخير بفرستد، پس مان خانه به مرا است ممكن كنم، دير اگر چون ترسم، مي خانجون از من ولي _
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 همين و زند مي چوب را سياهت زاغ پنجره پشت از پسر اين بيني مي كه حاال.  موقوف گردش ": گفتم خود با برگشتم، كه خانه به
 خانه توي مگر.  دهي قرار ديدش معرض در را خودت نيستي مجبور شود، مي سبز راهت سر بالفاصله روي، مي بيرون خانه از كه

 ".باش خيالش بي ، اي رودخانه و بود درختي و دار پدرت

 :گفت و داد دستم به را كاموا و ميل خانجون كردم، كز گوشه يك كه همين

 شال اين هم ديگه سال زمستون واسه ، سهله كه امسال زمستون واسه ، سهله كه امسال زمستون روي، مي پيش تو كه جوري اين - 
 .شه نمي من نصيب گردن

 بود گرفته را قلبم دستي انگار.  گرفت دلم شد كه غروب. نكنم بيهوده خيال و فكر و باشم سرگرم كه است اين هدفش دانستم مي
 .ماند متوقف انگشتانم ميان در بافتني ميل. كرد مي سنگيني داشت نفسم.  كشيد مي بيرون سينه از داشت و

 :گفت بود من به حواسش كه مادربزرگ

 .كرده هندوستان ياد فيلت بز انگار. گرفتي ماتم چيه؟ - 

 :گفتم و ورچيدم لب

 بزنيم؟ ها بچه و عزيز به سري يك صبح فردا است چطور.  شده تنگ خودمان خانه براي دلم - 

 :گفت اي گزنده و تلخ لحن با

 .بيا.  بزن بيرون گشتي يه برو پاشو گرفته دلت اگر. بشه هفته يه اقال بذذار. زوده حاال. اينجايي روزه دو تازه. خبره چه - 

 :گفتم ميلي بي با

 .ندارم را اش حوصله - 

 رو بريم بشه، خنك بپاش، حياط تو هم آبي يه.بده آب رو باغچه كن، پر حوض آب از رو آبپاش پاشو. داري رو چي حوصله پس - 
 .معطلي چرا ديگه، ياال شو بلند. رقصم مي باهاش پيرزن من بزني سازي هر تو.  بشينيم تخت

 .درآمد صدا به در زنگ شوم، باغچه آبپاشي سرگرم كه اين از قبل اما برخاستم، و گرفتم ديوار به را دستم. بود رفته خواب پاهايم

 :گفت بود، شده حياط وارد من سر پشت كه خانجون

 .باشه غريبه ممكنه كني، باز درو تو خواد نمي - 
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 را گويشان و گفت صداي تا ، كردم تيز را گوشهايم ".خانه درِ بيايد كه باشد ديوانه قدر آن پسر آن دانم مي بعيد": گفتم لب زير
 طرفم به آش كاسه يك با خانجون بعد دقيقه چند. كشيدم راحتي نفس است، زن يك او صحبت طرف شدم متوجه كه همين بشنوم،

 :گفت تعجب به آميخته لحني با و آمد

 آقا " گفت مي. آورده رشته آش واسمون ، روبرويي ساختمان عزب ي همسايه كلفت بود، مستوره. نشنيده و نديده چيزاي حق به - 
 خانوم حاال تا كي از فهمم نمي "ماكويي خانم واسه ببر كاسه يه گفتن خودشون بعد پختم، واسش بود، كرده آش هوس امروز

 به خونه اين تو رو و بر خوش و جوون دختر بوي كه اين يا چاييده، گرما اين تو آقاش يا گمونم به! شده جهت بي عزيز ماكويي
 شد، تموم كه ت آبپاشي. بود فرستاده برام چيزي هاش ويارونه از ايم همسايه هم با كه سال همه اين تو مگه وگرنه خورده، مشامش

 .بخوريم آش اين از هم قاشقش چند نشده سرد تا و بكشيم شامو تو بيا

 ".نيست بردار دست پسر اين انگار. ديگر دردسر يك هم باز ":گفتم دل در

 نديدي؟ رو جوونك اين رودخونه كنار گردشهاي اين تو ركسانا، ببينم - 

 :دادم پاسخ و زدم راه آن به را خودم

 .ست كسي چه منظورتان فهمم نمي - 

 و پسر يه همين. خوابيده پول رو پدرش. نيس ما دهن لقمه اون. كن جمع حواستو فقط. نزن راه اون به خودتو. فهمي مي خوبم - 
 .ريزه مي پول پاشون به ريگ عين. دختر يه با داره

 :گفتم دلخوري با

 .گردم نمي دردسر دنبال به من. باشد خواهد مي كه هر. دارد من به ربطي چه موضوع اين - 

 .نكني خيس لباستو پا به شده، سوراخ آبپاش لوله انگار. خوب دختر آفرين - 

 آبپاش لوله حرص با خواست مي دلم. بود چراني چشم سرگرم باز البد. خورد مي تكان داشت رويي به رو ساختمان اتاق پنجره پرده
 .شكارم كارش اين از چقدر كه بفهمانم بهش و بدهم تكان طرفش به را

 .بردارد سرم از دست بخواهم ازش و وابكنم باهاش را سنگم بود آنجا اگر و بزنم رودخانه كنار به سري غروب فردا گرفتم تصميم

 :گفتم و زدم كنار را آش كاسه سفره سر

 .بخوريد خودتان را آش. دارم دوست بيشتر را شما پخت دست كوكوي من - 

 :گفت طعنه به و كرد نگاهم چپ چپ
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 .نه يا خوردي ازش ببينه تا نيس اينجا كه اون. س خوشمزه بخور كني؟ مي ناز چيه - 

 .ماند نمي پنهان نگاهش از چيز هيچ و خواند مي را افكارم راحتي به. كردم تعجب اش تيزهوشي از

 

*** 

 

 .كنم روشن وي با را تكليفم بزند اي تازه مانور به دست كه اين از قبل تا بودم غروب منتظر بعد زود صبح از

 وجود تنوع ايجاد براي چيزي هم آنجا چه گر ، برگردم خانه به خواست مي دلم. بودم شده خسته يكنواخت شبهاي و روزها تكرار از
 .بريد مي را امانم كه دردي بر بود مسكني خانواده جمع در بودن احساس همين ولي نداشت،

 اين محض به و بودند ايستاده مقابلش در سدي چون سياه هاي لكه اما بيايد، بيرون و بزند كنار را ابرها تا كَند مي جان داشت آفتاب
 .پوشاندند مي را رويش پاره تكه ابرهاي با و دادند مي قرار محاصره تحت را نقطه آن ، آورد مي بيرون سر اي گوشه يك از كه

 :گفتم حوصلگي بي با داد، دستم به كه را بافتني ميل خانجون

 .ندارم را ش حوصله خانجون، نه - 

 :گفت و كرد نگاهم چپ چپ

 !شده؟ غرق هات كشتي باز چيه - 

 .برگردم خانه به خواهد مي دلم فقط نه، - 

 .بري توني مي دنبالت اومد مادرت وقت هر. نه حاال - 

 .بزنيم آنها به سري يك برويم الاقل پس خب - 

 .رفتيم فردا پس فردا، شايد باشه، - 

 .گرفته دلم. ست خفه خيلي هوا امروز - 

 :گفت مهرباني با و زد پوزخندي

 .بلدي ببينم كن چاق واسم قليون يه پاشو. واشه دلت كه آد در بگم آفاتاب به خواي مي. كنم كار چي خب - 
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 .كردم مي چاق آقاجون براي هميشه. بلدم كه است معلوم - 

 توانم نمي و نيست رودخانه كنار در گردش از خبري ظهر از بعد بگيرد، باران اگر ":گفتم دل در برخاست كه برق و رعد صداي
 ".بنشانم جايش سر را سامان

 باران رگبار بلورينش تنگ در محمدي گل رقص با همراه. آوردم چشم به اشك پدرم ياد به و زدم آن به پكي و كردم چاق را قليان
 .زد مي شالق اتاق پنجره شيشه به

 :پرسيد و كرد نگاهم زيرچشمي خانجون

 خيال. بسوزونن رو ها زنده دلِ كه ذارن مي جا هاشونو خاطره رن، مي وقتي چون ان، رحم بي ها مرده افتادي؟ آقاجونت ياد چيه - 
. نشد پا ديگه و زمين گذاشت سرشو اتاق همين تو پيش سال شش. كنه مي هواشو دلم كم و افتم مي ماكويي ياد كم من كني مي

 اينو تو. ذاره نمي راحتش و مادرته دلِ تو هميشه اون هواي اما بكنه، پدرتو هواي دلت گاهي فقط تو شايد. بود ديروز همين انگار
 .رو پيش هم و دارم سر پشت هم رو روزا اين خودم چون فهمم، مي من ولي فهمي، نمي

 له آن سنگيني زير در تا داشت، مي نگه استوار و محكم را خودش بود، سنگين غمش بار كه اين وجود با. بود نمناك ديدگانش
 .نشود

 به را دنيا عطر بوترين خوش و درآميخت گلها بوي با خاك بوي. گرفت آرام و نشاند گلها و سبزه روي بر را اشكهايش ، آسمان
 .ابر بدون و صاف آسمان و بود دلپذير و لطيف هوا. رساند مشامم

 :گفت فقط و نكرد اعتراضي خانجون ، شدم كه رفتن آماده

 .برگرد زود - 

 نمي نشان خود از جوشي و جنب و بودند آرام ، شاداب و تازه و تَر درختان. آنجاست او كه بود آن از حاكي فيدل پارس صداي
 :گفت اي مودبانه لحن با و ايستاد مقابلم در رسيد، من به برسم رودخانه كنار به كه اين از قبل. دادند

 .آوردم نمي خود با را فيدل وگرنه داشت، خواهم را ديدارتان افتخار امروز دانستم نمي. ببخشيد مرا سالم، - 

 :گفتم و دادم را سالمش پاسخ ترشرويي با

 چيست؟ مانورها اين از هدفتان بپرسم شما از آمدم فقط. مانم نمي زياد من چون نيست، عذرخواهي به نيازي - 

 :گفت پوزخندي با همراه كوتاهي مكث از پس و كند حفظ را اش خونسردي تا كوشيد. خورد يكه سوالم از

 .نيستم ارتشي كه من! مانورها كدام - 
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 :دادم پاسخ تندي لحن با و ساختم آشكار را خشمم

 سوال مدام و افتاده شك به دليل همين به كرديد، نمي كارها اين از قبال كه شما نفرستيد؟ آش مادربزرگم براي داشت لزومي چه - 
 .كند مي پيچم

 .ست تكراري و عادي كاري قديمي و خوب همسايه يك براي فرستادن آش! شكي چه - 

 .فرستاديد برايش چيزي كه است بار اولين اين گفت مي خودش! تكرار كدام - 

 :گفت پررويي با

 .نبوديد ايشان مهمان شما قبال كه اين خاطر به خب - 

 من جانِ از شما. برگردم خودمان خانه به ام خانواده ميل برخالف ناچارم بدهيد، ادامه كار اين به اگر. كرديد رو را دستتان باالخره - 
 ساماني؟ آقاي خواهيد مي چه

 :گفت و دزديد من از را نگاهش

 مورد در زيادي چيز من. بيابم برايش جوابي نتوانستم و كردم خودم از را سوال اين بار چندين حتي. دانم نمي هم خودم راستش - 
 در آنها هم از مادرم و پدر جدايي از قبل. شناسد مي مرا خانواده ماكويي خانم.  نيست مهم برايم اصال چيزها اين ولي دانم، نمي شما

 من فقط و رفت ايران از مادرم ، منظريه ييالقي منزل در شان سكونت و پدرم مجدد ازدواج از بعد ولي كردند، مي زندگي خانه همين
 .درندشت ساختمان اين و ام مانده من فقط حاال و رفت بخت خانه به پيش ماه چند هم او كه مانديم سودابه خواهرم و

 :گفتم سردي لحن با

 راحتم كه بخواهم شما از آمدم فقط كنم حفظ از را شما نامه شجره تا نيامدم اينجا به من. زنيد مي من به را حرفها اين چه براي - 
 .بگذاريد

 به فردا دارد خيال و شده ديدارتان مشتاق. كردم صحبت شما مورد در سودابه با من. كنيد باور. نيست مزاحمت ايجاد من قصد - 
 .بدهم را مالقاتتان ترتيب تا بيايد اينجا

 مرا آنچه. دانيد نمي چيز هيچ من مورد در شما. نيستم مالقات اين به حاضر وجه هيچ به چون ، نكنيد را كار اين كنم مي خواهش - 
 آرزوهايم و بود نورباران ام زندگي روشن صبح. زد مي جانم به آتش يادآوري كه اي گذشته از گريز بود، گريز يك كشاند اينجا به
 به مرا ناف تولد موقع در. افتاد اتفاق آن كه هدف به رسيدن قدمي چند در و بودم پرواز در عشق پرنده بال بر. درخشان آن تاللو در
 با همراه قلبهايمان در عشق ، بدانيم را مان احساس نام كه آن بي كودكي زمان همان از.  بودند بريده داريوش پسرعمويم نام
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 نامزد هم با ، سربازي خدمت دوره گذراندن براي قزوين به او اعزام از قبل پيش سال سه. رسيد تكامل به و كرد رشد اندامهايمان
 .افسوس ولي بنشينم، عقد سفره پاي خدمتش پايان از پس كه اميد اين به شديم

 :پرسيد صبري بي با. كرد خفه حلقومم در را صدا و آورد بند را نفسم گلوگير بغضي

 شد؟ چي بعد خب، - 

 :گفتم و كشيدم آهي

 اول روز همان از چرا دانم نمي. كند مي كباب دل از برخاسته سركش هاي شعله ميان در را قلبم و سوزاند مي را زبانم گفتنش - 
 :شاعر قول به و افتاد خواهد اتفاقي كه بود شده برات دلم به نامزدي

 نبود زمانه برآورد نقش هزار

 ماست تصور آيينه در چنانچه يكي

 

 فيدل. داد مي گوش دقت با و سكوت در. كردم تكرارش كاستي و كم هيچ بودن مو به مو ولي نبود، آسان گذشته من بر آنچه تكرار
 .نداشت رهگذران توجه جلب و پارس به ميلي و بود دوخته دهانم به چشم كنجكاوي با صاحبش چون هم،

 شدن جاري و شكستن براي بهانه دنبال به گلويم در خورده گره هاي بغض. داد مي بيان قدرت زبانم به دلم سفره تكاني خانه به نياز
 .گشتند مي هايم گونه روي بر

 :پرسيد ناباوري با آميخته حيرتي با شدم ساكت كه همين

 : معروف قول به! چرا؟ آخر. شود نمي باورم اصال! فرستادي؟ پس را نامزدي حلقه سادگي همين به يعني - 

 مسگري گردن زدند شوشتر به/ آهنگري شهر در كرد گنه

 .رفتيد مي بار زير نبايد شوند؟ فدا ميان اين در گناه بي جوان دو بايد چرا

 :گفتم مانندي فرياد صداي با

 از انباشته قلبم رامك مرگ از بعد آقاجانم؟ طور همين و نشدند داريوش برادرِ ماري ندانم قرباني گناهم بي خواهر و برادر مگر - 
 سال ده مرگ موقع در كه گناه بي طفل آن خون به آغشته جسد بينديشيم، داريوش به خواستيم مي وقت هر. بود نفرت و كينه

 كه را باليي طريقي به كدام هر و زدند مي دامن نفرتم و خشم بر مادرم و پدر. شد مي نمايان ديدگانم مقابل در نداشت بيشتر
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 قاتل برادرش كه باشم داشته دوست را مردي توانستم مي چطور. كردند مي يادآوري من به بودند آورده سرمان به عمويم خانواده
 .بود برادرم

 داشت؟ گناهي چه داريوش حادثه اين در بگوييد من به فقط - 

 .نبودم حرفهايش شنيدن به حاضر من اما بفهماند، من به خواست مي داريوش كه بود چيزي همان اين - 

 .خانم ركسانا ست انصافي بي اين - 

 است خلل از خالي كه محبت بناي مگر/  بيني مي كه بنا هر بود پذير خلل

 كنند؟ ويران را احساست و عشق بناي گذاشتي چطور

 :گفتم مصممي لحن با

 .شدند حادثه آن قرباني سه هر كه نبود پدرم و برادر خواهر، از عزيزتر او عشق - 

 :گفت نيشداري لحن با

 چه براي كرده؟ تبعيد مادربزرگت منزل به را تو مادرت چه براي كني؟ مي كار چه اينجا شده نفرت به تبديل عشقت اگر پس - 
 .ركسانا داني نمي را خودت تكليف هنوز تو گرفتي؟ مي مانم است هايت خاطره دفن محل كه تان خانه زيرزمين در شب تا صبح

 :گفتم زنان فرياد

 .دانم نمي دانم، نمي نه - 

 تعقيبم قصد فيدل. بزنم زار و بيابم خلوتي خانجون منزل در و بگيرم فاصله سامان از زودتر چه هر تا دويدم مي توان و قدرت تمام با
 دستش كف شده صاحبش خشم باعث كه را دختري حق و سازد رها او دست از را اش قالده تا كوشيد مي كنان پارس و داشت را

 .بگذارد

 "دانستم؟ نمي را خودم تكليف هنوز من يعني.  بفهماند من به را چيز چه خواست مي سامان ":پرسيدم خود از نااميدي منتهاي در
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 نشان خودي گاه فيدل.مينشست كمين به آن پشت كسي نه و ميخورد تكان هايش پرده نه.ماند بسته روبرويي ساختمان هاي پنجره
 ميزد صدايم سر پشت از كسي نه ميخواند،اما خود به رودخانه،مرا آرام حركت آرام ملودي.ميكرد وجود اعالم پارسهايش با و ميداد

 .ميشد رد كنارم از نه و

 داده قضا به تن و نميگرفتم را خانه به بازگشت بهانه ديگر.ميĤمد سراغم به ها بچه با او گاه و ميرفتيم مادرم ديدن به خانجون با گاه
 .بودم

 در و و كرد سالم و آورد لب بر آشنايي لبخند خانجون ديدن به ميانسلي محل،زن فروشي ميوه از خريد موقع در كه بود پائيز اولين
 :گفت سالمش به پاسخ

 .نميشه پيدات ما ي خونه طرفاي و نيست خبري ارباب هاي ويارونه از مستوره؟ديگه چطوري- 

 :گفت بود،شود بزرگم مادر كالم در كه طنزي متوجه آنكه بي

 .مادرشون فرنگ،ديدن رفتن ماه يه نزديك و نيستن اينجا آقا آخه- 

 مادرم منزل به و كنم خالي برايش را ميدان كه بود شده وقتش.من از او ميگريختم خودمان ي خانه از من.نبود، بهانه بي رفتنش
 .برگردم

 .بنشانم كرسي به را حرفم و. كنم مقاومت بابك و عزيز مخالفتهاي مقبل در بار اين گرفتم تصميم

 به خطاب حسرتي پر لحن با و زدم پس را بشقابم غذا صرف از بودند،پس خانجون مهمان نهار خانوادهام اعضا كه بعد ي جمعه
 :گفتم مادرم

 بهم اينجا و ميكند محبت من به كافي ي اندازه به خانون كه است عزيز؟درست شديد سير من از شده،مگر ذره يه خانه براي دلم- 
 .كافيست ديگر.هستم اينجا كه است ماه دو حدود نميشودلن آدم خود ي كاشانه و خانه كجا هيچ نميگذارد،ولي بد

 :گفت و كرد نگاهم چپ چپ بزرگ مادر

 .آوردي بار لوس و نازنازو رو دختر اين تو.نشنيده ازم تر نازك گل طوبي،از ميدونه خدا.خودته ي خونه ميكنه،اينجا فرقي چه- 

 :گفت و كشيد آهي عزيز

 .نميفهمم را خودم حال اصال كه است خالي خانه در جايش آنقدر.كردم گم چيزي يه انگار روزها.است من تن ي پاره كنم كار چي- 

 :افزود بابك به خطاب سپس
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 خود همراه هم را و ظهر از بعد.هستم تنها خيلي مدرسه ميروند ها بچه كه روزها هم من.ميخورد غصه بيشتر اينجوري- 
 موافقي؟.ببريم

 :گفت و داد تكان سر متفكرانه بابك

 .ظهر از بعد تا حاال- 

 :كرد نجوا گوشم كنار آزيتا

 و ميگرفت را سراغت مدرسه تو شده روفزه دوباره كه شهناز سابقت همكالسي.است كور و سوت خانه تو برگردي،بدون كند خدا- 
 .ببينمش اينجا بيايد روز يك ميگفت

 را حيات ميشد بااليش ي طبقه پنجره پشت از كه حيات روبه پنجرههاي آن شاهدخت،با دبيرستان.كشيد پر مدرسه هواي به دلم
 پسرانه دبيرستان از ورزش زنگ يا تفريح زنگ داريوش،در وقت بي و وقت كه انداخت ورودياش در به نظري دزدكي و زد ديد

 ببيند ميكشيدم را انتظارش پنجره پشت از كه مرا نظر يك شايد تا ميكشيد سرك داخل به مدرسه دربان چشم از دور و ميزد گريز
 .نمايد يم همراهي خانه تا كالس تعطيلي موقع در و

 .ميماند متوقف نشندي تكرار روزهاي آن در زمان و نبود شكوفايي براي اي جوانه آرزوي شدن،چون بزرگ آرزوي كاش

 .حساب مسايل حل سرگرم برمك و آزيتا و شدند دل درد سرگرم عزيز و خانجون ظهر از بعد

 :پرسيد و كرد من به رو بابك

 بزنيم؟ قدم رودخانه كنار برويم هم با داري حوصله- 

 :گفتم و برخاستم معطلي ميدانستم،بدون روي پياده اين از را هدفش اينكه وجود با

 آب روي بر ميوزيد كه بادي دستخوش اي قهوه و زرد و خشك برگهاي.نبود درختان سرسبزي از آثاري ديگر.برويم حاضرم من- 
 ميرسيدند؟ نيستي به كجا در و ميĤوردند در سر كجا از.ميشدند رانده جلو به غلتان تالطمش در و بودند شناور رودخانه

 .نگذارم بود ريخته پايمان زير كه خشك برگهاي روي بر پا تا ميداشتم بر قدم احتياط با

 :گفت و شكست را سكوت باالخره

 ميگذرد؟ بد بهت اينجا مگر- 

 .نكند را خانه هواي دلم كه نميشود دليل اين نه،ولي- 
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 :گفت و ايستاد اي قهوه و زرد نيمي و بودند سبز هنوز برگهايش از نيمي خزان تاراج مرز در كه درختي ي سايه كردزير آهسته قدم

 .نميكنم نگاه من كه كني،همينطور نگاه سر پشت به نبايد تو ركسانا ببين-- 

 هيچ.بروي پيشوازشان به افسوس يا اه ي كلمه با و برگرداني عقب به سر است كافي فقط و آنجاست مينامي را حسرتش تو كه آنچه
 .بود هم خودم و تو بخاطر نبود،بلكه عزيز خاطر به فقط.داشتم اصرار خانه آن فروش براي آنقدر چرا كه رسيد فكرت به وقت

 چيست؟ خودت،منظورت- :پرسيدم تعجب با

 موضوع اين يكي تو است الزم كه رسيدم نتيجه اين به حاال كنم،ولي صحبت مورد اين در كسي با وقت هيچ نداشتم خودم،خيال بله- 
 به تا خودم سربازي خدمت پايان منتظر من و بشيني عقدش ي سفره پاي تا بودي داريوش سربازي خدمت پايان منتظر بداني،تو را

 .بروم شيرين خواستگاري

 :پرسيدم ناباوري با

 نگفتي؟ بهم چيزي مورد اين در وقت هيچ چرا نميكردم،پس را فكرش هرگز شيرين،نه و تو- 

 :داد پاسخ و كرد پرتاب رودخانه داخل به ميلغزيد پايش زير كه را سنگي پا حركت با

 نزديك ارتباط بودي،شايد نكرده را يكي اين نه؟فكر بود عجيب برايت.شد نابود چيز همه برسيم مرحله اين به اينكه از قبل چون- 
 مقابل در را آينده شيرين روياي و بود پيوستگي اين باعث آمد وجود به بچهها بين كه الفتي و انس و مان عموي ي خانواده با ما

 .يدميكش تصوير به ديدگانمان

 داشت؟ خبر خودش به نسبت تو احساس از شيرين- 

 ..نبود من از بهتر روزش و حال شك بدون نگفتم،ولي بهش مورد اين در چيزي من دانم نمي- 

 ميداني؟ كجا از- 

 كه بود نمانده چيزي.كرد تر را ديدگانش اشك نم و آمد بند است،زبانش افتاده تبريز سربازيام خدمت محل گفتم بهش وقتي- 
 محل بي خروس را خواهرم دلم در موقع كرد،آن خراب را كار اتاق به آزيتا موقع بي ورود بردارم،اما دلم راز از پرده و بگشايم زبان

 دو مدت اين در.برگشتم ناميدي با و رفتم اميد با.كنم خوش دل را شيرين عبث اميدي با نشد فرصت كه خوشحالم حاال و ناميدم
 را دفتر آن من.بود روزگارمان سياهي به نفرت و كينه رنگ و بود پريده خانواده دو بين هاي دلبستگي و محبتها رنگ غيبتم سال
 ركسانا؟ بكني را كار اين نميخواهي چرا بستم،تو هميشه براي

 :گفتم غيظ با و اومدم خشم به اش عادالنه ناا قضاوت از
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 خانه به ميخواهم و شده تنگ دلم گفتم اگر.نكن ام؟اشتباه نكرده را كار اين من ميداني كجا از تو بابك،آخر انصافي بي خيلي- 
 خانجون آسايشگاه در ميبايستي كه بودم بيماري من عزيز و تو نظر از..داري تصور در تو كه نيست چيزي آن دليلش برگردم
 نقاحت دوران حتي و بودم يافته شفا من اينجا به آمدن از قبل باشم،ولي ناداشته را آنجا از خروج ام،حق نيافته شفا تا و شوم بستري

 كه آنچه همه و داشتي حضور برها و دور همان ديدم،خودت همام راه در را داريوش روز آن وقتي.بودم گذاشته سر پشت هم را
 داشت؟ نقش احساسي و عشق من بيان طرز در نظرت به بگو راست.ميگفتيم،شنيدي

 زبانت بر كه نبود چيزي ميگزش،آن قلبت در آنچه و نيستي صادق و به نسبت احساست كتمان در رسيد نظرم به پنهان چه تو از- 
 خوب هم خودت ركسانا،چون ميكنم اشتباه كه نگو.ميكردي حاشا را عشقت بعدي حوادث و رامك مرگ تأثير تحت تو.ميشد جاري
 .است من با حق كه ميداني

 :گفتم و رفتم در كوره از

 اين برداشتت دليل بابك،شايد كن رجوع قلبت دارد؟به وجود هنوز احساس آن كه كني تلقين بهم را تفسيرهايت ميخواهي چرا- 
 اي نيافته شفا و مرض اين دچار خودت كه باشد

 :گفت و داد تكان سر تأسف با

 بششانم،ولي او جاي را زني هيچ نتوانم هرگز شايد و است گناه بي شيرين كه است درست.اي نشناخته خوب مرا عزيزم،تو خواهر- 
 باش داشته بخاطر را اين هميشه.داشت نتوان نگاه است عزيز چند هر مرده`شاعر، قول به نيست،و قلب در جايش مرده كه عشقي
 قلبت كه برگرد خانه به وقتي.گرفته تعفن بوي كه اي شده لخته و مرده خون است،نه قلب در ميجوشد عشق با كه گرمي خون جاي
 نه؟ يا ميفهمي را منظورم.باشد شده تخليه ناپاكي از

 :گفتم مصممي لحن با

 .برگردم خانه به ميخواهم دليل همين به فهمم مي- 
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 كرد، مي جدا هم از را اول طبقه توي در تو اتاق دو كه را گلداري پرده خانجون كه بودم دستي ساك در لباسهايم دادن جا مشغول
 دستش انگشت دور بودم كرده رو و زير را جا همه بافتنش براي شد مي ربعي يك تقريباً كه را جورابي لنگه كه حالي در و زد كنار
 :گفت مادرم به خطاب نيشداري لحن با و آمد طرفم به چرخاند، مي
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 داره ساعته نيم. مشرق از يكي مغرب، از يكي ياره، مي در سر خونه اين گوشه يه از جورابش لنگه هر طوبي، ببين كن نگاه خوب - 
 بار و گذاشتي هات بچه الالي به لي لي كه بس شوهر؟ خونه بفرستيش خواستي مي جوري اين. كنه پيداش كه چرخه مي خودش دور

 .نيستن بشو زندگي زن كدوم هيچ انداختي، خودت دوش رو تنها تو زندگي

 :گفت بود، هايش بچه به نسبت محبت و مهر از مملو كه آرامي صداي با عزيز

 چي؟ حاال. كنيم نيمرو مرغ تخم يك نبوديم بلد كدام هيچ. آورديد بار لوس را طيبه و من كم شما مگر. گيرند مي ياد وقتش به - 
 .شوند مي حريف فن همه باشند، مجبور وقتي هم آنها. ريزد مي هنر يك دخترهايم انگشت هر از گفتيد خودتان بارها حاال

 اين با كنه مي فرق. دادي نمي تشخيص خودتو راست و چپ دست هنوز داشتي؟ سال چند مگه شدي بيامرز خدا اون زن وقتي تو - 
 نه؟ يا گم مي درست. دن مي قورت درسته رو تو و من مث تا صد كه دختر تا دو

 را حرفهايش و داشتم دوستش. ام كرده رفتن قصد ميلش برخالف كه است اين خاطر به هايش كنايه و نيش و دلخوري دانستم مي
 .ام نگذاشته جا چيزي شوم مطمئن تا افكندم اطراف به نظري ديگر بار يك و چپاندم ساك داخل را جوراب لنگه. گرفتم نمي دل به

 .است رفتنم شاهد پنجره پشت از و برگشته سامان رسيد مي نظر به خورد، مي تكان روبرويي ساختمان پنجره پرده

 :گفتم و فشردم اش گونه روي بر را لبهايم. كردم حلقه مادربزرگم گردن دور به دست

 .بزنيد سر ما به زود به زود. شود مي تنگ برايتان دلم. خانجون دادم زحمت خيلي - 

 :گفت و زد كنار را دستم

 .رفتي گذاشتي تنها منو كردي، خودتو كار باالخره. نشناس نمك سفيد چشم زني مي گول بچه. نريز زبون خود بي - 

 .خانجون بيايم باز دهم مي قول - 

 .كنيم تعريف و ببينيم - 

 خانه به همراهشان دارم شد نمي باورش انگار. چسباند من به را خود و نشست كنارم آمد زده ذوق رودابه شديم، كه اتوبوس سوار
 يادگاري از پر ديوارش و در كه نموري زمينِ زير آن براي و بود شده تنگ مان الي و گلِ پر و خاكي كوچه براي دلم. گردم مي بر

 باقي شكل همان به نخورده دست آثارش هنوز و نوشتيم مي رويش بر گانه بچه خطي و غلط ديكته با كودكي زمان در كه بود هايي
 .بود

 .كرد نمي رها و بود گرفته محكم را دستم رودابه. شديم پياده اتوبوس از حقوقي خيابان سر

 .بودند حركت در ما جهت خالف در شهروز و شيرين همراه به داريوش كه شد كشيده خيابان سوي آن به نگاهم اختيار بي
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 چون هم بابك. ندادم را فغان فرصت قلبم به و افكندم زير به سر. نداشتم را برخوردي چنين انتظار خانه، به بازگشت اول وهله در
 .گذرد مي چه دلش در دانستم مي كاش. داد نمي نشان العملي عكس و داشت زير به سر من

 .بود كشيده هم در را اش چهره عضالت آشكار نفرتي با و رسيد مي نظر به پاچه دست عزيز

 :افزود و آورد لب بر دشنامي لبي زير اي آهسته صداي با و ساخت نزديك هم به را ابرويش دو فاصله عمودي خطي با

 قاتلش و است خاك زير من گلِ دسته پسر. بخندد ما ريش به و بگردد آزاد قاتل اين گذاشت كه بود بيامرزتان خدا پدر تقصير - 
 .شده قتلي مرتكب كه انگار نه انگار و خندان و خوش

 مي وارد ما از كدام هر اعصاب بر كه فشاري از غير به بحث اين ادامه چون نداد، را پاسخش كس هيچ. بود دگرگون عزيز حالِ
 .نداشت ديگري ثمر ساخت

 زحمت به و برپاست غوغايي درونش در دانستم مي. نيفتاده اتفاقي هيچ كه كرد مي وانمود و داشت مي بر قدم تأني با و آرام بابك
 .باشد داشته آرام ظاهري تا كند مي كنترل را خود

 .كشيد مي عذاب داشت نوعي به كس هر و بود شده زنده كهنه داغ آن دوباره انگار

 :گفت ناالني و ضعيف صداي با و نشست ورودي در پله روي عزيز شديم، كه خانه وارد

 .گيرد مي آتش دارد جگرم. آزيتا بياور برايم خنك آب ليوان يك برو بدو - 

 و چكاند خشكش گلوي در را آن از اي جرعه. برگشتم آب ليوان با و دويدم آشپزخانه طرف به سرعت به. ندادم مجال خواهرم به
 :گفت پرسوزي آه با همراه سپس

 فرياد خواهد مي دلم. شنوم مي ايوان توي از را صدايش وقت هر. بابك شده تمام تحملم ديگر. ببينم را پسرم قاتلِ ندارم چشم - 
 چيست؟ من تكليف بگو تو. كنم خالي را دلم عقده و بزنم

 :داد پاسخ آمده پيش فرصت از استفاده با و فشرد هم در را دستش انگشتان بابك

 .نكرديد گوش شما. است خانه اين فروش اش چاره گفتم بهتان كه من - 

 :بود آور حيرت ما ي همه براي پاسخش

 .بهتر زودتر چه هر ناهيد، به بفروشش است، خانه اين دنبال ات عمه چشم - 

 :گفت و آورد لب بر رضايت از لبخندي اندوه عين در بابك
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 .نشويد پشيمان بعداً كه شرطي به كنم، مي را كار اين فرصت اولين در - 

 .ندارم را تحملش ديگر. شوم نمي پشيمان نه - 

 :افزود من به اشاره با سپس

 نمي ديگر. بكشد عذاب كه اينجا گردانم برش آمد نمي دلم اما بود، شده ذره يك برايش دلم. كردم آواره خانه از را طفلكي اين - 
 .نشود دور ها بچه مدرسه راه باشد حواست فقط. بگرد خانه دنبال خواهي مي جا هر ندارم حرفي من. بياورم دوام محل اين تو توانم

 :گفت شود پشيمان عزيز كه اين ترس از و ندانست جايز را معطلي بابك

 خانه معاوضه پيشنهاد فتحي آقاي به نباشد بد كنم مي فكر. چيست دهانش مزه ببينم ناهيد عمه سراغ بروم االن همين است بهتر - 
 چيست؟ شما نظر. برمك مدرسه به هم است نزديك آزيتا مدرسه به هم آنجا. بدهم اينجا با را هدايتشان خيابان

 :گفت اي متفكرانه لحن با

 .نمانده باقي وجودم در مقاومت براي تواني ديگر رسيد، كه اينجا به كار كه حاال. ندارم حرفي من شود، راضي اگر. نيست فكري بد - 

 .بود تر چشم اشك از هايش گونه. نكند گريه تا آورد مي وارد خود بر كه فشاري وجود با

 :گفتم و گرفتم را بازويش زير

 .اتاق توي برويم جون عزيز شو بلند - 

 :ناليد دل سوز از و برخواست مقاومت بدون

 .لعنت دربدري و بدبختي اين باعث و باني بر - 

 .نداشت قرار و آرام ،مادرم خانه به بازگشتش تا و رفت بابك

 :پريد جا از آشكارا شنيد را پايش صداي كه همين

 باشند؟ كرده موافقت است ممكن يعني- 

 .بود عزيز برايش كه آنچه دادن دست از حسرت بود، حسرت كالمش در

 :گفت و نشست زد چمباته اتاق در جلوي همانجا بابك
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 صبر بايد فقط.است حجت برايش زنش حرف هميشه مثل و ندارد حرفي هم فتحي آقاي.كرد استقبال پيشنهاد اين از ناهيد عمه - 
 .باشد ساختمان نقاشي و تعمير فكر كشي،به اسباب از قبل دارد خيال فتحي آقاي ضمن در.شود انجام سندها انتقال و نقل كار كنيد

 :گفت نارضايتي از حاكي لحني با عزيز

 .ندارم رو نقاش و بنا ي حوصله ميشود،من چه ما تكليف پس - 

 اسباب از بعد و بدهند جا هدايت ساختمان دوم ي طبقه در را شان وسايل شد قرار.گفتم بهشون را همين هم نباشيد،من نگران- 
 .باشند داشته نظارت بنايي كار به بتوانند تا بمانند اهللا سيف عمو منزل در اي هفته يك آنجا،خودشان به ما كشي

 :كشيد ضجه دل ته از

 .تبارشان و ايل به لعنت ها، قاتل آن منزل - 

 :گفت آرامي لحن با بابك

 .جون عزيز ميگردد بر ما ي همه به نفرين اين - 

 با حياتش بين مشتركي ما،در خانه خالف بر كه تفاوت اين بود،با ما منزل ساختمان شبيه كامال ناهيد عمه منزل ساختمان اسلوب
 .نبود همسايه حياط

 بوديم؟ زده نقش زمين زير ديوار طرف چهار بر خودمان خط با كدام هر كه ميشد چه يادگاريهايمان تكليف

 برايم چون دارم دوست را داريوش من ":نوشتم ديوارش روي غلط ي ديكته و معوج و كج خط با كه بودم دبستان دوم كالس من
 "بويت و عطر عاشق ها پروانه ي همه و گولهايي ي ملكه تو": نوشت جواب در كه دبستان ششم كالس او و "ميگيرد طالئي ي پروانه

 .كرده دفن زيرش را نوشتهها آن و پوشانده ديواري كاغذ با را يادگاريها آن تمام رو فتحي آقا حاال و

 بر. شده براق و خرده جال روغن و رنگ پريده، رنگ چوبي درهاي. وسايلش نه و خودش نه. نيست آشنا ديگر است، غريبه خانه
 روي بر شاخههايش كه را باغچه تنومند درخت. اند چسبانده نگري و نقش خوش ديواري كاغذ زمين زير و اتاقها ديوار روي

 .كردند كاري گل جايش و كنده ريشه از ميكرديم بازي لي لي سايهاش زير ما و ميانداخت سايه هيات سنگفرش

 كاغذ از پوشيده ديوار به نگاهم كه همين. رفتم آنجا به وداع آخرين براي كه بودند زمين زير در به زدن جال روغن مشغول نقاشها
 .فشرد را گلويم بغض افتاد، الوان

 .بود شده بسته هميشه براي حاال و ديوار آن روي بر آنجا. بود آنجا من خاطرات دفتر
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 احساس همين و آمد مي اش عمه منزل به مباركي خانه ي بهانه به هايش خاطره جوي و جست در هم داريوش روز يك بسا چه
 .گلويش در شد مي اي خفه بغض ناآشنايي و غريبي

 بودم، كرده پنهان نشيمن اتاق فرش زير را آن من و بود نوشته برايم داريوش نامزدي مراسم از قبل سال دو يكي كه را يادداشتي
 رويش بر حسرتهايم همراه را اشكهايم و يافتم حياط درب جلوي در شده انباشته هاي زباله ميان در خانه به مراجعت موقع در

 .نشاندم

 شود برنده من آزمايي بخت بليط چهارشنبه يك در باالخره است ممكن و است خوشبختي روز چون دارم، دوست را ها چهارشنبه "
 ".شوي من مال هم تو و
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 :گفت و بفرستد خياطي كالسِ به مرا كرد وادار را مادرم اصرار با خانجون شديم، مستقر كه جديد خانه در

 .كار نشد كه خوردن غصه و نشستن گوشه يه. باشه گرم خودش كار به سرش بگيره، ياد هنري يك بذار _

 را تلخ هاي خاطره كه آشنايي محيط و موروثي خانه از بودن دور. فرستاد خياطي كالس به مرا و كرد استقبال پيشنهاد اين از عزيز
 قبالً كه بيماراني براي بود شفابخشي داروي چون و بود گذاشته خانواده اعضاي بقيه و مادرم روحيه در مطلوبي تأثير كرد، مي زنده

 .نداشتند خود شفاي به اميدي

 دوختن براي پارچه قواره چند با خريدند برايم عيدي عنوان به دستي خياطي چرخ يك عزيز و بابك ، نو سال رسيدن فرا از قبل
 .خواهرهايم و مادر و خودم عيد لباسهاي

 .همراهم و يار و بود نجاتم فرشته بابك. گشتم مي باز زندگي به و كردم مي پيدا را خودم داشتم كم كم

 به را شادابي و سرسبزي تا بود كرده خواب را زمستان بهار. يافت بازمي را گذشته شادابي داشت ام پريده رنگ چهره تدريج به
 .بودند گرفته ميان در را خانه آبِ پر حوض رديف به شمعداني و ياس گلدانهاي. بازگرداند طبيعت

 عزيز.زد مي پوزخند باطل تصور اين بر طنازي با اطلسي و كشيدند مي اطلسي رخ به را خد برتري شان، افشاني عطر با ياس گلهاي
 براي يا و رفت مي شميران صالح امامزاده به رودابه، و خانجون اتفاق به هرازگاهي و بود زده نياز و نذر به دست رودابه سالمتي براي

 .قم به معصومه حضرت حرم زيارت

 :گفت بابك به خطاب بازگشت، قم سفر از كه زماني تيرماه اواخر

 ديگر اين. باشم متحصن حرمش در رضا امام تولد روز سال هر رودابه شفاي و حاجت گرفتن تا كردم نذر_
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 .ببري مشهد به را خواهرت و مادر وقتش به سال هر كه توست عهده به

 :گفت و داد تكان سر مطيعانه بابك

 .نه بگويد، دارد جرأت كسي چه. قربان اطاعت_

 .بود ساخته پراگنده اطرافم از را دوستانم اكثر گذشته سال دو در ام نشيني گوشه. گذشت مي هيجاني هيچ بي يكنواخت، زندگي

 پل انگار. نبود مان ميان در سابق صميميت آن ديگر اما آمد، مي سراغم به گاه بود، شده ديپلم اخذ به موفق كندن جان با كه شهناز
 .ريخته فرو او شدن رفوزه و من التحصيلي فارغ از بعد كه بود مدرسه ما ارتباطي

 انتقال از پس گرفت، گچ رامك مرگ از بعد را آن پدرم و داشت قرار اله سيف عمو منزل حياط و ما سابق ي خانه حياط بين كه دري
 رفتيم مي آنجا به ما كه زماني فقط و بود گشاده هميشه آنجا به ام عمه خانواده

 .رفتيم نمي ديدنشان به سرزده وقت هيچ دليل همين به.شد مي بسته ،

 دوخت موقع در را دامنش پايين و يقه دور داشتم قصد كه بودم خريده برايش گلداري تافته پارچه. بود نزديك رودابه تولد جشن
 .دهم زينت سفيد تور با

 آن دانستم نمي من و بود ودو سي سيصدو هزارو سال مرداد پنجم و بيست. رفتم بيرون خانه از تور خريد قصد به صبح ده ساعت
 .برپاست غوغايي چه روز

مرگ يا شعار زار، الله و آباد شاه خيابان اطراف بهارستان، ميدان در مصدق دكتر طرفداران. بود شده ايران ترك به ناچار وقت شاه 
 .شدند مي درگير ديگر احزاب با و دادند مي مصدق يا

 با قلبم. شدم مي رانده جلو به جمعيت با اختيار بي. نبود برگشتن براي راهي ديگر اما شدم، پشيمان آمدنم از. داشت برم ترس
 .بود دهنده آزار و كننده كر مخالفين و موافقين گوشخراشِ شعارهاي صداي. تپيد مي سينه در وحشت

 ادامه گريز به و ربود دستم از را ام مچي ساعت كنندگانش، تعقيب دست از فرار حال در جواني مرد رسيدم، كه برلن كوچه سر به
 .جست بيرون گلويم از كوتاهي فرياد وحشت عين در. داد

 .دزديدند را ساعتم. برسيد دادم به_

 :كرد زمزمه گوشم كنار آشنايي صداي و گرفت را بازويم دستي نااميدي عين در دادند، ادامه راهشان به اعتنا بي كنندگان تعقيب

 !كنيد؟ مي كار چه اينجا شما شلوغي اين تو! خانم ركسانا من خداي_
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 سال يك به نزديك ديدارمان آخرين آن از. بودم نشده خوشحال ديدنش از حد اين به تا وقت هيچ. كردم نگاهش و سربرگرداندم
 بشاش اش چهره تصورم خالف بر اما افتادم، كردم گريزانش خود از و ريختم دستش روي را پاكي آبِ كه روزي ياد به. گذشت مي
 .مهربان نگاهش و بود

 :گفت و كشيد را دستم

 .كردي مي كار چه اينجا بگو بعد. شويم دور شلوغي اين از بيا فعالٌ_

 .شدم برلن كوچه در پاساژي داخل همراهش و سپردم دستش به را اختيارم عنان

 .كشيدند مي پايين را هايشان مغازه كركره ديگري از پس يكي داشتند غارت ترس از داران مغازه

 :گفت سامان شديم، دور مهلكه از

 .است پارك زار الله به نرسيده بغلي كوچه. برسانيم من ماشين به را خودمان زودتر چه هر است بهتر گمانم به_

 :گفت و گشود را سياهرنگي بيوك اتومبيل در. شديم بعدي كوچه داخل و گذشتيم پاساژ از

 .شود مي بدتر اوضاع بمانيم، بيشتر چه هر. شو سوار باش زود_

 با زدند، مي ماشين كاپوت روي بر كنندگان تظاهر كه مشتي ضربات به توجه بي. نشستم كنارش در و شدم سوار معطلي بدون
 :پرسيد سپس و پيچيد اصلي خيابان سمت به سرعت

 داشتي؟ كار چه اينجا بگو حاال خب_

 :دادم پاسخ لرزاني صداي با

 .بخرم دامن پايين و يقه دور تور برلن كوچه از خواستم مي_

 نداشتي؟ سراغ خريد براي را بهتري روز_

 .دزديد را ساعتم نفر يك كوچه، سر. است خبر چه امروز دانستم نمي اصالٌ_

 ست؟ حقوقي خيابان همان ات خانه. است خبر چه بيني نمي مگر. سالمي خودت كه خدا شكر. سرت فداي_

 .بفروشيم را آنجا كه است بهتر ما ي همه براي كرديم فكر. نيستيم آنجا ديگر نه_

 :پرسيد كنجكاوي با سپس و كرد نگاهم دقت با سربرگرداند، بار اين



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  90 

 فهمي؟ مي كه را منظورم چي؟ قضيه آن_

 خانه به كه خانجون منزل از گذشته سالِ پاييز اواسط. گرفت را جايش نفرت و كينه و يافت پايان پدرم و رامك مرگ با قضيه آن_
 كه كرد اقرار و خورد هم به مادرم حال شديم، روبرو خواهرش و داريوش و برادرم قاتلِ با حقوقي خيابان سر وقتي گشتيم، برمي
 .بگذاريم ميان در باهاش را خانه فروش موضوع دوباره تا بود خوبي فرصت. ندارد را محل آن در زندگي تحمل ديگر

 :پرسيد ناباوري با

 بودي؟ موافق تصميم اين با دلت ته هم تو يعني_

 :دادم پاسخ دلخوري با و رنجيدم بود كالمش در كه نيشي از

 .داشتيم محيط تغيير اين به نياز ما همه. نه كه چرا_

 جواهر زار الله خيابان در كه دوستم ديدن بيايم كردم هوس دفعه يك صبح امروز كه شد چطور دانم نمي اصالٌ. است عجيب_
 تو. بروم پاريس به مادرم ديدن بهانه به و كنم وطن جالي مدتي يك گرفتم تصميم كردي، نااميدم كه باري آخرين. دارد فروشي
 چند در توانستم نمي من. گروست ديگري جاي دلت كه فهماندي بهم و بستي شد، مي گشوده رويم به داشت كه را اميدي دريچه
 دروغ به شدم مجبور آمد، ام خانه به ديدنت قصد به سودابه وقتي روز آن فرداي. كنم محروم ديدنت از را خودم و باشم ات قدمي
 .برگشتي مادرت منزل به تو كه بگويم بهش

 گسست، شرايط آن در كه محبتي تار. بود گذشته به مربوط ماجرا آن گروست، ديگري جاي دلم كه گفتم بهت موقع چه من_
 .شود نمي بارور دوباره هرگز خشكيده، كه درختي ريشه. خورد نخواهد گره بهم دوباره

 :پرسيد آشكار شعفي با

 ركسانا؟ گويي مي دل ته از را اين_

. مردم مي ترس از داشتم. ديگرش نصف اين و بود ماجرا نصف آن. شدي اسرارم محرم تو. بينم نمي گفتن دروغ براي دليلي_
 .بود قيامتي عجب

 از وقتي. ترسي نمي ديگر كه است همين خاطر به. مني پناه در تو حاال منتها. دارد ادامه هنوز بيني نمي مگر. ست قيامتي عجب بگو_
 .بپرسم را حالت نكردم جرأت ولي ديدم، را ماكويي خانم بار چندين برگشتم، سفر

 نديدي؟ را خودم چي؟ را خودم_

 :داد پاسخ سپس و كرد مكث اي لحظه
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 مي نگاهت پنجره پشت از داشتم گشتي، برمي تان خانه به خانواده اعضاي بقيه و مادر همراه داشتي كه روز آن. ديدمت چرا _
 .بود ايران به بازگشتم از بعد روز دو يكي تقريباً. كردم

 و صفا آن پاييز در ولي كرديم، درددل هم با و زديم قدم رودخانه كنار هم با بابك و من ساعتي دو يكي غروب، از قبل روز آن _
 .بود دلگير و نداشت را گذشته سرسبزي

 :ساخت لرزان را صدايش اندوه از موجي

 .بود دلگير و داشت را خزان رنگ من براي رودخانه كنار هميشه ديدارمان، آخرين از بعد _

 :پرسيدم و دادم ام چهره به تعجب حالت

 چرا؟ _

 چهار كشمكش، سالها از بعد سرانجام كه مادرم و پدر ناموفق ازدواج. دارم سال سي و نيستم بچه من! چرا نفهميدي هنوز يعني _
 صادق و راحت تو. شدم ات شيفته زود خيلي تو، با برخورد از بعد ولي كرد، بيزار خانواده تشكيل از مرا شد، طالق به منجر پيش سال
 و "ام يافته را ام گمشده":گفتم خود با. مقابل طرف فريب نه و ديدي مي تظاهر براي دليلي نه. بود يكي زبانت با دلت حرف و بودي
 ديگري جاي دلت بدانم و ببرم ات زندگي راز به پي روز آن فرداي كه شد باعث صداقتت همين. دادم سودابه به را مژده اين

 چرا. پرداخت نوازشم به اش پوزه با و سوخت حالم به دلش فيدل كه بودم مستأصل و درمانده قدر آن شدم جدا ازت وقتي. گروست
 باشي؟ برده را دلم سادگي اين به شود نمي باورت يعني كني؟ مي نگاهم تعجب با

 بعد روز قرار وقتي همين خاطر به. ست هوسبازي قصدت كردم مي فكر و داشتم ديگري تصور تو مورد در من بخواهي را راستش _
 خانجون فرستادي رشته آش برايمان كه هم روز آن. نيامدم قرار سر و دادم نشان را تند العمل عكس آن و شدم عصبي گذاشتي، را

 آورمان نان حاال و هستم متوسطي خانواده از من. مايي دهان از بزرگتر اي لقمه تو و است زياد طبقاتي فاصله ما بين كه گفت بهم
 .كند مي مرحومم پدر بلورفروشي اداره صرف را وقتش تمام طفلي كه است بابك برادرم

 فقط جواهري، گرانبهاترين من براي تو خواهم نمي آنها از چيزي خودت از غير به من. ركسانا ندارد اهميت برايم اصال مسأله اين _
 فراهم ات خانواده از را تو خواستگاري مقدمات تا ماكويي خانم منزل بفرستم را سودابه ميدهي اجازه بگويي كالم يك ست كافي
 كند؟

. نبود سرم به هم ديگري هواي نداشتم، سر به را هوايش و بودم بريده دل داريوش از كه اين وجود با. نبود آسان سؤال اين پاسخ
 را ها پنجره كشيدن پايين جرأت خياباني مزاحمين ترس از. بود گرم اتومبيل داخلِ فضاي كرد، مي سنگيني ام سينه در نفس

 .نداشتيم

 .باشم داشته را جواب و همراهي انتظار توانم نمي قلبم از كه دانستم مي
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 .گشود را آن شد نمي راحتي به و بود بسته احساسم رگهاي

 :گفت و آمد زبان به سامان شد، طوالني كه سكوت

 .نداري را جواب آمادگي هنوز گمانم به _

 :گفتم و شدم پاسخ به ناچار

 .بگيرند تصميم ام خانواده بايد مورد اين در گذشته آن از. نداشتم را پيشنهاد اين انتظار. شدم شوكه راستش _

 :گفت و بست نقش لبانش بر شيريني تبسم

 بي داريم چون كجاست؟ ات خانه بگو حاال خب. رسيم مي بقيه به و كنيم مي شروع ماكويي خانم از. حساب حرف يك شد اين _
 .چرخيم مي خيابانها توي هدف

 .هدايت خيابانِ _

 .داشت ادامه مخالفين و موافقين بين درگيري و رسيد مي گوش به شعاردهندگان صداي طنين هنوز

گفت و خنديد بلند صداي با سامان. پراند جا از مرا شد، نواخته من طرف درب به كه محكمي مشت: 

 به اما نرسند، هدف به كنند مي تظاهر و دهند مي شعار كه آنهايي است ممكن ركسانا داني مي. تو به نه خورد ماشين درِ به نترس، _
 . ام رسيده هدف به انداختن راه تظاهرات و دادن شعار بدون من گمانم

 

21 

 

 :گفت و داشت نگه كوچه سر را اتومبيل سامان

 داشت، ارزش دنيا يك من براي شدنش دزديده. خرم مي برايت را آن از بهتر يكي خودم نباش، ساعتت نگران. ديدار اميد به _
 .كنم پيدا را ام گمشده شد باعث چون

 امتداد كوچه سر تا نگرانش ديدگان نگاه و بود ايستاده خانه در جلوي رودابه و آزيتا همراه پريشان و آشفته اي چهره با مادرم
 .داشت
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 گرفت خود به غضب حالت بزرگترش برادر از تقليد با و شد سبز مقابلم در برمك بالفاصله پيچيدم، كوچه داخل به كه خيابان سر از
 :پرسيد تندي لحن با و

 .كردي جون نصف را عزيز كه تو بودي؟ رفته كجا ديوانه _

 مرگ موقع در رامك سن هم درست حاال. آورد مي در را بزرگترها اداي كه نيست خود بي و شده بزرگ و كشيده قد رسيد نظرم به
 .آورد در لرزه به را قلبم او به اندامش و چهره شباهت. بود

 :دادم پاسخ آرامي لحن با اش، تصنعي غضبِ و خشم به توجه بي

 شده؟ خبر چه حاال مگه خب. بخرم دوريقه تور رودابه پيرهن براي بودم رفته _

 بود؟ چي خريدنت تور ببند بگير و شلوغي اين تو _

 .خان برمك بودم كرده بو را دستم كف مگر. است خبر چه دانستم مي چه من _

 :پرسيد اميزي تحكم لحن با و كرد تنگ اخم خالت به را چشمهايش زد، كمر به دست

 بود؟ خريد از جزئي هم او شدي؟ پياده ماشينش از كه بود كي فكلي جوجه آن _

 :گفتم و زدم كنار سرراهم از را او و گرفتم را اش شانه دست با آمدم، تنگ به اش فضولي از بار اين

 .كنار برو نيامده، تو به فضولي _

 :گفت و نخورد تكان جايش از. نرفت رو از

 .دارم نمي بر سرت از دست بود، كي اون نفهمم تا _

 :شدم پاسخ به ناچار

 رسيد، دادم به موقع به كرد رحم خدا. است خانجون همسايه آقا آن. شدي بزرگ كني مي فكر كه كوچولو داداش خب خيلي_
 كه ،»دزديدند را ساعتم. برسيد دادم به«زدم مي فرياد داشتم. زدند را ساعتم برلن كوچه سر. گردم مي بر زنده نبود معلوم وگرنه
 .كرد دور مهلكه آن از مرا و رسيد دادم به موقع به ساماني آقاي

 :گفت تشرزنان پر توپِ با رسيد، كه نزديكم به شنيده، را حرفهايم آمد، مي طرفمان به داشت كه هم عزيز دانستم مي

 هر هم جوان آن. بروي بيرون خانه از نداري حق ديگر. نيست امن شهر روزها اين. نيستي بردار دست ندهي، كشتن به مرا تا تو _
 .شوي ماشينش سوار نداري حق ديگر صورت دو هر در. غريبه يا آشناست كند نمي فرق. باشد خواهد مي كه
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 .مردم مي ترس از داشتم. بود خبر چه دانيد نمي. شوم كشته بود ممكن شدم، نمي سوار اگر _

 بابك فقط كند خدا. بلرزد تان كدام يك براي تنم بايد دفعه هر. دنده يك و خودسري چون است، حقت بيايد سرت باليي هر _
 .برسد خانه به سالم

 .كند نمي جمعيت اين قاطي را خودش و نيست اي فرقه هيچ اهل او. نباشيد نگران _

 شدي؟ آنها قاطي كه اي فرقه كدام اهل تو چي؟ تو _

 .است شلوغ برم و دور ديدم دفعه يك. است خبر چه دانستم نمي اصالً من _

 :گفت آميزي تحكم لحن با

 خديجه منزل بروم من تا. نكنيد باز كس هيچ روي به را در نرود يادتان. خانه توي برويد باشيد زود. نايستيد اينجا دختر تا دو شما _
 .است خبر چه بازار بپرسم پسرش از خانم،

 :گفت و كشاند حياط داخل به خود با مرا و كشيد را دستم آزيتا

 نه؟ يا خريدي تور باالخره حاال _

 يك كه هم را نازنينم ساعت. كردم مي تهي قالب ترس از داشتم وير و هير اون تو. بود خريد فكر به كي. خيال خوش چه بابا، اي _
 .برد و كشيد دستم مچ از نامرد

 !ژيگول بچه آن داشت ماشيني عجب راستي. آيد نمي زمين به آسمان نكني، دستت را قراضه آهن آن اگر حاال _

 :گفتم و كردم نگاهش چپ چپ

 .آقاست پارچه يك. خودتي ژيگول بچه _

 .شده باز رويت به بهشت در البد. كن راحتم و هست خبرهايي بگو پس. ها _

 :گفتم و دادم تكان سر بالتكليفي با

 .سرگردان درست راه انتخاب براي و عاجزم تفسيرش از. جهنم يا است بهشت دانم نمي _

 :گفت صبري بي با و نياورد در سر حرفهايم از
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 باهاش نكند جوشيد؟ كجا از چشمه اين ببند و بگير اين تو فهمم نمي اصالً. كني مي گيجم داري طوري اين. بزن حرف تر واضح _
 چرا بگو، ها. آنجا بروم مدت يك هم من بگو خب كند، مي معجزه خانجون منزل اگر. بود بهانه تور خريد و داشتي قبلي قرار

 ساكتي؟

 :ناليدم لب زير و دادم تكيه پشتي به شدم، ولو فرش روي. نداشتم را ماجرا شرح حوصله و بودم خسته

 دارد سرم. نگذار سرم به سر. ندارم را زدن حرف حوصله و حال هم االن. نداشتم باهاش قبلي قرار هيچ. آزيتا بردار سرم از دست _
 .تركد مي درد از

 :گفت و داد تكان طرفم به تهديدكنان را دستش انگشت. نشست كنارم زانو چهار. نيامد كوتاه

 .گذارم نمي راحتت چيست جريان نفهمم تا نيستم كن وِل من. بروي طفره جواب از تواني مي سادگي همين به كردي فكر _

 ماجرا پياز تا سير از وقتش به. كن حوصله كم يك. نشده خبري هنوز گفتم كه بهت. فهمي نمي چرا. تو هستي ميخي عجب بابا اي _
 .كنم مي تعريف برايت را

 :گفت و برنداشت سماجت از دست

 درست. است خانجون همسايه كه گفتي مي برمك به داشتي شنيدم شدي؟ اشنا باهاش كجا بگو زود. بعد نه حاالست، وقتش _
 نه؟ يا شنيدم

 همين. كرد مي جين سين مرا داشت چطوري ديدي. شده مويز نخورده غوره سرتق برمك اين. نگفتم كه دورغ شنيدي درست _
 .داشتيم كم را باالسر آقا يك

 .دختر كني مي حاشا چرا داشتي، قبلي قرار البد. شد سبز آنجا دفعه يك چطور خانجون همسايه فهمم نمي. نرو حاشيه خود بي _

 :گفتم تشرزنان و رفتم در كوره از

 و امروز همين. باشي ساكت و بگيري دهان به زبان اگر باشد؟ دوميش اين كه داشتم قبلي قرار موقع چه من. آزيتا نگو مزخرف _
 گفت، خواهد و زد خواهد را اش اصلي حرف باالخره كوفت، سر و كنايه و نيش هزار از بعد و شود مي پيدايش اينجا خانجون فردا
 به لقمه اين كه كرد خواهد اضافه هم آخرش و شده ركسانا خواستگار رود مي باال پارو از پولش كه اش خانه روبرويي همسايه پسر
 .كند گير گلويمان توي است ممكن است، بزرگ ما دهن

 :گفت و زد ام شانه به دست زايدالوصف شوقي با سپس. شد خيره من به ناباوري و حيرت با آزيتا
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 از بعد. شوم مبهوت و مات شطرنج مهره عين و رودابه مثل هم من الل زبونم نمانده چيزي. زده را ات خانه در شانس. جان جانمي _
 .بيايد سراغم به اقبال و شانس تا نشينم مي بست خانجون منزل روم مي. است من نوبت تو

 .شوم پشيمان بعد كه بگيرم تصميمي ترسم مي نگرانم، خيلي. بدهم را جوابش ام نتوانسته هنوز چون آزيتا، نگو _

 :گفت و انداخت باال ابرو

 همانطور اگر و معطلي ول كه هست اميدي يكي آن مورد در كه خيالي اين به هنوز اگر. هستي چه منتظر ديگر. دختر نگو مزخرف _
 كه دور از من. بدهي رد جواب بهش بشي خر دفعه يك مبادا. خواهي مي چه ديگر پس نيستي، فكرش به كني، مي وانمود كه

 زنند مي را قاپش بجنبي. است زياد سرت از. كردم تماشايش حسابي. آمد مي بيرون حدقه از داشت و شد تا چهار چشمم ديدمش،
 .برند مي

 :گفت نگراني با و شد حياط وارد سراسيمه داشت، دست در را رودابه دست كه حالي در عزيز

 .كنيم كار چه بيايد نازنينم پسر سر باليي اگر. است شلوغ بازار گفت مي خانم خديجه پسر. شديم بيچاره _

 :گفت آزيتا

 چيزي يك. است شلوغ بازار داند مي كجا از كند، متر را شاهرضا خيابان است بلد فقط كه خانم خديجه پسر. عزيزجون خُبه خُبه _
 .نكن باور و بشنو معروف قول به. بيندازد تاپ تاپ به را شما دل كه داده تابش و آب شنيده دهن به دهن

 :گفت شوق از لرزان صدايي با و كرد باز دوباره را آن دست فشار با برمك كه بود نشده بسته حياط در هنوز

 .بدهم مژده شما به كه آمدم دويدم زود. شد كوچه وارد االن همين بابك داداش. عزيز مژده _

 :گفت لب زير و نشست پله روي حالي بي با مادرم

 .شكر را خدا _
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 به شاه بازگشت و مرداد هشت و بيست روز تا كه ها درگيري و تظاهرات ترس از. كشيد طول روز چند خانجون آمدن براي انتظارم
 .بود نيافته را خانه از آمدن بيرون جرأت داشت، ادامه ايران

 :پرسيد مي بند يك و نداشت آرام و قرار آش، از تر داغ كاسه آزيتا
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 ».بكنم خواستم مي كه بود غلطي چه اين« گفته خود با و شده پشيمان پسره نكند آيد؟ نمي خانجون چرا كو؟ پس _

 .باشد خانه در هم بابك كه بود آمده جمعه روز مخصوصا. شد پيدايش هفته آخر باالخره دادم، نمي پاسخي و زدم مي پوزخندي

 :گفت و داد تكيه پشتي به را پشتش كرد، دراز را پاهايش اتاق، به ورود محض به و رسيد راه از ريزان عرق

 و خنكه هم كه اطرافش و دور و خودم خونه قربونِ. شم مي هالك گرما از دارم. طوبي كن درست واسم مال يخ خاكشير ليوان يه _
 .مونه مي جهنم عينِ اينجا. داره صفا هم

 :گفت و شد زانوانش مالش مشغول سپس

 كه س خونه اينم نيس، راهي كم شما حياط در تا شدم پياده اتوبوس از كه شمرون پيچ از. نداره رفتنو راه زياد قدرت پاهام ديگه _
 .نبود راهي تون كوچه تا حقوقي سر از كه بود اين قبلي اون خوبيه خريدين،

 :پرسيد ازم اشاره و ايما با و داد دستش به را خاكشير ليوان آزيتا

 مطلب؟ اصلِ سر رود مي كي پس _

 :گفت. ليسيد مي را لبش دور شيريني كه حالي در سپس. شد نوشيدنش مشغول لذت با

 آش برام مستوره كلفتش وقتي پارسال همون. برده منو همسايه عزبِ پسر دلِ و كرده خودشو كار باالخره ورپريده دختره اين _
 ».افتاده كج دوزاريت عاليه، خوندي كور رو دفه اين «گفتم خودم با نشد خبري ديدم كه بعدش ولي بردم، بوهايي يه آورد، رشته

 خورد را ليوان ته در مانده باقي يخ. بودند دوخته دهانش به چشم كنجكاوي و حيرت با بابك و عزيز. رفت مي حاشيه چقدر واي
 :داد ادامه و شد مكيدنش مشغول و كرد

 متري ششصد عمارت ديوار داشت هم پسره اين پدر ساخت، مي اونجا رو ما متري صد خونه داشت بيامرزت خدا پدر كه سالي اون_
 سودابه، خواهرش كه پيش روز چند. بشه خودم ي نوه خواسگار پسرش روزي يه ديدم نمي خوابم موقع اون. برد مي باال شونو
 كه گفت بهم باالخره تا چيد، كبري صغري كلي. نيس حكمت بي اومدنش كه شد خبردار شستم ديدنم، اومد قبلي خبر بدون ناغافل
 اگه گم مي من طوبي؟ گفتم چي شنيدي. خواسگاريش بيان بدين اجازه بگم بهتون خواسته ازم و گروست ركسانا پيش دلش سامان
 بفهمونم، هم سودابه به اينو خواستم حتي. بشين خفه و كنه گير گلوتون تو ممكنه و برداشتين دهنتون از بزرگتر لقمه كنين، قبول
 اهميت واسش اصالً چيزا اين شده، ركسانا سادگي و نجابت عاشق برادرم! ماكويي خانم چيه حرفا اين« :گفت و نرفت بار زير ولي

 يه كردنِ پيدا براي نه كنه، مي گم جورابشم لنگه س،نه سليقه با و دار خونه خيلي دخترمون كه نه آخه. بده شانس يه خدا» .نداره
 راه اداره تو شريكه، پدرش كارخونه تو كه اين از غير به. س خونده درس پسره. ريزه مي هم به كمدشو ي روده و دل لباس دست
 شو كمالِ با و تموم چي همه زنِ شده باعث و كرده خراب پدرشو اخالق زياد ثروت و پول كه بدونين اينم بهتره. كنه مي كار هم
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 طرف تا بود اونا طرف بيشتر عاليه نَگين فردا. دانين خود ديگه حاال. مياد بر بگين چي هر مردا اين از. بگيره ديگه زن يه بده، طالق
 .ما

 بابك. ندارد وصلت اين به تمايلي چندان كه بود معلوم خانجون سخنان از. كردند بدل و رد هم با آميزي ترديد نگاه بابك و مادرم
 :گفت و داد تكان سر متفكرانه

 .بگيريم تصميم بعد بزنند را حرفشان بيايند بگذاريم است بهتر من نظر به _

 :گفت بود، تسليم بزرگش پسر اظهارنظرهاي مقابل در هميشه كه مادرم

 .بدهيم رد جوابِ نشناخته و نديده كه است دور به ادب از. موافقم من _

 :گفت و توپيد دخترش به خانجون

 زمونه و دور اين تو. نشه نوشته من پاي به بدش و خوب بعداً كه باشم زده حرفامو خواستم فقط! طوبي بده رد جوابِ گفتم كي من _
 معرفي هم به شده گناهكار وسط اين كه اوني حال به واي باشه بد اگه خودشونه، انتخاب باشه خوب اگه. كردنه غلط شدن واسطه
 .كرده شون

 :افزود من به خطاب سپس

 هس دار نگه زن حالجه، مرده چند ببين اول. نداره وفا كه نخوري ثروتشو و مال گولِ. نشه آويزون ات لوچه و لب خود بي هم تو _
 مي ناكسي و كس هر دست كه پول اسم به دستمالهايي قاب اون نه زندگيه، اصل اينا. چرون چشم و هيز يا پاكه دل و چشم. نيس يا

 و راهيه به سر و خوب بچه سامان نگذريم حق از خُب ولي. برن باال مردم ديوار از حاضرن آوردنش دست به واسه ها خيلي و چرخه
 .نوشت پسر پاي به شه نمي كه پدرو گناه. خودشه كار به سرش

 :كرد زمزمه گوشم كنار آزيتا

 .مخالف يا است وصلت اين موافق خانجون نفهميديم باالخره _

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .كند كوك مخالف ساز دارد دوست بيشتر و داند نمي را خودش تكليف وقت هيچ. شناسي مي را او كه تو _

 :پرسيد نااميدي با

 شد؟ خراب كار كني مي فكر _



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  99 

 .حرفهاست اين از تر عاقل بابك چون دانم، مي بعيد _

 و زن اختالفات و ها كشمكش از. ريخت دايره روي را آنها خانوادگي زندگي پياز تا سير مستوره قول از خانجون روز آن غروب تا
 از غير به اي چاره و است غيرممكن زندگي اين ادامه ديگر رسيدند نتيجه اين به باالخره كه اين و ها آشتي و قهر از و گفت شوهر
 :افزود پايان در و نيست جدايي

 و س تحملي پر و صبور زنِ كه بردن ارث به مادرشونو خصلتهاي بيشتر و نرفته پدرشون به اصالً سودابه و سامان اخالق عوضش _
 :پرسيد عزيز به خطاب كرد، رفتن قصد و افكند سر به چادر كه همين. بود آورده دووم هاش بچه خاطر به رو سال همه اين

 خواسگاري؟ بيان روزي چه بگم بهش. جوابه منتظر سودابه طوبي، گي مي چي تو خُب_

 .كنيد تعيين را روزش خودتان. شماست دست ما اختيار _

 سابقش زنِ با ساماني آقاي برخورد برسه، داد به خدا. بشه تهرون وارد مادرشون فرداشب قراره گمونم به چون چطوره؟ دوشنبه _
 .خواسگاري بيان پسرشون واسه خوان مي و دارن دل دوشون هر نيس اي چاره. تماشائيه خونه اين تو

 :گفت و كرد اشاره من به بابك كه بوديم نبسته خانجون سر پشت را در هنوز

 .زده لك خواهرم با درددل براي دلم بزنيم؟ قدم هم با كمي يك برويم است چطور _

. كردم استقبال پيشنهادش از. باشيم تنها هم با بود نيامده پيش فرصتي ديگر بوديم، زده قدم هم با رودخانه كنار كه باري آخرين از
 .كند كمكم گيري تصميم در توانست مي كه بود او فقط شايد

 آماده رقيبي هيچ بدون و بودند پيشرو سرخ و زرد. چيد مي هم كنار در را الوان رنگهاي آفتابش، غروبِ نمايش براي داشت آسمان
 .خويش قلمرو در خدمت به

 :گفت بابك شديم كه خيابان وارد

 رسانده؟ خانه به ماشينش با را تو پيش روز چند كه نيست پسري همان اين _

 .است خودش چرا _

 داشتي؟ هم قبلي آشنايي باهاش _

 .كرديم برخورد هم با رودخانه كنار بار دو يكي بودم، مانده خانجون منزل كه مدتي آن در پارسال _
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 اما است، محتاط اظهارنظر در حدودي تا او چون باشم، داشته درستي قضاوت خانجون هاي گفته روي توانم نمي من. ركسانا ببين _
 شد؟ بدل و رد حرفهايي چه و گذشت چه شما بين بگو بهم دقيقاً پس است، مهم برايم تو نظر

 از رساند، مرا كه روز آن. بگيرم قطعي تصميم مورد اين در ام نتوانسته هنوز جون بابك، است مهم خيلي تو نظر هم من براي _
 .ندادم بهش درستي جواب و خوردم جا پيشنهادش

 اي نتوانسته هنوز اگر ولي آيد، مي وجود به ازدواج از بعد تدريج به كه كني مي فكر عالقه و عشق به اگر چيست؟ دليلش چرا؟ _
 .متأسفم برايت بدهي، شستشو ها انديشه بعضي از را مغزت

 :گفتم دلخوري با

 .باشي داشته شك من به هنوز كردم نمي فكر. رنجم مي ازت واقعا چون بابك، نزن را حرف اين _

 .كني تعريف برايم را چيز همه بود قرار رفته يادت كه اين مثل. بود تصور يك فقط اين. نشو دلخور _

 پيچك به دادن آب سرگرم حياطش در كه اي خانه جلوي از عبور موقع در. داد مي شب سياهي به را خود جاي داشت غروب سرخي
 با ام آشنايي شرح به و كردم حس وجودم در را مطبوعي خنكي. شد پاشيده رويمان و سر بر آب قطرات بودند، ديوار روي هاي

 .پرداختم سامان

 .داد مي سخنانم به گوش نظري اظهار هيچ بدون بابك. ايستاديم مي و كرديم مي مكث گاه شد، مي آهسته هايمان قدم گاه

 :گفت شدم، كه ساكت _

 .كند خواستگاري ازت داشت قصد و بود پسنديده را تو اول ديدار دو يكي همان در او و دارد دراز سر رشته اين پس _

 .بحرانم دچار روحي نظر از كه بفهمانم بهش دادم مي ترجيح و نداشتم را اش آمادگي موقع آن _

 بايد و بودي داريوش نامزد سال دو تو صورت هر در. گذاشتي ميان در باهاش را چيز همه اول از كه كردي درستي كار من نظر به _
 به كه برسيد هم به دوباره زماني شد باعث ولي انداخت، فاصله شما بين مدتي تا آگاهي اين كه است درست. دانست مي را اين او

 ببينيم خانه برگرديم فعالً. بگويم بهت را نظرم اش خانواده و سامان با آشنايي از بعد دهم مي ترجيح. باشي يافته شفا خودت، قول
 .دارد نظري چه عزيز
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 :گفت برخاستن حالِ در و تكاند را دامنش عزيز
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 بتوانم بلكه بگذرد، بخير امشب كند خدا فقط. نخوريد را چيزها اين غصه. ها بچه سر فداي بود، بال قضا. خانجون نباشيد ناراحت_
 .شد چي كه ديديد عاقبتش و نديد خير كه يكي آن از طفلكي. شود راحت خيالم و كنم بخت راهي را دختر اين

 نكردي، دعوت تو خبرچينِ شوهر خواهر اون كه حاال. رسيد تون همه به صدمش و كنه مي فرق موضوع اون. نكن تازه دلتو داغ_
 .گذره مي بخير راحت خيالت

 خدابيامرز نصرت خانواده از فتحي و ناهيد از غير به ديگر حاال ما مگر آخر. كنم دعوتش خواست مي دلم خيلي خانجون راستش_
 .است خبر چه اينجا امشب بگويد عذرا عمو زن به و دربرود عمه دهانِ از است ممكن گفت و نگذاشت بابك ولي. داريم را كسي

 باره، به نه كه حاال. داد مي هاش پچه و شوهر به راپورتشو فوري شناسم، مي من كه تموم چي همه عذراي اون گه، مي راست خب_
 .كافيه باشيم محمودي و طيبه و من همين. نخواستش پسره بگند بخندنو بهتون بعداً كه كنين خبر رو همه برندارين شيپور بدار نه

 گود كنار انگار. كردم نمي حس وجودم در هيجاني و شور. رسيد خواهد كجا به كار اين سرانجام دانستم نمي. زد مي شور دلم
 .نداشتم نقشي شب آن مراسم در و بودم نشسته

 :افزود مادرم به خطاب و انداخت ام پريده رنگ چهره به نگاهي چشمي زير

 .وانَرن ديدنش از بكن رنگپريدش صورت واسه فكريم يه. بگيره خودش به حالتي يه دختر اين چشماي به بكش سرمه كم يه_

 :گفت و نشست ام چهره روي بر عزيز محبت و مهر پر نگاه

 .ندارد پيرايش و آرايش به نياز و است گل دسته مثل دخترم داريد، اختيار_

 :گفت ام زده ماتم چهره ديدن به رسيد، راه از شيريني و ميوه پاكتهاي با برمك با همراه كه بابك

 .كن كمكم ها ميوه شستن در حوض، لبِ بيا پاشو. گرفتي ماتم چرا چيه_

 :گفت و نداد مجال خانجون

 دست كه مادرت. كنه غرق حوض آبِ تو بيشترشو نصف ترسم مي. كنه كمك بهت نكردي پيدا را كسي دختر اين از بهتر_
 .نداره حرف كردنش غرق دست يكيم اين البد. خوبه شكستنش

 :گفت و زد لبخند رويم به مهرباني با بابك

 .نماند خالي ميوه ظرف سر شود، حوض آبِ نصيب هم اش دانه چند اگر كه هست قدر آن. نيست مهم_

 :پرسيد زدم، زانو حوض لبِ دركنارش كه همين
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 ناراحتي؟_

 مگر؟ چطور نه،_

 .آيي مي پكر نظر به_

 .زند مي شور دلم كم يك_

 اين طبيعتش اقتضاي. نگير دل به هم را خانجون حرفهاي. خواهم نمي را تو بد من كه داني مي خوب خودت. من دست بسپارش_
 .است

 .نكرديم دعوتش امشب كه نشود دلخور ما از ناهيد عمه بعدها اميدوارم_

 .بوده خبر چه اينجا امشب كه بدهيم توضيح بهش بعدها كه ندارد لزومي_

 :افزود خنده با سپس

 .بكشيم بيرون حوض ته از را انگور هاي دانه تا نمانده باقي غواصي براي وقتي كه نكني غرق را ها ميوه پا به خانجون، قول به_

 .نيستم چلفتي پا دست هم قدرها اين. باشد راحت خيالت_

 بدهم؟ را جوابم آنها به باشد الزم اگر امشب همين كه دهي مي اختيار من به پس. نيستي كه البته_

 :دادم پاسخ و كشيدم آهي

 .ندارم حرفي من بگيريد عزيز و تو تصميمي هر_

 به چاي كردن دم براي را عزيز مطبوعش بخار با و زد مي قل قل سماور. بود نمانده دادن انجام براي كاري ديگر بعد ساعت يك
 .طلبيد مي ياري

 آن مهماني با رابطه در حرفي داشت آمد و رفت اله سيف عمو نوكر علي مشد با رجبعلي شوهرش كه صديقه كه اين ترس از مادرم
 تا بياورد خود همراه را صغري كارگرش بود سپرده طيبه خاله به عوض در و بود نكرده خبرش پذيرايي براي بزند، آنها به شب
 .شود پذيرايي دار عهده

 تا سر به نگاهي نارضايتي با خانجون كردم، تن به بود سير بنفش دامنش، حاشيه كه را خودم دوخت كمرنگ بنفش پيراهن كه همين
 :گفت و افكند پايم

 كني؟ تنت امشب كه نداشتي لباسي اين از بهتر_
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 :پرسيدم و زدم چرخي

 دارد؟ عيبي چه يكي اين مگر_

 :گفت تلخي لحن با و برچيد لب

 .كجه ش يقه كه من نظر به_

 : پرسيدم بود، ايستاده ام قدمي چند در كه آزيتا از

 است؟ كج پيرهن اين يقه كني مي فكر تو_

 :داد پاسخ اي آهسته صداي با و خنديد

 .ما ي همه پاي تا سر هم و حياط و اتاق اين هم است، كج يقه اين هم بخواهي، را خانجون نظر اگر. ندارد عيبي هيچ بابا، نه_

 در صدا به محض به تا بودم اي معجزه دنبال به درونم در. رسيدند ساماني خانواده از زودتر صغري، و طيبه خاله و محمودي آقاي
 .نداد نشان العملي عكس بود، گرفته فرا را وجودم كه اضطرابي و شوره دل از غير به اما دارد، وا تالطم به را قلبم در، كوبه آمدن

 سبد حمل به قادر برمك. سودابه همسر فرامرزي آقاي همراه خانواده اعضاي بقيه و بود آمده ديگران از جدا پدرش اتفاق به سامان
 .زد مي نفس نفس و نبود بود گرفته سامان از در جلوي كه بزرگي گل

 .فشرد سينه به مرا محبت و گرمي با و داد دستم به را فرنگ سوقات سامان مادر خانم قدسي

 چون سامان و بودند اندام باريك و ظريف سودابه و قدسي كه تفاوت اين با بود، محسوس كامالً مادرشان به سودابه و سامان شباهت
 .چهارشانه و قدبلند پدرش

 نمي تحويل را او هم قدسي كه همانطور ديد، نمي ما مقابل در تظاهر براي دليلي و بود سرد سابقش همسر با ساماني آقاي رفتار
 .افكند نمي سويش به هم نگاهي نيم و گرفت

 .رفت نمي ديگري موضوع سر بر گرفت نمي تأييد وي از تا و پرسيد مي را مادرش نظر مورد هر در سامان عوض در

 :گفت دهد، تغيير مادرش نفع به را مجلس جو كه قصد اين با سودابه

. بماند زيادي مدت نيست قرار و آمده ايران به ديشب برون، بله مراسم در حضور و ركساناجان روي گل ديدنِ خاطر به فقط مامان _
 ما آمدن از قبل ندارم شكي دارد، خبر مان زندگي بم و زير از و شناسد مي را ما خانواده كه است سال بيست از متجاوز ماكويي خانم
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 و اند شده جدا هم از پيش سال چند من مادر و پدر كه دانيد مي شما سيفي خانم البد. گذاشته ميان در شما با بوده الزم كه را آنچه
 است؟ فرانسه مقيم اآلن مامان

 :گفت و نداد را پاسخ فرصت مادرم به خانجون

 بيابان بر ما زمين بر و دور موقعها اون. شناختم مي خانومو قدسي من كه بودين بچه الف يه سامان و تو. گفتم بهشون معلومه خب _
 مي وقت هر. زديم ساختمونشو كلنگ كه بخت خونه بود رفته تازه طوبي. رفت باال هم با هامون خونه خشت. گربه و سگ لونه و بود

 حاال» .باكماله و خانوم خيلي ساماني آقاي زن «گفتم بيامرز خدا ماكويي به من موقع همون از. ديديم مي رو همديگه سركشي اومديم
 مي هم و بودم سامان رفتن باال راست ديوار از و ها شيطوني شاهد هم من. زدم بابك و طوبي به حرفو همين سال همه اون بعد هم

 از بعد طوبي. بِدن جواب كه خودشونه با تصميم ديگه حاال. گفتن من از. خودشه كار به سرش و نيس اي فرقه هيچ اهل االن كه دونم
داده رو دخترا اختيار ها بچه پدر فوت بده رو شما جواب و بكنه فكراشو بايد بابك. بزرگترشون برادر دست. 

 :گفت رضايت از حاكي لبخندي با همراه بابك

 .است خودتان دست قيچي و ريش و است محترم ما براي نظرتان. هستيد ما دار اختيار شما. ام كاره چه من هستند، بزرگترها تا _

 عاليه؟ كردي تو بگي آخرش كه چي؟ كه _

 :گفت و گرفت دست به را سخن رشته محمودي آقاي

 داده شوهر دختر تا دو خانجون شما. است محترم نظرشان و اند چشيده را روزگار گرم و سرد بزرگترها. است جان بابك با حق _
. كند نمي فرقي. كرديد گيري سخت و كشيديد بيرون ماست از را مو چقدر طيبه، خواستگاري آمدم من وقتي هست يادم خوب. ايد
 .بگيريد دست به را قيچي و ريش هم ركسانا مورد در. است دختر از عزيزتر كه نوه

 :گفت محمودي آقاي سخنان تأييد در عزيز

 .هستيم شما نظر تابع بابك و من. خانجون است حجت شما حرف _

 نه؟ يا پرسيدين اونو نظر چي ركسانا خود _

 :گفت و گرفت تأييد من از سر اشاره با بابك

 .شما عهده به من و گذاشته من عهده به را گيري تصميم ركسانا _

 :گفت شوخي به آميخته لحني با
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 گلي هر و نباشه ميون يكي من اسم اومد، پيش چي هر بعدش بدين قول اگه. من گردنِ انداختين آخرش بازم. ها سوخته پدر اي _
 .مباركه گم مي من بزنين خودتون سر به زدين

 :گفتند و كردند بوسه غرق را مادربزرگم هاي گونه طرف دو از و برخاستند سودابه و خانم قدسي

 . كند مي ركسانا فداي را جانش او باشد راحت خيالتان سامان از. ماكويي خانم نكند درد شما دست _
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 به عشق با كه انداخت اي حلقه ياد به مرا ام نامزدي حلقه. كشاند خواهد كجا به مرا دانستم نمي كه سرنوشتي تسليم شدم، تسليم
 .آوردم بيرون انگشتم از نااميدي منتهاي در و كردم دستم

 بود؟ انتظارم در پاياني چه و آمد مي سرم به چه بار اين

 .نمايند فراهم را عروسي و عقدكنان جشن مقدمات سودابه كمك به تا شد ماندني سامان منزل در و نرفت قدسي

 آمد و رفت آنجا به است، ايران در اولش زنِ كه زماني تا داد نمي امان بهش كه بود شراره دومش همسر دست ساماني آقاي اختيار
 .كند

 خانه آن در خوش روز يك حتي آورد نمي ياد به اش، رفته باد بر آرزوهاي و سوخته خاطرات خاكستر زدن هم به موقع در قدسي
 .بنشاند دل به حسرت يادآوري با تا باشد گذرانده

 ماتمكده آن در كه روزگاري تلخي بر شدند شاهدي خشتها، همان كه نكشيد طولي اما بود، نهاده بنا اميد و عشق با را آن خشت هر
 .كرده سر

 نه و داشت انجام براي كاري نه آنجا وگرنه برساند، دل مراد به را پسرش زودتر تا بود اي بهانه پاريس، به بازگشت براي او عجله
 .كشيد مي را انتظارش كسي

 شمارش، بي دردهاي و غم با رقيب شادماني از دور و نباشد سابقش همسر وفايي و مهر بي شاهد نزديك از تا بود كرده وطن جالي
 .بكشد دوش به را تنهايي بار

 تولد از پس بعد، سال پنج اما كرد، حس را شدن مادر لذت سامان، تولد با سالگي هيجده در و رفت بخت خانه به سالگي شانزده در
 .پريد خوشبختي رنگ هايش بچه پدر هوسراني به بردن پي با سودابه

 .گيرد ناديده را او سردي و داري زنده شب و كند فرزندانش نثار را محبتش و مهر تا كوشيد
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 مقاومتش قدرت و آمد ميان به كردنش در به ميدان از براي سرسخت رقيبي پاي كه داشت ادامه زماني تا متمادي سالهاي تالش اين
 .شكست را

 .دبيرستان دهم كالس سودابه و بود فرانسه سوربن دانشگاه در ساختمان و راه رشته دانشجوي سامان موقع آن

 كند؟ رها خود حال به را دختر آن موقعيتي چنين در توانست مي چطور

 .رسيد نمي نظرش به ديگري راه بود، دشوار برايش گيري تصميم كه اين وجود با

 اي مهريه دريافت مقابل در او و ساخت آسان برايش را گيري تصميم منظريه ييالقي ساختمان در اقامت و خانه ترك با ساماني آقاي
 .زد ازدواجشان قباله بر باطل مهر بود، هنگفتي مبلغ زمان آن پول به كه

 .نمايد دريافت پسرش طريق از ماه هر توانست مي كه بود قدسي نام به نباتي روغن توليد كارخانه سهام چهارم يك آن از غير به

 .باشند مهمانش پاريس در ماهي چند كرد دعوت خواهرش و مادر از سامان گرفت، ديپلم كه سودابه

 .كرد تزريق اش پژمرده چهره به را طراوت و شادابي و بخشيد اثر وي روحيه در محيط تغيير

 .بازگشت ايران به خواهرش اتفاق به التحصيلي فارغ از پس سامان و شد ماندني همانجا نتيجه در

 قرار راهي دو سر بر را او فرامرزي، سماجت ولي ساخت، گريزان ازدواج از را سودابه زناشويي، زندگي در مادرش شكست و ناكامي
 .داد

 .نشاند عقد سفره پاي را دخترش تا ماند ايران در قدر آن و آمد آگاهي محض به قدسي

 :گفت سامان به و گرفت فرانسه به مراجعت به تصميم دوباره سپس

 مي تنها اتاقم تاريكي در كه شبها. است شياطين خانه مانند درست من براي اينجا ديگر حاال اما بگذارم، تنهايت خواهد نمي دلم _
 مي زمزمه گوشم كنار هم با را پدرت و من هاي بگومگو و كشمكشها كلمه به كلمه حركتند، در اطرافم در اجنه از گروهي انگار مانم،
 هيجاني هيچ بدون عادي ام زندگي. نيستم خوشبخت پاريس در من. فشارند مي ام سينه روي بر بختكي چون را هايم غصه و كنند
 يك جاي دنيا ثروت تمام. سامان بداني را چيز يك خواهد مي دلم. كنم مي حس وجود تمام با را بدبختي اينجا عوض در گذرد، مي
 .را ثروتت و پول نه كني زنت نثار را محبتت كردي، ازدواج وقتي بده قول. گيرد نمي را محبت جو

 .پاشيد مي را محبت و عشق رنگ وفايي و مهر بي خانه به داشت من به سامان محبت حاال و

 هاي مزون بهترين ار آنجا در اقامتش روز آخرين در داشت، خريد براي ايران به اخير سفر از قبل قدسي كه كمي فرصت وجود با
 .بود خريده را ام عروسي تور و پيراهن پاريس،
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 :گفت و انداخت سرم روي را سفيد تور سودابه. بود تنم قالب لباس. نه يا است ام اندازه ببينيد تا كرد تنم را آن سامان غياب در

 كن نگاه. ببيند تنت به را آن نبايد سامان عقدكنان روز از قبل تا باشد حواست فقط. كني تماشا آيينه در را خودت توني مي حاال _
 .شدي خوشگل چقدر ببين

 انگار. بود نشكسته سالگي سه و چهل در قدسي چهره. بودند ايستاده لب بر لبخند دو، آن سرم پشت. نشناختم آيينه در را خودم
 .برداشته قدم احتياط با و آهسته صورتش پوست روي از عبور موقع در زمان

 :گفت مي و زد مي نق بابك جان به بند يك و رفت مي راه مادرم

 .بردي آنها پيش را آبرويم كه بابك توست تقصير. كنم نگاه فتحي و ناهيد روي تو توانم مي چطور سياه رو منِ _

 :گفت و يافت را چاره راه داشت قرار عمويم خانواده با ما اختالفات جريان در كامالً كه قدسي باالخره

 روز يك و آمده خوشش ازش و ديده ماكويي خانم منزل در را ركسانا سامان، بگوييد بهشان. خانم طوبي نباشيد نگران شما _
 .كنيد خبر را كسي نشده فرصت دليل همين به. اند كرده مطرح را موضوع منزلتان اند آمده خواهرش و مادر با سرزده

 :گفت و نرفت بار زير عزيز

 .باشم نازش و قهر شاهد بايد مدتي يك من وقت آن. رنجد مي و فهمد مي است آتشپاره ناهيد. خانم قدسي شود نمي _

 مي مطرح را خواستگاري موضوع ديگر بار يك. آييم مي آنجا به ساماني بدون ما بار اين. منزلتان كنيد دعوتش روز يك پس خب _
 .گذاريم مي را مدار و قرار همان دوباره و كنيم

 بي و آورد چشم به اشك مهمانان رفتن از پس شد، تازه دلش داغ اما نبرد، اش حقه به پي ناهيد عمه. پذيرفت را حل راه اين عزيز
 :گفت و فرستاد بيرون دهان از بريده بريده، گريه هق هق ميان در را صدايش و گريست داريوش ناكامي بر محابا

 .كند انگشتش به داده پس بهش كه را اي حلقه آن دوباره ركسانا و شود آشكار حقيقت روز يك كه است اميدوار هنوز طفلي آن _

 :گفت و بود مؤدبانه حدودي تا تندي، عين در كه لحني با و نياورد طاقت بابك

 وقت كه االن. كنيم زنده را مرده خاطرات خواهد نمي دلمان كدام هيچ ما. است معطل وِل داريوش و جان عمه شده آشكار حقيقت _
 .نيست حرفها اين

 :گفت و توپيد همسرش به فتحي



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  108 

 به عمر يك ركسانا داري توقع. حرفهاست اين وقت چه حاال گويد، مي راست بابك. آوردي در را شورش هم تو. ناهيد كن بس _
 را خودت هم و شوي احساست تابع خود بي كه اين جاي به شود؟ سفيد دندانهايش عين موهايش تا بنشيند موهوم تصوري پاي

 .كن خالي را او جاي و رود مي بخت خانه به دارد بيامرزت خدا برادر دختر كه باش خوشحال را، اينها هم بدهي، عذاب

 :گفت و نشاند لب بر لبخندي زور به

 .سوزد مي هم يكي آن حالِ به دلم. نيست خودم دست كنم چه خب ولي شود، خوشبخت اميدوارم _

 :گفت و نياورد طاقت خانجون

 بره بگيره سامان و سر دختر اين بذار. كنه مي عروسي داره ركسانا نشستين چه كه كنين خبر شونو همه دار دار برين پاشين حاال _
 .بياد خودش به و بخوره جوش ش شكسته دلِ تَرك و ش زندگي سر

 :گفت و زد را آخر حرف ناهيد عمه

 .من براي ماند مي اش گله و گويند مي ديگر كسانِ نگويم، من! شود مي مگر _

 :گفت دخترش به خطاب و زد خود زانوي روي بر محكم را دستش كف خانجون

 زنه؟ مي جار جا، همه دستش گيره مي شيپور بشنوه، كه همين و نيس دار نگه حرف زن اين گفتم ديدي طوبي، ديدي _

 :گفت و گرفت را ميانه مادرم

. داديم پس را پسرم قاتل برادر حلقه كه ما. نداريم باهاشون كه هم قراري و قول. نكرديم كه ناموسي بي. نيست مهم بگويد، خُب _
 .خواهند مي چه ما جانِ از ديگر

 :افزود آوردو چشم به اشك سپس

 سپيدبخت دارد يكي اين الاقل كه است خوش اين به دلم حاال. شده مان دقِ آيينه رودابه كم. كشيدم عذاب كم ديدم، داغ كم من _
 به كسي چه را بالها اين.كرد دق غصه از كه كجاست ات بيچاره برادر. شد جوانمرگ كه ناهيد كجاست گلم دسته رامك. شود مي

 كسي؟ چه بگو تو ها آورد، سرمان

 :گفت و كرد حلقه مادرم گردنِ دور به مهرباني با را دستهايش. شد شسته اشك سيل از ناهيد عمه هاي گونه

. خورشان غصه و بودم برادرهايم تيماردار بچگي از كه است اين من عيب. سوزد نمي دلم من كني مي فكر. جان طوبي نكن گريه _
 سرش باليي چه ها، بچه از غفلت لحظه يك بينم مي وقتي. مانده برايم برادر يك فقط حاال. زد آتش را جگرم نصرت و رامك مرگ

 .گيرد مي آتش هم او براي جگرم آورده،
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 :گفت و داد پاسخ اي بوسه با را اش بوسه عزيز

 . ندارم را شنيدنش طاقت كه نزن من جلوي را آنها حرف پس _

 

25 

 

 محل كه را داوديه خيابان ي خانه و گرفت نادري هتل در پسرش براي مفصلي عروسي گذشته،،جشن خطاي جبران به ساماني آقاي
 .كرد نامش به بود او فعلي سكونت

 .ميزد را ظهر،چشم صالت در خورشيد شديد نور تابش چون سامان ديدگان در عشق نور

 تور و ايستاد روبرويم نشيمن اتاق خلوت ميشد،در برگزار آنجا در عقد مراسم كه منزلش اول ي طبقه پذيرايي سالن به رفتن از قبل
 :گفت و زد كنار صورتم روي از رو عروسي

 دست درازم و دور روياهاي چون تو نرسم،و آرزويم به وقت هيچ ترسيدام مي.هستي خودت كه شود باورم تا كنم نگاهت سير بذار- 
 .باشي نيافتني

 تحمل.آورم نان باشي،نه زندگيام مرد بدي قول بهم كه است اين ميخواهم ازت كه چيزي تنها.دارم نيستم،واقعيت رويا من- 
 .هرگز وفائي بي است،ولي آسان برايم نداري و گرسنگي

 :گفت اي رنجيده لحن با و پاشيد سرخ رنگ شيفتهاش چشمان نگاه به زودگذر خشمي

 از بعد چرا ميكني فكر.بوديم قهر او با مادرم از جدايياش از بعد مدتها تا سودابه و من.دهي، قرار پدرم الگوي مرا ندارم دوست- 
 از مراجعت

 همكاري باهاش كارخانه در نيستم حاضر بفهمانم بهش خواستم مي كه بود اين اصلي دليل شدم؟ استخدام راه وزارت در پاريس
 زد مي نق جانم به بند يك سودابه اما گذاشتم، نمي آنجا به قدم هرگز نبود، ما از كدام هر سهمِ سهامش، چهارم يك اگر شايد. كنم
 ركسانا، دهم مي تو به كه نيست قولي اين ".شود كرده غصب را مادرمان جايگاه كه اي هرزه زن نصيب ما حقِ نگذار" گفت مي و

 از. شود هوس ناپاك خونِ به آلوده قلبم در عشق پاك خونِ ندهم اجازه هرگز كه دادم خودم به پيش سالها كه ست قولي اين بلكه
 حاال. توست مأواي فقط آنجا و ام بسته را قلبم خروج و ورود دريچه گرفتي، جا قلبم در كه روز همان از. باشد راحت خيالت نظر اين
 .بگيرم ازت را بله شوي، پشيمان كه اين از قبل خواهم مي و دارم عجله چون عقد، اتاق برويم بيا

 .بگيرند را لباسم دامن تا بودند منتظرم آزيتا و سودابه كنار در سامان ي خاله ي نوه همراه به سفيد اُرگانزاي لباس در رودابه
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 كاش. پاشيدند نقل سرمان به و آمدند استقبالمان به بود، نمناك دو هر ديدگان كه حالي در مادرم و قدسي آمديم، پايين كه ها پله از
 .شد مي ام خوشبختي شاهد و بود زنده پدرم

 ورودي در جلوي فرامرزي، و ساماني آقاي كنار در فتحي آقاي و بابك. ريخت آتش در و گرداند سرمان دور اسفند مشتي مستوره
 .كشيدند مي را انتظارمان سالن

 .كند جمع ريختند، مي سرم به كه را توماني بيست اسكناسهاي ها بچه ساير همراه به تا كرد رها را لباسم دامن رودابه

 ".ركسانا دارم دوستت": كرد زمزمه گوشم كنار فرصت از استفاده با جمعيت هلهله و شلوغي در سامان

 

*** 

 تخت در خواست مي دلم كه وقت هر تا ها صبح. داشت تعلق سامان و من به فقط كه جايي در هستم، خودم خانه در شد نمي باورم
 .نشود ام صبحگاهي خواب مانع تا زد مي خاموشي مهر زبانش به فيدل حتي. ماندم مي

 هايش پارس با باشند، زده آتش را مويش انگار فيدل و آمد مي اتاقم به ام صبحانه سيني با مستوره خاستم، مي بر بستر از كه همين
 .گفت مي بخير صبح بهم

 بقيه شدند، مي دلتنگم و كنند عادت ام دوري به بودند نتوانسته هنوز كه مادرم و خانجون به زدن سر رودخانه، كنار در گردش
 .كرد مي پر را هفته روزهاي

 هايش تلخي و بود من طرف به زندگي خوش روي. بوديم شوهرم مادر مهمان اي هفته يك و گذرانديم اروپا در را عسل ماه سفر
 .بخشيد مي گرمي وجودم به و تابيد مي بسترم روي بر من اتاق پنجره از مستقيم خورشيد هاي طاليه. من به پشت

 .كرد مي استفاده اروپا و ايران شهرهاي در گردش براي فرصتي هر از و بود سياحت و سفر عاشقِ سامان

 عوض دنيا هتل بهترين در اقامت با را) كنوني انزلي بندر( پهلوي بندر ساحل حصيري پالژهاي در خوابيدن شمال، به مسافرت در
 :گفت مي و كرد نمي

 به ماهيگيران زمزمه و قايقرانان پاروي حركت و هم روي بر خروشانش امواج غلتيدن صداي دريا، بوي با تا آمديم اينجا به ما - 
 .كنيم حس را دريا كنار در بودن لذت و برويم خواب

 به طنازي با كه نشستيم مي چهارده شب ماه تماشاي به بود، انداخته لنگر ساحل نزديك كه دقايقي روي بر مهتاب شبهاي در
 .بود تنوع و هيجان از پر ام گذشته يكنواخت و هيجان بي زندگي اكنون. فروخت مي فخر ستارگان
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 .بردم مي پناه مادرم يا خانجون منزل به اش دوري از طاقت بي و گرفتم مي ماتم رفت مي مأموريت به كه سامان

 .نداشت ما منزل با چنداني فاصله قلهك، راهي دو در اش خانه و بود زودجوشي و خونگرم زن سودابه

 .گذرانديم مي حوالي آن فروشگاههاي و بوتيكها در را مان وقت مراجعت در و رفتيم مي روي پياده به هم با اوقات اكثر

 نمي تكان اش گهواره كنار از و شناخت نمي پا از سر سامان نوزادم، تولد موقع در. شد متولد ماندانا از زودتر ماه چند او دختر سپيده
 :پرسيد مي ازم بند يك و كرد مي تماشايش لذت با ايستاد، مي همانجا ساعتها. خورد

 نه؟ يا گويم مي درست. است من شبيه بيشتر گمانم به - 

 بچگي با داشت عقيده بود، آمده ايران به هايش نوه تولد مناسبت به كه قدسي. ماست از يك كدام شبيه داد تشخيص شد نمي هنوز
 ".ركساناست هاي بچگي شبيه بيشتر برعكس" گفت مي او برخالف عزيز. زند نمي مو سامان هاي

 .كرد زده ذوق را او و ساخت آشكار پدرش به را ماندانا شباهت اش، تيره خرمايي موهاي و ميشي چشمهاي رنگ كم كم

 موضوع بوده، همسفرشان قطار در مشهد، به ام خانواده اخير سفر در كه آزيتا از مشهدي جوانِ مهندس كيخسرو، خواستگاري خبر
 .داد قرار الشعاع تحت را ديگر

 .نبود آسان چندان آنجا به آمد و رفت كه دوري راه به رفت، مي دور راه به آزيتا. داد وصلت اين به تن سختي به عزيز

 :پرداخت مالمتش به و رفت سر دخترش هاي زاري و اشك از خانجون حوصله

 من، مگه. تنهايي و يكه من مث بيني مي كني مي باز چشم روز يه. خوابه مي همه خونه در كه شتريه اين. طوبي كنار بذار را بازي بچه
 رن مي شون همه و هات بچه نه مونه، مي وفادار بهت زندگي نه. م تنهايي خلوت كنج تو كشيدمتون نشوندم كولم به رو طيبه يا تو

 گي، مي خودت با و من دلِ پيش ذاري مي دلتو تازه وقت اون. تنهايي بيني مي كني مي نگاه دوروبرت به وقت يه. خودشون سوي
 چطوري بگيري ياد و باشي دلخوش هات نوه و ها بچه ديدن ساعت چند به وقت بي و وقت فقط بايد حاال و همينه همه عاقبت آخر
 قُل قُل از ها صبح نه ديگه. بري خواب به زنبور و مگس وزوز صداي با اونا صداي و سر و ولوله جاي به ت، خونه اتاق طاقِ زير شبها

 هم خودتو صبحونه ته سر پنير، و نون لقمه چند و جوش آبِ قوري يه با توني مي. گذاشتن بار برنج ديگ از روزها نه خبريه، سماور
 ته، پادشاهي وقت تا حاال. خانم طوبي رسي مي هم روزها اون به. كني سير شكمتو باقلي دمي يا و استانبولي كته يك با ظهر و بياري
 .هستن دوروبرت ديگه تاي سه اون بخت، خونه بفرستي كه رو دوني اون چون

 عازم همسرش همراه به آزيتا عقدكنان مراسم از پس و كرد اعالم دو آن ازدواج با را خود موافقت چشم اشك با عزيز باالخره
 .شد مشهد

 :گفت مي و نداشت را اش دوري طاقت اي لحظه كه شد مي بزرگ خانجون خانه در داشت ماندانا درواقع
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 .عسله قند نتيجه اما آدمه، خود ي بچه از تر شيرين نوه - 

 به را سرش ساخت، مي پنهان آغوشش در را خود رفتم، مي آنجا به آوردنش براي وقت هر كه بود حدي به او به ماندانا دلبستگي
 .كرد مي اعالم خانه به بازگشت از را اعتراضش گوشخراش، فريادهاي با و چسباند مي وي سينه

 همين به. را مخاطبش سر هم كند، گرم را خود سر هم هايش حرافي با شب تا صبح از كه گشت مي شنوا گوش دنبال به خانجون
 حرف به و كرد باز زبان اش عمه دختر از زودتر بود، كوچكتر سپيده از ماه چند كه اين وجود با ماندانا نشيني، هم اين اثر در جهت
 .افتاد

 .شده اش خانواده زندگي مشكالت غرق و كرده فراموش را خود بابك رسيد مي نظر به

 :گفت من به خطاب و بود نگران عزيز

 كه هم ت كاسبي و كار شده، ت ساله شش و بيست ديگر تو گويم مي بهش چه هر. كردم نشان بابك براي خوب دختر تا دو يكي - 
 كه وقتش. است زود حاال" دهد مي جواب ببرم، گور به را شدنت داماد آرزوي و بميرم ترسم مي. نيستي فكر به چرا پس نيست، بد
 سفر از قبل. نيست خودش فكر به اصالً پسر اين. ركسانا نيايد روز آن وقت هيچ شايد ".كنيد باال دست برايم تا كنم مي خبرتان شد
 .كن صحبت باهاش تو مشهد به ما

 .كنم مي را كار اين حتماً - 

 تا كه تابدار خرمايي موهاي و ميشي درشت چشمهاي آن با سالگي چهار مرز در ماندانا. بوديم مهمان خانجون منزل ناهار هفته آخر
 به طيبه خاله دختر طاهره و شد جمع سفره كه همين. بود عزيز از دلبري مشغول زبانيهايش شيرين با بود افشان هايش شانه روي
 :گفت من به اي آهسته صداي با و كرد پا آن و پا اين سامان كند، دم چايي تا رفت سماور سراغ

 سعي ولي شود، دلخور ازم ماكوبي خانم است ممكن دانم مي. بروم همكارانم از يكي ديدن به مجبورم من كه آمده پيش موضوعي - 
 .برگردم زود كنم مي

 :پرسيدم تعجب با

 .بودي نگفته بهم چيزي مورد اين در قبالً آمده؟ پيش دفعه يك كه ست كاري چه اين - 

 مادربزرگت منزل به آمدن از و شوي دلخور بگويم، بهت اگر ترسيدم. رسيد بهم خبرش بيفتيم راه كه اين از قبل لحظه آخرين - 
 .بپوشي چشم

 .برگردي زود كن سعي - 
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 :پرسيد بود، سامان برخاستن علت دانستن كنجكاو و پاييد مي را ما زيرچشمي كه خانجون

 كجا؟ بخير، اُقر - 

 زود دهم مي قول. ام نيامده در ناهار خجالت از هنوز كه شرمنده. بزنم همكارانم از يكي به سري مجبورم كه آمده پيش كاري - 
 .برگردم

 .كني مي حرومش تو جمعه روز كه مهمه خيلي معلومه. خدا امونِ به برو - 

 عادي حالت رفتن موقع در سامان كه رسيد نظرم به طور اين چون افتاد، شور به دلم. بود طعنه با آميخته هميشه مثل كالمش لحن
 .بود پريشان و نداشت

 زبان كتاب مطالعه سرگرم برمك دورتر كمي. كشيد دراز و گذاشت سر زير متكا بخاري، كنار محمودي آقاي چايي، صرف از پس
 .شد انگليسي

 .رفت خواب به خانجون آغوش در ماندانا و عزيز كنار در رودابه. كردند اشغال را كرسي طرف چهار زنها

 .خواست كبريت من از و گذاشت لب گوشه سيگاري بابك

 :گفتم و برداشتم را كبريت قوطي شاه ناصرالدين عهد قديمي شمعدان الله كنار از تاقچه باالي از

 .بكش را سيگارت همانجا رودهانه، كنار برويم شو بلند - 

 :پرسيد و كرد نگاهم ناباوري با

 داري؟ كار چه آنجا يخبندان و سرما اين توي - 

 :دادم پاسخ خنده با و افكندم باال شانه

 .بزنم گپ بردارم با كم يك خواهم مي - 

 .افتاد راه به كنارم در داشت لب گوشه سيگار كه طور همان نكرد، اعتراضي

 :پرسيد بود، جا همه به حواسش كه خانجون

 كجا؟ - 

 .بزنيم قدم رودخانه كنار رويم مي - 
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 .ندارين بيرون از خبر نشستين گرم خونه تو. شه مي شون چيزي يه همه انگار امروز. سرتون به زده مگه - 

 .زديم بيرون خانه از و نداديم اعتراضش به اهميتي

 :گفت و گرفت را بازويم زير بابك. بود ليز خيابان سطح

 .نبود حال سر امروز سامان انگار ركسانا؟ ناراحتي چيزي از. نخوري زمين باش مواظب - 

 .نيست خودش فكر به برادرم چرا كه ناراحتم اين از فقط من. نيست اين موضوع - 

 هستم؟ من منظورت - 

 .كني مي بقيه فداي را خودت داري كه تويي فقط. خواند مي را درسش دارد كه يكي آن. است معلوم خوب - 

 كني؟ صحبت باهام گفته بهت عزيز - 

 .گرفتم را تصميم اين خودم نه، - 

 بگذار. شوم پير تا مانده خيلي هنوز و دارم سال شش و بيست تازه من گذرد؟ مي گرفتنم زن وقت و شوم مي پير دارم نظرت به - 
 .بيندازيد دام به مرا بتوانيد ها زودي اين به دانم مي بعيد بخواهي را راستش. نازنينم و عزيز خواهر كنم راحت را خيالت

 .بدهي تله به دم خواهي نمي ها بچه و عزيز خاطر به شايد چيست؟ دليلش بابك، چرا - 

 .ست خصوصي كامالً ديگرش دليل و است اين دليلش يك - 

 و بردم فرو پالتويم جيب در را دستهايم. داد مي برف بارش از خبر لرزاند مي را استخوان و پوست تا كه سردي سوز و بود ابري هوا
 :گفتم

 خواهرت؟ براي حتي - 

 :گفت و ساخت پراكنده اطراف فضاي در را سيگار دود صفر زير سرماي در

 هيچ با شدن روبرو موقع در هنوز. نيست ها سادگي اين به زندگي شريك انتخاب. گذاري نمي راحتم نگيري جواب تا دانم مي - 
 .باشد همراهم و همدم عمر يك خواهد مي دلم كه نداده دست من به احساس اين دختري

 شده وقتش حاال و كردي مي نصيحتم تو زمان يك. برگشت قابل رفته دست از فرصتهاي نه و ست شدني تكرار تلخ هاي تجربه نه - 
 .كني مي خسته را گردنت فقط سر پشت به نگاه در. بكنم را كار اين من كه



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  115 

 :گفت و كوبيد رويش به حرص با را كفشش پاشنه بار چندين و كرد له پا زير را سيگار ته

. داشتم برحذر آن عبور از را تو كه بگذارم بيراهه در قدم تا ندارم خيالي چنين هرگز من. رنجم مي ازت بكني را فكري چنين اگر - 
 در دل لرزيدن صداي دوباره تا هستم اي معجزه منتظر فقط بلكه. كنم اش زنده اي، مرده خاطره بر دميدن نفس با خواهم نمي من

 به و بكشد دوش به را برمك و رودابه زندگي بار نيست قادر تنهايي به عزيز گذشته آن از ركسانا، بده فرصت بهم. بشنوم را ام سينه
 به فكري بتوانم كه برسد وقتش. بگيرد آنها كنار در مرا جاي توانست و شد بزرگتر برمك وقتي ديگر سال چند شايد. دارد نياز من
 .برگرديم خانه به شدن منجمد از قبل بيا حاال. بكنم خودم حال

 

26 

 

 بر سر برمك حتي بودند، خواب همه. آورديم در پا از در پشت را كفشهايمان و شديم حياط وارد احتياط با و آهسته. بود باز در الي
 .رسيد مي گوش به آرامش نفسهاي صداي و داشت انگليسي زبان كتاب روي

 به بود، كرده نامزد تازه كه طاهره ام خاله دختر كنار در من و كند گرم را اش زده يخ دستهاي تا رفت نفتي بخاري طرف به بابك
 .چسباندم داغ منقل به را پاهايم و خزيدم كرسي زير

 سرعت شمارش، ثانيه سريع حركت با و راند مي جلو به را هايش عقربه نواخت، يك تيك تيك با كه دوختم ديواري ساعت به چشم
 .داد مي نمايش گذاشتن براي را ها لحظه

 سر از مادربزرگم، منزل مهماني در هم آن قبلي، توضيح و دليل بدون و عجله با طور آن كه بود بعيد سامان از. بود آمده پيش چه
 .باشد داشته ساعته چند غيبت و خيزد بر غذا سفره

 برگشته و بلند هاي مژه دادم، دستش به كه را آب ليوان ديده، بدي خواب رسيد مي نظر به. خواست آب و پريد خواب از ماندانا
 :گفت و نشاند گونه روي بر را اشكهايش شبنم و زد هم به را اش

 كو؟ بابا پس بابا، - 

 :گفتم تابش و پيچ پر گيسوان نوازش حال در و انداخت شور به را دلم بيانش طرز

 .گردد مي بر زود. بيرون رفته - 

 :گفت و آويخت گردنم دور به را دستهايش
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 .اونجا ببر منو. پيشش برم خوام مي - 

 :گفت و كشيد بيرون آغوشم از را او خانجون

 همه سر از عقل امروز. سياه نخود دنبالِ بره شد نمي پا من سفره سر از هوا اين تو داشت عقل اگه بابات اون. نازنينم خوشگل بيا - 
 زبون رودابه فردا خواد مي كه مادربزرگت از اونم. خوري هوا رفتن هوا اين تو كه ت دايي و مادرت از اينم. بابات از اون. پريده
 .كني گريه حالشون به داري حق بشم، فدات خودم. مشهد بره سرما و سوز اين تو برداره رو بسته

 :گفت عزيز و سامان از طرفداري به محمودي آقاي

 خواسته عذرش و رفته كه آمده پيش برايش كاري البد هم سامان. كند ادايش است مجبور و دارد نذر كه خانم طوبي خانجون خُب - 
 .نيست شان حالي سرما گرما و جوانند كه هم بابك و ركسانا. است

 :گفت و رفت دامادش به اي غره چشم

 حاال. گرده مي بر زود گفت خودش رفتن موقع. رفته سامان كه ساعته سه االن. كردن مي كار چي نداشتن رو تو اگه چهارتا اين - 
 ركسانا؟ نه يا گم مي درست. هس كي زودش ببينم

 مهمي كار بايد. ست مهماني و شدن جمع هم دو عاشق و نيست ادبي بي آدم سامان دانيد مي كه شما. آيد مي شود تمام كارش - 
 .شده رفتن به مجبور كه باشد آمده پيش

 .بوده مهم چقدر شه مي معلوم برگشت، كه وقتي - 

 :گفت طيبه خاله به خطاب محمودي آقاي غروب نزديك

 .نيايد گيرمان وسيله بعداً است ممكن. برويم است بهتر نگرفته برف تا - 

 :پرسيد عزيز از طيبه خاله

 مانيد؟ مي يا آييد مي ما با شما طوبي؟ چي تو - 

 شايد كه بود اين خاطر به كردم صبر هم حاال تا. كنيم جور و جمع را مان وسايل بايد. داريم كار تا هزار و مسافريم فردا كه ما - 
 .كنيم خداحافظي ازش و برگردد سامان

 :گفت خانجون

 .نداره اومدن خيال ها حاال حاال گمونم به كه اون - 
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 :گفتم مادرم بوسيدن موقع در. كردم بوسه غرق را هايش گونه و فشردم سينه به محكم را رودابه

 .عزيز برگردي پر دست با دفعه اين اميدوارم - 

 :گفت و كشيد آهي

 و سن هم هاي بچه. كنم مي دق غصه از دارم. آيد نمي در صدايش و گرفته دهن به زبان ام بچه است سال هفت. ركسانا كن دعا - 
 پس تقاص بايد كه كرده گناهي چه معصوم طفل اين مگر آخر. شوم مي ديوانه روند، مي مدرسه به دارند بينم، مي كه را سالش
 .بدهد

 :گفت طيبه خاله

 .گيري مي را نيازهايت و نذر جوابِ باالخره. كن توكل خدا به - 

 :گفتم و پوشيدم را پالتويم رفتند، كه مهمانها

 .منزل رويم مي هم ماندانا و من خانجون، خب - 

 .برنگشته شوهرت كه هنوز كجا؟ - 

 .خودمان ي خانه آيد مي برگشت وقت هر. نيست مهم - 

 قدسي سر پدرش كه رو باليي بخواد اگر. بود رفته كجا بدونم بايد. كنم نمي ولش سادگي اين به. دارم كار باهاش برگرده وقتي - 
 .طرفه من با بياره، تو سر اونم آورده،

 .نگوييد بهش چيزي قسم ماندانا جانِ به را شما. نيست كاره اين سامان! بابا اي - 

 .بود ولي نيس، كاره اين شوهرش كرد مي خيال اولش هم قدسي. خودش جون آره - 

 .نيندازيد شور به را دلم. نكنيد خالي را دلم ته - 

 :افزودم ماندانا لباس پوشاندن حال در سپس،

 .نباشيد خسته داديم، زحمت خيلي ممنون، - 

 .بشكني پاشو و دست زمين، بندازيش برفها رو خواي مي بريش؟ مي كجا - 

 .هستم مواظبش نترسيد، - 
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 :گفت و خورد يكه من ديدنِ از. كرد مي قفل را ماشين در داشت كه برخوردم سامان به در جلوي

 .بكشد طول قدر اين نداشتم انتظار. ببخش كردم دير خيلي - 

 :گفتم سردي لحن با

 .برويم بيا بعد بياور، در خانجون دل از. تو برو فعالً - 

 :گفت و كرد بغل بود، گشوده پدرش طرف به را دستهايش كه را ماندانا

 .ركسانا باش داشته را هوايم بيا من با هم تو - 

 را ابرو دو فاصله خط و خواباند هم روي بر را اش پيشاني هاي چين بود مان آمدن شاهد پنجره پشت از كه خانجون سامان، ديدن به
 :گفت و كرد كوتاه

 .اومدي نمي هم حاال - 

 كه اين بدتر همه از. آيد مي بدش شما گرم پذيرايي و مهماني از كسي چه وگرنه بود، واجب خيلي ماندانا جان به اما ببخشيد، مرا - 
 .بسپارم شما دست به را ام بچه و زن و زنجان بروم فردا پس مجبورم

 :پرسيدم تندي لحن با و دويدم سخنش ميان

 .سامان نكن قبول. بگيرد برف ديگر ساعت دو يكي تا بندم مي شرط. هوا اين توي هم آن چي؟ براي زنجان - 

 اجباري مأموريت نيست، تفريحي سفر. بروم مجبورم كه آمده پيش آنجا در وضعيتي. نبود دليل بي امروز رفتن. ركسانا توانم نمي - 
 .ست

 :گفت خانجون

 بيرون بيا زدن، حرف زيادي اگه. نيس كه زور برم، خوام نمي نشدم، سير جونم از بگو. نن نو لقمه يه محتاج ت بچه و زن مگه آخه - 
 باال قوز شده هم ت دومي كار بود، كم كارخونه تو كارت. همينه عاقبتش برداشتن هندونه تا دو دست يه با. ديگه كار يه به بچسب

 .قوز

 :گفت و پرداخت بازي زبان به سامان

 .بخواهم عذر و ببوسم را تان دست بدهيد اجازه. ماكوبي خانم هستم شما شرمنده من - 

 .كردي سرش به جون كه ببوس زنتو دست برو ببوسي، منو دست نيست الزم - 
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 مي شان فداي را جانم. مانداناست و ركسانا زندگي راحتي خاطر به كارها اين تمام دانيد مي كه شما. كنم مي را كار اين كه البته - 
 .كنم

 يك بشنوم مبادا. شكنه مي زود و نازكه دلش دادم بهت كه دختري باشه يادت. شه مي الزمت كه دار نگه خودت واسه رو يكي اين - 
 .بود تَر هميشه مادرت چشم اشك از كه بزنه زار و بذاره متكايي همون روي به سر اونم روز

 .كنم نمي عوض ام نامادري مثل زن تا صد با را ركسانا موي يك من. ماكوبي خانم نياورد را روز آن خدا - 

 مدار قرار اي ديگه كس با من خونه بياي خواي مي كه هم ديگه دفه باشه يادت. برو دار برش كردي راحت را خيالم كه حاال خب - 
 خودت با چمدونتم. مونن مي جا اين تا دو اين برگردي، سفر از وقتي تا. اينجا بياين شام بگير تو بچه و زن دست شب فردا. نذاري
 .زنجان بري جا همين از فردا پس كه بيار

 - گرديم مي بر باز كنيد، مان بيرونِ بار صد اگر و چسبانده خانه اين به را ما كنه عين شما محبت. 

 :گفت و كرد بغل را ماندانا سپس

 .ركسانا برويم بيا - 

 :گفتم آمديم بيرون كه خانه از

 بگو بهشان بكنند خواهند مي غلطي هر. باشي سفر در دايم آيد نمي خوشم اصالً. بروي زنجان به فردا پس بگذارم است ممكن غير - 
 .نيستي مأموريت اين قبول به حاضر

 :گفت و كرد نگاهم شيفتگي با

 .است اسرار گنجينه اش بقيه و دارم جا قلبت از كوچك گوشه يك در فقط كردم مي فكر هميشه ؟!ركسانا هستي نگرانم واقعاً تو - 

 .دادي راه سرت به فكري چنين كه كردي خود بي تو - 

 خواهد مي دلم. دارم دوستت خيلي. هستم اش ديوانه من كه گيرد مي خود به را حالتي همان چشمهايت شوي، مي عصباني وقتي - 
. نكن باور را ام وفايي بي بيفتد، اتفاقي هر و بود نخواهم هرگز و نيستم پدرم مثل من كه كني گوشت آويزه هميشه را جمله اين

 .ماندانا و هستي تو من زندگي عشق
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 زودي همين به بود، آورده بيرون سامان پيراهن جيب از چركها رخت بينِ جا همه از خبر بي مستوره كه اي عاشقانه نامه آن با حاال و
 .شد مي ثابت من به او هاي گفته عكس سادگي، همين به و

 عاشقانه، و گرم لحنِ آن با فشرد، مي سينه روي بر پيراهنش جيب داخل در را خيانتش سند كه موقعي در درست داشت لزومي چه
 .بگويد سخن من به اش وفاداري و عشق از

 ».سامان زميني روي مرد ترين پست تو«:كردم زمزمه لب زير. داشتم تهوع حالِ و بودم منگ و گيج. تركيد مي درد از داشت سرم

 »ركسانا؟ شدي بيدار«:پرسيد مي كه داريوش صداي شنيدن از

 مشتاقش ديدكان به و گشودم را ام بسته چشمهاي. نشسته كنارم در كسي چه و هستم كجا بودم كرده فراموش اصالً. خوردم يكه
 :گفتم و نگريستم

 .هستم كجا بود رفته يادم اصالً است عجيب_

 است؟ چطور حالت. كنم بيدارت نيامد دلم. بود برده خوابت حسابي_

 سامان به خطاب نامه آن كه كنم باور توانم نمي اصالً. شوم مي ديوانه دارم. كردم مي مرور را گذشته داشتم. بودم نخوابيده من_
 او از جلوتر قدم صد حاال و گذارد نمي قدم عياشش پدر پاي جاي هرگز كه خورد قسم داد، قول بهم بارها. باشد شده نوشته

 .برداشته

 اين گوياي خيانتش سند ولي كنم، نااميدت خواهم نمي. نيست واقعي وقت هيچ محبت به تظاهر. گردد برمي اصلش به هركس_
 .است گمان

 من صورت تو شد خواهد رويش چطور كنم، رسوايش و بگيرم را مچش وقتي كنم مي فكر دارم. شود ثابت چيز همه بزودي شايد_
 كجاييم؟ االن. كند نگاه

 كوالك قزوين طرف آن شك بدون. است خراب خيلي جاده. راهيم در كه است ساعت چهار االن. برسيم قزوين به مانده كم يك_
 .است

 :پرسيدم نااميدي با

 برگرديم؟ مجبوريم كه است اين منظورت_

 خودم براي دلم خيلي شنيدم، را ات عروسي خبر وقتي. رسانم مي مقصد به را تو شده طور هر. است زياد من روي. نه كه البته_
 كرد، نخواهم سعي هرگز و بود خواهد تاريك عشقم خانه چراغ هميشه تو از بعد و ام باخته را ام زندگي دانستم مي چون. سوخت
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 تالش ي همه با كه سوزد مي تو براي خودم، از بيشتر دلم حاال اما دهم، نور تاريكش نيمه فضاي به سو كم شمع يك شعله با حتي
 .برسي خواستي مي كه آنچه به پرداخته، نورافشاني به ناغافل كه عشقي پرتأللو چلچراغ نور زير در نتوانستي

 :گفتم و كشيدم آهي

 در شومي سرنوشت چه كه اين از غافل. ام رسيده خواستم مي هرچه به پنداشتم غلط به كردي، دستم به را نامزدي حلقه كه روزي_
 صحنه كشيد، مي پر گذشته به افكارم وقت هر. ساخت آسانش عزيزانم مرگ اما نبود، آسان بستن دل و كندن دل. است انتظارمان

 .شد خواهند حالي چه هستي همسفرم تو بدانند بابك و عزيز االن اگر داند مي خدا شد، مي مجسم ديدگانم مقابل در رامك مرگ

 .رفت تو و من چشم توي دودش شد، گرفته حادثه آن ازوقوع بعد كه اي عجوالنه هاي تصميم_

 :پرسيدم اختيار بي و آوردم ياد به را بابك ناكامي

 نه؟ يا كرده شوهر شيرين_

 .كند مي رد را خوبي آن به خواستگارهاي كه دارد دردي چه نيست معلوم. رود نمي بار زير_

 .چيست دردش بپرسي ازش بايد. هستي بزگترش برادر تو_

 شده طور هر. است دچار من درد به هم او نكند كنم مي فكر اين به گاهي. دهد نمي درستي جواب وقت هيچ ولي پرسيدم، بار هزار_
 .دهد هدر بيهوده را اش جواني نگذارم و دربياورم كارش از سر بايد

 بگيري؟ سروسامان كه نيستي فكر اين به چرا تو شد؟ تو حريف كسي مگر_

 قدم اي بهانه هيچ بي حاال و بود عشق و عالقه ام بهانه موقع آن. بود ناكامي اش نتيجه كه ديدي و افتادم فكر اين به بار يك_
 .گنجد نمي هم تصور در حتي راه آن در گذاشتن

 .نمانده باقي فرصتي ديگر كه رسيد خواهي نتيجه اين به وقتي و كني مي تلف را عمرت داري طوري اين_

 :پرسيدم نگراني با. ساخت متوقف ديگر خودروهاي پشت جاده كنار در را اتومبيل و كرد ترمز گوشخراشي صداي با

 افتاده؟ اتفاقي نكند ايستادي؟ چرا_

 .شود باز راه تا بمانيم جا اين قدر اين مجبوريم و برويم توانيم نمي جلوتر اين از فعالً. است بسته راه بيني نمي مگر_

 :پرسيدم بادرماندگي شد، نااميدي به تبديل مقصد به رسيدن براي اميدهايم

 بكنيم؟ بايد كار چه حاال_
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 :گفت و داد نشان داشت قرار جلوتر قدم صد كه را رستوراني كافه تابلوي انگشت اشاره با

 فرجي بعد، شايد تا بخوريم، را نهارمان هم و كنيم گرم را بدنمان هم كه كافه آن توي برويم نزديم يخ ماشين توي تا است بهتر_
 .بشود

 چي؟ نشد اگر_

 .نداريم صبر از غير به ديگري چاره فعالً صورت هر در_

 .داريوش انداختم دردسر به هم را تو_

 فضاي. من كنار در اينجايي تو. شوم ديدنت به موفق دوبار روز يك ديدم نمي هم خواب در حتي من. ركسانا زني مي حرفا چه_
 .نخوري زمين باش مواظب زده، يخ حسابي جاده. ست كافي برايم همين و است نفسهايت عطر از انباشته اطرافم

 يافته شفا خوردنم زمين از ناشي جراحتهاي كه پنداشتم اشتباه به و برخواستم خوران تلوتلو من. خورديم زمين پيش سالها تو و من_
 .كنم مي حس را سوزشش بيشتر لحظه هر من و برداشته خراش جراحتها آن دوباره حاال و

 دوباره كه زماني فقط و مانند مي و نيستند زدن بخيه قابل جراحتها از بعضي.است برخاستن و افتادن از پر و دارد خيز و افت زندگي_
 .ناپذيرند درمان كه رسي مي نتيجه اين به تازه شوند مي چركي و كنند مي سرباز

 در. بود باتأني و آرام ام چهره روي بر نگاهش گردش. نشستيم هم روبروي بخاري نزديك. بود مطبوع و گرم كافه داخل هواي
 .يافت نمي ام دخترانه رنگ صورتي پوست و پيوسته ابروان از اثري ام كماني ابروان و كرده آرايش چهره

 به شكلش اي استوانه ي بدنه و سوخت مي سروصدا با كشيد، مي زبانه حرارت درجه آخرين روي بر نفتي بخاري آتشِ هاي شعله
 .گرفتم فاصله بخاري از و زدم عقب را ام صندلي. انفجارست آستانه در رسيد نظرم به چرا دانم نمي. زد مي قرمزي

 :پرسيد و شد بود نگاهم در كه هراسي متوجه داريوش

 ناراحتي؟ چيزي از چيه،_

 .بنشينيم ديگري جاي برويم نيست بهتر. شود منفجر بخاري ترسم مي فقط نيستم، ناراحت_

 :گفت و خنديد وري يك شد، متمايا سو يك به لبهايش

 ولي كنند، گرم را تو و من مثل سرگرداني مسافرهاي زده يخ بدن تا اند كرده زياد را اش درجه. افتد نمي اتفاقي هيچ باش مطمئن_
 :اند نوشته درشت خط با بااليش كه بنشينيم ميز آن پشت برويم پاشو ناراحتي، كه حاال خب
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 است كم نوح زندگي گذرد خوش اگر عمر

 است بسيار نفس نيم گذرد ناخوش به ور

 .نكشيده درد ما از كمتر هم بيچاره چي كافه شود مي معلوم

 :گفتم بعدي، ميز طرف به رفتن حال در

 .داريوش كند مي كار جا همه چشمت تو_

 .هستم تو محو وگرنه افتاد، چشمم تصادفي_

 .كني درويش را چشمهايت بود قرار_

 .باشد راحت خيالت نظر آن از_

 :گفت و ريخت جانم به را حسرتهايش زبانِ و آويخت نگاهم به ره نگاهش دوباره و نشستيم هم روبروي دوباره

 .نبود ميان در بچه پاي كاش اي_

. شود برداشته ميان از وقت هيچ مانع آن دانم مي بعيد و ست باقي هنوز مشكل آن و نشكسته هنوز سد آن. نيست بچه موضوع_
 دهد مي آزارم چيزي هر از بيشتر قضيه اين در كه آنچه. ساخت آسان را اش دومي تحمل و داد خوبي درس من به شكست اولين
 .ببيند اي صدمه عاطفي و روحي نظر از خواهد نمي دلم كه مانداناست وجود

 آن روحيه در ماجرا اين كه اثري فكر به كه است چيزت همه بي شوهر آن خواست نيست، تو خواست اين. نكن نارحت را خودت_
 صبوري بتواني كه باشي زني اگر شايد. كند مي زودگذر هوس يك قرباني را اش بچه و زن دارد واقع در. نيست گذاشت، خواهد بچه
 .بازگردد خانه به خالفش عمل از پشيمان سامان زود يا دير بسا چه بگذرد، موج اين تا كني پيشه

 مثل عاقبتي و داشت خواهد پي در را ديگري هاي موج آن، از گذشت پيامد اما باشد، گذرا موج اين شايد. است غيرممكن اين_
 بارها را اين. هرگز را خيانت ولي دارم، را نداري و گرسنگي تحمل من. كشيد جدايي به كارش باالخره كه سامان مادر قدسي، عاقبت

 .ام گفته هم خودش به

 .شود مي سرد دارد كه بخور را غذايت فعالً_

 .شده كور اشتهايم ام، خوانده را نامه آن كه اي لحظه از. توانم نمي_
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 باقي بشقابت ته كباب تكه يك يا برنج دانه يك اگر حتي. بقيه حريف و قلدر طور همان. داريوشم همان هنوز ،.شناسي مي كه مرا_
 .نكن فكر ات گرسنه شكم كردن سير از غير به چيز هيچ به و باش ساكت پس. چپانم مي دهانت در را آن زور به بماند،

 :گفتم كَندم مي را دستم ناخن دور گوشت حرص با كه حالي در

 .ندارم قلدرم پسرعموي از ترسي و ام شده بزرگ من ديگر حاال چون نده، اميد خودت به زياد_

 :گفت و زد دستم پشت به اي ضربه

 دستش ناخنهاي يا خورد مي را گلدانها خاك يا خودت مثل هم دخترت كمكم وگرنه ركسانا، نگير سر از را گذشته بد هاي عادت_
 .جود مي را

 .ندارد عادتها اين از ماندانا_

 .بخور را غذايت باش زود منتظرم. گيرد مي ياد تو از ندارد، كاري خب_

 :گفتم ترشرويي با و گرفتم دست به را چنگال و قاشق

 .نيست گرفتن هاظمه سوء از غير به اي چاره ست، زوري كه حاال_
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 مي كه اين وجود با. بود شده تنگ ماندانا براي دلم زودي همين به. را شدن باز خيال راه نه و داشت را آمدن بند خيال برف نه
 خواهد را ام بهانه كم كم بگذرد، هم ديگر ساعت چند نداشتم شكي دارد، را هوايش خانجون و است گرم آنجا در سرش دانستم
 .گرفت

 دلم. پدرش از دوري در هايش قراري بي و افتادم بودم ديده كه بدي خواب ياد به. رفتم مي جايي به او بي كه بود سفري اولين اين
 .لرزاند سينه در را قلبم و پركشيد هوايش به

 :گفت و پرداخت مالمتم به داشت برنمي من از چشم اي لحظه كه داريوش. يافتند گريستن براي اي بهانه ديدگانم

 .شود مي باز راه كني جاري را اشكت چشمه اگر كه خيالي اين به نكند كني، مي گريه داري هم باز_

 :گفتم و راندم بيرون گلو از فشار با را صدايم

 .شده تنگ ماندانا براي دلم_
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 .برگرديم جا همين از توانيم مي پشيماني، تعقيب از اگر. نيست بسته برگشت راه_

 :گفتم و دادم سرتكان اعتراض به

 دنبال به و شدي خسته ام همراهي از تو نكند. نشينم نمي پا از نكنم رسوايش و نگيرم را مچش تا و نيستم پشيمان تعقيب از من_
 .كني برگشتنم به وادار تا اي بهانه

 شعله ميان در همراهت به خواهد مي دلم شود، مي ختم جهنم به راه اين بدانم اگر حتي. نيستم برگشت براي بهانه دنبال به من_
 مرگ كه دانم مي. آوردند بيرون دستت از زور به را نامزدي حلقه و نزدي پس را دستم خودت ميل به دانم مي. بسوزم آتشش هاي

 كردم مي خودم از را سوال اين هميشه ولي كني، فراموش را سقوطش دلخراش صحنه نتوانستي هرگز و سوزاند را دلت چقدر رامك
 .بسوزم نداشتم نقشي كردنش روشن در كه آتشي در بايد چرا و چيست من گناه كه

 گمانم به. نيست كافه در كسي ما از غير به. بوديم خرمن آن از جزئي هم تو و من. ست كافي خرمني سوزاندن براي جرقه يك_
 ديگري مسافر انتظار تواند نمي هوا بدي به توجه با چون ببندد، را در تا كنيم گم را گورمان ما معروف قول به است منتظر چي كافه
 .باشد داشته را

 كج تهران طرف به را هايشان ماشين سرِ بودند، آمده ما از قبل كه مشتري تا چند آن. برويم كجا. نيست اي چاره اما دانم، مي_
 .نداريم را برگشت خيالِ كه ما ولي زدند، را سفر قيد و كردند

 و بگذاريم مان كولِ روي را مان دمِ خودمان نكردند، مان بيرونِ تا است بهتر. ندارد خوشي صورت هم نشستن اينجا حال، هر در_
 .برويم

 .باشي داشته ديگري گرم لباس وسايلت توي كه است اين شرطش البته ندارم، حرفي من_

 دارد؟ ايرادي چه است، تنم كه پالتويي همين مگر چي؟ براي_

 صورت اين در و كنيم تمام بنزين است ممكن بگذاريم روشن را ماشين بخاري باشد قرار اگر چون نيست، كافي فقط ندارد، ايرادي_
 .شود سردت ترسم مي و رسد مي صفر زير به اتومبيل داخل هواي كم كم

 روانداز عنوان به ژاكتم از شد الزم اگر تا بياور بيرون عقب صندوق از را ام دستي ساك احتياط براي. دارم را تحملش نيست، مهم_
 .كنم استفاده

 .دهم مي را كارها همه ترتيب من ماشين، توي بنشين برو فعالً_

 .بمانم تنها اينجا ترسم مي من روي؟ مي كجا_
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 بروي؟ زنجان تا تنها و يكه خواستي مي چطوري پس بودي، شجاع قدر اين كه تو_

 .ام داده دست از را شهامتم حاال و بود درماندگي روي از عجوالنه تصميم يك آن_

 نيست معلوم چون بگيرم، برايت خوردن آب بطري يك و جوش آب فالسك يك خواهم مي فقط روم، نمي دوري راه من نشو، بچه_
 از غير به اي ديوانه هيچ و نيست بازشدنش به فرجي امروز ديگر ببندند، را كافه اگر. بمانيم منتظر جا اين باشيم مجبور ساعت چند
 .كند نمي سفر جاده اين از هوا اين در ما

 .ما نگو و نگذار خودت پاي به مرا ديوانگي پس زنجان، تا نه بود، قزوين تا فقط تو مقصد_

 .كرد مبتال هم مرا و بود مسري ديوانگي اين صورت هر در_

 :گفت من به خطاب و آورد بيرون را آب فالسك و ساك عقب، صندوق از سپس

 .گردم برمي االن من عقب، صندلي روي بگذار را وسايلت_

 را سختي باد انتظار تن، بر سفيد جامه كشيده فلك به سر درختان. خورد نمي چشم به آنجا در آمدي و رفت هيچ و بود خلوت جاده
 .بدهد را كشيدن نفس مجال آنها به و بتكاند سرشان روي از را برف تا كشيدند، مي

 .بياوريم دوام شكل اين به توانيم مي ساعت چند تا نبود معلوم. نداشت بيرون هواي از كمي دست داخل هواي

 باالخره پاييدند، مي را كافه درب حركتم بي پلكهاي الي از مستقيم، ديدگانم. نداشت ديد و بود برف از پوشيده ماشين جلوي شيشه
 .شد پيدايش داشت همراه كه وسايلي با داريوش و رسيد سر به انتظارم

 :پرسيدم تعجب با و خوردم يكه كرد، مي حمل خود با كه كلفتي پتوي ديدن از

 بخوابي؟ جا اين شب داري خيال مگر چيست؟ ديگر اين_

 مخلفات و چايي فالسك آب، شيشه يك خوراكي، مقدار يك. كند نمي عيب كاري محكم از كار. ركسانا است ممكن چيزي هر_
 تميز زياد خوابيده قو پر لحاف زير هميشه كه كسي براي شايد البته. تو براي هم پتو اين. كند مي كفايت امروز نيك پيك براي
 كفش لنگه بيابان در معروف قول به ولي بندازي، رويت را آن نكني رغبت و بدهد را صاحبش تنِ بوي ، عطر بوي جاي به و نباشد
 پتوي همين برساني، دلش مراد به را سامان نمانده چيزي و شوي مي منجمد سرما از داري كني احساس كه زماني. است غنيمت كهنه
 .است تر باارزش برايت قو پر لحاف تا صد از كهنه

 .اي كرده را چيز همه فكر تو_
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 تا بپيچ، خودت دور را پتو اين فعالَ است، سردت اگر. مانم مي اينجا بخواهي كه وقت هر تا و هستم تو اختيار در من گفتم، كه بهت_
 ولي كنم، گرمت كه آوردم مي خودم با و كَندم مي جا از هم را چي كافه بخاري شد، مي اگر. كنم درست برايت داغ چاي يك من

 .نيست عملي ديگر يكي اين كه افسوس

 كني؟ مي ام مسخره_

 چشمهاي بيايد ميان به رقيب پاي وقتي. نيست بردار دست نكند، پيدايش تا كرده گم را مردش كه زني. گويم مي جدي بخدا نه_
 شان خوشبختي غاصب صورت و سر دريدن و زدن چنگول آماده ناخنهايشان با و زند مي برق تاريكي در گربه عين آنها ي همه

 .هستند

 :ناليدم دل سوز از

 .ندارم را اش حوصله كه نگذار، سرم به سر_

 ؟ ساماني خانم است اين از غير مگر. گويم مي راست خب_

_بازنده من چون اوهم و بود نخواهد هم آخري و نيست اولي نامه نويسنده. باشد هوسباز اگر. است سامان نيست، رقيب من طرف 
 لقمه اين« :گفت مي كه بود خانجون با حق گمانم به. شدم مي زنش و خوردم مي را نرمش و چرب زبانِ گولِ نبايد شايد. شد خواهد
 .كند مي ام خفه دارد و كرده گير گلويم در حاال و» .كند مي گير گلويمان در و است بزرگ ما دهانِ براي

 :گفت و زد پوزخندي

 .بوده اش همسايه پسر با تو عروسي باني او پنداشتم مي و بودم دلخور ازش چقدر كه بگو مرا زد؟ را حرف اين خانجون واقعاَ_

 حالي چه است، پدرش امثال قماشِ همان از هم سامان بفهمد االن اگر داند مي خدا. نداشت وصلت اين به تمايلي برعكس اتفاقاً_
 .شد خواهد

 :گفت نگراني با و شد دستپاچه داريوش. كنم تمام را ام جمله تا نداد امانم سرفه

 اتاقي در شهر توي رويم مي قزوين، برگرديم بيا. است سرد خيلي ماشين توي گفتم كه بهت. اي خورده سرما نكند من، خداي واي_
 .گرديم برمي شده باز راه شديم خبردار وقتي. كن استراحت كمي يك دارم اختيار در من كه

 :گفتم و دادم سرتكان سرسختي با بيايد، بند ام سرفه كه آن بي

 .ام نخورده سرما باشد، راحت خيالت. نيست مهمي چيز_
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 چايي ليوان يك بگير بيا. سرخودي آستين ها موقع آن مثل هم هنوز و است خودت حرف حرف، هميشه. دنده يك لجباز دختر اي_
 .كاهد مي گلويت التهاب از هم و كند مي گرم را بدنت هم بخور، داغ

 :پرسيدم چايي نوشيدن حال در و گرفتم دستش از را ليوان

 .تو مالِ طرفش يك است، بزرگ كافي اندازه به پتو داريوش؟ نيست سردت تو_

 ات زندگي و قلب در جايي كه بدهم عادت را خودم توانستم تا كشيد طول خيلي. كنم نمي تجاوز حدم از من.ركسانا ممنون نه_
 گرفت، مي خود به واقعيت شكل داشت كم كم كه رؤياهايي و وعيد و وعده قرار، و قول همه آن از بعد. نبود آسان باورش. ندارم
 صندوق در من پالتوي. باشم شان رفتن برباد شاهد و كنم رها زندگي سراب در حبابي چون را آرزوهايم و اميد توانستم مي چطور
 .پوشم مي دارم برمي را همان است، ماشين عقب

 .كرد اش زنده توان نمي دوباره و است بيهوده مرده هاي خاطره بر دميدن نفس بابك، قول به_

. ميرم مي آنها بدون و كنم مي زندگي ها خاطره آن با من. ميرد نمي هرگز و است زنده من براي اما باشد، مرده تو براي شايد_
 مبادا كه دهد مي آزارم فكر اين وقتها بعضي. نيست رامك خونِ به آلوده دستش كه خورد مي قسم بار هزار روزي شهروز هم هنوز
 .زده بهش را تهمت آن غرضي و قصد روي از برمك

 .است فايده بي حاشا و است قاتل كسي چه دانند مي همه. شده بسته قتل آن پرونده. نكن تعيين نرخ دعوا ميان_

 :گفت و كرد نگاهم درماندگي با

 .شوي مي عصبي و نداري را شنيدنش تحمل كه بينم مي چون نزنيم، را حرفش ديگر است بهتر_

 .داريوش داري من از انتظاري چه اين از غير_

 .افتادم هق هق به و كردم پتو زير را سرم سپس_

 :گفت آرامي صداي با

 .بخوابي كن سعي و باش آرام. شدم آزارت باعث موقعيت اين در كه احمقم خيلي. ركسانا ببخش مرا_

 

29 

 :گفتم و زدم كنار رويم از را پتو. بود مطبوع و گرم اتومبيل هواي شدم، بيدار وقتي
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 كجاييم؟ ما شدم، عرق خيس. است گرم چقدر واي_

 كردم روشن را بخاري اول نياوردم، طاقت لرزي، مي سرما از پتو زير داري و برده خوابت ديدم كه موقعي. بوديم كه همانجا هنوز_
 ذخيره گالن يك هم و كردم بنزين از پر را باك هم آنجا. رفتم قزوين بنزين پمپ تا و برگرداندم عقب به را ماشين سر بعد و

 .خريدم مان شام براي هم ساندويچ تا دو و آذوقه مقدار يك. برداشتم

 :پرسيدم تعجب با

 نفهميدم؟ من چطور پس_

 .خوابيدي حسابي چون بودي، كشيده خوابي بي خيلي اخير شب دو يكي كمانم به_

 .نشده باز راه هنوز مگر. مهمانيم اينجا هم شام كه است معلوم طور اين اوصاف اين با_

 شدن باز منتظر سرمان پشت و اند درآورده سر كجا از نيست معلوم هم ما از تر ديوانه تا چند و نيستيم تنها ما ديگر حاال. نه هنوز_
 .است خبر چه ببين كن نگاه. هستند راه

 .برود هدر به مان زحمات ي همه و بپرد قفس از مرغ كه بمانيم جا اين قدر آن ترسم مي_

 :گفت طعنه به و بست نقش داريوش لبان بر تمسخرآميزي لبخند

 برنجي نان با داغ چايي يك تا عقب، صندلي بگذار كن تا را پتو. نداشتي خبر تو و پريده قفس از است وقت خيلي رسد مي نظر به_
 .كنم مهمانت قزوين

 :گفتم بيزاري با

 را راهها ي همه و دارد ناسازگاري سر من با روزگار انگار. خورد مي هم به حالم آيد مي كه خوراكي اسم. ندارم ميل اصالً. ممنون نه_
 .بسته رويم به

 .نيست آنجا هستي، دنبالش به كه آنچه داند مي كه است اين دليلش شايد_

 كجا؟ بگو كجاست، پس_

 .كنيم حركت توانيم مي كه دهند مي عالمت دارند و شده باز راه كن نگاه. كردم مي كمكت و دانستم مي كاش اي_

 مسابقه هم با ها اتومبيل چرخ زنجير غژ غژ. نبود باريد مي و شد مي منجمد صفر زير سرماي در كه آسمان اشك از خبري ديگر
 .بود آهنگ هم هايشان ناله صداي و بودند گذاشته
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 باز محض به كه بودند كجا حاال تا نقليه وسيله همه اين نبود معلوم. بود جاده لغزندگي به حواسش و راند مي سكوت در داريوش
 .كردند شلوغ را جاده و آوردند هجوم يكباره به راه شدن

 غروب تسليم را رمق بي آفتاب مقاومتي هيچ بون روز روشنايي. گذشت مي كندي به و آمد مي كش دقيقه هزاران اندازه به ثانيه هر
 .فراگرفت را جا همه مطلق تاريكي و رسيد راه از بااحتياط و آهسته هايش سياهي با شب. كرد

 :گفت و كوفت فرمان روي بر مشت عصبي حالت با داريوش

. ركسانا بنشين محكم. است مشكل خيلي رانندگي شكلي اين كردند، اتصالي و ماندند برف زير ها سيم گمانم به رفته، برق لعنتي،_
 .است زياد خيلي تصادف احتمال ولي بترسانمت، خواهم نمي

 را هوايم بودي ناچار هميشه بچگي از. شود مي ختم كجا به نيست معلوم كه كشاندم راهي به را تو و شدم دردسرت باعث حسابي_
 .شد پيدايم دوباره كه كشيدي مي راحتي نفس دستم از داشتي تازه. باشي داشته

 :گفت كند نگاهم و برگرداند روي آنكه بي بود، رانندگي به حواسش كه حالي در

 داديم، دست از را امروز صورت هر در. ندارم هراسي و خرم مي جان به را راه سختي من. عزيزي برايم چقدر كه داني مي خودت_
 .بگيري پايت گريز همسر از خبري تواني نمي و رسيم مي مقصد به ديروقت چون

 بستم، مي را سفر بار داشتم كه اي لحظه. كنم متوقف خواهم مي كه اي نقطه در را زمان توانم نمي من. گذشته حرفها اين از كارم_
 .كند منصرف رفتن از مرا بلكه تا درآورد مو زبانش خانجون طفلكي. كردم مي فكر هم مشكالتش به بايد

 :گفت و زد پوزخندي

 من اگر حتي ندارم شكي. كرده خسته را زبانش بيخود چرا پس لجبازي، و دنده يك چقدر داند مي و شناسد مي خوب را تو كه او_
 خدا افتاد، مي برايت اتفاقي چه حاال رساندي مي مقصد به را خود و كردي مي پيدا اي وسيله شده طور هر شدم، نمي سبز راهت سر
 .داند مي

 و كار از و كشاندم اينجا به را تو كه كني مي نفرينم و لعن داري دلت ته دانم مي. نيفتد اتفاقي كه نيستم مطمئن زياد هم حاال_
 را ات روزنامه و بدهي لم مبل روي قزوين مهمانسراي در گرم بخاري كنار االن توانستي مي شدي، نمي اسيرم اگر. انداختمت زندگي
 .بخواني

 ات، زندگي مشكالت به بردن پي و دوباره ديدار اين از بعد حاال و بفهمم چيزي خوانم مي كه مطالبي از نگذاشته تو فكر وقت هيچ_
 نشانه يك فقط. اند شده بايگاني دل ديوارهاي پشت اند، رفته باد بر كني مي گمان كه آرزوهايي. شد خواهد بدتر هم اين از وضعم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  131 

 هاي ناله صداي شوي، هايش حسرت مرور سرگرم كه اين محض به و بگشايي را دفترش بروي، سراغشان به دوباره تا ست كافي
 .بشنوي را دلت

 زنجان به مانده خيلي. است روشن مقابل جاده و هست برق اينجا. شديم رد تاريكي منطقه از. نيست دفتر آن گشودن وقت حاال_
 برسيم؟

 كردن تلف وقت دفتر آن گشودن توست با حق.كني عوض را صحبت موضوع داري قسد و شدي خسته دلم هاي شكوه شنيدن از_
 اولين اين. زند مي چشمك مسافرين به دور از كه است شهر چراغهاي آن. برسيم نمانده چيزي دشوار، آن بستن دوباره و است

 است؟ زنجان به سفرت

 چطور؟ تو. بلدم را هايش چاه و راه تمام و آمدم اينجا به سامان با بار چند قبالً نه،_

 رسد مي نظرت به ديگري راه تو اگر. كنيم پيدا خوابيدن براي جايي بايد فعالً. افتاد شهر اين به گذرم بار دو يكي پيش سال چند_
 .برويم سراغش به توانيم مي كنيم پيدا را سامان توانيم مي كجا االن داني مي اگر. بگو

 سرايدار از را سراغش برو تو دهم، مي نشانت را محلش من. ماند مي خودشان مهمانسراي در آيد مي مأموريت به وقتي معموالً_
 .كنم آفتابي را خودم فعالً نيست صالح شناسند، مي مرا آنجا چون بگير،

 بروم؟ طرف كدام از بگو. شويم مي شهر وارد داريم. است خدمت در بالگردانت_

 بر ضربانش. نداشت قرار و آرام و بود شده ديوانه قلبم. كردم مي حس ام سينه روي بر را درد فشار سنگيني. دادم نشانش را راه
 آن از رفتن جلوتر كه بودم رسيده اي نقطه به. افكند مي شمارش به را نفسم و بود كوبنده و سهمگين اش گرفته خون هاي ديواره

 .داشتم هراس واقعيت با شدن روبرو از. نبود توانم در

 :گفت و كرد نگاهم چشمي زير داريوش

 .تو نه بترسد، بايد كرده خطا كه كسي آن ؟!پريده رنگت چرا ركسانا، شده چي_

 با رويارويي در اما زني، مي آتش و آب به را خودت وجودش، كنه به بردن پي براي. سوز خانمان و گدازند جان ها واقعيت بعضي_
 .گيرد مي فرا را سراپايت آن از فرار و گريز به ميل آن

 :گفت و كرد نگاهم چپ چپ

 كف را حقش كه خواندنت لُغز آن. نشانها و خط آن ركسانا؟ رفته كجا شهامتت. زني مي را حرفها اين كه تويي اين شود نمي باورم_
 واقعيت با شدن روبرو. شده حك ات زندگي صفحه روي بر كه ست درشتي خط بلكه نيست، باد بر اي نوشته گذارم، مي دستش
 .نداري نشيني عقب حقِ تو و شود بارور باسد سفر اين هاي سختي ثمره. كند مي روشن را ات آينده زندگي مسير
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 :گفتم لرزاني صداي با

 توي برو تو. نشينم مي ماشين توي من. نمانده نشيني عقب براي فرصتي نخواهم، چه بخواهم چه. دار نگه كوچه اين سر جا همين_
 .بگير را سامان سراغ و بزن را دوم درِ زنگ كوچه،

 كنم؟ كار چه آنجاست، گفت اگر خب_

 .بروم سراغش به تا كن خبرم بيا بالفاصله_

 :گفت اتومبيل از شدن پياده حال در

 صورت اين در چون ام، داشته ات گذشته زندگي در نقشي چه نداند است بهتر چيست؟ تعقيب اين در من تكليف موقع آن_
 .شد خواهد طلبكار هم چيزي يك و كرد خواهد ديگري فكرهاي

 كاري پنهان براي دليلي و نيستم كردن بازي نقش به قادر تو مثل من. دانست مي را چيز همه و بود رو برايش من دست اول روز از_
 .داريوش هستم خبرت منتظر. ديدم نمي

 :گفت غيظ با و بست را در

 .بيني مي حاال آورم، مي در را پدرش_

 آنجا سامان كردم مي آرزو. شد گشوده رويش به در كه نكشيد طولي. زد زنگ و رسيد در جلوي به. كردم مي نگاهش سر پشت از
 مي پيش عادي روال به چيز همه و كابوس يك و بود خام خيال يك نامه آن هاي نوشته كاش اي. همراهي و همسفر بدون باشد،
 .رفت

 چند در كه تلخي واقعيت با رويارويي از وحشت يا لرزاند مي را وجودم اعماق تا كه بود شهر امانِ بي سرماي و سوز اين دانستم نمي
 .بود شدن آشكار شرف در ام قدمي

 :پريدم جا از شنيدم كه را داريوش صداي

 .كني مي سير ديگري عالم در انگار كجاست؟ حواست_

 :پرسيدم صبري بي با

 بود؟ آنجا شد، چي_

 .آمده آنجا به پيش هفته سه بار آخرين گفت سرايدار نبود، نه_
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 :پرسيدم ناالني صداي با و كرد مي رخنه وجودم در داشت آرام آرام كه رفتم نااميدي پيشواز به

 باشد؟ رفته است ممكن كجا پس_

 به اصالً كه شود مي معلوم صبح فردا. كارش محل مهمانسراي به آورد مي خود با دارد مي بر را اش معشوقه عاقلي آدم كدام آخر_
 يا پارك هتل بگير تصميم. نداشته ديگري ثمر كردن تلف وقت از غير به سفر اين زنم مي حدس من كه همانطور يا آمده زنجان
 هست؟ اش معشوقه و سامان اطراق احتمال يكي كدام در مقدم، هتل

 .مقدم هتل به رويم مي نبود آنجا اگر و پارك هتل اول_

 :گفت بيهوده جوي و جست و رانندگي از خسته داريوش. نبود مسافرين ليست در نامش هتل دو اين از كدام هيچ در

 موافقي؟. صبح براي بگذاريم را جو و جست بقيه و بگيريم اتاق تا دو جا همين در است بهتر فعالً. نيامده زنجان به اصالً كه مطمئنم_

 .ندارم نياز ديگري چيز هيچ به گرم بستر يك از غير به االن. لرزم مي سرما از دارم_

 آورم مي خودم با را وسايلت من. باال برو تو پس_
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 .لرزيدم مي سرما از داشتم لحاف زير كشيد مي زبانه حرارت درجه اخرين روي بر نفتي بخاري در اتش هاي شعله كه اين وجود با

 .ربود مي ديدگانم از را خواب كرد مي نفوذ داخل به پنجره الي از كه سوزي و مغشوشم افكار

 كجا در اش معشوقه و سامان االن داند مي خدا:گفتم خود با.است كردن تلف وقت زنجان به رفتن:گفت مي كه داشت حق داريوش
 .خندند مي من باوري خوش به دارند

 دروغگوي تو به لعنت.  سامان نرسد بهت دستم مگر:ناليدم گلو در خورده گره بغض ميان از و كردم سرم زير متكاي حواله را مشتم
 .متقلب

 نا با بود نتيجه بي تعقيب مرحله اخرين صبح فردا. بگردم دنبالش به توانم مي كجا ديگر دانستم نمي چون رسيد نمي بهش دستم
 .برگردم تهران به تر دراز پا از دست شدم مي مجبور من و رسيد مي پايان به اميدي

 توجيه برايش توانستم مي چطور را سامان اوردم؟غيبت مي ام نتيجه بي سفر اين براي اي بهانه دادم؟چه مي خانجون به جوابي چه
 اين به را دلش ام بيچاره گفتم؟مادر مي چه بك با و عزيز چي؟به عزيز.شد مي ديوانه امده سرم به انچه ماجراي شنيدن از.كنم
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 بختي سياه لجن به الوده هايش سپيده سادگي همين به حاال كه اين از غافل.اند شده بخت سپيد هايش دختر كه بود كرده خوش
 .شده

 .چرخاند مي را در دستگيره و ايستاده اتاق در پشت نفر يك رسيد مي نظرم به گاه.پراند مي جا از مرا پايي صداي هر

 به بيرون از كه ام ضعيفي نور وهمان شد خاموش خيابان چراغهاي و رفت برق. رسيد نمي سر به شب و امدند مي كش ها لحظه
 .شد مطلق تاريكي به تبديل يافت مي راه داخل

 شنيدم مي تپيد مي سينه درون وحشت با كه را قلبم حركت صداي. دارم قرار موقعيتي چه در نبينم عين به تا نهادم هم بر را ديدگانم
 .برد خوابم تا ماندم باقي حال همان به مدتي.امد نمي در جيكم و

 جاده روي وبر لغزيد اسمان بلنداي از ام خوشبختي ستاره.خورد نمي چشم به نوري هيچ ام زندگي تاريك هاي دهليز وخم پيچ در
 .شد پنهان ديده از و غلتيد ناهموارش

 :كشيدم فرياد و پريدم خواب از اش گريه صداي با.بود ماندانا كوشيدم مي ان حفظ براي بايد كه چيزي تنها

 كني؟ مي گريه ماندانا؟چرا كجايي- 

 :زد صدايم در پشت از داريوش

 .بيرون بيا بپوش لباس ميزني؟زود فرياد چرا ركسانا شده چي- 

 :گفتم كفشم پوشيدن حال در.بودم بستر در كلفت شلوار و بافتني پوليور همون با چون نبود لباس تعويض به نيازي

 .باشد افتاده برايش اتفاقي ترسم مي نگرانم.پراند خواب از مرا ماندانا گريه صداي- 

 .باشي نگرانش كه ست طبيعي- 

 :پرسيد گشودم داريوش روي به كه را در

 .نخوابيدي خوب ديشب پريشاني؟مگر قدر اين چرا- 

 .برد مي خود با زور به را او و كشيد مي را ماندانا دست داشت سامان ديدم خواب- 

 .شود مي نمايان خواب صورت به كه است انسان خود تصوارات اين- 

 .بوقلمون هليم و تازه نان جوش اب فالسك.است اماده ماشين توي صبحانه
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 اوردي؟ كجا از- 

 خودت با را وسايلت.فروشي هليم دكان بعد و بودم نانوايي صف توي من.ميديدي پريشان خواب داشتي تو وقتي است معلوم خب- 
 .گردم نمي بر هتل به ديگر صورت هر در چون بياور

 .نيست مشكلي است اماده- 

 .پايين بيا شستي كه را صورتت و دست هم خودت من به بده پس- 

 .بودند ايستاده مقابلش در سدي چون قلدر و سمج ابر سياه هاي لكه اما بيايد بيرون بزند كنار ابرهارا تا بود تالش در افتاب

 .رفتند فرو رو پياده حاشيه در شده كوت برف در هايم چكمه و زد شالق هايم گونه به سردي سوز

 :گفت داريوش

 .نخوري زمين دوباره باش مواظب- 

 .است تحمل قابل غير زمستانش زيباست شهر اين تابستان چند هر- 

 سپيد رنگ و دارد را خودش صفاي و لطف هم زمستان.نلرزي سرما از خوردن صبحانه موقع تا كنم مي روشن را بخاري االن- 
 .زيباست مناظرش

 .پاييزم و بهار عاشق هميم خاطر به.را گرما نه دارم دوست را نهسرما من- 

 :گفت و داد دستم به را هليم كاسه

 .شاد پاييز در باشي غمگين بهار در تو است ممكن.بخشد مي زيبايي فصلها به كه زندگيست هاي خوشي اين.بخور است داغ تا- 

 :گفتم و كشيدم اهي

 .ببينم را شادي روي وقت هيچ ديگر دانم مي بعيد و غمگينم زمستان در فعال- 

 .بخندي امروزت افكار به روز يك شايد.نياور بد دلت به- 

 :افزود و گرداند هليم كاسه داخل را قاشق سپس

 .بريزند ديگ توي را ان رفته يادشان گمانم به.گردم مي بوقلمون گوشت دنبال دارم- 

 :وگفتم دادم قورت داشتم دهان در كه را اي لقمه زحمت به. رفت و شد محو لبانم روي بر نشستن از قبل لبخند
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 با را ما اشنايي كه بخوريم ماشين در را صبحانه دادي ترجيح همين براي.هستي چيز همه توفكر.كرد سير را مان شكم بود هرچه- 
 .ممنونم ازت چيز همه براي. نبيند هم

 سامان كا محل در ديگر بار يك و بيفتيم راه كه شده وقتش حاال بيايم همراهت گذاشتي و كردي اعتماد بهم كه ممنونم تو از من- 
 .بمني ماشين توي تو و بگيرم را سامان سراغ بايد من هم انجا البد.كنيم امتحان را مان شانس

 را پايم گريز شوهر سراغ ازشان و دهم قرار دستشان الت را خودم دانم نمي صالح شناسند مي مرا همكارانش چون نيست اي چاره- 
 .بگيرم

 :گفت و كرد پارك را اوتومبيل سامان ماموريت محل به نرسيده

 .برگردم من تا بشين جا همين تو- 

. تكاند ماشين جلي شيشه روي بر را برف و پرداخت وخيز جست به سرم باالي درخت ي شاخه روي بر زنان پر و بال اي پرنده
 در من حضور متوجه او مبادا تا دزديدم را سرم. كرد مي وگو گفت سامان همكار محسني اقاي با داشت كه ديدم را داريوش ازدور
 .شود اش قدمي چند

 .شد مي انجام نوبتي ماموريت اين معموال. بيايند زنجان به زمان هم دو ان كه دانستم مي بعيد

 چاره ديگر حاال كردي تلف بيهوده وجوي جست يك با را داريوش و خودت وقت خود بي.ركسانا رسيدي خط اخر به"گفتم لب زير
 :پرسيد مي كه شنيدم را داريوش صداي"نداري خانه به بازگشت از غير به اي

 گويي؟ مي خودت به داري چي- 

 :افزودم و كردم تكرار بلند صداي با را ام جمله

 .نيست اينجا سامان كه گفت بهت محسني البد- 

 :پرسيد تعجب با

 سراغ دربان از كه اين محض به. بشنود را چيز همه دور فاصله از كه باشد تيز قدر اين گوشهايت دانم مي بعيد.فهميدي كجا از- 
 فعال. اييم مي زنجان به ما از كدام يك معموال.كند مي كار چه اينجا ساماني:داد جواب سر پشت از محسني افاي گرفتم را شوهرت

 باهاش من:پرسيدم ازش وقتي.برود سفر به است مجبور كه امده پيش مهمي موضوع گفته و گرفته مرخصي هفته يك او كه
 اول از. است مربوط خودش به كس هر خصوصي مسايل چون دانم نمي راديگر يكي اين:داد رفته؟پاسخ كجا نميدانيد دارم كارواجبي

 حاال. نكردم اعتراضي داشتي اصرار تو چون خب ولي بيايد ماموريتتش محل به اش معشوقه با سامان است ممكن غير كه گفتم بهت
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 در ها دوروبر همان بسا چه رفته سفر به او كه معلوم كجا از اصال.برگرديم تهران به زودتر نشده خراب هوا دوباره تا است بهتر
 .ست عياشي مشغول تهران در خلوتي گوشه

 مي خانه نوي كردي؟همانجا مي كار چه بودي من جاي اگر كني مي فكر.شدي موفق كه بدان بسوزاني را دلم اي گرفته تصميم اگر- 
 بازگردد؟ و شود پشيمان روز يك تا شدي مي ومنتظر شمردي مي را قالي گلهاي و نشستي

 :گفت ارامي صداي با

 هر. گويم مي هم حاال و هستم باهات راه اخر تا كه گفتم بهت هم اول از. داري حالي چه االن فهمم مي و ركسانا كنم مي دركت من- 
 .گذارم نمي تنهايت و ايم مي همراهت بروي بخواهي كه جا

 من خاطر به ندارم دوست. قزوين برگرد تو.شوم مزاحمت اين از بيشتر خواهم نمي اما زني مي دل ته از را حرفت اسين دانم مي- 
 .بروي بيراهه به هم تو ندارد دليلي افتاده بيراهه در من زندگي مسير اگر. مني رها را ات زندگي و كار

 كار به دل انجا توانم مي چطور زني مي وپا دست گردابي چه در تو ببينم كه وقتي. توانم نمي چون برگردم قزوين به نخواه من از- 
 .بيابيم سامان از پايي رد بتوانيم بلكه تا مانم مي تهران در مدتي يك و گيرم مي مرخصي اي بهانه يك به. بدهم

 انحرافي مسير در وتو من زندگي خط حاال ولي نرفته يادم ها گذشت ها مهرباني ان.داريوش بكني را كار اين بگذارم توانم نمي من - 
 .گشت نخواهد بر اش اصلي مسير به دوباره هرگز و افتاده

 تعهدات سادگي اين به تواند نمي سامان.كنيم مي تمامش هم با كرديم شروع هم با ما.بدهي ربطش هم به نبايد.جداست مساله اين- 
 ان در توانست نمي كه لحافي زير در هتل اتاق در ديشب.است مسوول دخترش و تو مقابل در او.كند لگدمال پايش زير را خانوادگي
 خود با را هايم حسرت كه نيست ان وقت دگر كه رسيدم نتيجه اين به و كردم خلوت خودم با كند گرم را بدنم صفر زير سرماي
 لمس وجودت رويا نه خيالي نه ديگر نماياني ديدگانم مقابل در تو. ببينم سان گذشته از افسوس و كاش اي كلمه با و بكشم يدك

 باور را واقعيت اين من.دوري ازم نزديي من به كه اندازه همان به اما داري حمايتم به نياز ها زمان همان مثل درست و ست كردني
 .داري تصور در كه نيست چيزي ان بودنم تو با دليل بدان پس.بردارم ميان از را فاصله اين توانم نمي هرگز كه دانم مي و دارم

 همه اين توانم نمي هرگز چون ام منشرمنده.داشت موردت در تصوري چنين بشود كه اني از تر پاك و تر خوب تو داريوش ميدانم- 
 كاش اي.كرد شروع دوباره شد تمام كه اي نقطه همان از و برگشت ها گذشته به شد مي خواست مي دلم.كنم جبران را تو محبت
 .رفت مي مدرسه به ديگر هاي بچه چون هم رودابه و بودند زنده هنوز اقاجان و رامك

 .يافت مي تحقق مان روياهاي همه و بودي سربازي از بازگشتم دمنتظر داشتي انگشت به مرا نامزدي حلقه هنوز تو كاش اي و- 
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 خورشيد. كرده سرگردان را مسافران قبل روز كه ست اي جاده همان اين كه انگار نه انگار.  شد طي سرعت به برگشت راه
 .زد مي را چشم آفتاب نور و بود مطلق فرمانرواي خورشيد. كرده سرگردان را مسافران آفتاب نور و بود مطلق فرمانرواي

. نداشت وجود سامان خيانت در شكي ديگر. كنم جور و جمع را افكارم تا داد مي فرصت من به و راند مي سكوت در داريوش
 را ماندانا دادم نمي اجازه هرگز. زد مي هم به را حالم ، اش الشه تعفن بوي و بود مرده مان مشترك زندگي سال پنج خوشِ روزهاي

 .بود زده درجا محبت الفباي در راه ابتداي همان در كه اي هرزه مرد آن مالِ نه ، بود من مالِ او. نه ديگر را يكي اين نه، بگيرد، ازم

 .نكند توقف هم ناهار صرف براي حتي و براند مقصد تا سره يك كه بود من خواست اين ، نايستادم راه بين

 :گفت و شكست را سكوت رسيديم كه تهران نزديك

 وقت هر. شود طي هم با بايد هدف به رسيدن راه باالخره چون بمانم، خبر بي ازت توانم نمي. شويم جدا هم از كه نمانده چيزي - 
 .بگيرم تماس باهات توام مي چطور دانم نمي فقط.  رسانم مي بگويي كه جا هر به را خودم فوري بزني، آتش را مويم

 .نيست دسترسم در تلفن آنجا خانجون، منزل روم مي من - 

 چي؟ خودتان منزل - 

 من با تو تماس خواهم نمي. نيست روشن سامان با تكليفم گذشته آن از. برگردم خانه آن به ندارم خيال من اما داريم، تلفن آنجا - 
 .نيفتد پس كه بگيرد را پيش دست معروف قول به و بدهد دستش به بهانه

 .بزني زنگ بهم شد الزم وقت هر تا دهم مي را تلفنم شماره. شماست منزل از باالتر ايستگاه يك ما مركزي دفتر - 

 .شدي سبز راهم سر دفعه يك صبح ديروز كه بود همين بخاطر پس - 

 .شديم نشين شميران شما مثلِ هم ما كردي فكر البد - 

 .بندم نمي زندگي ظواهر به دل وقت هيچ كه داني مي و شناسي مي خوب مرا تو - 

 در داشتي كمكم به نياز وقت هر كه است اين تهران در من ماندن علت نرود يادت فقط.  نبود اين منظورم.  ركسانا دانم مي - 
 كارت اين بيا. دهي قرار بعدي حوادث جريان در مرا و نكني قطع باهام را ارتباطت كه دارم توقع ازت دليل همين به.  باشم دسترس
 .باش داشته را تهران دفتر تلفن شماره و آدرس. من ويزيت

 .بگيري مرخصي داري خيال گفتي كه تو پس - 
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 .برسانم اينجا به را خودم تو تماس از بعد بالفاصله كه هستم نزديك بهت قدر آن ترتيب اين به چون شد، عوض تصميمم - 

 باشي؟ من االف خواهي مي يك تا دارد، دراز سر رشته اين - 

 هم حاال. زد سيلي خواهرت صورت به تو از طرفداي خاطر به كه قلدري پسر همان ، داريوشم همان من باشد، الزم كه وقت هر تا - 
 .بشكنم شكسته را دلت كه را نامردي آن گردن تا ام آماده

 .ببيند صدمه خواهم نمي و است من بچه پدر نامرد آن ولي - 

 !باشد؟ زده صدمه خودت به وقتي حتي - 

 .اوست خورده ضربه ماجرا اين در همه از بيشتر كه كسي آن و است سامان عاشقِ ماندانا - 

 بچه و طوبي عمو زن. شد خواهد متنفر هوسبازش پدر از و كرد خواهد درك را حقايق ، شد كه بزرگ. فهمد نمي است بچه حاال - 
 گردند؟ مي بر مشهد از موقع هاچه

 در برمك هم چون گردد، مي بر ديگر روز چند بابك اما مانند، مي اي هفته سه دو معموال رودابه و عزيز. اند رفته دوشنبه روز تازه - 
 .بپرسم را عمو و عمو زن حال ازت رفت يادم راستي.برسد اش كاسبي و كار به بايد هم و تنهاست منزل

 هم به برادر دو چقدر كه داني مي البد. ديد صدمه خيلي بعدي اتفاقات و ناگوار حادثه آن در آقاجان. بپرس نشده دير هم حاال - 
 عاطفه و مهر از مملو قلب نتوانست هرگز ولي گرفت، گچ را هم با حياط دو ارتباط درِ روي نصرت عمو چه گر. بودند وابسته

.  رفت حال از و گرفت قلبش اش يكدانه يكي برادر عزاداري مراسم در بار چندين. كند سنگ و بپوشاند آهك و گچ با را برادرش
 .است زياد من دلِ زاري و شيون وگرنه نيست، حرفها اين وقت حاال بگذريم ، كشيد چه پدرم كه بود شاهد ناهيد عمه

 :گفتم حوصلگي بي با و دادم تكيه صندلي پشتي به را سرم

 سخن اش باني و باعث از و كرد مرور را گذشته تلخ خاطرات تو از بايد دوباره وگرنه ندارم، را مورد اين در بحث حوصله االن - 
 .كنم برخورد چطور بعدي حوادث با و بگويم بايد چه خانجون به كه فكرم اين به فعال.  گفت

 داووديه ايستگاه به حاال خب. كني پيدا برايش اي كننده قانع توضيح بايستي مي صورت هر در ولي دانم، مي ست مشكلي كار - 
 .بده نشانم را ات خانه راه حاال. ديدم را تو و كرد رو بهم شانس كه همانجايي به درست يعني رسيديم،

 .شوم پياده جا همين است بهتر - 

 .بكند را كلكم و بيايد جوش به غيرتت بي شوهر غيرت رگ ترسي مي نكند چرا؟ - 

 .شوم مزاحمت اين از بيشتر خواهم نمي فقط. شود غيرتي كه كجاست سامان - 
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 .كجاست دانم مي خودم چون بگويي، چيزي نيست الزم. آخريش هم اين ندارد عيبي - 

 :گفت و داشت نگه كوچه جلوي

 .نبود كوتاه قدر اين سفر اين عمر كاش - 

 :پرسيدم تعجب با

 !نگذشت؟ سخت تو به واقعا يعني - 

 .گذشت نخواهد سخت من به هرگز تو با. زني مي حرفها چه - 

 .دادم زحمت بهت قدر اين كه ببخشي مرا اميدوارم. كنم تشكر محبتت همه اين از توانم مي چطور دانم نمي اصال - 

 .شيرين هم و بود تلخ هم لبخندش

 اعتماد بهم كه ممنونم ازت. نگذاري خبر بي خودت از مرا و بگيري تماس باهام روز هر بدهي قول كه بخشمت مي شرط يك به - 
 .باشم رازت محرم دادي اجازه و كردي

 .نگويي عذرا عمو زن و اله سيف عمو به چيزي سامان موضوع طور همين و سفر اين مورد در بده قول - 

 بيشتر چه هر چون برو، شو پياده حاال.  گويم نمي كه البته. شناسي نمي خوب مرا و رسيديم هم به تازه انگار. ركسانا اي بچه مگر - 
 .ديدار اميد به. سوزاند خواهي را دلم بيتشر ، بماني

*** 

 دادگاه در محاكمه مرحله ترين سخت. نداشتند را زدن زنگ قدرت ام زده يخ دستهاي. ايستادم خانه در جلوي دست به ساك
 .فشردم زنگ روي بر محكم را دستم ، شنيدم كه را ماندانا گريه صداي. بود مادربزرگم

 :گفت و كرد برانداز را سراپايم تعجب با نداشتو را ديدنم انتظار خانجون

. كني تحمل شوهرتو از دوري تونستي نمي روزم دو يعني. دختر بده عقل بهت خدا برگردي؟ بري بودي مجبور داشتي قرض راه - 
 .بريد منو امانِ بچه اين كه تو بيا

 لبانش روي بر و بود نشسته اشك شبنم مژگانش روي بر. داشت من به چشم دور از و بود چسبانده شيشه به را صورتش ماندانا
 .كرد مي شيرين را اشك شروي كه اي رسيده راه از تازه لبخند
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 و ترين دلچسب با و چسباند ام سينه به را سرش گشودم، رويش به كه آغوش.  سويش به پرواز براي شدند اي پرنده بالِ پاهايم
 :گفت لحن ترين بخش لذت

 مامي؟ بودي رفته كجا - 

 :گفتم مرطوبش هاي گونه روي بر زدن بوسه حالِ در و بوييدم را گيسوانش عطر

 .برگشتم زود كه عزيزم ديدي.  خودم خوشگلِ دختر تو قربان - 

 :گفت و كرد غنچه لب

 .بياري رو بابا رفتي گفت خانجون. كجاس بابا پس. بود دير نبود، زود نه - 

 :داد پاسخ من جاي به كه چي خانجون ولي بود، آسان ماندانا جواب. افتاد لكنت به زبانم

 .دنبالش بره سرما و سوز اين تو نداشت مرض كه بياردش خواست نمي اگه. آوردتش البد - 

 :پرسيد و دوخت چشمانم به را پرسشگرش نگاه و برداشت ام سينه روي از سر ماندانا

 رفت؟ كجا كوش، پس - 

 :گفتم و شدم پاسخ به ناچار

 .برگشتم و بمانم آنجا نياوردم طاقت كه بود شده تنگ برايت دلم قدر اين من اما. نيومد باهام و داشت كار بابات - 

 :گفت و ورچيد لب

 ياد؟ مي كي پس - 

 .ديگه روز سه دو - 

 خريدي؟ برام چي - 

 :گفتم و دادم دستش به بود خريده برايش داريوش كه را شكالتي بسته

 .تو سوغاتي اين عزيزم بگير بيا - 

 :گفتم و دادم خانجون به را زنجان مخصوص شيريني جعبه سپس

 .شما براي هم اين - 
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 :گفت و گذاشت كرسي روي حرص با و گرفت دستم از را جعبه

.  كني مي كار چه داري فهمم نمي اصال.  يارم نمي در سر. بياري زنجان شيريني واسم كه رفتي راه همه اين يا سامان، پيش رفتي تو - 
 اين دفه يه كه شد چي پرسم مي خودم از بند يه. تركه مي داره مخم حاال تا ديروز از نه، منو ولي بزني، گول بتوني رو بچه اين شايد

 بي كه زني يم بهم سركوفتشو هي تو كه رو آنتيك قديمي كهنه پالتو آن. نيستم كه خر. شوهرش دنبالِ افتاد راه شد جني دختره
 شو مچ رفتي چيه. نيس ها سادگي اين به رفتنت دليل فهمونه مي بهم كردم پاره ازت بيشتر كه پيرهني تا صد اون. نكردم كهنه خود

 كار چي بگو حاال. نره كاله سرم قدسي مث تا دربيارم سر كاراش از برم بايد گفتي خودت به رو؟ هرزه ساماني اون مچ بگيري؟
 نه؟ يا گرفتي شو مچ باالخره. كردي

 :ناليدم لب زير

 !خانجون - 

 سرما تو كه موقع اون. برگشتي زودي اين به چي واسه رفتي، چي واسه بگي بهم بايد.  كني رنگ توني نمي رو يكي من. بال خانجونو - 
 زدي، مي پرپر جات تو داشتي و غلتيدي مي دنده اون به دنده اين از كرسي زير صبح تا كه بودي،پريشب گرفته ماتم حوض لبي

 .دارم برنمي سرت از دست ، شده چي نگي بهم تا نكردم، سفيد آسياب تو گيسامو من. دلته تو دردي چه نفهميدم كني مي خيال

 بود كافي جمله يا كلمه يك فقط.  راندم عقب به سرسختي با بودند آورده هجوم ديدگانم مرز تا كه را اشكهايم. شكست گلويم بغض
 :گفت و كرد نگاهم بِربِر خانجون. بزنم زار و شود تمام مقاومتم قدرت تا

 ديگه. لبه به جون كه طوبي بگي؟ خواي مي كي به نگ من به اگه.  نيستم غريبه كه من. كن گريه پره دلت اگه كردي؟ بغض چيع - 
 .بشم صبورت سنگ تونم مي و آسيابم زيرين سنگ كه منم اين.  نداره تحمل و طاقت

 :گفتم و كردم مقاومت هم باز ولي بگشايم اقرار به زبان بود نمانده چيزي

 .گيرم مي ضعفه دل گرسنگي از دارم فقط. نيست چيزي - 

 نه ، خورد خودش نه. شد كوفتم كه كرد مامي مامي، قدر اين. گذاشتم بار ماهيچه گوشت م بچه واسه امروز.  گفتي مي زودتر خب - 
 بلكه بزن صورتت و سر به آبي يه برو پاشو هم تو. بدي بچه اين خورد به هم ، بخوري خودت هم كه يارم مي رم مي االن. من

 .بشي سرحال
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 .شود ام محاكمه سرگرم فرصت سر تا بود شدنم سير منتظر و شمرد مي را هايم لقمه داشت خانجون
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 بيرون را استخوان مغز تا كوشيد مي باديه روي بر آن كوبيدن با و بود داشته نگه چربش انگشتان ميان در را گوسفند قلم ماندانا
 .بياورد

 :پرسيد صبري بي با خانجون كردم، جمع را سفره و دادم قرار بشقاب درون موازي صورت به را جنگال قاشق كه همين

 بودي؟ كجا حاال تا ديروز از ببينم كن تعريف واسم آخر تا اول از شده سير شكمت ديگه كه حاال خب_

 :گفتم و برخاستم ليسيد مي را دستش انگشتان داشت كه ماندانا دست شستن بهانه به

 ...بعد بشويم، را ماندانا چربِ دستهاي اول بگذاريد_

 :گفت تشرزنان پر توپِ با و كنم تمام را ام جمله نداد مجال

 اون تو بدونم بايد من. بمونه چرب دستهاش ساعتي يه اگه ميره نمي ت بچه. بزن را حرفت دختر، كردي لبم به جون نكرده، الزم_
 برسوني؟ زنجان به خودتو بياري گير وسيله تونستي چطور شد، نمي پيدا خيابون تو بشري بني هيچ كه سرما و سوز

 .آمد گيرم باالخره ولي نبود، راحت_

 بعد زنجان، بكشونه رو تو زحمت اين با غيرتت بي شوهر اون كه شه مي باورم كردي فكر. زني مي گول بچه! سادگي همين به_
 رو يكي تو هام نوه بين ت بچگي از. بگي بهم راستشو كني نمي جرأت يا پريده سرت از عقل يا. تهران كنه ت رونه دوباره فرداش

 چون كني، پنهون ازم رو چيزي توني نمي وقت هيچ. رفت مي ضعف واست دلم ديدمت، نمي كه روز يه. داشتم دوست ديگه جور يه
 رخت ت خونه رفتي كه پريروز. ده مي نشون بهم گذره مي دلت تو كه رو چه اون ي همه آينه عين خمارت چشماي اون سياهي
 توش چي كردي، پيدا شوهرت جيبِ تو كه كاغذي اون. دگرگونه حالت فهميدم برگشتي، كه همين بشوره، مستوره بدي رو چركها
 .بگو راستشو يكي من به الاقل كرد؟ پريشونت طور اون كه بود نوشته

 :افتادم پته تته به. كرد مي نگاهم داشت حدقه، از بيرون ام زده حيرت ديدگان. چرخيد دهان در سنگيني با زبانم

 ؟!كاغذ كدام _

 :گفت و ساخت رنگ پر لبانش بر را تمسخر حالت آميزي شيطنت لبخند

 .دونم مي چيزو همه من چون نداره، فايده حاشا! سفيد چشم كاغذ كدوم پرسي مي من از _

 به. داد خواهد خانجون دست به استنطاق براي بهانه و دارد نگه را زبانش تواند نمي لَق دهن مستوره كه كردم مي را فكرش بايد
 :پرسيدم جواب جاي

 گفت؟ شما به چيزي مستوره _
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 چه دوني نمي رفتي، گذاشتي فهميد سراغت، اومد صبح ديروز وقتي. ندارم غيب علمِ كه من وگرنه شنيدم، اون از كه معلومه خب _
. برسه دادم به خدا. بدم چي رو آقا جواب حاال. كردم كه بود غلطي چه اين. شدم بيچاره« گفت سرش تو زد دستي دو. شد حالي
. چيه جريان بپرسم ازش و كنم آرومش تونستم زور به» .خانوم به دادم كردم پيدا آقا پيرهنِ جيبِ تو كه كاغذيه اون سر زير همش

 رفت سودابه، سراغ فرستادم رو محرم. باشي آورده خودت سر باليي يه ترسيدم مي. گذشت من به چي حاال تا ديروز از دوني نمي تو
 دونستم نمي اصالً. شدم مي ديوونه داشتم ديگه. سفر رفته برداشته رو سپيده دخترش اونم پريروز گفته كلفتش. آورد خبر برگشت

 .بدم چي رو طوبي جواب و بگيرم سراغتو بايد كي از

 :پرسيدم و كردم قطع را حرفش

 رفته؟ كجا سودابه نفهميديد _

 نيگا پولش پر جيب به گفتم بهت اولش از. نداره تعجب هايي بچه همچين داشتن پدر اون از. رفته گوري كدوم دونم مي چه من _
 .بكش حقته خاال. نكردي گوش خرابه، كه كن نيگا اصلش به نكن

 .ندارد سامان جريان به ربطي سودابه سفر خانجون ولي _

 .كن خالصم و بود نوشته چي كاغذ اون تو بگو كالم يك گفت؟ بهت ؟خودش دوني مي كجا از _

 نمي. بنويسد رسمي اسناد و نامه زير لزوم صورت در امضا جاي به را خودش نام بود گرفته ياد فقط و نداشت سواد مادربزرگم
 كار كه مستوره به لعنت. بگيرد قرار جريان در او خواست نمي دلم اصالً. كنم تشريح برايش را نامه موضوع توانم مي چطور دونستم

 .بود كشانده اينجا به را

 هايم گونه نوازش به چربش انگشتانِ با و نشست زانويم روي بر ماندانا. كرد مي تَر را هايم گونه داشت كه بود اشك پاسخم تنها
 .پرداخت

 زمان يك كه سياهش چشمان او، چروك پر چهره در. دادم خانجون دست به و آوردم بيرون كيفم داخل از را نامه لرزان دستانِ با
 .بود افكنده ام زندگي جانِ به آتش مطالبش كه شد دوخته كاغذي صفحه روي بر نور، كم و فروغ بي اكنون و بود خواستني و جذاب

 :گفت و ورچيد لب تأمل اي لحظه از پس

 .نوشته توش چي بگو بهم خودت. ندارم سواد كه من _

 .بشنود آمد، مي بيرون گلويم از زحمت به كه را ناالنم صداي آن، خواندن موقع در تا نشست كنارم و آمد نزديكتر سپس
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مي اش خانواده و سامان نثار ناسزايي شنيد، مي من از كه اي جمله و كلمه هر با لرزيد، مي دستهايش و بود پريده اش چهره رنگ 
 مرطوب قطرات گاه و گزيد مي دندان به لب گاه. فشرد مي دستهايش پوست روي بر و بود كرده قالب هم در را انگشتانش. كرد
 .چكاند مي گونه روي بر مژگانش نوك از را اشك

 آتش از صورتش گندمگون پوست و زد مي سرخي به ديدگانش سياه رنگ ديدم، خود متوجه را نگاهش شدم، ساكت كه همين
 :برخاست او فرياد صداي لرزانش لبهاي ميان از. گداخت مي خشم

 اين دنبالِ رفتي شدي پا تو وقت اون. شه مي طوري اين آخرش كه دونستم مي اول از من. ش پدرسوخته پدر و خودش پدر گور _
 بچه اين واسه نه شه مي شوهر تو واسه نه ديگه اون عقل بي دختر آخه. ش زندگي سر برگرده كني التماسش كه بشه؟ چي كه مرد
 قفس از مرغ وقتي. نااميدي كه فهميدم شدي خونه وارد كه لحظه همون. نكردي پيداشون و برگشتي خالي دست كه دونم مي. پدر

 مي اونو هوسبازش دلِ. برگرده دوباره بره جا هر كه نيس جلد كبوتر اون. بري دنبالش و بگيري شو رد توني نمي ديگه پريد،
 نه؟ يا گم مي راست. بره مي خودش با و كشونه

 .نبود آنجا ولي زنجان، رفته كردم مي فكر _

 مي همه كه جايي به بره مي خودش با گيره مي رو هرزه زنِ اون دست كه رسيد فكرت به چطور. نيس اونجا كه معلومه خب _
 .قحطه جا مگه آخه. شناسنش

 رفته؟ كجا پس خب _

 پيدا مادرت يا من خونه تو ماندانا و تو واسه نون لقمه يه. منفعته بگيري، جا هر از رو ضرر جلوي. جهنم به رفته كه قبرستوني هر _
 مي من وقت اون. شه مي پيداش اينجا روزي يه باالخره. نداره رو تو لياقت بزن، و مرد اين با زندگي قيد. نمونين گشنه كه شه مي

 بگذره، ازت تونسته سامان چطوري موندم. نداره تو نگاه تحملِ تاب مردي هيچ كه خوشگلي قدر اين تو. كنم كار چي باهاش دونم
 قديم از. نطنزه تحفه اون رسيده خيالش به و كنه مي بابا بابا، شب تا صبح كه شه مي چي گل دسته اين تكليف. ديگه يكي سراغ بره
 .تو با زندگي پابند پسرشو نه و كرد قدسي با زندگي پابند رو ساماني نه اما كنه، مي ش زندگي پابند مردو بچه گفتن مي

 :داد ادامه و كشيد آهي سپس

 پاش به سال ده ماكويي. نداشت فايده كرد درمون دوا چي هر. بخير شد نمي ش بچه كه پدربزرگت اول زنِ بيامرز، خدا مهين ياد _
 واسه زن يه دنبال كه بود مهين خود اين باالخره. بياره سرش هوو كه اين يا باباش خونه بفرسته پس اونو اومد نمي دلش. نشست

 عين حوصله، و صبر با مهين. طيبه بعدش سال دو و اومد دنيا طوبي اول سالِ همون. م خواسگاري آوردش زور به و گشت شوهرش
 من كه انگار نه انگار. نشنيدم ازش نازكتر گل از مرد وقتي تا بباره قبرش به نور. بود مواظبشون و كرد مي پرستاري دخترام از دايه

 كرد مي نيگا ش سوگلي زنِ چشم به بهش و دونست مي محبتهاشو قدر ماكويي گرچه. دزديدم شوهرشو محبت و شدم هوار سرش
 من از بيشتر كمي يه بهش مهين، بزرگ روح و مهربون دلِ اون خاطر به شايدم حتي بود، اندازه يه به تا دو ما به ش عالقه و عشق و
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 و گرفت سختي مرض يه شد كه سالش دو و چهل. داشتن دوسش خيلي و كردن مي صداش عزيزجون طيبه و طوبي. داشت عالقه
 مي سرش باال روز و شب خودم. كشيد مي فرياد درد استخوان از و لرز گاه كرد، مي تب گاه. بخوره تكون جاش از نتونس ديگه

 ها بچه و باشه داشته واگير مرضش ترسيد مي مهين. ساله يازده طيبه و بود ساله سيزده طوبي موقع اون. بودم پرستارش و نشستم
 روز و حال ماكويي. تو اومدن مي ديگه در يه از رفتن، مي بيرون در يه از. شدم مي حريفشون من مگه اما كرد، مي بيرون اتاق از رو

 به رو زني هيچ وقت هيچ گفت مي بهش و زد مي زار بوسيد، مي پاشو و دست داد، مي جون داشت اون وقتي. فهميد نمي خودشو
 بودم من اين. شوهرش واسه كه بود عزيز قدر همون مهين من براي نه، شد، مي حسوديم نكن خيال. نداشته دوست اون ي اندازه

 نه پدربزرگت، يعني مرد بدوني كه گفتم بهت رو اينا بيامرزدش خدا. منو جاي اون نه كردم، تنگ شوهرش زندگي تو شو جا كه
 بخواي باليي هر كه توس دست بازيچه من دردونه عزيز نوه رسيد خيالت به. سامان نرسه بهت دستم مگه. پسرش و ساماني امثال
. ركسانا كني گريه واسش نداره ارزش غيرت بي اون. بره پايين گلوت از خوش آبِ ذارم نمي كني؟ دلش به خون و بياري سرش

 روزي كه مردي شه مي باورش كي. شد ش رسوايي باعث و پيرهنش رو افتاد چربي لك اون كه كن شكر رو خدا و كن پاك اشكهاتو
 به هم تو بود، كم طوبي غصه. دلش هواي دنبال بره بزنه، نارو بهش و بياد در آب از زرد تو رفت، مي زنش صدقه قربون بار صد
 .رفته گوري كدوم برادرش دونه مي سودابه البد. شدي اضافه هاش غصه

 .سراغش روم مي فرصت اولين در. بدهد وا ها سادگي اين به كه است آن از تودارتر سامان. باشد داشته خبر دانم مي بعيد _

 :گفت و كرد نگاهم چپ چپ

 .سفر رفتن دخترش و سودابه نگفتم من مگه. بگردم برادر خواهر اين دنبال برم بپوشم آهني كفشِ خوام مي بگو دفه يه _

 .ندارد ضرر امتحانش. باشند برگشته شايد خب _

. كني پيدا پاشو رد رفتي افتادي راه دوباره بينم مي بجنبونم سرمو تا. كني مي خواد مي دلت كاري هر اي، دنده يك. لجبازي تو _
 پرسي؟ نمي اون از چرا كجاست، پسرش بدونه ساماني شايد اصالً

 .آيد مي پيش چه ببينم تا كنم مي صبر. بكشم وسط را او پاي خواهم نمي فعالً خانجون، نه _

 :گفت و زد پوزخندي

 حالل پسرش كه بشه خوشحال خيلي شايدم برعكس نياد؟ دخترت و تو گير چيزي و كنه محرومش ارث از ترسي مي نكند چرا؟ _
 بايد ظهر از بعد. ظرفها شستن سراغ رم مي من. بشور رو ماندانا دستهاي و خودت صورت برو پاشو حاال. رفته خودش به و س زاده
 حق هم ديگه. بذاري ش خونه تو قدم ذارم نمي ديگه من. بياري بيرون چيز همه بي اون منزل از رو ماندانا و خودت لباسهاي و رخت
 .جهنم به بره بذار. بزني چوب سياشو زاغ دنبالش بري نداري
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 زنگ صداي با كه كشيد مي اتاق داخل به را هايش سياهي داشت تازه شب. برد خوابم و كرد گرم را بدنم كرسي منقل آتشِ حرارت
 با و آهسته. رساند مي مشامم به را تنش عطر بوي يكنواختش و آرام نفسهاي و بود ام سينه روي بر ماندانا سر. پريدم خواب از در

 .برخاستم و زدم اش گونه بر اي بوسه. گذاشتم متكا روي بر را سرش احتياط

 در طرف به داشت و بود كرده تن به را قديمي رفته رو و رنگ و كهنه پالتوي همان خانجون. دوختم حياط به چشم پنجره پشت از
 زير در بود، جا بر پا باغچه داخل در تغييري هيچ بدون شكل، همان به اش تنه باال كه ماندانا برفي آدم اي دكمه چشمهاي. رفت مي
 .بود ام خوشبختي كوچ دقايق آخرين يادآور اش، خيره نگاه با حياط، در سر المپ نور

 را پالتويم انداختم، دوش روي بر را ام پشمي شال شتاب با ديدم، نمايان در لنگه دو بين را مستوره گلدار سفيد چادر سايه كه همين
 نمي شدنش آشكار بر دليلي هنوز كه رازي از پرده ندهم فرصت خانجون به تا رساندم، در جلوي به را خود دست به كيف و پوشيدم
 .بردارد ديدم،

 :گفت مي داشت كه خانجون كالم ميان به

 .اومدني چه اما اومده، _

 :گفتم و پريدم

 .مستوره برويم بيا. بردارم ماندانا و خودم براي لباس مقدار يك خانه آمدم مي داشتم _

 :افزودم خانجون به خطاب سپس

 .شود بيدار است ممكن لحظه هر. باشيد ماندانا مواظب شما. گردم برمي زود _

 :گفت زهرآگين و تلخ كالمي و ترشرويي با و ورچيد لب دلخوري با

 .كني مي بهم اونو سفارش داري كه بود مواظبش كي حاال تا مگه _

 زيركي با كه حالي در و ساخت بشاش را پرچروكش و پرآبله چهره لبخندي با. كرد محكم گلو زير را سفيدش چارقد گره مستوره
 :گفت بود داده قرار اش خاكستري ريز ديدگان نگاه بين ذره زير در مرا

 رو آقا. باشه اومده سرتون باليي ترسيدم مي و رفت مي راه هزار به دلم. شدم مي هالك غصه از داشتم. برگشتين كه شكر الهي _
 نه؟ يا ديدين

 :دادم پاسخ سردي لحن با
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 .آقا پيش بروم نبود قرار _

 :افزودم و پرداختم مالمتش به شد بسته سرمان پشت كه مادربزرگ خانه در

 شور به را دلش و كني هم سر را مزخرفات آن خانجون پيش بروي گفت بهت كي مستوره؟ داري نگه را زبانت تواني نمي تو _
 .بيندازي

 :فرستاد بيرون دهان از بريده بريده را كلمات دستپاچگي با

 نادون منِ كه كاغذي اون شد برات دلم به دفه يه آقا پيش رفتين شما گفتن بزرگ خانوم وقتي. نزدم بدي حرف من قرآن به _
 اشتباهي چه و زده سر ازم خطايي چه گفتم بهشون و پريد دهنم از همين خاطر به. كرده سفر اين راهي رو شما دادم بهتون ندونسته
 .كردم

 زبانت اين از بعد. است اشتباه زدن مفت حرف و فضولي فقط. نيست اشتباه كه شستن از قبل لباس جيب كردن خالي! اشتباهي چه _
 .بيني مي بد كه نزن حرف زيادي و دار نگه را

 :گفت و كرد نگاهم تعجب از شده گرد و گشاده ديدگان با ناباورانه. زدم مي حرف او با لحن اين با كه بود بار اولين

 .كنم درازي زبون ديگه كه كردم غلط. خانوم چشم _

 :افزود و كرد باز كليد با را در سپس

 .نه يا برگشتن سفر از اونا ببينه خانوم سودابه خونه رفته محرم _

 سفر؟ رفته هم سودابه مگه _

 .كرد سفر قصد ناغافل خانوم دفه يه كه شد چي نفهميدم اصالً گه مي. شده جون نصف هم بيچاره منور جون، خانوم آره _

 مستوره از و كشيدم پشتش بر نوازش از دستي. گفت امد خوش من به آشنا، پارسهاي و دم دادن تكان با و آمد استقبالم به فيدل
 :پرسيدم

 نشده؟ خبري هيچ _

 .هنوز نه _

 كجاست؟ او چي، فرامرزي آقا _

 .رفته باهاشون اونم انگار _
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 .رسيد مي نظر به بغرنج و پيچيده موضوع دانستم، نمي نامه جريان با ارتباط بي را آنها سفر. آوردم نمي در سر

 به آنجا در نوري هيچ ايوان، روشن المپ از غير به و بود تاريك و سرد اتاقها. شده جدا كالبد از كه بود اي مرده روح چون خانه
 كه اثري اما. شد نمي ديده رويش بر چربي لكه از اثري ديگر. بود آويزان بند روي بر هنوز سامان سفيد پيراهن. خورد نمي چشم
 .شد نمي پاك هرگز بود، نهاده قلبم بر جيبش در تاشده كاغذ بر شده نوشته مطالب

 :گفت و برداشت بند روي از را آن و برد پيش دست بالفاصله چون خواند، را فكرم مستوره انگار

 .كنم مي اُتوش صبح فردا. شده خشك گمونم به. شستمش ديگه بار يه _

 :گفتم شدم كه هال وارد

 .نه يا برگشته سفر از ببينم بزنم سودابه منزل به زنگ يك كن صبر _

 .نمياد در صداش اصالً حاال تا ديروز از چون شده، خراب تلفن _

 :گفتم و برداشتم را گوشي

 كجاست؟ از اش خرابي ببيند بزند مخابرات به سر يك نفرستادي را محرم چرا. ندارد بوق آره _

 .شه مي درست خودش و سرماس و برف مالِ كرديم فكر _

 .شود نگران و بگيرد تماس آقا است ممكن چون. كند گيري پي مخابرات برود بفرست را محرم.نشد درست فردا تا اگر _

 :گفتم ها پله از رفتن باال حال در سپس

 .ببندم را ماندانا و خودم چمدان كن كمكم بيا فعالً _

 جون؟ خانوم برين خواين مي كجا مگه _

 .گردد برنمي ها زودي اين به و ست طوالني آقا سفر بار اين چون. خانجون منزل جا همين _

 شه؟ مي چي محرم و من تكليف پس _

 .خودم سراغ بيا داشتيد الزم هم باز اگر. نمانيد در كه دم مي بهت پول مقدار يك. نداريد كمبودي كه فعالً _
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 مي جا چمدان داخل و گرفت مي دستم از را لباسها گرفته چهره با. نيست ها سادگي اين به موضوع كه داشت يقين ناداني وجود با
 و زور با داريوش، به عالقه و عشق نهايت در بار اولين. آوردم مي بيرون انگشتم از را نامزدي حلقه داشتم كه بود بار دومين اين. داد

 .افكندم مي دور به را آن نفرت و خشم نهايت در اكنون و بودم كرده را كار اين ديگران فشار

 .دادم جا كمد داخل و لغزاندم جواهراتم جعبه درون را انگشتر و حلقه مستوره چشم از دور

 رشته و بود كوتاه كندن دل و بستن دل بين فاصله. ببرم بيرون خانه آن از چيزي ام شخصي وسايل از غير به خواست نمي دلم
 .مو تار يك نازكي به پيوستگي

 آبِ چون مالكش ي اندازه به داشتم، سهمي انتخابش در شوق و ذوق با كه وسايلي ديوارها، نفيس تابلوهاي گرانقيمت، فرشهاي
 و كاذب سامان محبت چون و بودند ارزش بي برايم كرد، مي سرازير باغچه در و شست مي آن در را رختها مستوره كه طشتي چرك
 را ماندانا شده خالكوبي نقشِ ولي برد، بين از و كرد پاك خانه اين ديوارهاي و در از مرا نقشِ راحتي به شد مي شايد. ريختني دور
 چي؟

 اين آيا اما رفتم، مي داشتم كه بودم من اين حاال و ماندند هايش بچه و رفت قدسي. بود زنش به ساماني خيانتهاي شاهد خانه اين
 كنم؟ محروم مسلمش حقِ از را دخترم كه داشتم را حق

 آن در بود آورده برايش فرانسه از قدسي كه را ماندانا آبي چشم عروسك زور به شد مي بسته سختي به چمدان در كه اين وجود با
 :پرسيد تعجب با و افكند اتاق شامِ بازار به نظري بود، رسيده راه از تازه كه محرم. بستم را درش و چپاندم

 برين؟ مي تشريف دارين كجا دوباره پس رسيدين، راه از تازه كه شما _

 :پرسيدم جواب جاي به

 ديدي؟ را خانم سودابه _

 .فهميد نمي خودشو حالِ اصالً و بود پريشون خيلي رفت مي داشت وقتي خانوم گفت مي منور. برنگشتن هنوز _

 گفت؟ چه ديگر خُب _

 .نيس ها سادگي اين به موضوع و هس خبرهايي پرده پشت اون نظرِ به _

 :گفتم خشم به تظاهر با

 كار البد. ندارد تعجب كه اين. بردارند تفسيرها و تعبير اين از دست خواهند مي موقع چه منور و مستوره! ها زنك خاله حرفهاي _
 .افتاده كار از كه شده مرگش چه تلفن ببينم بگو حرفها اين جاي به. برود عجله با شده ناچار كه آمده پيش مهمي
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 .نداره بوق و شده قطع ديروز از. نميدونم _

 .بياور مأمور برو صبح فردا همين. كنند درستش بيايند كه بدهي خبر مخابرات به نرفتي چرا _

 .كردن اتصالي موندن برف زير هاش سيم البد خب _

 .بكشي زحمت تو خواهد نمي. كنند پيدا را عيبش بلدند آنها _

 حرف آنها با لحن اين با نداشت سابقه روز آن به تا. بودم داده دست از را اعصابم كنترل و بود شده ام تندخويي باعث عصبي فشار
 :گفت و كرد نگاهم تعجب با محرم. باشم زده

 برين؟ مي تشريف دارين كجا شما اما دم، مي ترتيبشو فردا همين خانوم، چشم _

 .كن خبرم برگشت سفر از آقا وقت هر مادربزرگم، منزل _

 برين؟ مي خودتون با چمدونو اين كه بمونين اونجا خواهين مي روز چند مگه _

 .آنجا بياور بردار را چمدان حرفها اين جاي به فعالً. مانم مي باشد الزم وقت هر تا نيست، معلوم _
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 باشد، مشكلم گشاي گره كه اي تازه خبر نه و بود دسترسم در تلفن نه اما تماسم، منتظر و است من نگران داريوش دانستم مي
 وقت اتالف از غير به نشستن، آينده حوادث انتظار به و گذاشتن دست روي دست. بگذارم جريان در را او بخواهم كه داشتم برايش

 .نداشت ديگري ثمر

 ماندانا برفي آدم روي بر سوزاني و داغ آفتاب باالخره ابري، هواي و خشك سرماي آن متعاقب و برف مداوم بارش روز چند از بعد
 .پرداخت كردنش آب به كمر و شد پهن

 دلش عقده كردن خالي و گريه براي اي بهانه دوخت، باغچه به چشم پنجره پشت از كه همين بود دلتنگ سامان دوري از كه ماندانا
 :گفت ريخت، مي اشك و كوبيد مي زمين به پا كه حالي در و يافت

 كنه؟ درست برام ديگه يكي ياد مي كي بابا پس. شه مي آب داره برفي آدم سر _

 :گفتم و فشردم سينه به را سرش

 .كند مي درست برايت ديگر يكي بيايد، برف دوباره وقت هر و گردد برمي روزها همين _
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 :گفت آشكار غضبي و غيظ با كنارمان، از عبور حال در خانجون

 .برنگرده سياه سال صد خوام مي _

 :پرسيد ازم و نشد او جمله مفهوم متوجه ماندانا

 برگرده؟ بابا و بشه سال صد تا كشه مي طول روز چند _

 :گفت و نداد پاسخ مجال من به دوباره

 .بياد روزي چين هم وقت هيچ دونم مي بعيد كه بدونه شو بچه و زن قدر و جاش سر بياد عقلش كه قدري اين _

 زياد؟ خيلي يعني _

 :گفتم و برنيانگيزد را ماندانا كنجكاوي حس اين از بيش و بيايد كوتاه كه كردم اشاره مادربزرگم به

 .خوشگل عروسكهاي و پر دست با هم آن. گردد برمي شود تمام كارش كه همين _

 و پيچ پر گيسوان البالي در را مرطوبم ديدگانِ و كشيد مي تير درد از داشت كه فشردم قلبم از نقطه آن به درست را سرش سپس
 :گفت و شد اندوهم متوجه تيزبيني با او اما ندهم، مالمتم براي خانجون دست به اي بهانه تا ساختم، پنهان اش خرمايي تاب

 هم رو دختره اين. نه يا شده ازش خبري ببين بزن سودابه خونه سر يه برو پاشو بگيري، ماتم و بنشيني خونه تو كه اين جاي به _
 .واشه دلش بخوره، هوايي يه ببر

 هم و بدهم آب گوشي و سر هم آمد نمي بدم. نداشتم آنها از خبري كوچكترين هنوز و گذشت مي خانه به مراجعتم از روز سه
 .بخورم هوايي

 تماشاي معرض در را برگشان بدون و عريان بدن بودند، آورده بيرون تن از را برف سفيد جامه كه درختان شاخه. بود آفتابي هوا
 .دادند مي قرار رهگذران

 مي بازي برف گوله سرگرم برد، مي فرو رو پياده حاشيه در شده كوت برفهاي در را كوچكش پاهاي. بود آمده شوق سر به ماندانا
 .گذاشت نمي نصيب بي هم مرا هاي شانه و پشت آنها، پرتاب حال در و شد

 :پرسيدم تعجب با و برگرداندم عقب به سر. كرد ميخكوب جا بر مرا داد، قرارم خطاب مورد سر پشت از كه داريوش آشناي صداي

 كني؟ مي كار چه اينجا تو _

 شد؟ چي پس بگيري، تماس باهام بود قرار. گردم مي تو دنبال. است معلوم خب _
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 .است خراب منزلمان تلفن آمدم كه روزي از _

 خبر؟ چه شوهرت از _

 .رفته فرو زمين زير شده، آب انگار. خبر هيچ _

 :گفت و زد پوزخندي

 داري خوشگلي دختر چه. ست گذراني خوش مشغول زمين روي برها و دور همين. نرفته فرو هم زمين زير و نشده آب نترس، _
 .اندازد مي بود برده را دلم كودكي زمان در كه قشنگي بچه دختر ياد مرا. ركسانا

 به را شباهتش سفيدش پوست و قلمي بيني و ميشي چشمان بخصوص. من تا است پدرش شبيه بيشتر ماندانا چون است، عجيب _
 .كند مي كامل سامان

 .بياورند بيرون چنگت از را او خواهند مي و رسد مي عاشقانه هاي نامه سامان براي كه نيست خود بي پس _

 .ندارم حوصله كه داريوش نگذار سرم به سر _

 .برسانمت بيا روي؟ مي داري كجا حاال _

 آمدي؟ ماشين با مگر. نيست دوري راه _

 به سري گرفتم تصميم امروز باالخره نگرفتي؟ تماس چرا پس شدم، تلفنت منتظر خيلي پريروز و ديروز. است پارك روبرو كوچه _
 .نرفتم قزوين به و ماندم تهران در تو به كمك خاطر به فقط من كه نرفته يادت البد. ببينمت بتوانم شايد تا بزنم ات خانه اطراف

 خواهر سودابه بشنوي كه باشد عجيب برايت شايد. باشم داشته كمكت به نياز كه نيامده پيش موردي فعالً چون. رفتي مي بايد _
 .رفته سفر به و برداشته را دخترش يكشنبه روز همان هم سامان

 :گفت و داد تكان سر اي متفكرانه لحن با

 كجاست؟ شوهرش. است عجيب خيلي. توست با حق _

 .او از قبل يا رفته زنش همراه دانم نمي درستي به _

 بغرنج و پيچيده موضوع. باشد تواند نمي ارتباط بي سامان غيبت با شك بدون بگويم بايد حتي. است بودار نيست، عجيب فقط _
 نگرفتي؟ تماس باهاش. هستند كجا آنها بداند پدرش شايد. شده
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 رفتيم مي داشتيم االن. ندارد تماس هايش بچه با ضروري موارد از غير به و است خودش عالم در او. باشد جريان در دانم مي بعيد _
 .نه يا دارد خبر آنها از بپرسم كلفتش از تا سودابه خانه

 .رسانمتان مي من _

 .نيست دوري راه و اينجاست از باالتر كمي يك اش خانه. ممنون. داريوش نه _

 كردي؟ چه مادربزرگت با _

 بعد ولي داده، قرار يافته سامان جيب در كه اي نامه جريان در را او مستوره كه نياورد رويم به اول. شد شروع محاكمه رسيدم تا _
 .دارد خبر نامه موضوع از كه كرد اقرار بشنود، زبانم از را ماجرا بقيه كه اين براي

 نگفتي؟ چيزي كه همسفرت مورد در. شدي ماجرا شرح به ناچار تو و _

. كني پيدا وسيله يخبندان و سرد هواي اين در توانستي چطور پرسيد بار چندين كه اين وجود با. بياورم را تو اسم نكردم جرأت _
 .ندادم بهش درستي جواب

 بود؟ چه العملش عكس _

 قدغن و زند مي تير با را اش سايه ديگر كه االن. دانست مي پدرش قماش از چيزي را او و نداشت سامان با خوبي ميانه اول از _
 .بگذارم اش خانه در قدم ندارم حق كه كرده

 .كردم مي را كار همين بودم او جاي هم من _

 :گفتم و ايستادم بود آنجا در سودابه منزل كه اي كوچه سر

 هر داني مي خوب خودت كه شرايط اين در بخصوص. ببيند هم با را ما آشنايي نيست صالح. نيا جلوتر ديگر تو داريوش خب _
 .گيرم مي تماس باهات فرصت اولين در. شود مي تمام من ضرر به خطايي و لغزش

 .برگردي تو تا مانم مي منتظر جا همين من _

 .ندهد توضيح اش عمه يا خانجون، به را ديدار اين جريان و دارد نگه را زبانش دانم مي بعيد و است لق دهن ام بچه اين _

 .برنگردي خالي دست شايد خدا اميد به برو. خداحافظ فعالً. دارم باهات نسبتي چه من بگويي بهش نيست الزم _

پرسيد مي كه جوابش در. شدم كوچه داخل و گرفتم را ماندانا دست: 

 نيومد؟ باهامون داريوش عمو چرا پس _
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 يك حتي و راندم زبان بر را داريوش نام بار چندين مان گوهاي و گفت در كه بود اين اشتباهم شايد. ماندم جا بر مبهوت و مات
 .ماند خواهد بچه اين ذهن در نام اين كه نرسيد فكرم به هم لحظه

 :دادم پاسخ و كردم مكث اي لحظه

 .بيايد ات عمه منزل به نداشت لزومي و ديديم را همديگر تصادفي. بود قديمي آشناي يك آقا اين _

 :گفت ديدنم محض به و گشود رويمان به را در منور. ماند ساكت و ورچيد لب. خورد جا تندم لحن از

 .بگين بهم دارين خبري خانوم سودابه از اگه خدا رو تو. جون خانوم برم ماهت شكلِ قربون _

 :گفت و كشيد را دستم ماندانا. نرسيده آنها از خبري هنوز شد مي معلوم. بودم گرفته را جوابم

 .سپيده پيش رم مي من _

 :گفتم و نكردم رها را دستش

 .سفر رفته مامانش با سپيده. نرو نه _

 .ايستاد كنارم و كرد غنچه لب دلخوري با خواباند، هم روي بر را بلندش مژگانِ

 :پرسيدم منور از

 سفر؟ رفت موقع چه خانم _

 .رفت بيرون خونه از و گرفت بود خواب مست چشمانش هنوز كه رو سپيده دست بست، چمدونشو زود صبح شنبه يك روز _

 چي؟ فرامرزي آقاي پس _

 چي هر. چرخيد مي خودش دور يا رفت مي راه اتاق تو يا صبح از. بود پريشون خيلي خانوم اي جمعه روز. بود رفته قبلش روز اون _
 من پيشِ گذاشت رو سپيده بعدازظهرش،. نيس م گشنه گفت و نرفت بار زير بخوره، ناهارشو سفره سر بياد كردم التماس بهش
 .سفر بره دخترش با زود صبح فردا پس داره خيال گفت بهم و برگشت غروب بيرون، رفت

 كجا؟ نگفت _

 .نگفت چي هيچ نه _

 نزد؟ تلفن بهت رفتن از بعد _
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 .خرابه روزه چند منطقه اين تلفن بد شانس از _

 نداري؟ الزم چيزي پولي. بگذار جريان در مرا حتماً آمد، خودش يا گرفت تماس باهات و شد درست تلفن اگر _

 دارين؟ خبر سامان آقا از شما. نيس تنگ بالم و دست فعالً _

 .ماندانا برويم بيا. گردد برمي شود تمام مأموريتش وقت هر _

 :پرسيد مان ديدن محض به. بود منتظرمان كوچه سر داريوش. كرد بدرقه را ما چشم اشك با منور

 خبر؟ چه _

 با برادر و خواهر كه رسد مي نظر به طور اين منور حرفهاي از و بودند هم با جمعه بعدازظهر سامان و سودابه گمانم به. چي هيچ _
 .اند رفته سفر به هم

 جريان اين در. ببرد گاه وعده به خود با را خواهرش سامان دارد دليلي چه. كند مي ثابت را موضوع اين عكس نامه آن مطالب ولي _
 ركسانا؟ كني كار چه داري خيال. ست كننده گمراه ها قول نقل و است زياد انحرافي نكته

 مي و ام ايستاده آن چهارراه سر بلكه ندارم، قرار ام زندگي راهي دو سر بر من دارم؟ ديگري چاره انتظار از بغير كني مي فكر _
 از گره ماندنت اينجا. قزوين برگردي هم تو است بهتر. كرد خواهد گمراه و سردرگم مرا راهها آن از كدام هر در گذاشتن قدم دانم
 .گشود نخواهد ام بسته كار

 .خورد نخواهم تكان تهران از بدهم، دست از را كارم شود باعث ماندنم اگر حتي. مانم مي اين وجود با _

 :گفتم گوشش كنار اي آهسته صداي با

 درازي زبان ترسم مي. خوردم جا سؤالش از» .نيامد ما با داريوش عمو چرا«پرسيد ازم تو، از شدن جدا از بعد شده، كنجكاو ماندانا _
 .بود نخواهد كن وِل خانجون ديگر وقت آن بياورد زبان بر را تو اسم و كند تَر لب ست كافي كند،

 . خداحافظ. بگير تماس باهام خودت كردي حس را نياز اين وقت هر. آزردنت نه توست به كمك من هدف _
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 اين نداشتم انتظار. كردم حيرت بود، شده پارك مادربزرگم منزل مقابل در كه ساماني آقاي سيستم آخرين بنز اتومبيل ديدن از
 .بيايد ديدمان به روز موقع
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 بابابزرگ" جمله ذوق و شوق با كه حالي در ماندانا ".داده خود به را آمدن زحمت كه است مهم خيلي موضوع البد": گفتم خود با
 همانجا آويزان لوچه و لب با رسيد، نمي زنگ به دستش چون و رساند منزل در به را خود دو حالت به آورد، مي زبان بر را "اينجاس
 .ايستاد بالتكليف

 .سرد كالمش لحن و بود گرفته و عبوس اش چهره. گشود رويمان به را در خانجون تا كشيد طول مدتي

 يه با. زهرماره برج عين ش قيافه. اينجا اومده شده پا نيستي اونجا ديده كه بعد خودت خونه رفته اول. داري مزاحم مهمون كه بيا - 
 .طلبكاره ما از انگار. خوردش شه نمي عسل من

 :پرسيدم

 آمده؟ است وقت خيلي - 

 .رسيده راه از تازه نه - 

 نگفتيد؟ بهش كه چيزي - 

 چي؟ مثالً - 

 نامه؟ آن مورد در - 

 .نيس مربوط من به. بزن سرش به خودت خواي مي گلي هر برو. هنوز نه - 

 اتاق وارد وقتي. رفت باال ها پله از من از زودتر ماندانا. شد مي پذيرايي وي از باال ي طبقه در كه بود خاصي مهمان ساماني آقاي
 دست در و بود عروسك دستش يك در. زد مي بوسه هايش گونه به داشت و بود نشسته پدربزرگش زانوي روي او شدم، پذيرايي
 .شكالت جعبه ديگرش

 :گفتم و كردم سالم

 .آمديد خوش خيلي - 

 :گفت غضبي پر و تند لحن با و خواباند هم روي بر اخم حالت به را اش پيشاني هاي چين داد، تكان عصبي حالت به را پاهايش

 و مادر و خودش كه برده ياد از سامان انگار. است چطور حالت پدرجان بپرسد ازم نيست يكي كجاييد؟ شما است معلوم هيچ - 
 هفته دو. بدهد كارگرها نشان را خودش بزند، آنجا به سري بار چند اي هفته بايد الاقل و دارند سهمي كارخانه در هم خواهرش

 .است كاره چه او پس باشد، من دوش روي آنجا بار ي همه است قرار اگر. نيست پيدايش كه است
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 :گفتم و نشستم روبرويش

 .داريد خبر ازش شما الاقل كردم مي فكر. سفر رفته است هفته يك پنهان چه شما از - 

 گفتند زدم زنگ اش اداره به. دهد نمي جواب كه تان خانه تلفن. رفته كجا بدانم بايد چرا من ندارند، خبر ازش اش بچه و زن وقتي - 
. نيستي همراهش تو كه ست مرخصي چه اين! رفته كجا پس آورم، نمي در سر. خبري بي ازش گويي مي كه هم تو. گرفته مرخصي

 ركسانا؟ شده چي بگو راست. نيستم غريبه من. داريد هم با مشكلي نكند

 :دادم پاسخ و افكندم زير به سر

 .شد جدا ما از گرمي خداحافظي با و بود حال سر و خوب سفر رفت مي كه وقتي. نداشتيم مشكلي هم با كه حاال تا - 

 :پرسيد من به خطاب و گذاشت زمين پريد مي پايين باال آغوش در كه را ماندانا

 آمد؟ پيش مشكلي بعد مگر چي، بعد خب - 

 :گفتم و دادم تكان سر يأس عالمت به

 .دانم نمي- 

 مورد مرا آميزي سرزنش لحن با و نياورد طاقت نزند، حرفي كه بود كرده كنترل را خودش زحمت به لحظه اين تا كه خانجون
 :گفت و داد قرار خطاب

 جا همين دلتو سفره. بزن حرفتو. بگي خواي مي كي به پس نگي اون به اگه. نيستن غريبه كه ساماني آقاي. دونم نمي كه چه يعني - 
 .بيرون بريز توشه چي هر و كن وا

 قصه برايش داشت و بود اش تازه عروسك با بازي سرگرم ماندانا. نه يا بگذارم جريان در را او است صالح دانستم نمي. بودم دل دو
 :پرسيد اي عجوالنه لحن با شد، بيان براي ترديدم متوجه كه همين. بود تاب بي پسرش غيبت دانستن براي ساماني آقاي. گفت مي

 غريبه كه من ماكوبي، خانم قولِ به. گذرد مي چه هايم بچه منزل در بدانم كه است من حق اين. ركسانا زني نمي حرف چرا پس - 
 .هستم شوهرت پدر نيستم،

 :ناليدم بازم نيمه لبهاي ميان از ناچار به

 الاقل كردم مي فكر. برگشتم خالي دست با و رساندم آنجا به را خودم بدبختي هزار با. نبود آنجا اما زنجان، رود مي گفت من به - 
 .خواستم مي كمك ازتان و گرفتم مي تماس باهاتون حاال تا نبود خراب تلفن اگر. داريد خبر ازش شما
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 :پرسيد نگراني با

 .باشند داشته خبري ازش آنها شايد. چي فرامرزي و سودابه. رفته كجا پس! چه يعني - 

 :گفتم و دادم تكان سر نااميدي با

 .اند رفته كجا نيست معلوم هم آنها متأسفانه - 

 .زده غيبشان هم نفر دو آن بگويي خواهي مي نكند ؟!چيست آنها از منظورت - 

 .پدرجان است طور همين - 

 :كشيد فرياد و شد خيز نيم درجايش

 چه هايم بچه بدانم نبايد اصالً و هستم خرمن سر لولو من انگار! آورم نمي در سر است؟ خبر چه جا اين! شود مي مگر! چه يعني - 
 .آورده بارشان بد. ست قدسي تقصير. كنند مي كار

 .پدرجان نكشيد ميان به را او پاي. ندارد نقشي ميان اين در قدسي مامان - 

 هميشگي شاداب ركساناي آن تو. غمگيني سخت كه گويد مي من به چشمهايت ركسانا؟ كني نمي پنهان من از را چيزي مطمئني - 
 اين تا هايم بچه كه ندارد دليلي كنيم، زندگي هم با نتوانستيم قدسي و من اگر. كنم كمكت بتوانم شايد. بگو بهم را راستش. نيستي

 چه هر. است پر هميشه شان بانكي حساب. باشند نداشته زندگي در كمبودي آنها كه بود اين تالشم تمام. باشند بيگانه من با حد
 و خودم فكر به آخرش. كند حواله برايش كه سامان به دهم مي را قدسي مال بعد گذارم، مي كنار را دو آن سهم اول آيد، مي گيرم
 مي آنها به آنچه مقابل در. ديگر نقشهاي از جدا و برجسته شان نقش و هستند ام زندگي فصل سر سامان و سودابه. افتم مي شراره
 هايش نامه. است مادرش با سودابه دلهاي درد. ام نشنيده هرگز كه دارم را زبانشان از آميز محبت كالم يك شنيدن انتظار فقط دهم،

 فرامرزي با زندگي از دانم نمي حتي من ولي گذارد، نمي جا افتاده برايش كه اتفاقاتي از هم را واو يك حتي. است طومار يك او به
 .آمده پيش برايشان مشكلي چه و هستند كجا هايش بچه بداند دور راه فرسنگها از قدسي االن بسا چه. نه يا ست راضي

 :گفت غضبش و خشم به توجه بي و پريد كالمش ميان به خانجون

 داشته قبولش و ببينه مادرش جاي رو ديگه زنِ يه كه س بچه كدوم. بشه طور اين خواستين خودتون اما ساماني، آقاي بخشين مي - 
 به رو حق هم هميشه و بودن هم با خانم قدسي و شما مگوهاي بگو شاهد كردن باز زبون كه موقع همون از كه وقتي اونم. باشه

 .ظالم نه شه، مي واقع مظلوم كه هستن كسي اون طرف اونا. دادن مي مادرشون

 :پرسيد دلخوري با
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 منزل در دانستيد نمي كه شما. ماكوبي خانم نيست صحيح دور راه از قضاوت. مظلوم قدسي و بودم ظالم من كه است اين منظورتان - 
 ها همسايه تا بياورد در را صدايم و كند خراب را اعصابم. بيندازد راه صدا و سر تا گشت مي بهانه دنبال هميشه او. است خبر چه ما

 .مظلوم او و هستم ظالم من كنند خيال

 :گفت و آمد كوتاه خانجون

 بگو بهش. ساكتي چرا ركسانا، بگو بهش. كنن مي خيانت زنهاشون به كه هستن مردايي كل بلكه نبودين، شما فقط منظورم - 
 .رفته كجا شوهرت

 و بود هايش نوه و ها بچه به نسبت محبت و مهر از انباشته اش سينه كشاند، خواهد اينجا به را كار مادربزرگم عاقبت دانستم مي
 .كرد مي لبريزش راحتي به و ماند نمي باقي اسرار حفظ براي جايي آن در ديگر

 :پرسيد و شد خيره من به كنجكاوي با ساماني آقاي

 روي؟ مي حاشيه چرا. كجاست بگو خب - 

 :گفتم و آوردم بيرون كيفم را نامه. نديدم اقرار از غير به اي چاره

 و كردم پيدا پيراهنش جيب در را نامه اين وقتي. مأموريت رفته كه بودم خيال اين به دل ساده منِ. جان پدر دانم نمي خدا به - 
 .برگشتم درازتر پا از دست و رفتم زنجان تا افتادم راه دنبالش. داشتم سر به باطلي خيال چه فهميدم تازه خواندمش،

 من به و كرد تا را نامه لرزان دستهاي با. ساخت گلگون را هايش گونه غضب خونِ شد، خواندنش سرگرم و گرفت دستم از را نامه
 :گفت و داد

 دليلي كردم، اشتباهي يك من اگر. كردم مي پيدايش و گذاشتم مي مأمور بود الزم كه جا هر. سراغم نيامدي اول روز همان چرا - 
 .آبروريزي اين با و شكل اين به هم آن. كنند تكرارش هايم بچه كه ندارد

 و بازي زبان فريب و دلم ساده كه باشد خيال اين به خواهد نمي دلم فقط. كند مي چه و كجاست نيست مهم برايم ديگر - 
 نيستم حاضر كه مانداناست وجود است مهم برايم كه چيزي تنها. ندارد خارجي وجود سامان ديگر من براي. ام خورده را دروغهايش

 را بچه. هرزه زنِ آن و خودش ارزاني ثروت و مال. است ام زندگي گرانقيمت گوهر تنها او. ببيند صدمه ميان اين در قيمتي هيچ به
 .خواهم نمي چيزي ديگر. بدهيد من به

. زنيم مي را حرفهايمان و نشينيم مي رو در رو بعد كنم پيدايش بگذار ركسانا؟ كني نشيني عقب خواهي مي سادگي همين به - 
 را اش بقيه. بزني جدايي از حرف ندارد، مخاطبي هيچ كه نامه اين به تكيه با تواني نمي تو. آورد مي پشيماني عجوالنه هاي تصميم
 كس هيچ و زده غيبشان هم با آنها ي همه همزمان چرا و چيست ميان اين در شوهرش و سودابه نقش بفهمم بايد اول. من به بسپار
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 آمده پيش برايشان مشكلي ترسم مي و زند مي شور آنها براي دلم چيز هر از قبل كه بداني بايد. پدرم يك من. ندارد خبر ازشان
 .باشد

 .كند مي روشن نامه اين را سامان مشكل - 

 :گفت طعنه به خانجون

 واسه دلش بايد كه اونه اين. زنه مي شور واسش دلم گين مي شما وقت اون گذرونه، مي خوش داره پسرتون ساماني، آقاي بابا اي - 
 تازگي و س آلوده پايه و بيخ از اونجا. برگرده خونه اون به ركسانا ذارم نمي ديگه من. نيس فكر به اصالً كه بزنه شور اش خونواده
 .نداره

 :گفت و نياورد رويش به اما شد، مادربزرگم منظور متوجه ساماني

 سر. برسد دخترش و او به آسيبي گذارم نمي و هستم ركسانا طرف هم من. باشه كار گنه سامان اگر. آيد مي پيش چي ببينم بايد - 
 .بگيريد تماس من با داشتيد سامان از خبري اگر. رفته كجا او بپرسم فرامرزي كار محلِ روم مي بعد زنم مي منور به سري يك راه

 :گفتم و برخاستم پايش مقابل

 .بگذاريد جريان در را ما بياوريد دست به اطالعاتي توانستيد اگر. جان پدر طور همين هم شما - 
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 بال انگار.بودند كجا هام انديشه.نميكرد تراوش مغزم از نوشتن براي هم جمله يك و كلمه يك حتي.بود شده خشك دستم در قلم
 را ياريام قصد و بود كرده اختيار سكوت وفائياش بي از زخميام قلب هاي ناله.ميشدند دورتر و دورتر من از لحظه هر و داشتند پرواز

 .نداشت را شكستهام غرور گاليههاي و شكوهها آوردن كاغذ روي بر در

 .ماند باقي بيثمر سامان براي نامه نوشتن براي تالشم

 اتاق وارد ميرسيد مشام به تنش پيراهن از كه داغي پياز بوي با خانجوون.ميگرفت را پدرش ي بهانه داشت و بود شده نحس ماندانا
 :توپيد من به و شد

 ميكردي؟ كار چي چيه،داشتي قلم و كاغذ اون.ميكني كار چي داري معلومه هيچ.نميكني ساكت رو بچه اين چرا- 

 :گفتم و چسباندم ام سينه روي بر را سرش كردم بغل را ماندانا

 .مان خواب اتاق توالت ميز روي بگذارم ببرم و بنويسم نامه سامان براي خواستم مي- 
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 بزني؟ حرف باهاش نداري زبون خودت بشه؟مگه چي كه- :پرسيد و كرد تنگ رو چشمش

 .نشوم روبرو او با ديگر ميدم ترجيح- 

 در رو پدرش ميزارم،بايد من مگه.بكنه ميخواد غلطي هر كه بذاري خالي واسش رو ميدون ميخواي ميخواهي سادگي همين به- 
 .نوشتي ش واسه چي ببينم بخون حاال.بياري

 .كنم شروع طور چه نميدونم اصال و نميياد بخاطرم چيزي ميكنم فكر چي هر.هيچ هنوز- 

 حالش به خوش خيلي ديگه كه بياد بند زبونت همينطوري هم باهاش زدن حرف موقع اگه- :گفت و داد تكان سر و افكند باال شانه
 .بذاري دستش كف حقشو جوري چه شودي روبرو باهاش اگه كه باش فكر اين به كن جمع تو نگاري نامه بساط پاشو.ميشه

 .بابا- :گفت ميلرزيد شوق از كه صدائي با و برداشت شانهام روي از سر ماندانا برخاست كه در زنگ صداي

 .كنيم باز روش به رو در بريم باهم بيا- :گفت و پريد پائين آغوشم از سپس

 .نبود باغچه در شده كوت برفهاي و سامان ساز دست برفي آدم از آثاري ديگر.آفتابي و گرم هوا و بود جمعه صبح

 .نداشتم را برمك و بابك ديدن انتظار

 بابك؟ برگشتي موقع چه- :پرسيدم تعجب با

 حالت بپرسي ازش و بزني برمك به سري نبوديم ما كه هفته يك اين تو كردي فكر هيچ.نكنه درد دستت.زود صبح امروز همين- 
 .داري هم فاميلي اي برده ياد از كه ميگذرد خوش بهت خيلي ميشود معلوم.است چطور

 :گفتم شدم شرمنده غفلتم از

 .بودم گرفتار خيلي كن باور تست،ولي با حق- 

 .كردم تعجب خيلي ندارد خبر ازت اصال گفت برمك داري؟وقتي هم برادري بردي ياد از حتي كه قدر آن- 

 :گفت برمك

 .ندادي جواب زدم تلفن بهت خانم خديجه منزل از بار چند- 

 عزيز.نبود آسان شهر به آمد و رفت من براي هم بودي،شبها مدرسه تو كه روزها ببينمت،اما بيام ميخواست دلم.است خراب تلفن- 
 بابك؟ بودند چطور بچهها و
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 رفته؟ كجا سامان اينجايي،پس چرا.رسانند سالم و است خوب حالشان همه- 

 .ماموريت هميشه مثل- 

 كردم خودت،فكر ي خانه به رفتم اول-:گفت و دوخت نگاهم به را برندهاش و تيز نگاه ايستادند،بابك روبرويم حيات در همانجا
 .آنجايي

 بود؟ چه زنجان به سفرت جريان

 را زبانت نتوانستي هم باز سفارش همه آن از مستوره،بعد تو به لعنت- :شنيدم را افتادنش فرو و سينه درون را قلبم حركت صداي
 .داري نگاه

 :بكشم بيرون ميانش از را جمله اين توانستم تا دادم حركت را لبهايم بار چندين

 گفت؟ بهت چيزي مستوره- 

 ازش مگر.ميكند كار چه آنجا ببيني و بزني چوب رو شوهرت سياه زاغ رفتي تو كه داشتم خبر كجا از من است،وگرنه معلوم خوب- 
 زده؟ سر خالفي عمل

 بروي؟ سفر اين به تنهايي داد اجازه بهت چطور خانجون ميكنم تعجب

 :گفت كه شنيدم سرم پشت از را بزرگ مادر صداي

 بشين گفتم بهش گفتم بهش كه بس درآورد مو زبونم.ميكنه ميخواد دلش كاري هر سفيد چشم دختر اين.شدم حريفش من مگه- 
 .تو بياين.ايستادين سرما تو اينجا چرا.جون بابك ساخته چقدر امونتداري ميدونه خدا.ميري كجا جات سر

 :گفت و كرد سالم بابك

 دست اختيارش و كرده شوهر ديگر كه است درست.شدم حالي چه زنجان بود رفته تنهايي ركسانا گفت مستوره وقتي نميدانيد شما- 
 .برگشت چرا و رفت چرا نيست معلوم اصال.نداشت را سفر اين به رفتن حق صورت هر در نيست،ولي ما

 :گفت و كرد اشاره من به خانجون.دادند لم كرسي زير و شدند اتاق وارد

 .شه گرم بدنشون بيار بردار داغ چاي يه شون واسه برو- 

 خواهد ماجرا شرح به رفتنم محض به و داد نخواهد مجال كه دانستم مي.بگذارم تنها بزرگم مادر با را آنها نميخواست دلم
 .نداشتم اطاعت از غير به اي چاره پرداخت،ولي
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 آنچه ي همه مو به مو داشت كه ميشنيدم را صدايش دور از.سوزاندم جوش آب با را دستم و شد پرت حواسم چاي ريختن موقع در
 .ميكرد بازگو بود شنيده كه را

 به و بيابم خلوتي ي گوشه ميخواست دلم.ساخت لبريز نعلبكيها درون به را استكانها در شده ريخته چاي و لرزيد دستم در سيني
 .ميكشيد،كنم را انتظارم آينده در كه آنچه و بود داده روي آنچه به انديشيدن از خالي را مغزم اطرافيانم چشم از دور تا بگريزم آنجا

 .بود عروسكهايش و عروس ي كالسكه با بازي سرگرم كرسي طرف يك در و بود گرفته را سوغاتيهايش ماندانا

 :گفت طعنه به و انداخت چاي سيني به نظري خانجون

 يادش از پذيرايي و ريختن چاي كه معلومه باشند خدمتش در سينه به دست نوكر و كلفت شده،وقتي عادت بد سامان ي خونه تو- 
 .ميره

 كنار و گذشتم كرسي روي را سيني.ميرسيدند نظر به متفكر و داشتند زير به سر دو هر.بود پريشان و گرفته برمك و بابك ي چهره
 .نشستم كرسي زير ماندنا

 :گفت آن نوشيدن حال در و ريخت نعلبكي درون را چاي بابك

 .چيست جريان ببينم بخوانم من بده كرده پا به را آتيش اين كه را نامه آن- 

 .شدند خواندنش سرگرم و كردند خم سر دو هر بابك و برمك.دادم دستش به آوردم را نامه برخاستم معطلي بي

بود شده خراش پر ناخنهايم فشار از دستهايم كف. 

 ركسانا؟ ميفهمي چي نوشته اين از- :پرسيد و برداشت سر بابك باالخره

 .است كاري خيانت و پست مرد سامان كه- 

 كه اي دفعه يك اين ظرف كه است درست.ميĤورد پشيماني عجوالنه توست؟قضاوت شوهر به خطاب نامه اين همين،كجاي فقط- 
 .است، هوسراني دنبال كه نميشود دليل اين نرفته،ولي ماموريت به ادعايش برخالف و نرسيده ازش رفته،خبري سامان

 .است بودار كمي مساله اين من نظر به.زده غيبشان موقع همان هم فرامرزي و سودابه ميگويد خانجون كه همانطور اگر

 :گفت و پريد دايياش كالم ميان به كنجكاوي با و برداشت بازي از دات ماندنا جمله اين شنيدن با

 اينكه چي؟يعني يعني بودار.بودار عمه رفتن سفر گفت مامانم به هم داريوش سودابه،عمو عمه ي خونه ميرفتيم داشتيم كه ديروز- 
 ميده؟ بد بوي
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 .رفت فرو آن عمق تا و شكافت را نگاهم تيزي نوك خنجر چون بابك ي خيره نگاه

 :پرسيد تندي لحن با

 دادي اجازه خودت به چطور.ركسانا بزن شد؟حرف پيدايش اينجا است؟چطوري كاره چه واست اين ميگويد؟داريوش چه ماندانا- 
 نامزد از غير به پناهي شوهرت لغزش اصطالح به اولين با و شده زنده دلت در گذشته هواي دوباره بكشي؟نكند ميان به را او پاي

 ..بكشد اينجا به كار نداشتم اي؟انتظار نيافته سابقت

 وقوع كه اي بود،فاجعه فاجعه يك اين.بدهد دايياش تحويل و باشد كرده حفظ خود ذهن در را جمله آن عين ماندنا ميدانستم بعيد
 داشتم؟ برايشان توضيحي چه.ميشد محسوب پدرم وصيت و قرارها و قول به زدن پا پشت مانعي به ما ي خانواده در آن

 از را اصلي مشكل داريوش نام آمدن ميان به.ميكشيدند را پاسخم انتظار و بودند شده براق طرفم به سه هر برمك و خانجون،بابك
 .برد ياد

 .را او ميدانستند،نه كار خيانت مرا اصل در و نميانديشيدند سامان خيانت به آنها از كدام هيچ لحظه آن در

 درد من دست- :گفت و آمد زبان به طاقت بي بزرگم مادر.كشيد آتيش به را هايم گونه و سخت سوزان را ديدگانم آب دلم سوز
 پسره اين هم زنجان سفر تو معلوم كجا از.ميكني آبرويي بي داري تو و نشستم خيال بي اينجا كه بگو منو.ام امانتداري اين با نكنه

 كن؟ مون راحت و كردي غلطي چه بگو كلم يه.نميزني حرف چرا.نبوده همراهت

 همراه به ديگري سوال پاسخ هر.نداشتم را مقابلشان در مقاومت قدرت ديگر كه بود رسيده جايي به كار.بود فايده بي حاشا
 در هم با او و من هاي دل درد.نداشتم برادرم ديدگان به نگريستن قدرت.خانجون نه و داشت مي بر سرم از دسر بابك نه.ميĤورد
 .خانه همين جلوي در رودخانه كنار بار آخرين و حقوقي خيابان در مان منزل خاكي و تنگ كوچه

 حفظ داشت،بخاطر سر به را سودايش كودكي زمان از كه دختري با ازدواجش از پوشي چشم و دلش تمناي به او زدن پا پشت
 قسم و من با قرارهايش و قول و بود بردرمان قاتل پسرشان كه عموم ي خانواده به كردن پشت و خانوادگي اعتقادات و ارزشها
 .نداشت را شيرين نام آوردن زبان بر قصد هرگز هم خودش كه طور نياورم،همان زبان بر را داريوش نام هرگز كه دادنم

 آن ظواهر،عكس كه حالي ميكند،در اشتباه كه بفهمانم بهش ميتوانستم چطور.باشد عهدم شكستن شاهد كه بود اين از نتيجه حاال و
 .نيندازم قلم از چيزي ماجرا شرح در كه نداشتم آن از غير به اي چاره.ميكرد ثابت را

 دم و داشتند سخنانم به گوش آميز مالمت نگاهي و الود غضب ي چهره با سكوت در برمك و بابك ميپراند،اما مزه گاهي خانجون
 .نميزدنند

 :لرزاند را وجودم اي زلزله چون بابك شدم،فرياد ساكت كه همين
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 چه پدرمان وصيت و آورده ناكام رامك سر باليي چه داريوش برادر كه ببري ياد از راحتي اين به توانستي ركسانا،چطور تو بر واي- 
 و ببري پناه بهش موقعيتي چنين در كه نداشتي ديگري فاميل برادرت قاتل ي خانواده از غير به شده خراب شهر اين توي بود؟يعني

 با و بري زنجان تا بشي،همراهش سابقت نامزد ماشين سوار دادي اجازه خودت به داري،چطور شوهر زن يك تو.بخواي كمك ازش
 شوهرت براي توجيهي چه مورد اين در نخوابيديد،اما اتاق يك در باهم كه است درست.برساني صبح به را شب هتل يك در او

 از و بگيرد را دستت دارد برسد،حق گوشش به موضوع اين نكرده خداي اگر.را تو من و ميداني كار خيانت را سامان داري؟تو
 كن،بيا جمع وسايلتو برو شو ركسانا؟بلند كردي كار چه ميداني هيچ.كند محروم دخترت ديدن از را تو بيندازد،حتي بيرون خانهاش
 خيابانها توي تنهايي نميگذرم كنم،ديگر قلم را پايت شده حتي.ميايام بر من نميĤيد بر ات عهده از خاجون اگر.خودمان منزل برويم

 .كند زنده دلت در را گذشته ديده،عشق خيانت و شكسته دل زن يك به كمك ي بهانه به او و بروي، داريوش با قرار بيفتي،سر راه

 .ندارد را خيالي چنين بيچاره بابك،آن نكن اشتباه- 

 ي حلقه دادن پس ميدانم و ميشناسم تو از بهتر را عمويم پسر من.چيست تو به كمك از قصدش كه بگويي من به خواهد نمي- 
 .ميزاني سامان با زندگي در نامرادي و شكست از دم ميشنود كه ميبرد،وقتي لذتي چه دارد حاال و زده بهش اي ضربه چه نامزدي

 .كن نيست،باور اينطور اصال- 

 گفتم؟ چي نشنيدي مگر.شد خواهد داده،چه آن به گلي دسته چه دخترش بشنود عزيز اگر ميداند خدا.كردي باور كه اي ساده تو- 

 :گفت بابك به خطاب تندي لحن با خانجون.برويم كن جمع وسايلتو پاشو

 .نميخوره تكون اينجا از نكنه روشن اونو تكليف و برنگرده تا رفته سپرده من به شو بچه و زن سامان.ميزارم من كجا؟مگه- 

 و ميكشم زنجيرش به من آنجا.ميكند بخواهد دلش كاري كرده،هر پاره افسار.نمييايد بر دختر اين ي عهده از شما خانجون ولي
 .بخورد تكان نميگذرم

 تاحاال اگه.باشين مواظبش ميتونين تون يكي مدرسه،كدوم ميره روزا كه هم برمك.مياي شب بازار ميري صبح كه تو جوري چه- 
 كار چي باهاش ميدونام اين از ناقصه،بعد عقلش هنوز فهميدم كه حاال.عاقله ميكردم فكر كه بود اين واسه نگرفتم رو جلوش

 روشن تكليفشو مياد ميشه پيداش روز يه رفته اي داره جهنّم هر شوهرش باالخره.بذاره بيرون خونه اين از پاشو تنهايي نميزارم.كنم
 .نيست مربوط من دانيد،به خود ديگه موقع اون.ميكنه

 :گفت بابك به خطاب برمك

 بود نشده سامان از خبري هنوز برگشتند،اگر مشهد از رودابه و عزيز وقت هر.بماند اينجا فعال است ميگويد،بهتر راست خانجون- 
 .خودمان منزل ميبريمش و دنبالش مياييم
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 :گفت و كرد بزرگم مادر به رو آشكاري ميلي بي با بابك

 پاي ديگر باره يك بشنوم اگر ميداند خدا بزنم،ولي حرفي ندارم جرات هم شما حرف روي بماند،اما اينجا نيستم راضي كه من- 
 گفتم؟ چي شنيدي ركسانا كن گوش خوب.ميريزم را آبرويش خانهشان در جلوي رسيده،ميروم طرفا اين داريوش

 .آورده سرم باليي چه سامان بدانند عمو زن و عمو نميخواهد دلم ميريزي،چون را خودمان آبروي موقع آن- 

 :گفت تمسخر به آميخته لحني با و زد پوزخندي

 نگفته؟ آنها به چيزي داريوش ميكني خيال تو يعني- 

 .نميزند حرفي و نميكند تر لب مقبلشان در مطمئنم.است تودار چقدر ميداني و ميشناسي را او تو- 

 .دارد صحت حد چه تا ادعات كه كرد خواهد ثابت آينده- 
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 نظر به گرفته و عبوس بودند، مانده نهار براي وي اصرار به كه برمك و بابك چهره كند آبكش برنج تا رفت آشپزخانه به خانجون
 .نداشتند من با گو و گفت به ميلي و رسيد مي

 مي الاليي عروسكش براي لبي زير اي آهسته صداي با داشت بود، شده اتاق سنگين جو و هايش دايي بدعنقي متوجه كه ماندانا
 .خواند

 زد، مي برق شادي از ديدگانش كه حالي در و گذاشت زمين بود، خوابانده زانو روي كه را عروسك برخاست، كه در زنگ صداي
 :گفت

 .باباس ديگه اين_

 :گفت بودم شده خيز نيم كه من به خطاب سردي لحنِ با بابك

 .بنشين تو كنم، باز را در روم مي من_

 :گفت و دويد دنبالش به ماندانا

 .جون دايي يام مي باهات منم_

 .دوختم حياط به چشم و چسباندم پنجره شيشه به را ام بيني نوك. بود بيهوده و عبث اميدي خوش، خبر يك شنيدنِ انتظار روزها آن
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 آبِ در و گريخت مي دستم از داد، مي تكان دم لغزاني ماهي چون آوردنش، چنگ به محض به ام خوشبختي كه بود بار دومين اين
 .شد مي ناپديد زندگي روان

 جدايي كه اين فكر از. دويد مي در طرف به داشت خيزكنان و جست ماندانا. نبينم را آرامش روي هرگز كه بود اين من قسمت شايد
 .جهد بيرون سينه از تا برداشت خيز هراس و وحشت شدت از قلبم شود، او از جدايي باعث سامان از ام

 حالت به آشفته چهره و رو و پشت چادر لنگه، به لنگه هاي كفش با بابك به توجه بي شد، گشوده منور روي به در كه اين محض به
 :زد صدا مرا بلندي صداي با و رساند ساختمان داخل به را خود دو

 كجايين؟ جون خانوم ركسانا_

 قابل غير و تلخ واقعيتي با رويارويي از و يافتم نمي خود در را شنيدنش آمادگي. داده رخ ناگواري اتفاق كه داد مي گواهي قلبم
 .داشتم هراس تحمل

 :پرسيد نگراني با آميخته و آميز تحكم بالحني و آمد بيرون آشپزخانه از خانجون

 زني؟ مي فرياد چرا خبرته، چه_

 :پرسيدم داشتم، وحشت پاسخ شنيدن از كه حالي در و رساندم راهرو به را خودم بدهد، پاسخي منور كه اين از قبل

 پريشاني؟ قدر اين چرا شده، چي. هستم اينجا من_

 :گفت و كوفت سينه به مشت افتاد، گريه به

 يه حتي باال، طبقه رفت راست يه. خونه اومد آقا پيش ساعت دو. اومده دخترش و خانوم سر به چي دونه مي خدا. تركه مي داره دلم_
 منتظر پايين همون. هستند كجا دخترش و خانوم پس بپرسم ازش و برم دنبالش نكردم جرأت. منور چطوره حالت نگفت بهم كلوم
 رو كمدها كشو. رفت مي طرف اون طرف اين خواب، اتاق تو داشت كه شنيدم مي پاشو صداي. ياد مي پيش چي ببينم تا موندم
. شد تموم طاقتم ديگه. بود دستش ساك يه و بزرگ چمدون يه پايين اومد وقتي. بست مي دوباره بعد دقيقه چند و كشيد مي بيرون
 جلوشو. بودم كن وِل من مگه اما نشنيده، صدامو مثالً كه راه اون به زد خودشو »هستن؟ كجا جون سپيده و خانوم پس« پرسيدم ازش

 از داره خانوم ركسانا. رفته كجا نيس معلوم م سامان آقا. رفتن كجا اونا بگين بهم سپيده جون به رو شما كه دادم قسمش و گرفتم
 دنبالش» .شه مي پيداشون باالخره رفتن كه جا هر دونم مي چه من«داد جواب غيظ با و زد كنار دستمو اعتنايي بي با. كنه مي دق غصه
 فكر. رفت و داد گاز فرمون، پشت نشست و ماشين عقب صندلي رو كرد پرت رو چمدونا عجله با اما كنم، التماسش دوباره كه رفتم
 خانوم؟ ركسانا اومده اونا سر به چي كنين مي
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 نگاهش خيره آشپزخانه در جلوي مبهوت و مات دست به كفگير خانجون. من سر پشت برمك و بود ايستاده منور سر پشت بابك
 .نداشت را اظهارنظر قصد كس هيچ. كرد مي

 :پرسيدم و خارج بهت حالت از. آمدم خود به كم كم. بود دوخته من به چشم درآمده حدقه از ديدگان و باز نيمه دهان با منور

 برد؟ خود رابا چيزهايي چه نفهميدي_

 :گفت شرم به آميخته لحني با و افكند زير به سر

 پولهاي و جواهرات طال كشوي در هم ديدم خوابشون، اتاق تو رفتم آقا رفتن از بعد. بگم كشم مي خجالت. فضوليه خانوم راستش_
 .نمونده توش چي هيچ ديگه و آقا سندهاي و پولها كشوي هم بازه، خانوم

 :پرسيدم ناباوري با

 ؟!برده را اش همه آقا كني مي فكر يعني_

 اينا خانوم گفت مي بهم الاقل كاش. بود جاش سر چي همه اومدنش از قبل! بردم من پس باشه، نبرده اون اگه بده، مرگم خدا وا_
 .چيه وسط اين من تكليف و هستن كجا

 :داد پاسخ من جاي به بابك

_شود مي پيدايش زود يا دير باشد، جا هر. برگردد خانم بماني منتظر و بنشيني جايت سر محكم كه است اين تو تكليف. 

 خونه؟ برگردن ندارن خيال ديگه البد برد، خودش با هم خانومو پولهاي و جواهرات و طال آقا چي واسه پس_

 .شود مي روشن چيز همه زود يا دير كني حوصله و صبر اگر_

 :پرسيد و پرداخت كردنش برانداز به خانجون

 ست؟ لنگه به لنگه كفشهات و كردي سر رو و پشت چادرتو چرا حاال_

 ترسم مي ديگه. رسوندم اينجا به خودمو جوري چه و پوشيدم چي نفهميدم اصالً كه بودم ترسيده انقدر. بزرگ خانوم راستش_
 .بمونم خونه اون تو تنهايي

 :گفت تمسخري پر و تند لحن با مادربزرگ

 زندگي ي همه بخواد دلش صاحبخونه بلكه. تون خونه نيومده كه دزد اي، بچه مگه زني؟ مي چيه حرفا اين گنده زنِ آخه! چه يعني_
 .چه تو به بيرون، ببره خونه از كنه جمع شو
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 بدم؟ چي خانومو جوابِ من بزرگ، خانوم آخه_

 .اي كاره چه تو. بيار بردار رو چيزا اين برو گفت شوهرش به خودش شايد! حرفا چه وا_

 هم با اونا دونم مي بعيد من. نزد خانوم لباسهاي كمد به دست و برد خودشو لباسهاي فقط چمدون اون تو آقا چون. ممكنه غير_
 .باشن

 كفش به ريگي كه ست فرامرزي اين بفهماند من به خواست مي زباني بي زبان با انگار. ديدم خود متوجه را بابك آميز مالمت نگاه
 .سامان نه دارد،

 :گفتم و كردم منور به رو. بود زود قضاوت براي هنوز

 .خواهرت پيش برو شب ترسي، مي اگر_

 .بهتره بخوابه، من پيش بياد شبا مستوره بدين اجازه شما اگه. بذارم تنها رو خونه تونم نمي من. جون خانوم نه_

 .آنجا بيايد او يا او پيش بروي تو كه كند نمي فرق من براي. است خودت ميلِ_

 .بكنيم تونيم مي كار چه ببينم شما خونه رم مي سر يه من االن پس_

 نشده؟ درست تلفن_

 .كنين دعا واسم. رفتم من خُب. نه كه هنوز_

 :گفت خانجون

 .برو بعد بخوري، مشهد سوقات شيريني با بيارم واست چايي يه بشين برو كجا حاال_

 .خداحافظ. ندام اشتها ممنون، نه_

 :گفت و شكست را سكوت بابك رسيد، گوش به حياط در شدن بسته صداي كه همين

 .سامان نه اوست، خود هم نامه آن مخاطبِ بسا چه و ست فرامرزي سر زير آتشها ي همه كه من نظر به. خانم ركسانا شنيدي_

 .فرامرزي پيراهن جيب نه شده، پيدا او پيراهن جيب در نامه آن چه براي و است كاره چه سامان مورد اين در پس! كنم نمي باور_

 با او نهار از بعد و بوديم خانجون مهمانِ ما كه جمعه روز همان درست يعني. شده متوسل برادرش به و كرده پيدايش سودابه شايد_
 داري؟ شك هم هنوز. گويي مي چه ها رفته، خواهرش سراغ به رفت بيرون خانه از مهم كار بهانه به عجله آن
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 نگرفته؟ من با تماسي هيچ مدت اين در چرا پس. نيست آسان قبولش. دانم نمي_

 بگيرد؟ تماس توانست مي چطور بود، خراب تلفن وقتي_

 .بزند زنگ پدرش به توانست مي_

 همراه افتادي راه نگذاشته، بيرون خانه از پا بيچاره آن هنوز تو وقت آن. بگيرد قرار جريان در ساماني آقاي خواست نمي شايد_
 است؟ بخشش قابل خطايت اين تو نظر به يعني بدهي؟ شوهرت به داري جوابي چه حاال. رفتي زنجان به سابقش رقيبِ

 :دادم پاسخ و نرفتم بار زير

 گويي مي تو كه آنچه نيست؟ پيدايشان آنها و اينجاست او چرا پس اند، رفته فرامرزي دنبال اگر آخر. نيست معلوم چيز هيچ هنوز_
 .نيست آسان قبولش و واقعيت نه است، گمان و حدس يك

 :گفت و آمد خشم به سماجتم از

 متهم را شوهرت و شوي شوكه نامه آن ديدنِ از كه دهم مي حق بهت من است؟ آسان گويي مي تو آنچه قبول فقط تو نظر به يعني_
 من آمد نمي پيش فرامرزي و سودابه رفتنِ موضوع اگر حتي. كرد مي را فكر همين بود تو جاي هم ديگري زنِ هر. كني خيانت به
 نمي تأييد وقت هيچ را ات بعدي نادرست هاي تصميم و آمد پيش اين مقابل در العملت عكس ولي شدم، مي عقيده هم باهات هم
 خطاي بزرگترين كه داريوش با شدن همسفر بدتر همه از. نداشت اي كننده قانع دليل هيچ و بود خام و ناپخته سفرت به اقدام. كنم

 هيچ. شناسند مي را شوهرت و تو محل كسبه همه كه خياباني در ماندانا همراه به كنارش در زدن قدم و آيد مي حساب به ات زندگي
 كني؟ مي عام و خاص رسواي را خودت كار اين با نكردي فكر

 :گفتم اي رنجيده لحن با

 بابك؟ كني مي بزرگ خيلي را موضوع تو_

 كه بودي شاهد خودت. ديد خواهي زودي به را تصورت اين نتيجه. آيد مي افتاده پا پيش و ساده تو نظر به فقط. هست هم بزرگ_
 نداشته توقع. گرفتم قرار ماجرا ي همه جريانِ در نرسيده راه از من كه طور همان. ماندانا نه دارد، نگه را زبانش توانست مستوره نه

 .بماند پنهان سامان چشم از خالفت عمل باش

 سرزندگي و باشد گناه بي سامان خواهم مي خدا از من. خطاكاريم ما از يك كدام نشده معلوم هنوز چون. نيست درست قضاوتت_
 كنارش در زندگي از و كردم احساسش وجود تمام با بلكه نكردم، لمس فقط را خوشبختي من سال پنج اين تمام در. برگردد اش
 هم را اين است بهتر. بنشانم او جاي را ديگري مرد توانست نخواهم هرگز بكشد، جدايي به كارم روز يك اگر حتي. بردم لذت
 دوباره تواند نمي هرگز و گفتم بهت هم با دل و درد موقع در پيش سال شش كه است همان داريوش به من احساس كه بابك بداني
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 قبول را واقعيت اين و ندارد ازم را توقعي چنين هم او شدم متوجه و گفتم هم خودش به را اين. باشد داشته ام زندگي در نقشي
 را شيرين حالِ ازش وقتي. شد نخواهد پررنگ هرگز كه محوي سايه. هستم دور اي گذشته از اي سايه فقط برايش من كه كرده

 .بماند مجرد هميشه براي دارد قصد و رود نمي ازدواج بار زير كه داد جواب پرسيدم،

 :گفت مالمتي پر لحن با و پريد كالمم ميانِ به

 چيزهايي مورد در و كني لوث را قضيه آن بكشي، پيش را موضوع اين نيست الزم. است مربوط خودشان به آنها خصوصي مسايل_
 . ندارد تو و من به ربطي كه بزني حرف
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 نتيجه به و بچينم هم كنار بود افتاده هفته آن در كه را اتفاقاتي توانستم نمي كردم مي هرچه. داد قرار تأثير تحت مرا بابك سخنان
 .برسم خواستم مي كه اي

 او، داد مي نشان كه شواهدي هم و كرد مي ثابت را آن عكسِ نامه آن هم كه حالي در بدانم، گناه بي را سامان توانستم مي چطور
است نرفته مأموريت به ادعايش برخالف. 

 مي مرا چهارچشمي زندانبانش كه بود تاريكي و تنگ زندان چون اش، گشاده هاي پنجره و باز دل حياط وجود با خانجون ي خانه
 .بيابم منزل از خروج براي اي بهانه يا كنم خطا پا از دست مبادا كه بود مواظبم و پاييد

 هر و شد مي تبعيدگاهم مادربزرگم منزل كه بود بار دومين اين. داشتند فشار تحت را ام سينه و بودند آغوشم هم هايم دلتنگي
 .بود داريوش اش باني و باعث دوبار

 .داشت عهده به نقشي هم او تنگنا آن در صورت هر در اما بدانم، مقصر قضيه اين در را وي خواست نمي دلم

 :گفت و داد دستم به را كاموا و بافتني ميل دوباره خانجون

 .بباف دخترت واسه گردن شال يه گوشه يه بشين بكشي، آه و بشيني پنجره پشت كه اين جاي به_

 :گفتم و زدم پس را دستش زاري بي با

 .ندارم را اش حوصله اصالً نه، واي _

 .اومدن در آب از زرد تو تاشون دو هر كه هات مرده كشته اون از يكي يا خورده گربه تو حوصله! چيه _

 :گفتم آشكار نفرتي و حرص با
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 .تاشون دو هر به لعنت _

 مي وا خنده به لباتو گاه داره، پايين باال زندگي. كردن شكسته دل رو تو كه فرستم مي لعنت اونا به خودت مثل منم. آمين الهي _
 هم ولي خونه، مي الاليي و گه مي قصه واسشون خوشه، عروسكهاش با وقتي. بيني مي رو ماندانا. ياره مي چشمت به اشك گاه كنه،
 كه بينه مي خواب داره انگار لباشه، رو لبخندي چه كن نگا بيا پاشو. گيره مي آبغوره و تركه مي بغضش افته مي باباش ياد كه چين

 تو چي، تو. داره شيريني خواب چه ببين. آورده سوقاتي واسش خوشگل بازيهاي اسباب و انداخته گردنش به دست برگشته پدرش
 آورده؟ سوقاتي واست و برگشته سامان كه بيني مي خواب هم

 .لرزاند مي وحشت از را قلبم كه آشفته خوابهاي و بينم مي كابوس شبها فقط من. نگذاريد سرم به سر بابا، اي _

 .سراغت يان مي شن مي كابوس شبا كني، مي بيداري تو كه فكرايي همون _

 :زد صدايم و كرد بيرون سر مستوره مان خانه خوابِ اتاق پنجره از _

 كجايين؟ جون ركساناخانوم _

 بدون و گذاشتم زمين بر بودم، گرفته دست به مادربزرگم زور به كه را بافتني ميل. رسيده سامان از خبري كه داد مي گواهي قلبم
 :پرسيدم و رساندم حياط به را خود گرم باالپوش

 مستوره؟ شده چي _

 :داد پاسخ لرزاند، مي را صدايش كه شوقي با آميخته

 سامان آقا تا خودتون خونه بيايين شما گفته گرفته تماس باهاش خانوم سودابه گفت زد زنگ منور االن همين. شده درست تلفن_
 .بزنه حرف باهاتون بتونه

 :گفتم و برگشتم بود ايستاده سرم پشت كه خانجون طرف به بالتكليفي با

 نه؟ يا بزنم حرف باهاش بايد شما نظر به. بزند تلفن بهم ديگر دقيقه چند تا است قرار سامان. خانجون شنيديد_

 اگه. ت خونه برو بپوش گرم لباس يه. شده بيزار خونه از كه چيه دردش ببيني بزني حرف باهاش بايد. عقل بي دختره معلومه خب_
 .شده خبر چه بگو برگرد زود بعدش. چيه جريان ببينم اومدم مي باهات منم نبود خواب ماندانا

 و زد مي صدايش آن از نيمي. بود ساخته نيم دو به را قلبم ترديد و شك. بياورم زبان بر را نامش ديگر نداشتم خيال كه بردم ياد از
 .راند مي خود از را او نفرت با ديگر نيم

 :گفتم ام، چكمه و پالتو پوشيدن حال در
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 .نيستم بردار دست نكنم، روشن او با را تكليفم تا. آيم نمي كوتاه سادگي اين به_

 :گفت طعنه به و داد كش را لبهايش گوشه آميزي تمسخر خنده

 چه ره مي يادت و شي مي خود بي خود از بشنوي، صداشو تا. پايينتو هم ديديم، تو باال هم. دختر نكن بازي تياتر واسم خود بي_
 .كني رنگ منو خواد نمي برو. بودي كشيده واسش هايي نقشه

 :گفت منور ديدنم محض به. بودند ايستاده در جلوي خواهر دو هر

 خودم كه كشيدم جيغ خوشحالي از چين هم. دادن بهم رو دنيا انگار. شدم حالي چه شنيدم خانومو سودابه صداي وقتي دونه مي خدا_
 مي فكر ساده منِ. بذارم ميون در باهاس آقارو اومدن جريان شدم مجبور. ش خونه برگرده زودتر كردم التماس بهش.ترسيدم
 بگو بهش. كجاست خانوم ركسانا« پرسيد بعد» .نگذره ازش خدا. پست شرف بي«  گفت فقط اون اما شه، نمي باورش خانوم كردم
 شدم كرايه سوار خودم بعد و دادم خبر مستوره به تندي» .زنه مي زنگ بهش سامان آقا ديگه ربع يه تا باشه منتظر خودش منزلِ
 .شه مي خبر چه ببينم كه خواهرم پيش اومدم

 هستند؟ كجا نپرسيدي_

 يان مي كي بگه بهتون اون شايد بپرسين، آقا از شما حاال. برميگرده كي نگفت بهم حتي. نداد درستي جواب ولي پرسيدم، چرا_
 .خونه

 :گفتم ها پله از رفتن باال حالِ در

 .دارم برمي خودم زد زنگ تلفن اگر_

 با. بودند خواب خمار انگار ساعت هاي عقربه. بود درست كردم، امتحان را گوشي. بستم سر پشت را در و شدم خواب اتاق وارد
 .رسيدند مي ها دقيقه به و گذشتند مي شتاب بي و تأني

 .ام زندگي شيرين كام كردن تلخ براي بود زهري چون و داشت قرار تخت روي خورده تا و شده اتو سامان كذايي پيراهن

 و حقوقي خانه زيرزمين در يا خانه همين جلوي در رودخانه كنار و اتاق همان در آنجا بودند؟ كجا ام سرمستي و سرخوشي روزهاي
 انگشتانم ناخن با را خاك كدام و گشتم مي دنبالشان به بايستي مي ويرانه كدام در داشت؟ راه عمويم منزل حياط به كه حياطي ايوان
 بيابم؟ شان كدام يك از اثري الباليش در شايد تا زدم مي پس

 :گفت مي كه شنيدم را سامان صداي و برداشتم را گوشي شتاب با. كشيد بيرون خيال عالم از مرا تلفن زنگ

 .ركسانا سالم_
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 .هيجان از عاري و بود سرد كالمم لحنِ

 .داري هم اي بچه و زن افتاد يادت كه عجب چه. سالم_

 .بودنم زنده بهانه و هستيد من چيز همه ماندانا و تو. كنم نمي فراموش هرگز كه ست چيزي اين_

 :كشيدم فرياد بلند صداي با

 هرزه زن يك به را ما راحتي به و نداري پدرت از كمي دست هم تو كه فهميدم حاال. كنم نمي باور را حرفهايت ديگر. دروغگو_
 .فروختي

 .باشي نداشته ام وفاداري در شكي شرايطي هيچ در بودم خواسته ازت! اي شده ديوانه مگر زني؟ مي حرف چي از_

 كردم؟ پيدا پيراهنت جيبِ در عاشقانه سراپا نامه آن مثلِ معتبري سند وقتي حتي_

 مي سعي كه است روز چند. داد خواهد توضيح برايت را چيز همه سودابه برگرديم كه وقتي. كن باور نبود من به خطاب نامه آن_
 ترسيدم مي. شدم مي ديوانه داشتم. خواهرم منزل تلفن نه و داد مي جواب خودمان منزل تلفن نه ولي بگيرم، تماس باهات كنم

 .باشد افتاده برايتان اتفاقي

 نزدي؟ تلفن پدرت به چرا_

 .شود كنجكاو و گيرد قرار مسايل بعضي جريان در او خواستم نمي چون_

 .بودي دلتنگ برايمان چقدر كه دهد مي نشان غيبتت. ات خانه به گشتي برمي بودي ناراحت خيلي اگر_

 است؟ چطور ماندانا. گذاشتيم سر پشت را سختي روزهاي چه و گذشت ما بر چه اينجا داني مي چه تو_

 قدم وقت هيچ ديگر نداشتم خيال. دارد حالي چه او كه كند مي فرقي چه تو براي. گيرد مي را ات بهانه و كند مي گريه روز و شب_
 .بگذارم خانه اين به

 .كنم ترك را آنجا بايد كه هستم من اين بيفتد اتفاقي ما بين باشد قرار نكرده خداي اگر. من خانه نه توست، خانه آنجا_

 .رفتي دلت دنبالِ به مأموريت بهانه به و كردي ترك كه_

 بودم موقعيتي در موقع آن متأسفانه اما كرد، خواهي فكرهايي چه تو زدم حدس مانده، جا پيراهنم جيب در نامه آن فهميدم وقتي_
 چيز همه فرصت سر بگذار و كن اعتماد من به. داد نمي جواب خانه تلفنِ. شد ميسر تماس كه وزماني بگيرم تماس توانستم نمي كه
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 همان به هم هنوز. شد عاشقت و سپرد تو به دل رودخانه كنار آنجا كه ساماني همان هستم، سامان همان من. دهم توضيح برايت را
 .ركسانا بده فرصت بهم. گيرم نمي آرام نكنم حل را او مشكل تا و شده مشكل دچار سودابه. دارم دوستت و هستم عاشقت اندازه

 دليل زنجان به نرفتنت و است من دست در ات وفايي بي سند. نيست آسان برايم باورش بينم مي كنم مي فكر چه هر. توانم نمي_
 از گذارد نمي نكني روشن را تكليفم و برنگردي تو تا گفت و نگذاشت خانجون ولي برگردم، مادرم خانه به خواستم مي. آن اثبات
 .بخورم جنب آنجا

 .بگيرم تحويل خودش از بايد و ام سپرده بهش هستيد ماندانا و تو كه را جواهراتم ترين گرانقيمت من چون اوست، با حق_

 هستيد؟ كجا حاال. كنم نمي باور چون نريز، زبان من براي_

 .چالوس بيمارستان_

 چي؟ براي! بيمارستان_

 توانيم نمي دهيم، حركت را او ندهند اجازه تا. ديده صدمه بيشتر همه از سپيده. شديم زخمي و كرديم تصادف چالوس جاده در ما_
 .برگرديم تهران به

 است؟ بد خيلي حالش يعني_

 داشتيم و بود ما تصادف شاهد كه شرفي بي آن. گذشت بخير اما باشد، كرده مغزي خونريزي ترسيدند مي. شده رفع خطر نه،_
 مي كجاست؟ ماندانا. نرسد بهش دستم مگر. گريخت مان چنگ از اش بچه و زن حالِ به توجه بي و خيال بي كرديم، مي تعقيبش
 .بشنوم را صدايش و بزنم حرف باهاش خواهم

 .كنم بيدارش نيامد دلم. خوابيده خانجون منزل كرسي زير_

 را صدايش تا اينجا بياورش. شود مي بيدار حتماً موقع آن تا. زنم مي زنگ يازده ساعت دوباره من. است صبح نيم و نه ساعت االن_
 دهي؟ مي قول. بشنوم

 .سامان نشده حل هنوز من مشكل اما شود، مي خوشحال صدايت شنيدن از چقدر دانم مي چون نه، كه چرا البته_

 .خداحافظ فعالً. آورد خواهم برايت اثباتش براي را داليلم و كنم مي حلش برگردم وقتي_

 سامان قضيه اين در گفت مي كه بود بابك با حق شايد. رسيد نمي گوش به صدايي ديگر خط طرف آن از. لرزيد مي دستم در گوشي
 .نبود آسان برايم باورش هنوز ولي ست، فرامرزي به خطاب نامه آن و است گناه بي

 .نباشد تماسم منتظر ديگر و برگردد قزوين به خواستم مي ازش و گذاشتم مي ميان در داريوش با را موضوع بايد
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 :گفت شنيد كه را صدايم

 زني؟ نمي زنگ چرا. هستم تماست منتظر است روز چند_

 .نباشي تماسم منتظر ديگر و قزوين برگردي بايد تو. گذاشتم سر پشت را پرماجرايي روزهاي_

 :پرسيد تعجب با

 شده؟ چي مگر چرا_

 :گفتم و پرداختم ماجرا شرح به

 .است گناه بي سامان كه رسم مي نتيجه اين به دارم كم كم و دهد مي گواهي فرامرزي عليه بر شواهد همه_

 :گفت تفكر اي لحظه بدون

 در ام دوباره حضور كه اين از. دهم مي بابك به را حق و ندارم سودابه شوهر خيانت در شكي هم من شنيدم، ازت كه حرفهايي با_
 مرا. شوم دردسرت باعث خواست نمي دلم. متأسفم بگيري، قرار فشار تحت برادرت و خانجون طرف از شد باعث ات زندگي
 ديگري احساس هيچ محبت و مهر از غير به من اما است، نفرت و كينه از انباشته ما به نسبت ات خانواده قلبِ است درست. ببخش

 خيابان در كه برفي روز آن در توانستم مي چطور آخر. بگذار من جاي را خودت. كنم نمي حس شما تك تك به نسبت قلبم در
 چون نرسد، سامان گوش به موضوع اين اميدوارم. بروم خودم كار دنبال به و كنم رها تنها موقعيتي چنين در را تو زد، نمي پر پرنده

. كني پيدايم تواني مي شماره همين با صبح شنبه پنج هر ولي قزوين، گردم برمي من. شد خواهد بدتر هم اين از وضع صورت آن در
 .هستم نگرانت دور راه از باش مطمئن. بگير تماس باهام آمد پيش مشكلي اگر

 .خداحافظ. شوم روبرو آمدهايش پي با بايد هم خودم و آوردم وجود به خودم كه ست مشكلي اين. باشي نگرانم خواهد نمي_
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 هم با دو هر و دويدند طرفم به اند ايستاده گوش كجا نبود معلوم كه مستوره و منور آمدم، بيرون خواب اتاق از اينكه محض به
 :پرسيدند قرار بي و كنجكاو

 گردن؟ برمي موقع چه بودن، كجا _

 :دادم پاسخ ها پله از رفتن پايين حال در
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 بزند زنگ دوباره سامان است قرار يازده ساعت. اينجا بياورم خودم با را ماندانا روم مي من. شود مي پيدايشان ديگر روز سه دو تا _
 .كند صحبت دخترش با كه

 :گفتم و دادم مستوره به را آن آوردم، بيرون كيفم از اسكناس بسته يك سپس

 .باشيم نداشته كسري و كم برگشت آقا وقتي كه كند خريد مقدار يك تا بهش بده را پول اين كجاست؟ محرم _

 .نشنيدند من از درستي جواب اما بگيرند، اربابشان سفر مورد در بيشتري اطالعات بتوانند شايد تا آمدند دنبالم حياط درِ جلوي نا

 .داشت برنمي سرم از دست. كشيد نمي بيرون ماست از را مو تا دانستم مي. كنم چه مادربزرگم با دانستم نمي

پرسيد تابي بي با و گشود رويم به را آن بفشارم، زنگ ي دكمه روي بر را دستم اينكه از قبل. بود كرده كمين در پشت: 

 نااهل؟ يا راهه به سر شوهرت فهميدي باالخره گفت؟ چي سامان بگو، زود شده، چي _

 .شوم مي كالفه دارم. خانجون دانم نمي _

 كردي؟ مي چيكار داشتي پس نزدي، حرف اگه بود، چي ش نتيجه زدي، حرف باهاش اگه. چيه حسابش حرف! چه يعني _

 :گفتم و كردم گرم كرسي منقل حرارت با را ام زده يخ پاهاي

 .ريخته هم به را سودابه و من زندگي شيرازه و خانواده اين جان به افتاده خوره عينِ نامه آن نيست، ها سادگي اين به موضوع _

 چي تو و گفت چي اون كن تعريف اول از. كني شيرفهم منو نيستي بلد تو يا م كودني شاگرد من يا. آرم نمي در سر حرفات از _
 گفتي؟

 اي كلمه شد مي مگر اما داد، خواهد لو را مقابل طرف راحت خيلي و گيرد نمي جا آن در حرفي هيچ. است كوچك دلش دانستم مي
 .گذاشت باقي ناگفته را

 .پرداخت اظهارنظر به بالفاصله و شنيد را سخنانم

 زنجان رفتي افتادي راه داريوش با فهميد اگه. كني نيگا شوهرت روي تو خواي مي طوري چه حاال. برسه دادت به خدا واي _
 بدي؟ بهش خواي مي جوابي چه دنبالش،

 .نگوييد سامان به مورد اين در چيزي شما كنم مي خواهش _

 :گفت و افكند باال شانه دلخوري با. ورچيد لب
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 دهنش تو حرف كه خودت فضولِ و سرتق دختر ش دومي مستوره، اولش. گند مي ديگه اوناي نگم، من. فضولم مگه چه، من به _
 تهمت يك و هزار و كردي پاره افسار گذاشت، بيرون تهرون از پاشو شوهرت كه همين. مونه نمي پنهون ابر پشت ماه. شه نمي بند
 توني نمي اي بهونه هيچ ديگه حاال. كردي مي رو روزي چين هم يه فكر بايد موقع اون. كني خالص خودتو كه بستي بهش بهتون و

 .يام برنمي ش عهده از من ببر، خودت با بگير هم زنتو دست گفتم مي بهش سفر رفت مي داشت كه موقع همون بايد. بياري واسش

 :گفتم و دادم قرار گوشهايم روي را دستم

 را فكري همان شوهرش جيبِ توي نامه آن ديدنِ با بود من جاي كس هر خب. گرفت درد سرم. زنين مي حرفها چه خانجون واي _
 .كردم من كه كرد مي

 گم مي بهش برگشت وقتي. زدي تو كه بزنه كارايي اون به دست و دنبالش بره سابقش نامزد با افتاد نمي راه تو مث ولي آره _
 .نرو گفتم زنت به كه بس آورد در مو زبونم

 .نگوييد او به چيزي شما شد قرار اما _

 جاش تو داره شده، بيدار ت بچه پاشو. زنم مي حرفامو منم خب شنيد، ديگه كساي از كه بعدش گيرم، مي دهن به زبون اولش _
 .بگيره آروم دلش بلكه كنه، صحبت پدرش با بره كن ش آماده بعد بده، شو صبحونه نشده نحس دوباره تا خوره، مي وول

 كشيد، مي را انتظارم آنچه از. پريد مي پايين باال و زد مي نفس نفس طور آن كه بودند كرده دنبالش انگار. بود ناآرام سينه در قلبم
 نخواهد را گناهانم هرگز سامان كه نداشتم شكي. بود شده پي در پي اشتباهات باعث عجوالنه، هاي گيري تصميم. ترسيدم مي

 .بخشيد

 در را گذشته شد مي كاش ميكردم؟ بايد كار چه. گيرد قرار نامه آن جريان در ساماني آقاي شد نمي باعث خانجون الاقل كاش اي
 و درد با همراه را ها تلخي و اشتباهات و ماندني و ساخت نشين ته را هايش شيريني آن زدن هم به موقع در و كرد حل حال

 .دورريختني و شناور رنجهايش

 :گفتم و كشيدم سرش بر كنان نوازش را دستم. كرد نگاهم و گشود چشم ماندانا

 بابات با خودمان منزل برويم است قرار كه شو حاضر بعدش. بخور تو صبحونه بشور، صورتتو و دست زودتر. دلم عزيز پاشو _
 .بزنيم حرف تلفني

 به كه را دستم. ساخت درخشان را خمارش ميشي درشت چشمان شوق و شور. پريد سرش از خواب جمله اين شنيدن محض به
 :گفت برخاستن حال در و گرفت بودم كرده دراز طرفش

 خونه؟ برگرده زودتر بگم بهش و بزنم حرف بابا با تونم مي من امروز يعني مامي؟ گي مي راست _
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 .توني مي عزيزم، آره _

 .تاب بي رفتن براي و بود ميل بي و عجول خوردن صبحانه موقع در

 :گفت و كرد نگاهم چپ چپ خانجون

 برين؟ بايد كجا بگي بهش شد كه سير بخوره، شو صبحونه كني صبر تونستي نمي _

 :گفتم و نينداختم تا و تك از را خودم

 .خورد مي خوب ناهار عوضش نيست، مهم _

 .بريم بشين حاضر زودتر خُب. داري آستين تو حرفي يه هميشه و موني وانمي جواب از وقت هيچ _

 :پرسيدم تعجب با

 ؟!آييد مي هم شما مگر _

 .چيه حسابش حرف پسره اين ببينم خوام مي. آم مي كه معلومه خب _

 .نگين بهش چيزي فعالً قسم، عزيز جون به رو شما خانجون واي _

 :پرسيد و كرد تنگ چشم

 .كنم آباد رو تو هاي خرابكاري كه اينه واسه بگم چي هر چيزي؟ چه مثالً _

 .برگشت كه وقتي براي باشد نه، حاال _

 :گفت و كشيد هم در ابرو

 .مونه مي منتظر زنه، مي زنگ دور راه از خدا بنده. شه مي دير داره بريم. كنم كار چي بايد كه بدي يادم خواد نمي _

 :گفت و پيچيد گردنش دور به را بافتني شال. پا به را هايش چكمه و كردم تنش را ماندانا پالتوي

 .كنه درست برفي آدم واسم بتونه بازم كه بياد برف دوباره برگرده، باباجون تا كنه خدا _

 به نوازش از دستي او و پرداخت بوييدنش به دم دادن تكان حال در. دويد ماندانا طرف به كنان پارس فيدل شديم، كه حياط وارد
 :گفت و كشيد سرش

 .كنم مي بازي باهات آم مي بعدش. كنه صحبت تلفني باهام خواد مي باباجون. فيدل دارم عجله االن _
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 :گفت و كرد جمع باال طرف به را چادرش بيزاري با خانجون

 نرفت فرو گوشش تو بيرون، بندازش. گلت دسته بچه جون به ميندازه مرض يك و هزار. نجسه سگ گفتم شوهرت به بار چند _
 ممكنه باليي چه كه نيس ت حالي اصالً و كني مي نوازشش و ناز آري، مي در بازي فرنگي هي اون، عين شدي هم تو. نرفت كه

 .بياد سرتون

 دوستش حاال ولي ترسيدم، مي ازش اول روزهاي. است تميزتر ما از. كنند مي حمامش روز هر. ست اهلي سگ اين خانجون بابا اي _
 .دارم

 :گفت زودگذر خشمي و عبوس چهره با

 .نه من از اما باشه، تميزتر شايد دادي دست از عقلتو كه تو از _

 :گفت و آمد باال ها پله از دنبالمان به مستوره

 .نشيم غافلگير ما كه آن مي روزي چه بپرسين آقا از خدا به رو شما _

 :گفت پرتمسخري لحن با و افكند باال ابرو خانجون

 .برگرديم ما تا بمون پايين همون تو. بشي غافلگير ترسي مي كه كني قربوني گوسفند و گاو خواي مي مگه _

 :گفت و برداشت را گوشي رفت، تلفن ميز طرف به ذوق و شوق با ماندانا شديم، كه خواب اتاق وارد

 .مامي نيس اينجا كه بابا پس _

 .برداري را آن بعد بزند، زنگ بايد اول. جايش سر بگذار را گوشي _

 .ماند منتظر و داد قرار چانه زير را دستش دو هر

 طاقت بي ماندانا. گرفت مي را منتظرين جان عوض در و باشد داشته را ايستادگي و مقاومت قدرت تا داد مي جان لحظات به انتظار
 :پرسيد مي بند يك و بود

 

 .بزنه زنگ رفته يادش بلكه شد؟ چي پس _
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 روي بر فشارشان بر و كردند بيرون سر هايم دلتنگي نشده، يازده ساعت هنوز كه دادم مي اش دلداري و كردم مي آرامش زور به
 شيشه رفت، آرايش ميز طرف به. درآمد گردش به اتاق در و برخاست. رفت سر كشيدن انتظار از ماندانا حوصله. افزودند قلبم

 :گفت و برداشت را سامان ادوكلن

 .باباس مالِ اين _

 زندگي سال پنج خاطرات بوي آشنايش، عطر بوي. پراكند فضا در را عطرش بوي و فشرد را شيشه سر كوچكش انگشتان با سپس
 گقت مي آنچه به حد چه تا و بود صادق گفتارش در حد چه تا اش، مهرورزي و عاشقانه نيازهاي و راز خاطره. بود هم با مان مشترك

 داشت؟ ايمان

 ماند؟ مي باقي هميشه براي بود، افكنده مان ميانِ در بدگماني كه اي فاصله خط يا برگشت، روزها آن به شد مي دوباره آيا

 بود؟ ما ي خانه آنجا ماجرا اين از بعد هم باز آيا اما كردم، مي آسايش و آرامش احساس خودمان خانه در چقدر

 زده ذوق گوشي برداشتن محض به. دويد سو آن به و كرد رها ميز روي را ادوكلن شيشه ماندانا برخاست، تلفن زنگ كه همين
 :كشيد فرياد

 .باباجون سالم _

 :بود رسا و بلند سامان صداي

 .زده لك برايت دلم. فدايت بابا. نازنينم خوشگل سالم _

 آيي؟ نمي چرا پس _

 كني؟ نمي كه شيطوني. گردم برمي ديگر روز دو يكي تا _

 .كني درست واسم ديگه يكي بايد برگشتي شده، آب برفي آدم نه، _

 .كنم مي درست برايت را آن از بزرگتر يكي خودمان ي خانه حياط توي حتماً _

 :پرسيد اي عجوالنه لحن با و كوبيد زمين بر را پاهايش

 كردي؟ دير قدر اين چرا پس _

 .گرديم برمي هم با همه هستند، من با هم سپيده و سودابه عمه. عزيزم داشتم كار _

 :گفت و نياورد طاقت باالخره. داد مي آزارش كه چرخيد مي سرش در مزاحمي فكر انگار. كرد مكث لحظه يك ماندانا
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 ده؟ مي بد بوي يعني چه؟ يعني بودار. بوداره هم با شما و سودابه عمه رفتن گفت مي مامي به عموداريوش روز اون _

 .شد نازل سرم بر بال چون ترسيدم مي آن از كه آنچه و كرد را خودش كار بچه اين باالخره. شنيدم سينه درون را قلبم سقوط صداي

 :شد دار خش و گرفته سامان صداي

 ديدي؟ كجا را عموداريوش تو _

 با اون فهميد بابك دايي وقتي. برگرديم تا موند منتظر همونجا بعد سودابه، عمه خونه دمِ اومد مامي و من با. مون منزلِ خيابان سر _
 .كرده اذيت رو مامي چرا كه كني دعواش رو بابك دايي بايد اومدي كه بعد. انداخت گريه به اونو و كرد دعوا مامي با خيلي بوده، ما

 :گفت خشن و تند لحني با سامان

 .مادرت به بده را گوشي _

 :گفت داد مي تكان تأسف با را سرش كه حالي در خانجون

 رسيدي؟ من حرف به حاال. ركسانا برسه دادت به خدا _

 :گفت من به خطاب كرده پا به آتشي چه بداند آنكه بي ماندانا

 .داره كار تو با بابا بيا _

 :زد فريا و نداد را سالمم جواب سامان

 يكي تو بدبختي همه اين ميان در. شوم ديوانه نمانده چيزي. كشد مي سوت دارد سرم. ركسانا نكردي كارها چه تو من غيابِ در _
 چي براي بگو اول. بودم نگرانت و زد مي شور برايت دلم چقدر غافل منِ. شود مي رو دارد يكي يكي دستت. جانم بالي شدي هم

 رويي چه با ديگر ببري؟ را آبرويم و بگيري را سراغم كارم محل و مهمانسرا بروي گفت بهت كي. داشتي كار چه آنجا. زنجان رفتي
 هفته يك بگويم كه كارم محل زدم زنگ تو با تماس از بعد صبح. كنند مي ام مسخره كنم؟ نگاه همكارانم صورت توي توانم مي

 يكي تو ما بين فقط« گفت اي مسخره لحن با صدايم، شنيدن محض به و برداشت را گوشي محسني. كنند تمديد را ام مرخصي ديگر
 بودم رفته كه گذشته هفته« داد پاسخ »چيست منظورت« پرسيدم ازش تعجب با »آمدي در آب از زرد تو حاال كه بودي راه به سر

 خواست مي و گرفت مي را تو سراغ دربان از داشت كه ديدم را چهارشانه اي قهوه چشم جوان يك اداره در جلوي مأموريت، زنجان
 كنارش تو زنِ كه شد آبي فورد ماشين يك سوار ديدم و كردم تعقيبش چشم با برود برگشت وقتي. نه يا اي آمده آنجا به بداند

 حتماً داشت؟ كار چه آنجا ركسانا. است غيرممكن. نزن مفت حرف« توپيدم بهش. نبود باور قابل برايم حرفهايش. »بود نشسته
 ام ديده اشتباه من تو قول به تازه. باشم كرده اشتباه ندارد امكان« گفت اطمينان با و نرفت بار زير محسني اما» .اي ديده عوضي

 وقتي و كرده جو و پرس موردت در و رفته آنجا به جوان همان قبلش گفت بهم رفتم آنجا به شب وقتي كه چي مهمانسرا سرايدار
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 صبح از كني؟ حاشا خواهي مي هم باز حاال چي حاال» .ست آبي فورد ماشين همان توي هم زنت كه ديده دور از او گشته برمي داشته
 را آبرويم تا آنجا رفتي تو. داد را جوابم كوتاه جمله يك با ماندانا حاال و كيست جوان آن پرسم مي خودم از دارم بند يك حاال تا

 بيرون چنگش از را او كه مردي چنگ از را سابقش نامزد تا بود آورده گير مناسبي فرصت كه غريبه مرد يك با هم آن بريزي،
 مي را تو و من محل اهلِ و كسبه همه كه خياباني توي افتادي راه جوان همان با بعد كه بود كم آبروريزي آن بياورد؟ در آورد،

 من به لعنت بزني؟ ناروا تهمت بهم و بگذاري صفحه خواهرم و من سر پشت. كني نياز و راز باهاش دخترت چشم جلوي تا شناسند
 غافل نگذاشته، باقي قلبت در اثري و توست نوجواني دوران ازهيجانات محوي خاطره داريوش پنداشتم و كردم باور را حرفهايت كه
 روز و شب و شدم عاشقش كه نيستي ركسانايي آن برايم ديگر تو. بيابي گذشته عهد تجديد براي فرصتي بودي منتظر كه اين از

 توصيه به وقتي. نبودم فارغ خيالش از اي لحظه كشيده، صالبه به را سودابه و من روح و قلب كه مشكالتي و حوادث دار و درگير حتي
 براي و اي داده آب را بند تو هم آنجا دانستم زدم، زنگ گردد، مي خواهرم و من دنبال در به در گفت مي كه پدرم به محسني
 كه را معصومي و زيبا چهره ديگر حاال. اي داده نشان را نشان و نام بي نامه آن خودت خيانت و گناه روي بر گذاشتن سرپوش
 ديگر و مرد سودابه براي فرامرزي كه طور همان. ست آلوده و سياه چقدر كه بينم مي را درونت بلكه بينم، نمي شدم عاشقش
 به چه داني مي هيچ. كند صدايت مادر ماندانا اين از بعد دهم مين اجازه هرگز و مردي من براي هم تو ندارد، خارجي وجود برايش

 آوردي؟ من و خودت روز

 :گفتم و كردم قطع را حرفش

 آتش رقيب وجود تصور و نامه آن خواندن. داشتم تو به كه بود عشقي كشاند زنجان به مرا كه نيرويي آن. سامان كني مي اشتباه تو_
 به تو فهميدم مي بايد. شد حريفم مگر اما. بگيرد را جلويم كرد سعي خيلي خانجون. فهميدم نمي را خودم حال اصالً. زد جانم به

 مي كه بودم اي باخته مفت و خورده شكست زن بلكه نبودم، خودم لحظه آن در. اي كرده تركم هميشه براي يا اي رفته مأموريت
 نمي پر پرنده خيابان در. نداشتم هراسي راه مشكالت از و ديدم مي خطر در را ام خوشبختي. است طرف سرسختي رقيب با پنداشت

 توانستم تا رفتم كلنجار خودم با خيلي. رسيد راه از تصادفي داريوش. آمد نمي گير قطار ايستگاه به رفتن براي اي وسيله هيچ و زد
 .شوم سوار و كنم غلبه ترديدم بر

 :گفت و نداد من به را صحبت ادامه فرصت

 هرگز ديگر و گيرم مي ازت را ماندانا برگردم كه وقتي. ست كافي خيانتت اثبات براي جا همين تا. بشنوم را اش بقيه خواهم نمي_
 .بياورد زبان بر را تو نام دهم نمي اجازه

 :گفت و قاپيد دستم از را تلفن گوشي خانجون

 زنجان، بره خواد مي گفت بهم وقتي پنهان چه تو از. كرده اشتباه ركسانا. نبودي عجول قدر اين كه تو. سامان نزن جوش خود بي_
 حريف ولي بشم، بيابون گرگ حريف شايد شناسي، مي من از بهتر خودتو زنِ كه تو اما نرو، گفتم بهش كه بس آورد در مو زبونم
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 نوشته، كن خراب خونه ي ورپريده كدوم دونم نمي كه نامه اون. فهميد نمي خودشو حالِ اصالً. زد مي پرپر داشت. نشدم دختر اين
 يك وقتي گفت بهم مستوره كه بعد. تنگه دلش نداره تو دوري طاقت چون كردم مي گمون موقع اون. بود زده جونش به آتيش
 دختر اين. خرابه كجا از كار فهميدم تازه شده، حالي به حالي اون دفه يه داده خانومش به درآورده تو پيرهن جيبِ از رو تاشده كاغذ
 راحت خيالت شده، سبز راش سر دفه يه كجا از شده گور به گور دونم نمي كه ناكام رامك قاتل برادرِ اون پيش نه توس، پيش دلش
 يه طاقت طفلي اين نه چون گيري، مي ازش شو بچه كه نكن تهديدش خود بي. كنه نمي عوض اون مثه تا صد با رو تو موي يه باشه
 از. كشيد آتيش به رو شما زندگي نسنجيده حرف يه با جوري چه نفهميد اصالً كه بسته زبون دختر اون نه داره، شو بچه دوري لحظه
 .شي مي پشيمون كه نكن ويرون تو زندگي آباد خونه مردم حرف واسه نصيحت، تو به من

 :گفت و كرد آرام را صدايش لحن خانجون احترام به

 به را ام زندگي ي همه من. سوزد مي كجا از دلم بفهميد و كنيد درك مرا حال بايد شما. ماكويي خانم نيست سادگي اين به موضوع_
 من به خطاب اصالً كه ارزش بي نامه يك خاطر به او وقت آن. نداشتم ازش ديگري انتظاري هيچ وفاداري از غير به و ريختم پايش
 را آبرويم دارد، شوهر ركسانا بود برده ياد از انگار كه شعور بي پسره آن همدستي با و زد گانه بچه حركات چنين به دست نبود،

 صحبت شما با مورد اين در و رسم مي خدمت تهران برگشتم وقتي. گذشت ازش سادگي اين به بشود كه نيست چيزي اين. ريخت
 .خداحافظ. كنم مي
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 موقع در كه را دلم هاي ناله صداي تا بردم فرو بالش روي بر را لبهايم. شد نمي خوابم بستر هرگز ديگر كه نهادم تختي روي بر سر
 همان داشتم اطمينان كه مستوره گوش به ام هق هق و هاي هاي صداي و كنم خفه گلو در شد، مي فرياد به تبديل سينه از خروج
 .نرسد ايستاده گوش برها و دور

 .داد نوازش را هايم گونه هايش، بوسه و شد حلقه گردنم دور به ماندانا گرم و كوچك دستهاي

 خفه صداي با بود، تاب و تب در گريه شدت از داشت تكيه چشتم به كه نرمش سينه درون گرمش و كوچك قلب كه حالي در سپس
 :گفت اي گرفته و

 اون كه دونستم نمي من آخه كرد؟ دعوات زدم، من كه حرفي اون بخاطر بابك دايي مث هم بابا نكنه. مامي كني مي گريه چرا - 
 .نكن گريه ديگه مامي؟ باشه. گفت بهت چي داريوش عمو نگم كي هيچ به ديگه اين از بعد دم مي قول. بديه حرف

 همراه به ديدگانش لحظه ان در كه ببندم شرط بودم حاضر اما ، ديدم نمي را خانجون چهره و فشردم مي بالش بر را صورتم هنوز
 .خنديد مي شيطنت با لبهايش
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 :گفت اي كننده دلگرم لحن با

 نشه باورت. ده مي آب بندو زود و شه نمي بند دهنش تو حرفي هيچ من مث. برده مادربزرگش به زاده حالل اوالد دفه اين - 
 كارا اين از ديگه دفه كه بگيره چشم زهره ازت خواد مي. كنه مي ولت سادگي اين به مگه. ره درمي تو واسه جونش سامان ركسانا،
 .نكني

 چه خودم با. آمد مي باال سختي به نفسم. چكيد مي رويم و سر از عرق درشت هاي دانه. بودم كرده تب من يا بود گرم اتاق دانم نمي
 ام؟ زندگي و خودم با كردم،

 ماشين سوار توانستم مي نه و شكست مي پايم خوردم زمين برفها روي كه موقع همان كاش اي. بكشد اينجا به كار گذاشتم مي نبايد
 بعدي؟ قدمهاي يا قدم اولين بود؟ اشتباه كارم كجاي. بروم زنجان به نه و شوم داريوش

 .ام داده دست از را او كه داشتم اطمينان گشت، خواهد باز سويم به سامان زود يا دير گفت مي كه خانجون تصور برخالف

 خيانتم و وفايي بي اثبات براي تنهايي به ام، داشته وي به احساسي چه قبال دانست مي كه مردي با يعني ، داريوش با شدن همسفر
 .نداشت امكان مغزش از فكر اين كردن بيرون براي تالشم و بود كافي

 براي اقدام واعق در اش، رسوايي باعث و است سامان خيانت پنداشتم مي كه اي نامه داشتم دست در با ، زنجان به سفر براي اقدامم
 .بود شده خودم خيانت اثبات

 حال در كه را هايم گونه اش شده غنچه لبهاي با تا كوشيد مي و كرد مي خم گردنم روي بر را سرش كشيد، موهايم به دست ماندانا
 .كند لمس داشت، تكيه بالش به گريستن

 :گفت بود، مهرآميز مالمت عين در كه لحني با خانجون

 خودشو داره. سوزونده آتيشي چه دونه نمي كه طفلكي كنو بچه اين دلِ به خون كم. رسي نمي جايي به گرفتن آبغوره با بسه، ديگه - 
 تا كرد تقال و شد سوار پشتت رو كوچيكش پاهاي با كه بس. كنه ماچت و بده جا بغلت تو خودشو بتونه كه اين واسه كنه مي هالك
 آستين زيادي تو داره، حق سامان. باش اون فكر به نيستي خودت فكر به. افتاد توان از كنه، بلند بالش رو از تو سر بتونه بلكه

 بيرون خونه از پاشو شوهرش اجازه بدون كرد مي جرات زني كدوم ما زمونِ آخه. رسيده زمون آخر دوره انگار. بودي شده سرخود
 من زد، نمي حرفي اگر. داشتي الزم گوشمالي يه منم نظر به. رفتي او كه وضعي اون با اونم. سفر بيفته راه كه اين به برسه چه بذاره،
 بيچاره دوباره چطوري دوني مي خمارت چشماش اون با تو مونه نمي جوري اين اما ديگرون، به برسه چه غيرته، بي گفتم مي يكي
 اين. قوزباالقوز واسش شده هم تو كاري ندونم. ناراحته خواهرش بدبختي براي خيالش كم االن. بياري دست به دلشو و كني ش

 هنوز بدونه كه ت سينه به بچسبون تو دختر سر. كن پاك اشكهاتو پاشو. برداره قدمي چه و بكنه بايد كار چي كه حيرون مونده وسط
 .نيستي دلگير ازش و اونجاس جاش
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 از را ام زندگي بنياد داشت و بود جاري وجودم درون كه سيلي. بگيرم را اشكهايم ريزش جلوي بتوانم كه بودم آن از تر سوخته دل
 .بود داده قرار هدف را هايم گونه سيالبش و نداشت را نشيني عقب قصد ها سادگي اين به كند، مي جا

 :گفتم و چسباندم سينه به را سرش ، گرفتم آغوش در داشت، گردنم به دست پشن از كه را ماندانا برداشتم، سر

 .دارم را تو فقط من ديگر حاال. ام زندگي ي همه عزيزدلم، - 

 : افزودم دل در سپس

 دارم؟ چه ديگر بگيرند، من از را تو اگر - 

 .رسيد مي گوش به آوار زير از كه را هايش ناله صداي هم و شنيدم را قلبم آور فروريختن صداي هم ، اتفاق اين تصور از و

 :گفت و افكند ام گريه از سرخ ديدگانِ به نظري خانجون

 به و كن جمع تو كوزه كاسه پاشو. بياره بار به پشيموني بعدش كه كنه نمي كاري عاقل آدم آخه. آوردي خودت روز به چي ببين - 
 قلم از رو چيزي باشه يادت فقط. خودمون خونه بريم بردار دخترت و خودن واسه پِرت و خرت و لباس مقدار يه كارا اين جاي

 چيزي يه. اينجا بياي بيفتي راه خواست دلت وقت هر نتوني اين از بعد و نياد عقل سر پسره اين ها زودي اين به شايد چون نندازي،
 برداشتي؟ طال،جواهراتتو بري، بزني بغلت زير

 :گفتم حسرتي پر لحن با

 .ندارد اهميت برايم اصال چيزها اين دهم، مي دست از را خودش وقتي. است سامان مالِ. نيست من مالِ آنها نه، - 

 .اون مالي چيزايي ،چه توس مال چيزايي چه دوني نمي شوهرت با زندگي سال پنج از بعد هنوز عقلي، بي كه اين براي - 

 .نبرم بيرون اينجا از گرانقيمتي چيز دهم مي ترجيح - 

 از تمام سالِ پنج كه بود محيطي به نگاه آخرين اين شايد. درآوردم گردش به اتاق اطراف در را نگاهم حسرت با ديگر بار يك
 .كرد مي مسموش داشت بدگماني بوي اكنون و رسيد مي مشام به محبت و مهر بوي فضايش

 آن. داد دستم به و آورد بيرون سامان پيراهن جيب از را نامه آن مستوره كه رسيد مي روزي به و گشت مي بر عقب به زمان كاش
 بخواهم توضيح ازش بعد برگردد، سفر از تا ماندم مي منتظر كشم، تباهي به را ام آينده عجوالنه تصميم يك با كه اين جاي به وقت
 .چيست جريان كه
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 ناپديد زدن هم به چشم يك به و داد مي قرار هدف را صورتم ريخت، مي بيرون ديدگانم از كه اشكي قطرات با همراه ام خوشبختي
 ام كاشانه از كندن دل. خاست مي بر ام زده تفت هاي گونه از كه را آتشي نه و كند سرد را دلم آتش توانست مي نه اما شد، مي

 .بود مشكل كندن جان اندازه به درست

 :پرسيد صبري بي با خانجون

 ري نمي چرا. بريم بيايي بايد نخواي بخواي گذشته، استخاره از كارت. كني مي دست اون دست اين چرا هستي؟ چي معطل چيه؟ - 
 كني؟ جمع وسايلتو

 :دادم پاسخ بيگانه و بود ناآشنا هم خودم براي كه اي گرفته صاي با و كشيدم آهي

 شما منزل در بازي اسباب و لباس كافي اندازه به هم ماندانا. ندارم الزم ديگري چيز ام، برده قبل دفعه كه چيزهايي آن از بيشتر - 
 .دارد

 :افزودم گريه با سپس

 .بماند من پيش او بگذارد سامان نيست معلوم تازه - 

 گشنگي از داره دلم كه بريم برو. برداره لجبازي از دست و بياد پايين شيطون خر از پسر اين شايد خدا اميد به نزن بد نفوس - 
 دادي، خوردمون به كاري ندونم با او كه خوراكي اين با. كردم درست بادمجون مسماي شدم پا زود صبح عشقي چه با. ميره ضعف
 .شه مي مون كوفت امروز ناهار

 

 :پرسيد تابي بي با مستوره آمديم، پايين كه ها پله از

 بيان؟ قراره گفتن؟كي چي آقا - 

 :داد پاسخ تندي لحن با و رفت در كوره از خانجون

 .بمونه اونجا كه نرفته. آد مي البد شد تموم كه كارش پرسي، مي چته؟چقدر - 

 :گفتم آرامي صداي با كنم، اش شكسته دل خانه آن ترك لحظه آخرين در نميخواستم چون

 .خداحافظ فعال. بزن سر بهم داشتي كاري اگر. شود مي پيدايش ديگه روز دو يكي - 

 توقع او از كه فيدل اطوار و ادا پر هاي پارس به توجه بي شديم، كه حياط وارد. كرد نمي رهايم و بود چسبيده محكم را دستم ماندانا
 .بود داده سگش به اي وعده چه كه برد ياد از و ساخت پنهان من پالتوي زير را سرش داشت، توجه
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 .است باريدن آماده دوباره رسيد مي نظر به و بود گرفته ماتم دلم با همراه هوا

 مادربزرگم به و ايستادم همانجا.زد دامن اندوهم بر سامان، با ام آشنايي آغاز شيرين خاطرات هجوم رسيديم، كه رودخانه كنار به
 :گفتم

 .آيم مي بعدا من خانه، برويد ماندانا با شما - 

 :گفت و كرد تنگ چشم

 بري؟ خواي مي كجا بشه؟ چي كه - 

 .بمانم تنها كمي يك دارم نياز.  روم نمي جايي كنيد باور. بزنم قدم رودخانه كنار كمي يك خواهم مي فقط.  كجا هيچ - 

 :گفت پر توپِ با

 عقل گمونم به. كرده هم تو اخمهاشو هوا دوباره كه بيني مي. زدنه قدم وقت چه سرد هواي اين تو آخه. دختر شدي جني تو كه با - 
 .سرت به زده و پريده ت كله از

 :افزود و كرد تقليد را صدايم لحن سپس

 دلت اگه. بريم بيا. بزني حاال كه زدي سرت به گلي چه داشتي تنهايي به نياز كه دفه اون! حرف شد اينم.  دارم تنهايي به نياز - 
 نه، رودخانه، كنار اما كن، خالي دلتو عقده همونجا خلوته، و دنج واست كه خونه ديگه جاي هر يا پستو، يا باالخونه، تو برو گرفته،
 .بشم روسفيد برادرت پيش بذار الاقل شدم، روسياه سامان پيش كه بار اون. دادم بابك به قولي چه نرفته يادم

 .كند مي خطر احساس حدي چه تا و گذرد مي چه كوچكش قلبِ در دانستم نمي. كشاند خود دنبال مرا و كشيد را دستم ماندانا

 پشت جاد دورنماي. ناممكن آن از گذر و بود بست بن بودم، نهاده آن در قدم اشتباه به كه اي راهه بي زندگي، جاده خم و پيچ در
 .بست مي را برگشت راه و پيچيد مي خود به مار چون هم سرم

 

41 

 .آمد مي مان سراغ به كسي نه و رسيد مي خبري سامان از نه. ساخت مي زهرآگين را ام زندگي جام انتظار تلخِ روزهاي

 موقع در كه تهديدهايي يادآوري با و شد مي روشن كوچكش مغز در خطري چراغ بسا چه. گرفت نمي را پدرش بهانه ديگر ماندانا
 مادر كنار در طعم توانست نخواهد هرگز ديگر او بازگشت از بعد كه داد مي را هشدار اين بهش بود، شنيده من با اش تلفني مكالمه
 .كند حس را بودن
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 اش، كودكانه شيرين زبان با و پلكيد مي دوروبرم دلم آوردنِ دست به براي. ماند نمي پنهان كنجكاوش ديدگانِ از اندوهم و حزن
 درهم را اش پاره تكه ابرهاي دلتنگي روز چند از بعد آسمان. گذشت مي سامان با تماسم آخرين از روز سه بود، ام دلجويي درصدد
 عريان هاي شاخه كه نگذشت ديري و شد تار و تيره هوا. پوشاند را اش آبي سطح اي پارچه يك سياه لكه صورت به و فشرد

 .ماندند مستور برف از پوششي زير در درختان

 به ديگر بار يك شد مي يعني كرد، مي يادآوري بهم زندگي در را هايم دلبستگي خالي جاي حياط، در ماندانا برفي آدم خالي جاي
 زد؟ بوسه آن بر و كشيد بيرون خاك خروارها زير از را خاكسترش بازگشت، بودم نهاده سر پشت حسرتي هيچ بي كه روزهايي آن

 :پرسيدم خانجون از تابي بي با و كشيدم آهي

 نگرفته؟ ما از سراغي و آمده نكند آيد؟ نمي چرا پس - 

 :گفت و كرد تنگ چشم خواباند، هم روي بر را اش پيشاني هاي چين

 پيداش حاالها حاال كن دعا پس. ماندانا سراغ آد مي باشه برگشته اگه باش مطمئن بره؟ برداره تو بچه بياد كه هستي چي منتظر - 
 .نشه

 .بگيرد من از را او بگذارم است غيرممكن - 

 گيري؟ مي جلوشو چطوري كني؟ مي كار چي مثالً - 

 :گفتم كنان هق هق و پوشاندم دستهايم با را صورتم

 .كنيد كمكم شما. شوم مي ديوانه دارم. دانم نمي - 

 .كردي گير اي مخمصه بد تو چون ركسانا، كنه كمكت خدا - 

 :گفت و زد صدايم زده ذوق داشت، حياط به چشم پنجره پشت كه ماندانا

 .كنه درست ديگه برفي آدم يه واسم دوباره تونه مي برگرده، بابا وقتي. آد مي برف داره ببين بيا مامي - 

 ام سينه گوشه يك در مادر، بطنِ در جنيني چون شده مچاله ام زده ماتم دلِ. كشيد مي بيرون سينه از را قلبم داشت غروب سنگيني
 .كشيد مي را رهايي انتظار و بود كرده كز

 :گفت شوق با آميخته هيجاني با ماندانا برخاست، كه در زنگ صداي

 .كنيم باز درو بريم بيا. دونم مي باباس، اين - 
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 و انداختم دوشش روي. برداشتم لباسي چوب از را ماندانا پالتوي. خواند مي نماز داشت خانجون. آورد بند را نفسم و كشيد تير قلبم
 .رفتم بيرون اتاق از همراهش به هراس و دلهره با

 :گفت سردي لحن با و زد زل ام چهره به وار بيگانه مستوره در، گشودن محض به

 .ندارم شو دوري طاقت ديگه كه بيار بردار رو ماندانا ماكوبي، خانم منزل برو گفتن رسيدن، كه همين. اومدن آقا سالم، - 

 فقط حاال و نداشتم سامان قلب در جايي ديگر. ريخت جانم به را اضطراب و شوره دل و آمد بيرون عزلت گوشه از ام زده ماتم دلِ
من نه بود، دخترش دلتنگ. 

 :پرسيدم نااميدي با

 نگفت؟ ديگري چيز - 

 .برگرد زودم. بيار بردار رو ماندانا فقط نره يادت گفت مي بهم هم سر پشت. خانوم نه - 

 :گفت و كشيد را دستم مستوره، تاكيد به توجه بي ماندانا

 .خودمون خونه بريم بپوش لباسهاتو برو باش زود اومده، بابا بيني نمي مگه - 

 :ناليدم و شد كليد ماندانا دست روي بر انگشتانم. گرفتند دوش اشك سيالب زير در هايم گونه

 .ببرد را بچه بعد بزنم، حرف باهاش من بايد اول. دنبالش بيايد خودش كه بگو آقا به برو. شود نمي طور اين نه، مستوره نه - 

 :گفت سردي لحن با مستوره

. رسين نمي جايي به بزنين حرف باهاش بخواين اگه االن. بودم نديده طوري اين اونو وقت هيچ حاال تا. عصبانيه خيلي آقا شه، نمي - 
 .بعد بگيره، آروم كمي يه بذارين

 :كشيدم فرياد دوباره

 .ببري را او بگذارم ندارد امكان است، غيرممكن نه - 

 :شنيدم سر پشت از را خانجون صداي

 - جلوشو توني نمي تو. زده لك پدرش ديدن واسه ماندانا دلِ كه دوني مي خودت. ببره رو بچه بذار. ركسانا نزن ربط بي حرف 
 .اونجاست دلش نكن، نگاه چشمش اشك به. اونجا نره كه بگيري
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 :گفتم و كردم صاف را ام سينه از صدا عبور راه پيچاندم، گلويم در را بغض ايستادم، روبرويش برگشتم، طرفش به

 .ميرم مي ماندانا بدون من دانيد مي كه شما. كنم كار چه بايد وقت آن برگردد، گذارد نمي ساما ديگر برود، اگر - 

 :گفت و افتاد گريه به ماندانا

 .بيايي باهام هم تو كه اونجا رم مي وقتي. مونم مي تو پيشِ جا همين. رم نمي بابا پيش من اصالً. بميري نبايد تو مامي نه - 

 :گفت او به خطاب و زد كمر به دست سپس. ساخت حايل ماندانا و من ميان را خود خانجون

 كه حاال كنه، درست برفي آدم واست ياد نمي چرا كه زدي مي زر و كردي مي بابا بابا، هي كه نبودي تو مگه. وروجك ببينم- 
 مي درست خودتون خونه تو خوشگل برفي آدم يه واست فردا حتماً. آد مي برف داره بيني نمي مگه. چيه اطوارها و ادا اين برگشته،

 .دلم عزيز نخور غصه اونجا گرده مي بر مادرتم ديگه روز چند. كنه

 :افزود من به خطاب سپس

 .شه مي بدتر هم اين از كار كني، بازي لج بخواي اگه. ببردش مستوره بده كن تنش لباسهاشو برو - 

 ...خانجون آخر - 

. زنم مي حرف باهاش بوقتش خودم من. بگير آروم باش، داشته صبر. كني بحث شوهرت با بخواي كه نيس وقتش االن چي؟ آخه - 
 نشنيدي. خودتي ش باني و باعث كه اين نه مگه. كرده پا به آشوبي چه مادرش بفهمه نذار نگير، آبغوره قدر اين هم بچه اين جلوي
 .بره كن، ش آماده برو گفتم، چي
 

 :كشيدم فرياد دوباره و ندادم اش آمرانه كلمات به اهميتي

 .گذارم نمي نه بگيرند، ازم را جگرم پاره بگذارم است غيرممكن نه، خانجون، نه - 

 اهميتي و بود اربابش دستور اجراي آماده وفاداري سگ چون مستوره. زد شيار هايش گونه روي بر رنج خط رفت، هم در اش چهره
. نداشت فرمانبرداري براي دليلي ام، داده دست از خانه آن در را ام اصلي جايگاه دانست مي يقين به كه اكنون. داد نمي من وجود به
 از را اش دلتنگي هايش پارس با نه و داد مي تكان دم برايم نه ديگر شد، مي پيدايش آنجا در لحظه آن در هم فيدل اگر بسا چه

 .ساخت مي آشكار ام دوري

 به زندگي بحراني لحظات در و زد مي سينه به مرا سنگ هميشه كه هم مادربزرگم حتي همدمي، و يار هيچ بدون و تنها بودم تنها
 .من تا بود سامان طرف بيشتر شتافت مي ام ياري
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 را ام ياري و كمك قصد كس هيچ و بود خالي اطرافم. كشيد مي خود سوي به مرا بودم، كنده پايم زير در خود دست به كه گودالي
 .نداشت

 :گفت و رفت سر مقاومتم و ايستادگي از مستوره حوصله

 پنهون چادرم زير جورابش بي پاهاي. خوره نمي سرما تنشه، پالتو برمش، مي جوري همين من، به بدينش. بزرگ خانوم نيس مهم - 
 .ياره مي در پدرمو كنيم دير اين از بيشتر اگه. منتظره آقا. كنيم تنش كه هس لباس كافي اندازه به هم خودمون خونه تو. كنم مي

 :پرسيد و كرد گل اش فضولي نياورد، طاقت باالخره گذاشت، نمي راحتش خانجون كنجكاوي حس

 برگشتن؟ دخترشم و سودابه - 

 .رسيد راه از پيش ساعته يه تازه آقا. نديدمشون هنوز من ولي اومدن، هم اونا بزرگ خانوم بله - 

 برگشته؟ مرگش خبر اونم. چي فرامرزي آقا - 

 .خونه برگرده بشه روش ديگه نكنم گمون - 

 :افزود ماندانا به خطاب سپس

 .خريده برات خوشگلي عروسك چه بدوني اگه. شده ذره يه واست بابات دل خانوم، نازدار بريم بيا - 

 :گفت زاري بي با ماندانا

 .يام مي باهاش منم خونه برگرده اون اگه. خوام مي مامانمو خوام، نمي عروسك من - 

 در را او جبر و زور با زدنش پا و دست به اعتنا بي مستوره. ببرد پناه من آغوشِ به و كند رها را خانجون دست تا كوشيد سپس
 .شد روان خانه سوي به دوان دوان هايش، پراني لگد و ناسزا فرياد، به توجه بي و گرفت آغوش

 :گفت و ايستاد شوم، شان رفتن مانع و بدوم دنبالش به خواستم مي كه من مقابل در كرد، سپر سينه خانجون

 مي كه تو. شي مي يخ رو سنگ باش مطمئن نداره اي فايده. بيفتي التماس به و كني سبك خودتو نكن سعي بري؟ خواي مي كجا - 
 شه، مي درست چي همه كني صبر اگر. برگردونه بهت اونو ناچاره سامان. بره مي باباشو وامونِ گيره، نمي آروم اونجا بچه اين دوني
 من. آري نمي دست به چي هيچ و بازي مي كني، سبك خودتو سامان دلِ كردن نرم بهونه به و بندازي راه زاري و شيون اگه ولي

من كني مي فكر. باشي صبور بايد وقتها جور اين كه دونم مي و كردم پاره بيشتر ازت پيرهن تا صد كم دست تو فكر به و اونم طرف 
 اشتباه كه درسته. دلم عزيز و مني چشم نور تو. بيرون بندازه زندگيش از رو تو سادگي همين به ذارم مي رسيده خيالت به نيستم؟
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 جاي به و بذاري من عهده به اگه. نداده ميوه و گل و س جونه يه فقط االن اما كاشتي، دلش تو رو بدگموني ريشه خودت و كردي
 .بده برگ و شاخ ذارم نمي و كنم مي خشك شو ريشه خودم باشي، آروم زدن زار و كشيدن هوار

 

42 

 به شباهت بي دلم نالههاي.گريستم و فشردم سردش سنگ روي بر سر و نشستم حيات ورودي در جلوي ي پله تنها روي بر همانجا
 .ميگيرد نداشت،كمك را بيانش جرات سالمتي زمان آنچه آوردن زبان بر براي قوايش ي باقيمانده از كه.نبود محتضري بيمار صداي

 :گفتم خود با و ساخت روشن را گرفتهام ماتم قالب اميدي نور بالفاصله ترسيدم،اما هم و كردم حيرت در،هم زنگ صداي از

 دلش كه مينشست دختري تماشاي اش،به همسايه منزل حيات به افكندن نظر عشق،با آغاز در كه اي پنجره پشت از سامان شايد- 
 بهش را عرصه هايش گيري بهانه با ماندانا هم شايد.بازگشته سويم به پشيمان و نادم و شده درماندگيام شاهد بود،اكنون برده رو

 داشتم را كس هر انتظار.گشودم را آن و بردم حمله در طرف به اميد و بيم با.نديده فرستادنش پس از غير به اي چاره و كرده تنگ
 .ندارد هم خاراندن سر فرصت و ست كاسبي گرفتار مشهد،سخت از بازگشت از بعد ميدانستم كه بابك از غير به

 :پرسيد نگراني با و خورد يكه افتاد گريان چشمان به كه نگاهش

 نشستي؟ در پشت ميكني؟چرا كار چه ركسانا؟اينجا افتاده اتفاقي- 

 خواهد مقصر مرا چرا و چون بي ميدانستم كه بابك براي خصوص نبود،به اومده،آسان سرم به آنچه بيان.ماندم عاجز جواب از
 .كرد خواهد اعترافم به وادار شده طور هر باالخره كه نداشتم شكي و ميبست را رهايي پاسخ،راه از رفتن طفره دانست،اما

 :شد خارج گلويم از گريه هق هق ميان در و بريده بريده كلمات

 .بفرستد پس ندارد خيال و گرفته ازم را ماندانا سامان.كرده پيدا بيخ موضوع

 برگشته؟ موقع چه- 

 .پيش ساعت يك همين- 

 .برد خود با را او التماسهايم به توجه بي و دنبالش اومد مستوره

 سرما از داري.شده كبود لبهايت.اتاق تو بريم نه،بيا اينجا البته.شده چي ببينم كن تعريف برايم اول چرا؟از آخه فهمم نمي- 
 شودي سير جانت از مگر.آوردي خودت روز به چي ببين.ميلرزي

 .زندگيست از بهتر مرگ ماندانا بدون
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 .كند محروم ديدنش از را تو بخواهد كه نيست مردي سامان.اي بچه آن مادر نگو،تو چرند- 

 :ميلرزيد،گفتم گريه شدت از بدنم تمام كه حالي در

 سامان پيش ذهنم و فكر شدم،تمام زنش وقتي بابك؟از كردم چه من مگر.كند صدايت مادر ماندانا كه نداري لياقت تو كه گفت بهم- 
 .بوده دخترم و

 دادي آب به گلي دسته چه باز.باشد داريوش به مربوط موضوع ميزنم حدس كردي،ولي كار چي دوباره نميدانم درست كه من- 
 ركسانا؟

 :بود،گفت شنيده را بابك ي جمله آخرين شديم،خانجون كه اتاق وارد- 

 در دم رفته ما يتيم ٔبچه عين.نميشم حريفش كه من.بابك امدي موقع به.كنه كار چي ميخواستي گل،ديگه دست پشت گل دسته- 
 .بياره در هاش كاري گند تالفي تونسته كه ميشه خنك دلش و ميپادش پنجره پشت از سامان كه نميكنه فكر اصال.سرد ي پله روي

 :پرسيد صبري بي با بابك

 ركسانا؟ نميزني حرف چرا.ميشوم ديوانه دارم.شده خبر چه بگوييد من به كدامتان يك- 

 .شكست خواهد من سر را كوزهها كاسه عادت طبق خانجون كه ميدانستم

 .پرداختم ماجرا شرح به خود و ندادم مجالش جهت همين به

 و بود گرفته گر قلبم.ميساخت نمايان را اش خالي جاي كرسي صدرنشين قسمت تشك روي بر كه دوختم ماندانا بالش به چشم
 مانندي فرياد صداي با و بأيستم خوابش اتاق ي پنجره برسانم،جلوي حيات به را خودم دوان دوان برهنه ميخواست،پا دلم.ميسوخت
 .ندارم را ات دوري طاقت كه دلم،بيا عزيز كجايي:(بگويم و كنم صدايش

 بود،ناشنيده نامفهوم گريه حين در كه را جمالتم از كلمه يك حتي و داشت دهنم به چشم چين پر پيشاني و عبوس اي چهره با بابك
 .نميگذاشت باقي

 ماندانا از جدايي شرح به كه زماني.كند آماده را شب م شا تا رفت آشپزخانه به بعد و شد بابك از پذيرايي سرگرم اول خانجون
 :كشيدم رسيدم،هوار

 ميكشيد،به پائين سرش از را او چادر.برود مستوره همراه بود،نميخواست زده لك پدرش ديدن براي ماندانا دلم اينكه وجود با- 
 كه ميخاست مستوره از التماس با و بود كشيده طرفم به را دستهايش.ميكرد بارانش لگد كوچيكش پاهاي با.ميزد چنگول صورتش
 .بماند من پيش بگذرد
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 دسته.رسيد خشم حد سر به بابك.لرزاندم را كرسي پايههاي لرزانم بدن حركت با گريستن حال در و پوشاندم دستهايم با را صورتم
 :گفت و داد قرار دهنم روي با را

 ات خرده پيچ پاي داشتي كه موقع همان.ميشود چه آخرش كه ميدانستي بايد اول از.نيست اي چاره را كرده ركسانا،خود كن بس- 
 اين اگر.دارد حق سامان.خورد خواهد پيچ هم ات زندگي پاي حركت اين با كه ميفهميدي ميگذاشتي،بايد داريوش ماشين توي را

 خودش كه موزي كاه زير آب ي پسره آن با اوفتدي راه فكر بدون و نسنجيده تو.است غيرت بي ميگفتم بهش من نميكرد را كار
 شرمنده كارت اين از اينكه جاي به و ريختي كارش محل در رو شوهرت ابروي زنجان ميكند،رفتي كار چي دارد ميدانست خوب

 سر كه پيماني و پدر،عهد وصيت.نداري يت گناهي بي اثبات براي دليلي هيچ تو.نميچسبد او به اصال كه زدي بهش باشي،تهمتهايي
 .رفت فنا باد بر غفلت يك مقابل بستي،در همسرت با عقد ي سفره

 او جاي به اگر هم من.كرد نخواهد باور هم نميميرسد،سامان مشام به خيانت غفلت،بوي اين از كنم باور نميتوانم من كه طور همين
 توقع چطور ريختي،پس هم به رو زمان و موهوم،زمين ي نامه يك بخاطر تو.ميگرفتم ازت را ٔبچه بودم او جاي اگر هم من.بودم
 نكند؟ را كار اين خيانت مدرك همه اين با شوهرت داري

 .ساخت اميد ناا نزديكانم ياري از مرا و آورد درد به را دلم بابك ي رحمانه بي سخنان

 :گفتم و پرداختم مالمتش به

 خطور سامان به خيانت فكر حتي هرگز و نشدم گناهي مرتكب من كه ميداني خوب خودت.ميكني فكر اينطور كه انصافي بي خيلي- 
 .است دانهام يك يكي دختر از دوري كه مجازات سختترين هم شوم،،آن مجازات جرمي چنين به بايد چرا نكرده،پس

 :گفت ماليمي لحن با و شد كاسته خشونتش از

 خيانت را ضربه اولين.خورده ضربه مشابه موارد در زنگي در دوبار او چرا،چون ميداني.كني بيرون مغزش از رو فكر اين نميتوني تو- 
 اين باني و باعث كه اشست سوخته پدر شوهر و سودابه مورد همين هم دومي و كرده وارد روحش و جسم به مادرش به پدر

 اگر.ات خانواده به هم و كردي خيانت شوهرت به هم كار اين با تو.قماشي اين از توام كه نكند فكر كه ندارد دليلي پس.ماجراست
 اثر و است تر كاري سامان تنبيه ميبينم حاال ولي.ميكردم كبود و سياه رو تنت شالق با ميشدي،خودم عمل اين مرتكب ازدواج از قبل

 .است حقت نداري،چون تحمل از غير به اي چاره.تر سخت ش ضربات

 بااليي چنين و كند تو زندگي وارد را خودش دوباره نداشت حق او.كنم كار چي باهاش برسد،ميدانم داريوش به دستم اگر فقط
 و است جان آقا و رامك قاتل او برادر كه كني فراموش توانستي چطور.نديديم صدمه خانواده اين از كم گذشته در بياورد،ما سرت
 عمويت پسر با دوباره شنيدم كه روز همان عاملي؟از چه بگو بود؟ها كرده كور را عقلت چشم عاملي چه.رودابه اللي و گنگي باعث
 كه خيالم اين به همش.است سياه روزم و دادي،شب جوالن ات خانه اطراف خيابانهاي توي و اي رفته سفر به داري،همراهش رابطه
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 مگر.دنيا اين در را ات خانواده و شوهر قلب و لرزاندي دنيا آن در را جان آقا و رامك روح تو.شد خواهد حالي چه بشنود عزيز اگر
 بكني؟ را كار اين نميتواني تو چرا نخشكاندم،پس را احساسم ي ريشه من ركسانا،مگر نگذاشتم قلبم روي به پاا من

 :كشيدم فرياد دل ته از

 شكست آن از بعد.نيستم مردي هيچ ي بسته دل شوهرم از غير به نميفهمي،من چرا.بابك نزن رو حرفا اين كن،اما سياهم شالق با- 
 پيش خواندم،دنيا را نامه آن كه اي لحظه ميكردم،اما درك رو محبت و عشق مفهوم و ميچشيدم رو خوشبختي طمع داشتم تازه

 جوش و جنب به وجودم در رقيب سركوبي و مبارزه به ميل.ام، داده دست از را سامان پنداشتم شد،مي تار و تير چشمانم
 به مرا بود گرفته تمسخر به را مجوديتم كه رقيب،رقيبي فكر.ميكردم دفاع خودم مسلم حق از بايد.ميرفتم دنبالش به بايد.برخاست

 يم زندگي در ديگري نقش اين،هيچ از غير به و هدف به من رساندن براي بود اي وسيله فقط داريوش.ميرساند جنون مرز
 كني؟ باور نميخواي بفهمي،چرا نميخواي چرا.نداشت

 :گفت آرامي لحن با و بخشيد محبت رنگ كالمش به

 دشمن.ماست دشمن صورت هر در او.نابخشودني گناهي و بود اشتباه پذيرفتي،كارت را همراهياش هم دليل همين به اگه حتي- 
 .بياري نميتواني اي كننده قانع دليل هيچ خودت ي تبرئه براي و همسرت سابق رقيب و ات خانواده

 بگذارم ميتوانستم چطور.كنم رسوايشان و بيابم را معشوقهاش و سامان كه بود اين هدفم فقط.نميكردم فكر چيز هيچ به موقع آن- 
 و دارد دوست را پدرش عاشقانه كه ميدادم جوابي چه ماندانا به.بپاشد هم از را زندگيام ي شيرازه و برسد را از رقيب سادگي اين به
 .ميگيرد را بهانهاش بند ميرود،يك سفر به سامان كه اي لحظه از

 .كشيدم چه من بداني تا نگرفتي قرار موقعيتي چنين در ،تو

 نبود اين راهش.كنم تاييد رو اشتباهت كار كه نميشود دليل اين داشتي،اما حالي چه لحظه آن در كه كنم مجسم ميتونم ولي- .
 .بكشاني اينجا به را كار غلط اقدام يك با اينكه نه.برخيزي مبارزه به عاقالنه ميتوانستي.ركسانا

 .كنم كار چي بايد كه بگو من به تو حاال كردم،فقط اشتباه كه ميدانم- 

 :گفت و داد تكان سر تاسف با

 آرام.نداري، تحمل از غير به اي چاره فعال.شد آفتابي دروبرش نميشود اصال و است خورده تير پلنگ سامان.نميرسد جايي به عقلم- 
 .سفر ميرم دارم بگويم بهت كه بود اين اينجا به آمدنم دليل.مشهد برگردم شبانه امشب مجبورم من.كن كنترل رو خودت و باش

 كشيدهاش رنج ي چهره ديدن تاب من نه و داشت رو بدبختيام تحمل او نه.برگردد عزيز كه نبود وقتش.ريخت فرو سينهام در دل
 .كرد خواهد وارد توانش ناا قلب بر اي ضربه چه آمده سرم به آنچه از آگاهي ميدانستم.را
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 :پرسيدم نگراني با

 .نگو بهش چيزي قسم،فعال پدرمان روح به را تو.برهمي هم در اوضاع چنين در و زودي اين به ميگردد؟چرا بر دارد عزيز- 

 :گفت اي گرفته صداي با

 .زده زنگ خانم خديجه منزل به ركسانا،آزيتا نيست اين موضوع- 

 به را خودم زودتر چه هر بايد من.است بستري بيمارستان در و پائين شده پرت پلهها باالي از رودابه كه بدهد خبر من به گفته بهش
 .دارد حالي چه عزيز ميدانم.برسانم آنجا

 :گفتم و زدم صورتم به چنگ

 ديده؟ صدمه چقدر نپرسيده خانم خديجه يعني.است بد خيلي حالش نكند.برسد داد به خدا.داشتيم كم را يكي همين- 

 .نيست معلوم چيز هيچ هنوز.بيمارستان بردمش تازه داده جواب آزيتا.پرسيده چرا- 

 افتاد؟ اتفاق اين موقع چه

 خانجون به چيزي نيست الزم فعال.است حد چه در صدمات ميشود مشخص برداري عكس از بعد.پيش ساعت چند همين- 
 باز بده قول.بگذرد جريان در را تو ميگويم برمك به و ميگيرم تماس خانم خديجه منزل است قرار چه از اوضاع فهميدم وقتي.بگويي
 و ميشود تر آرام سامان موقع آن تا.برگردم من تا بمان منتظر و باش داشته صبر.بياورد بار به پشيماني كه نزني كاري به دست

 .كنم صحبت باهاش فرصت سر ميتوانم

 .بكني را كار اين حتما كه بدي قول هم تو كه شرطي به- 

 .ركسانا بده فرصت بهم.است ناراحت رودابه براي خيالم االن.باش ناداشته شكي حتما- 

 آمده؟ رودابه سر باليي چيه؟چه موضوع:بود،پرسيد شده اتاق وارد تازه كه خانوج

 .خانون زده لگدش پشه-:داد پاسخ شوخي به آميخته لحني با بابك

 .ميگين چي تا دو شما نميشنوم و س كره گوشام كردي فكر- :گفت و زد كمر به دست

 پخت به دستم.ندادم دست از رو شنواييم هنوز هم من.س فاصله وجب چند فقط كرسي اتاق تا آشپزخانه از..شنيدم حرفاتنو ي همه
 لب به بدي،جون خبر و اونجا برسي تا.شد اضافه هم رودابه طفلكي ي غصه بود،حاال كم مون غصه.شما به گوشم بود پزه و



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  199 

 رو سراغمون،ما بياد زمين بذار دستشه آب بگو بهش.بده خبر برمك به فوري.نكن سراغش،معطلش رفتي رسيدي كه همين.ميشم
 .مياد ما سر بالييه هر چرا آخه فهمم نمي.بذاره جريان در

 ركسانا مواظب شما فقط.نميگذرم خبرتان بي.راحت خيالتون.باشد مهمي چيز ميدانم بعيد.نباشيد نگران.ماست بد شانس از هم اين- 
 دادن دست از بوده،نه خالي رقيب با مبارزه هدفش صورت هر در كرده،اما عقلي بي كه است درست.بخورد غصه زياد باشيد،نگذريد

 .شوهرش

 .كنم كار چي باهاش بلدم من آستينش،ولي تو اشك خونشه تو غصه اون- 

 .اومده سرش باليي چه نيست معلوم كه باش يكي اون فكر به تو

 

43 

 آخرين در ماندانا مايوسانه نگاه ديگر طرف از رودابه معصوم چهره طرف يك از نهادم، مي برهم چشم كه همين.  بود ناآرامي شب
 .خاست برمي آتش وجودم تمام از و گرفت مي گُر كرسي زير بدنم. رفتند مي رژه ديدگانم مقابل از ديدار لحظه

 اي بيهوده تالش اما گيرم، آرام ساعتي بتوانم شايد تا كردم پهن پنجره كنار جلويي اتاق در را رختخوابم و برخاستم نياوردم، طاقت
 .كرد مي ام بيچاره پريشان افكار هجوم و نداشت مفهومي برايم خواب واژه. بود

 اتاق چراغِ. دوختم روبرويي ساختمان به چشم و رفتم پنجره كنار به. رهاندم آن سنگيِن باري زير از را خودم و زدم كنار را لحاف
 .پدرش كنار در نه خفته، خودش بستر در همانجا او كه داد مي نشان خواب المپ ضعيف نورِ و بود خاموش ماندانا

 .برد پناه پنجره پشت به و شود خواب بي من چون هم او شايد تا ماند، خيره نقطه همان به ديدارش آرزوي با همراه نگاهم

 .ندارد را آمدن بند خيال ها زودي اين به رسيد مي نظر به و بود وقفه بي و آرام برف هاي دانه بارش

 :كشيد هوار سرم بر خانجون كه زدم مي چرت داشتم پنجره پشت

 فكر نازه، خواب تو االن بچه اون. رختخواب تو برو پاشو ببري، بين از خودتو خواي مي درآوردي؟ بساطيه چه اين ديوونه، دختر - 
 پا كرسي زير از چرا اصال رفته؟ كجا عقلت آخه. سرش باالي بفرستي چشماتو و بشكني رو پنجره شيشه توني مي نگات با كردي
 !سرت به زده نكنه چيه، اطوارا ادا اين كردي؟ پهن اينجا رختخوابتو اومدي شدي

 :ناليدم نااميدي نهايت در

 .كنم كار چه. نيست خودم دست. برد نمي خوابم - 
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 .بخواب بگير كن، جمع بساطتو پاشو.  بره نمي خوابم باشه، روبرويي ساختمان به چشمم و بنشينم پنجره پشن اگه منم خُب - 

 ...خانجون آخه - 

 .كردي خواب بي منم تو. شم مي ذله دستت از دارم ديگه. ركسانا نيار باال منو روي اون. نداره خانجون آخه - 

 ميخكوب برجا مرا مادربزرگم فرياد صداي ناگهان كه كشاندم، رختخوابم طرف به را خودم زور به ميلي بي با. بود رفته خواب پاهايم
 :كرد

 مي ري مي و كنه مي هندوستون ياد فيلت دوباره ببيني، دور منو چشم كه همين رسه نمي عقلم گمونت به. كرسي زير برو نه، اونجا - 
 .پنجره پشت شيني

 آهسته صداي با. بود لرزان و سست قدمهايم. بود فراگرفته را وجودم عجيبي ناتواني و حسي بي. نداشتم اطاعت از غير به اي چاره
 :كردم زمزمه لب زير اي

 .آمد نمي سرم بال اين و بودم مرده كاش - 

 :گفت و شنيد را صدايم

 بچه سر رو ندازي مي تو سايه و گردي مي بر خونه اون به دوباره كه رسه مي روزي يه گذره، مي روزا اين. تو چرا بميره، دشمنت - 
 شايد ديدي، چي رو خدا. بخواب راحت بگير حاال. نزني آب به گدار بي و كني جمع حواستو ديگه دفعه. شي مي تنبيه عوضش ت،
 .بشه فرجي فردا

 زهرآگين و تلخ گاه زباني و مهربان دلي كه مادربزرگم تيز نگاه از اشكهايم تا ساختم پنهان لحاف زير را سرم رفتم، فرو كرسي زير
 .نماند پنهان داشت بخش آرام و شيرين گاه و

 باعث داشت، مي بر قدم پاورچين پاورچين، كه خانجون پاي صداي بعد ساعتي و برد خوابم كه بود نمانده صبح اذان به چيزي
 .شد ام بيداري

 :پرسيدم و كردم سربلند

 رويد؟ مي داريد كجا سالم، - 

 .نونوايي هميشه مث ، معلومه خب - 

 :گفتم زد مي كنار را تو در تو اتاقِ دو مابين پرده داشت كه او به و برخاستم تندي حركت با
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 .بخرم نان روم مي من امروز - 

 :گفت طعنه به و برگشت طرفم به

 كردي مي تو پشت كشيدي، مي خميازه نونوايي، صف برو تو باشي تنبل پاشو گفتم مي بهت وقت هر قبل روزاي شدي؟ زرنگ چيه - 
 .ياد مي خوابم گفتي مي بهمو

 نه؟ يا آيد مي برف هم هنوز. بخورم هوا بيرون بروم خواهد مي دلم و خوابم بي امروز - 

 .شون بشكني خواي مي و كرده زيادي پات و دست نكنه. نشسته حسابي آره - 

 .نيستند عزيزتر كه شما پاي و دست از - 

 رو محرم يا مستوره بلكه تا ري مي اميد اين به. كني رنگ منو توني نمي وقت هيچ. گذره مي چي دلت تو دونم مي. شدي بار زبون - 
 .بپرسي تو بچه حال ازشون و ببيني صف تو

 :گفتم و كردم بغض. نداشت ثمري كردن بازي نقش و بود رو برايش دستم

 .ندارم خوراك و خواب ماندانا فكر از - 

 ديوونه داري كه تويي اين. كنه مي عادت اون. كنن مي خشكش و تر و هستن خدمتش در سينه به دست نفر سه. نيس بد كه جاش - 
 عموت پسر دوباره تا نخوري ليز برفها رو دفه اون مث پا به فقط. نون صف تو برو تو امروز خب خيلي. نيستي خودت فكر و شي مي
 .بياد كمكت به و برسه سر داده بو جن عين

 .شدم رفتن بيرون آماده چطور و پوشيدم لباس چطور نفهميدم اصال

 :گفت و كرد نگاهم چپ چپ خانجون

 و بشه پيدا دوتا اون از يكي كله و سر تا بموني اونجا قدر اين خواي مي البد بشه، صبحونه من واسه امروز تو نونِ نكنم گمون - 
 .نكن سبك جلوشون خودتو. بدن پس نم دونم مي بعيد و اربابشونن وفادار سگ فيدل عين اونا بگم بهت حاال از. بگيري خبر ازشون

 ".كنم مي تالفي وقتش به":گفتم مي خود با و بودم ماليده تن به را شان اعتنايي بي پيه ولي ، دانستم مي را اين هم خودم

 :كشيد فرياد سرم پشت خانجون

 .بگير اونم از خبر يه امروز شده طور هر. رم نمي بيرون رودابه فكر از هم لحظه يه جوشه، مي داره سركه و سير عين دلم - 
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 تماس براي راهي نزند، زنگ خانم خديجه به و نرسد مشهد به بابك تا اما هستم، نگرانش خيلي شما مثل هم من. خانجون حتما - 
 .نيست

 طرفم به و كرد سالم سر اشاره با ديد مرا دور از.  ايستاده صف اوايل كه ديدم را منور ، انداختم چشم تا. بود شلوغ نانوايي صفي
 :پرسيد رسيدم كه نزديكش به. بود هميشه مثل و عادي رفتارش. داد تكان دست

 بگيرم؟ واستون بگين خواين مي نون تا چند - 

 :دادم پاسخ خوشرويي با. بود نشده حاصل من به نسبت رفتارش در تغييري و بود مودبانه و مهربان كالمش لحنِ

 خبر؟ چه خانم سودابه از. شود نوبتم كنم صبر دهم مي ترجيح. ممنون نه - 

 برمي ماندانا با شد كه صبح. مونن مي برادرشون منزل شب گفتن زدن تلفن ديشب. نيومدن خونه هنوز. برگشتن بعدازظهر ديروز - 
 .خودشون خونه گردن

 :پرسيدم تعجب با

 آنجا؟ چرا! ماندانا با - 

 :داد پاسخ دستپاچگي با و شد پشيمان اش حرفي پر از

 غروب تا صبح گرفتن تصميم همين خاطر به نشه، بند اونجا و كنه قراري بي ماندانا ممكنه اداره، ره مي كه سامان آقا روزا اخه - 
 اين. ها دونم نمي درست. آقاسامان خونه برگدن شون همه دوباره غروبا. بشه گرم سرش و كنه بازي سپيده با ما پيش بيارنش
 بشم منتظر بخرم نون واسش قراره االنم. شده خبر چه اونجا كه كرد تعريف و گفت بهم تلفن پاي يواشكي مستوره ديشب رو حرفا

 .بگيرم شما واسه تام چند بذارين. داره چي تازه خبر بپرسم ازش بشه پيداش

 :گفتم و آوردم بيرون توماني ده اسكناس يك كيفم داخل از

 .بگير من براي هم تا ده بيا - 

 :گفت و افكند پراشكم چشمانِ به نظري

 .شه مي درست چي همه. جون خانم نخورين غصه - 

 :رسيد گوش به سر پشت از مستوره آشناي صداي

 !صف تو اومدين چرا شما جون خانوم واي اي - 
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 :گفتم و برگشتم طرفش به شدم، دلگرم مهربانش لحن از

 چطوره؟ ماندانا مستوره؟ توي - 

 :داد پاسخ و كشيد آهي سپس. كرد پاك را چشمش اشك چادر گوشه با.  گزيد دندان به لب

 خانوم سودابه و آقا. كرد بازي آورده واسش باباش كه عروسكهايي با نه خورد، غذا لقمه يه نه. نگرفت دهن به زبون لحظه يه - 
 .ذاشت نمي محل هم سپيده به حتي خواست، مي رو شما و زد مي هوار بند يه. بيارن لبش به لبخند يه بلكه تا كشتن خودشونو

 نه؟ يا گرفت آرام باالخره - 

 خوابش و افتاد هم رو چشماش موقع اون. شما پيشِ بياردش امروز داد قول بهش و شد كالفه آقا باالخره تا كرد گريه قدر اون - 
 .كبابه م بچه واسه دلم. برد

 :پرسيدم اين وجود با. شد نمي باورم نه، بكند؟ را كار اين سامان بود ممكن يعني. محو و بود نور بي اشك قطرات ميان در اميد برقِ

 من؟ پيشِ آوري مي را ماندانا امروز يعني! مستوره گويي مي راست - 

 :گفت شرم به آميخته لحني با و افكند زير به سر

 ، گفتم بهتون رو چيزها اين و زدم حرف باهاتون من بفهمه اگه حتي. عصبانيه شما دست از خيلي آقا. جون خانوم نكنم گمون - 
 با و كردم جدا ازتون رو ماندانا شكلي اون ديروز اگه. نيس ساخته كاري من دست از ولي كشين، مي چي دونم مي. آره مي در پدرمو
 به چه دونه مي خدا كردم، مي خطا پا از دست اگه و بود شما حياط در دمِ به چشمش پنجره پشت از آقا نبود، من تقصير بردم، خودم
 مي جوري چه اين از بعد گفتم، محرم به خونه برگشتم وقتي. مردم مي خجالت از داشتم بودم، حالي چه بدونين اگه. اومد مي روزم
 زنجان رفتين نمي كاش. كردين كار چي شما مگه آخه نگيرين؟ دلتون به ببخشين؟ منو خدا رو تو كنم؟ نگاه خانوم روي تو تونم
 .ببخشم خطا اين خاطر به خودمو تونم نمي وقت هيچ. انداختم شور به دلتونو دادمو نشونتون رو نامه اون كه من به لعنت. آقا دنبالِ

 :گفتم اش دلجويي براي

 فقط. معذور و بودي مامور تو خُب ولي گرفتي، ازم را ماندانا و شكستي مرا دل ديروز كه است درست. مستوره نداره عيبي - 
 .ببينمش بتوانم كه كن كاري است، جور موقعيت ديدي اگر رفت كه آقا. بخورد غصه نگذار و باش مواظبش

 :گفت و برداشت عقب به قدمي چند وحشت و ترس با

 تو محرم و من جاي ديگه ديده، رو شما بگه دربره زبونش از ماندانا يا برسه گوشش به بعد اگه! جرات كو جون خانوم برم قربونت - 
 بياد؟ سرمون بال اين شين مي راضي شما. افتيم مي خوردن نون از و نيس خونه اون
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 دارم چي براي فهمم نمي اصال. مستوره دارم حالي چه فهميدي مي كاش. بيفتد اتفاقي چنين نكند خدا.  نيستم راضي كه البته - 
 آن دانستم مي كجا از من آخر.  گرفته مرا مچ كه كند مي ادعا او حاال و بگيرم را شوهرم مچ رفتم مي داشتم من. شوم مي مجازات

 بي بچه آن باشم، گناهكار من فرض بر. كرد مي را كار همان بود من جاي كس هر.است خطاكار هوسباز فرامرزي به مربوط نامه
 طاقت است غيرممكن. است وابسته من به چقدر ماندانا داني مي كه تو. كنند جدايش مادر از و شود فدا ميان اين در بايد چرا گناه

 .بياورد

 بعد اونا منزل برسونه رو ها بچه و خانوم سودابه آقا، صبحونه از بعد قراره. خوره مي غصه و كشه مي آه همش طفلكي. دونم مي - 
 مادربزرگشه، خونه به چشمش بمونه، اينجا ماندانا اگه ":گفتن مي خواهرشون به داشتن شنيدم ديشب. كارش دنبال بره خودش

 ".دنبالتون يام مي شب. خودت منزلِ ببر دار برش. سراغش بياد هم مادرش ممكنه و گيره نمي آروم و قرار

 .بمونه تنها شبها ترسه مي وقتش، سر بياد دوباره فرامرزي كه اين ترس از خانوم سودابه آخه

 .مستوره كشيدم بيداري صبح تا ديشب. ندارم را اش دوري طاقت كه چيست من تكليف پس - 

 ما شون زندگي دنبال رفتن شون همه ديگه كه حاال. نداشتم شونو دوري طاقت بودم، كوچيك ها بچه وقتي منم. خانوم دارين حق - 
 چي؟ آخرش ولي بسته، رو راهها همه كرده غضب آقا كه كنم چه اما بكنم، واستون كاري يه تونستم مي كاش. گذاشتن تنها رو

 .برداره قراري بي از دست بگيره، آروم ماندانا دونم مي بعيد چون بياد، كوتاه مجبوره باالخره

 :گفتم و رسيد خاطرم به فكري

 .بكن برايم كاري يه پس - 

 كاري؟ چه ولي چشمم، رو بربياد دستم از اگه - 

 .ببينم را ام بچه و بياورم رحم به را سودابه دل طوري يك و آنجا بروم بتوانم بلكه كن خبرم آنها منزل رفت ش عمه با ماندانا وقتي - 

 .دادم خبر بهتون من فهمن مي سراغشون برين شما اگه اما ، اونجا رن مي صبحونه از بعد يعني ديگه ساعت يه تا - 

 به طوري اين. ام آمده ديدنش به خودش با دردل براي كنم مي وانمود بلكه آنجاست، ماندانا دانم مي گويم نمي سودابه به نترس - 
 قبول؟ برد نمي شك هم تو

 .اونجان حتما سراغشون، برين ديگه ساعت دو اگه. جون خانوم باشه - 
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 موقع بود، باز در الي.  گرفتم پيش در را خانه راه داشتم، مي بر قدم احتياط با خوردن، ليز ترس از كه حالي دست،در به نان سفره
 .بودم نبسته را آن رفتن

 مهار را سرم خيره نگاه توانستم نمي هرگز ديگر اين از بعد. نبود خودم دست. پركشيد روبرويي ساختمام پنجره به چشمم دوباره
 .ماند مي خيره نقطه همان به هم باز نداشت، نوري ديدگانم اگر حتي. بود آنجا ام زندگي و جان. كنم

 و بود حوصله بي و عجول هميشه مثل. خورد مي و كرد مي خيس چايي آب با را خشك نانهاي. بود صبحانه صرف سرگرم خانجون
نداشت را صبر طاقت. 

 :گفتم و نهادم سفره داخل را نان

 .ام آورده برايتان را اش برشته و تازه. خوريد مي بيات نانِ داريد چرا - 

 :گفت و كرد تنگ چشم داشت، دهان در كه اي لقمه جويدن حالِ در

 نونِ همون با بهتره.  گرده مي بر حاالها حاال اون مگه موني، مي گشنه ، بشيني هوا به سر دختر اين اميد به اگه عاليه" گفتم دلم تو - 
برگشتي؟ زود كه شد چي حاال خب ".گيري مي ضعفه دل وگرنه كني، سير شكمتو بيات خشك 

 .گرفت برايم نوبت بي دادم بهش پول بود، ايستاده صف اول منور - 

 نيومد؟ اون چي، خواهرش - 

 .شد پيدايش هم او بعد دقيقه چند چرا، - 

 نكرد؟ نازك كه چشم پشت واست - 

 :دادم پاسخ و نشستم سفره سر

 كنه عمل اربابش دستور طبق بوده مجبور بيچاره. كرد عذرخواهي ازم ديشب رفتار خاطر به و گرفت تحويلم هم خيلي برعكس - 
 .داشته نظر زير را جا همه پنجره پشت از كه

 :گفت و نهاد مقابلم در را چايي استكان

 گفت؟ چي ديگه. تو نه ده، مي شو روزي اون.  بچسبه رو تو كنه نمي ول اربابشو معلومه خب - 

 :دادم پاسخ و گرداندم استكان در را چايخوري قاشق عصبي حالت با
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 امروز است قرار. اند مانده آنجا را شب هم سپيده و سودابه. شده نمي ساكت كردند مي كاري هر بوده، ناآرام خيلي ديشب ماندانا - 
 از را بچه تواند مي كه جايي تا خواهد مي او. دنبالشان برود سامان غروب و ببرند خودشان خانه به هم را ماندانا صبحانه صرف از بعد
 .نيستم بردار دست من اما كند، دور محيط اين

 كني؟ كار چي خواي مي مثال - 

 :درآوردم را خانجون صداي و ساختم سرنگون نعلبكي درون را داغ چايي خورد، استكان به دستم

 كني؟ مي خالي اون سر تو دلي دقِ چرا. رسيده شكنه مي اشاره يه به كه زپرتي استكان اين به زورت خبرته؟ چه - 

 ،مهم كند اعتنايي بي بهم و نگيرد تحويلم اگر حتي. سودابه منزلِ بروم دارم خيال كه بگويم بهتان خواستم مي.  نشكست كه حاال - 
 چه ببني تا من جاي بگذار را خودت كني؟ مي كار چه بگيرد ازت را سپيده فرامرزي اگر" گويم مي بهش.  كنم مي التماسش نيست،

 ".كشم مي

 :گفت مهرباني با و ريخت برايم ديگري چاي

 كنن، مي تحقيرت شكنن، مي دلتو. افتادن فيل دماغ از انگار. نكن كوچيك بديد نديد طايفه اين پيش خودتو نصيحت، بهت من از - 
 .ركسانا بتش داشته صبر كم يه. خندن مي اشكت به

 چه گويم مي خودم با گاهي. كنم تحمل را خواري و خفت هر حاضرم ماندانا ديدن خاطر به. نميشه اين از بدتر. خانجون تونم نمي - 
 رقيب راحت خيال با تا بدهم دستش به بهانه من كه بود خدايش از و است كفشش به ريگي و كردم نمي اشتباه سامان مورد در بسا
 .بنشاند جايم سر را

 زنِ اون كه همين راحت خيلي. گشت بهونه دنبال بياره، هوو قدسي سر كه اين واسه باباش مگه. باشه پست انقدر نكنم گمون - 
 و پيمون و عهد نه ده، مي فرمون بهشون هوسهاشون روزگارن، ختم اينا. نشسته سرجاش ديگه يكي ديد برگردوند، سرشو بيچاره

 نمي چاييتو نون چرا پس. دارم شك هنوز سامان مورد در اما س، پدرسوخته ساماني همون شبيه چيزي يه هم فرامرزي.  عقلشون
 كني؟ سرنگون استكانم يكي اين داري خيال هم باز نكنه خوري؟

 اتاق توي بكشم را خودم بروم، باال حياط ديوار از نردبان با دزدها عين توانستم مي كاش. است ناراحت فكرم كشيدو نمي ميلم - 
 .اينجا بياورم دارم برش ماندانا،

 هستي؟ اونم فكر خبر، چه خواهرت بكني؟از خواي مي كار چي ديگه خب. مونده كارت يه همين - 

 .نيست تا دو يكي دردم نباشم، كه شود مي مگر - 

 .اينجا برگردوندش بايد وضعي چه با نيس معلوم حاال اونجا، رفته رودابه شفاي اميد به. طوبي طفلكي - 
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 .نه يا رسيده خبري بابك از ببينم زنم مي خانم خديجه منزل به زنگ يك لبنياتي از كوچه سر روم مي بعدازظهر امروز - 

 رو داري مريض حوصله من. حلقت تو ريزم مي زمين، خوابونمت مي جا همين نخوري، تو صبحونه اگه اما كني، مي خوبي كار - 
 .باش خودت فكر به هم كمي يه ندارم،

 :گفتم گرفتن لقمه حالِ در و برداشتم نان تكه يك. كرد خواهد را كار اين شود الزم اگر دانستم مي

 .نگوييد بهش چيزي آمد اگر قسم عزيز جانِ به را شما. نشده پيداش اينجا طيبه خاله است وقت خيلي - 

 قفل زبونم رو بياد هم اگه. باشه راحت خيالت. بشه پيداش طرفها اين دونم مي بعيد. س طاهره واسه جهازگيري گرم سرش اون - 
 دي؟ مي جواب چي ، كني مي كار چه اينجا تو و كجاس ماندانا پرسيد اگه ولي نپره، بيرون دهنم از حرفي كه زنم مي

 .است ماموريت هم سامان. كند بازي سپيده با ش عمه منزل رفته گويم مي - 

 .كني چاخان بلدي خوب و حفظي را درست كه تو - 

 :گفتم كرديم جمع كه را سفره

 .بيفتم راه كه شوم مي آماده كم كم من - 

 همون از كنه مجبورت اگه. تو بري نذاره سودابه اگه. بخوري غصه بيشتر و برگردي نااميد ترسم مي. رفتم نمي بودم، تو جاي من - 
 .بكن خواد مي دلت كاري هر حاال. تو نه من، نه كني، ناله و آه و بگيري آبغوره ، اينجا بياي دوباره اگه برگردي، در دم

 :گفتم و افتادم گريه به

 چه دارند دانند نمي ها انصاف بي آن يعني. مرا دوري طاقت او نه دارم، را اش دوري طاقت من نه قراره، بي من مثلِ هم بچه آن - 
 .است حقش بياورد، سرش فرامرزي باليي هر بگيرد، مرا جلوي و نيايد رحم به دلش سودابه اگر كنند؟ مي كار

 :گفت و شد طاقت بي خانجون

 سر داريوش اگه بده قول بهم فقط. نشي خيس كه ببر خودت با چترتم. بكن خواد مي دلت غلطي هر برو ديگه بسه خب، خيلي - 
 .ركسانا نكن تر خراب اين از كارو. نذاري محلش شد سبز رات

 .شد شر باعث ناخواسته اما بود، خير او نيت كه است درست. گذارم نمي محلش كه است معلوم - 

 :گفت مي زنان فرياد گريستن حالِ در كه شنيدم را ماندانا صداي ابتدا در پشت از شدم كه حياط وارد

 .بابا دار نگه جا همين خدا رو تو. مامي پيشِ برم خوام مي عمه، خونه برم خوام نمي من - 
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 .نبود آنها از اثري ديگر گشودم، را در كه همين و رسيد گوش به سامان ماشني تند ويراژ صداي سپس

 سودابه.داشت نياز من به بچه آن. كردم مي بايد كار چه. بود شده سلب ازم حركت قدرت.  ايستادم در جلوي همانجا مبهوت و مات
 دو اداره عهده از توانست مي چطور نابسامان زندگي و پريشان افكار و خراب اعصاب آن با. برد مي سر به بدي روحي وضعيت در
 .شود آغاز دو آن بين جدل و جنگ و درگيري و برود سراغش به فرامرزي بود ممكن آن هر كه بخصوص. برآيد كوچك بچه

 داشته ادامه توانست نمي وضعيت اين ، نه كرد، مي صدا گوشم در هنوز ماندانا گريه طنين اما بودف شده دور آنجا از سامان اتومبيل
 .كند بدتر اين از را اوضاع او دخالت ترسيدم ولي شوم، متوسل ساماني آقاي به گرفتم تصميم باز چندين. باشد

 كه شنيدم را فقطصدايش نشدم، مستوره شدن نزديك متوجه. بود كرده سپيد را سياهم گيسوان و پالتو رنگي برف درشت هاي دانه
 :گفت مي

.  سرتون رو بگيرين چترو اقال. ياد مي برفي چه بينين نمي مگه.شدين سير جونتون از نكنه وايسادين؟ اينجا چرا جون خانوم واي - 
 " ميزد فرياد بند يه و زمين كوبيد مي پاهاشو.  رفت مي مگه. كرد پا به قشرقي چه ماندانا دونين نمي. رفتن اونا هستين؟ چي منتظر
 نزديكش كه هر. كنه آرومش نتونس كرد كاري هر آقا "مامي؟ پيش بري مي منو كه بابا نگفتي خودت مگه عمه خونه رم نمي من
 رو بچه اينجوري" گفت بهش خانوم سودابه. كنه كار چي بايد دونست نمي. شد مي ديرش داشت. كرد مي نثارش لگد يه رفت مي
 آرومش و بربياد اش عهده از تونه نمي كس هيچ اون از غير مادرش، به بسپارش ببر. بردار لجبازي از دست. كني مي مرگ دق
 جلو رفت بعدش ".ببينه شو بچه خواب تو ديگه مگه. برسه بهش ركسانا دست بذارم ممكنه غير" گفت و نرفت بار زير آقا اما ".كنه
 مي دلم "بابا ندارم دوست ديگه كردي، اذيت مامانمو تو بدي، تو" گفت و زد پس دستشو حرص با اون ولي كنه، بغل رو ماندانا كه

 يكيشونم حتي ديديم مي صورتش تو كه هايي چين. شد پيرتر سال ده انگار دفه يه. ديدين مي رو آقا قيافه تا بودين اونجا خواست
 تند حركت يه با بعد "آرم مي رو ماندانا االن من ماشين، تو برين سپيده و تو: گفت و كرد اشاره خواهرش به. بودم نديده قبال

 زور به و نداد اهميتي ، شنيد فرياد و داد خورد لگد چي هر. كرد بلندش زمين از پرقو عين و گذاشت طفلكي اون كمر پشت دستاشو
 .برد خودش با گناهو بي بچه

 :گفتم اي گرفته صداي با. شست هايم گونه روي از را برف هاي دسته اشك باران

. بماند من پيش بگذارد كه كرد مي التماسش ، زد مي شدند،فرياد مي رد ما كوچه جلوي از داشتند وقتي.  شنيم را اش گريه صداي - 
 .سودابه سراغ روم مي دارم من. باشد گذشت بي و سخت قدر اين سامان كردم نمي فكر هرگز

 مي. نكنه وا روتون به درو اونجا اومدين شما اگه گفت مي خواهرش به داشت آقا شنيدم خودم چون رفتم، نمي بودم شما جاي من - 
 .جون خانوم بشين يخ رو سنگ ترسم

 دست تو مثل كه سودابه روزي. گرفته پيش را غلطي راه شقش كله برادر فهمد مي و است مادر من مثل هم او باالخره. ندارد عيبي - 
 .مستوره بزن سر من به هم باز خدا امان به برو. ندارد ضروري او به توسل پس. بيفتد خوردن نان از ترسد مي و نيست سامان
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 مقابل در و شد حال به تبديل گذشته. بود آلود گل ام خوشبختي چون كه دوختم پرتالطمش امواج به چشم و ايستادم رودخانه كنار
 .نشاند برلبم را پرحسرتي لبخند شد، وحشتم باعث فيدل پارسِ كه سامان با ام آشنايي روز اولين يادآوري. رفت رژه ديدگانم

 گوش خروشانش، امواج ميان به آن پرتابِ حالِ در و كشيدم بيرون را كوچكي سنگ ميانش از. بردم فرو برفها البالي در را دستم
 تمساح سر است ممكن چون نينداز، سنگ": بگويد و كند صدايم سر پشت از روز آن مثلِ درست سامان بلكه تا ماندم زنگ به

 ".بشكند

 .بيابد گرسنگي رفع براي اي طعمه الباليش از شايد تا زد مي كنار را برفها داشت كه بود ولگردي سگ پارسِ پاسخم، تنها اما

 " چرا؟ بشود، طور اين گذاشتي چرا". بود مانده جا به سؤال عالمت يك ام خوشبختي پايان نقطه در

 .بروم سودابه سراغ به نبود قرار مگر كردم؟ مي كار چه آنجا اصالً. كنم سقوط رودخانه داخل به بود نمانده چيزي خورد، ليز پايم

 بسا چه. بودند داده لجباز و دنده يك لقب من به كه داشتند حق داريوش و خانجون. دادم ادامه راهم به و كشيدم عقب را پاهايم
 .بود شده ام زندگي در مشكالت اين آمدن وجود به باعث شقي كله همين

 .شدند مي دورتر من از لحظه هر و بودند آرميده تابوت در حركتي هيچ بي و جان بي كه رفتم آرزوهايم بدرقه به آه و اشك با

 .كشاند مي ماندانا سوي به مرا كه بود حسي وجودم، در مانده باقي حسِ تنها

 خودم باشد شده پارك حوالي آن در سامان ماشين اگر تا افكندم، اطراف به نظري ابتدا. ايستادم و رسيدم سودابه منزل كوچه سرِ به
 .نشوم آفتابي آنجا و كنم پنهان ديدش از را

 گشوده رويم به در آن نداشتم اميدي. زد چنگ قلبم به اضطراب و نگراني. داشت رفتش و آمد از حكايت او اتومبيل چرخهاي جاي
 .شدم منتظر و فشردم زنگ دكمه روي بر را انگشتم اين وجود با. شود

 .رسيد مي گوش به قلبم تند نپش با آهنگ هم و شد مي ديكتر نز لحظه هر منور دمپايي تق تق صداي

 :گفت و برسد سودابه گوشِ به تا داد اوج صدايش به. برداشت عقب به قدمي چند وحشت با. گشود رويم به را در كه همين

 .تو بياين بذارم تونم نمي ندادن اجازه خانوم تا اما ببخشين، منو شمايين؟ جون خانوم ركسانا واي_

 :گفتم و راندم عقب به را او دست با ندادم، اعتراضش به اهميتي
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 .نخواستم اجازه ازت من كنار، برو. شود بسته حاال كه ندارد دليلي بوده، باز من روي به هميشه خانه اين در_

 :گفت من به خطاب و نهاد ايوان به پا بود افكنده دوش روي بر قرمزي شنلِ كه حالي در سودابه

 .سپيده پيشِ باال برو كني، فرياد و داد خود بي كه اين جاي به منور هم تو. ركسانا تو بيا_

 .نشود باخبر آمدنم از تا باشد ماندانا مواظبِ كه است اين منظورش دانستم مي

 :گفتم و ايستادم روبرويش ايوان در و تكاندم لباسم روي از را برف بستم، را چتر

 گوش حرفم به حاال كه ندارد دليلي پس بود، هم با دلهايمان درد هميشه پيش هفته سه دو همين تا سودابه، بزنم حرف باهات بايد_
 .نكني

 موهايش. داشت زودرس پيري از حكايت خورد مي چشم به اطرافش در كه ريزي چروكهاي و بود افتاده گود چشمهايش زير
 .ماندم عجب در هم به مان كشيده رنج چهره شباهت از. حالت بي و بود آشفته

 .فرستادند بيرون را لرزانش صداي و لرزيدند اش خورده ترك لبهاي

 زنِ تو كنم فراموش كه داده قرار فشار تحت مرا سامان كه كنم چه اما عزيزي، برايم گذشته مثل هنوز تو. هست خودت خانه اينجا_
 .هستي برادرم

 :گفتم رنجش با آميخته لحني با

 !رفتي زور حرف بار زير سادگي اين به تو و_

 خودم مشكلِ. ندارم را گو و گفت و بحث حوصله اصالً. است خراب خيلي اعصابم روزها اين. نرفتم زور حرف بار زير من ركسانا نه_
 به آخرش نيست معلوم و است كار اول تازه اين. كند مي ام ديوانه دارد خيال و فكر. شده اضافه بهش هم سامان و تو مشكلِ بود، كم
 .تو بيايي كنم تعارفت نبود حواسم اصالً ايستادي، اينجا چرا. ببخش مرا. شود مي ختم كجا

 ندانسته و ناخواسته هم من. گرفتي قرار بدي موقعيت در و شدي بزرگي دردسر دچار من مثلِ هم تو. كنم مي دركت نيست، مهم_
 بهم اول از چرا پس نبوديم غريبه هم با كه ما. رفتم فرو اعماقش در و شدم غرق آورده وجود به تو براي فرامرزي كه مشكلي در

 .چيست دردت نگفتي

 :گفت و بست سر پشت را در شديم كه پذيرايي اتاق وارد

 و شده كهنه من درد. دارد مشكل خودش اندازه به كس هر باالخره. نكنم تقسيم كسي با را هايم غصه و غم ام كرده عادت من_
 از را چيزي تواني نمي كه دانستم مي چون اما كرد، مي سنگيني زبانم روي بر حرفي شدم، مي تنها تو با وقتي بارها. ندارد تازگي
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 اشتباهي چه دچار همسر انتخاب در فهميدم كه بود ازدواج اوايل همان. ماندم مي ساكت و گرفتم مي خون خفه كني، پنهان سامان
 بخصوص. نرفتم بار زير من ولي كنم، او نام به را خانه اين خواست ازم بارها. خودم نه بود ثروتم و مال شيفته فرامرزي. ام شده

 شدم، مشكوك بهش كم كم. بياورد بيرون چنگم از را كارخانه سهام و خانه بتواند بلكه تا داد قرار فشار تحت مرا بدجوري امسال
 با و نزدم دم سپيده خاطر به اين وجود با. دارد سر به هايي خيال و شده بلند سرش زير فهميدم و زدم چوب را سياهش زاغ مدتي
 بعضي. بياورد در زانو به را تو تا برد مي دارد، برمي را بچه ، بيايد در جيكت اگر. شناسي نمي را فطرت پست اين مگر گفتم، خود
 را نامه آن وقتي فقط. گذارد مي بالين به سر كجا نبود مهم برايم اصالً كه داشتم نفرت ازش قدر آن من و آمد نمي خانه به اصالً شبها
 جريان در را برادرم شدم ناچار و نياوردم طاقت ديگر شدم، آگاه داشتند بعد روز دو براي كه قراري از و كردم پيدا كتش جيبِ در

 جيب در را آن گرداند برش من به كه اين جاي به كه بود شده خشمگين و دستپاچه قدر آن نامه خواندن از بعد سامان. بگذارم
 اين محض به يكشنبه روز صبح. آورم مي در را پدرش و كنم مي رو را خيانتش سند فردا پس همين كه گفت و گذاشت پيراهنش

 اين از غافل پرداختيم، تعقيبش به اي اجاره ماشين يك با نشويم شناخته كه اين براي سامان و من رفت بيرون خانه از فرامرزي كه
. كرد گم رد چالوس جاده خم و پيچ در و شناخت را ما زود خيلي. برد خواهد مان حقه به پي و حرفهاست اين از تر زرنگ او كه

 نظرم به بود، نشسته كنارش شوهرم ماشين در كه زني چهره. راند مي سرعت با غضب و خشم نهايت در و بود شده ديوانه سامان
. بيابم را سؤالم جواب نتوانستم آوردم مي فشار مغزم به چه هر. كجا ولي ام، ديده را او جايي يك قبالً داشتم اطمينان. آمد مي آشنا
 كرد مي التماس سامان به و بود چسبانده ام سينه به را سرش. لرزيد مي ترس از سپيده. شد مي افزوده اتومبيل سرعت بر لحظه هر
 وقتي. بودم بيهوش ساعتي چند. شد چي نفهميدم اصالً افتاد، اتفاق تصادف آن كه زماني. ترسم مي من تر، يواش جان دايي گفت مي
 به اصابت اثر در سپيده سر ولي بود، سطحي سامان و من جراحات. بوديم بستري چالوس بيمارستان در مان سه هر كه آمدم خود به
 اي نتيجه بي سفر گريختند، ما دست از اش معشوقه و فرامرزي. رفت مي خونريزي احتمال و بود ديده ضرب ماشين داشبورد ي لبه
. ركسانا كردي مي را كار آن نبايد. بود شوهرت مورد در اشتباهت و تو جريان تر مهم همه از كه داشت پي در بدي عواقب كه بود
. بدهي راه مغزت به را خيانتش فكر دادي اجازه خودت به چطور دارد، دوستت عاشقانه دانستي مي و شناختي مي را سامان كه تو

 حالي چه ديده، جوان يك با همراه را تو او كه شنيد محسني آقاي همكارش از وقتي داني نمي. بود بزرگي اشتباه زنجان به رفتنت
 تو لَقت دهن و فضول دختر كه بعد و اي رفته آنجا به برادرت با كرد مي فكر اولش تازه. رسيد جنون حد سر به خشمِ  شدت از. شد
 نشدم حريفش كردم چه هر نبود مهار قابلِ غضبش و خشم ديگر است، سابقت نامزد يعني داريوش، جوان آن كه فهميد و داد لو را
 از دمار زدم، حرف باهات من كه برسد گوشش به اگر اما شوي، دلگير ازم ندارم دوست. گناهي بي كه كنم ثابت بهش نتوانستم و

 .آورد خواهد در روزگارم

 :ناليدم رساند مي خفگي مرحله به مرا داشت كه سمجي و خورده فرو بغض ميان از و پيچاندم گلو در را صدا

 روي دست توانشتم مي چطور آخر. داشتم دوست را شوهرم عاشقانه كه بود اين فقط من گناه داني مي كه تو چرا؟ سودابه، چرا_
 .كند خود آنِ از را او و برسد راه از ديگري زن تا بمانم منتظر و بگذارم دست
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 را صيدش قصد كه ست صيادي دريدن آماده اي خورده تير پلنگ چون او. است ممكن غير سامان به اثباتش ولي دانم، مي من_
 پيش هفته سه تا دو كه انگار نه انگار. گرفته تو به را آميزش جنون عشقِ جاي نفرت. شود نمي سرش حساب حرف اصالً. داشته
 .بوده عاشقت وار ديوانه

 متوسل ساماني آقاي به گرفتم تصميم بار دو يكي. است باطل تصورش كه كند حالي بهش و برسد من داد به بايد نفر يك باالخره_
 .كنم بدتر را كار ترسيدم ولي شوم،

 در پدرم گذاشتي مي نبايد اصالً. كرد خواهد بدتر را كار قضيه اين در او دخالت. بندي مي را برگشت راه بكني، را كار اين اگر_
 و نسنجيده خيلي تو كار ركسانا كن قبول. شد سامان شديد عصبانيت باعث موضوع همين. گيرد قرار نامه آن متنِ و ما سفر جريان
 .نگرفتي نظر در را جوانب اصالً. بود عجوالنه

 :گفتم و رفتم در كوره از

 حرف كه بودند ماندانا و خانجون اين تازه. آمد نمي در جيكم و گذاشتم مي دست روي دست كردم؟ مي كار چه بايد تو نظر به_
 در گذشته آن از كردند، مي تعريف برايش را ها شنيده و آمدها و رفت پياز تا سير آمد مي هركس. شد نمي بند دهانشان توي

 بيشتر و دانست مي را چيز همه بيايد خانجون خانه به او كه اين از قبل چون. بود مستوره فوضولي تقصير پدرت گرفتنِ قرار جريان
 دوري طاقت من سودابه، كن كمكم مادري، يك خودت تو. نگفتيد بهش چيزي و دانستيد غريبه را او شما چرا كه بود عصباني اين از
 ماندانا اتاق پنجره به چشم و نشستم پنجره پشت مدت تمام. نيامد چشمم به خواب هم لحظه يك صبح تا ديشب. ندارم را دخترم از

 به را تو تا بگيرد ازت را سپيده فرامرزي اگر. بگذار من جاي را خودت لحظه يك. كنيد پنهانش من از كه نيست انصاف اين. دوختم
 كني؟ مي كار چه بياورد در زانو

 :گفت و لرزيد وحشت از تنش اتفاقي چنين تجسم از

 .نگيرند ازم را ام بچه ولي بدهم، را ام زندگي ي همه حاضرم. ميرم مي سپيده بدون من. است مشكل برايم تصورش حتي_

 عاشقانه را سامان من اما متنفري، فرامرزي از تو. كنم معاوضه ام بچه با را آن بخواهم كه نيستم كارخانه و خانه صاحبِ تو مثلِ من_
 .دخترمان از نه بگذرم، او از توانم مي نه و پرستم مي

 :گفت پرحسرتي صداي با و شد خيره بيرون به پنجره از كرد، من به پشت

 به داشتم، جواهر و پول چه هر آمده، خانه به ما غياب در. گردنه سر دزد يك بدتر آن از و است هرزه و پست مرد يك فرامرزي_
 كه روزهاست همين. كند عوض را حياط در كليد فوري گفتم بهش شنيدم، ازش را جريان و زدم تلفن منور به وقتي. برده سرقت
 سرش از را عقل و كرده جادويش زن آن. بدزدد را خانه وسايل ساير و فرش بتواند تا برود باال ديوار از شود، خانه وارد نتواند وقتي

 كفش يك در را پايم دو هر سامان و پدرم مخالفت وجود با و شدم مردي چنين عاشق چطور فهمم نمي كنم مي فكر هرچه. پرانده
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 در به سرم از را فكرش كرد سعي و ايران آمد شد بلند فرانسه از قدسي مامان حتي. شوم نمي ديگري كس زنِ او از غير به كه كردم
 را فطرت پست فرامرزي ام شبانه هاي كابوس در شب هر. خورم مي را اشتباهم چوبِ دارم حاال و نرفتم بار زير من هم باز اما كند،
 .ركسانا ندارم را تحملش من. بگيرد ازم را سپيده تا آمده سراغم به كه بينم مي
 

 :گفتم و گرفتم قرار اش شانه به شانه رفتم، طرفش به. است گريستن حالِ در دانستم مي صدايش لرزش از. بود من به پشتش هنوز

 پيشِ اينجا دانم مي چون بگويي، دروغ بهم نكن سعي كجاست؟ ماندانا بگو بهم دارم؟ را تحملش كني مي فكر چي؟ من پس_
 .توست

 :پرسيد تعجب با

 !اينجاست؟ داني مي كجا از_

 مي التماس پدرش به گريه با كه شنيدم را صدايش شديد مي رد ما كوچه جلوي خيابان از سامان ماشينِ با داشتيد وقتي صبح امروز_
 از نااميد نگذار سودابه كنم مي خواهش نه؟ گويم مي درست. مامي پيش ببر منو عمه، خونه برم خواهم نمي من كه گفت مي و كرد
 .بروم بيرون در اين

 :گفت بغضي پر صداي با سپس. نشوم گريانش ديدگانِ متوجه تا دزديد من از را نگاهش

 .كن باور نيست، من دست اختيارش_

 از را او صداي صبح اول. نشديم حريفش منور و من و شد داخل زور به ركسانا بگو سامان به. تو پيش اينجاست، االن نيست؟ چرا_
 .اينجاست دانست مي و بود شنيده تو ماشين توي

 هم لحظه يك حتي و بريده را ما ي همه امانِ حاال تا ديشب از. شد نخواهم حريفش ديگر ببيند، را تو اگر ماندانا. فهمي نمي چرا_
 ممكن غير كردنش ساكت دوباره شود بيدار اگر. خواباندم را دو هر و سپيده اتاقِ توي بردمش زور به آمدنت از قبل. نگرفته آرام
 .است

 .كنم تماشايش سرش باالي بروم بگذار قسم سپيده جان به را تو. شود مي آرام ببيند، مرا اگر_

 موقع آن. داد خواهد بهش را روزانه اتفاقات گزارش ببيند را پدرش كه همين. شناسي مي را خودت بچه كه تو چي؟ شد بيدار اگر_
 .كرد نخواهد اعتماد بهم سامان ديگر

 :گفتم مصممي لحن با و نشستم مبل روي محكم
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 و بيايد سامان تا مانم مي منتظر و نشينم مي جا همين شب تا باشد الزم اگر حتي خورم، نمي تكان اينجا از نبينم، را ماندانا تا من_
و احساس. كند روشن را اش بچه و من تكليف با تو. برود و كند مالش لگد بگذارد، رويش به پا او كه نيفتاده راه سر من عواطف 
 خواهم مي فقط اما كنم، نفرينت خواهم نمي. نيستي فداكاري اين به حاضر و انصافي بي داري، من درد مشابه دردي كه اين وجود
 شد؟ خواهي حالي چه كند، محرومت سپيده ديدن از و بياورد سرت را بال همين فرامرزي، خواهر فائزه اگر بدانم

 :گفت لرزاني صداي با

 خشم از ولي كنم، كمكت خواهد مي دلم. دادي قرار راهي دو سر بر مرا تو. ندارم را شنيدنش طاقت من. ركسانا نزن را حرفها اين_
 .ببيني را دخترت تو نگذارم داده قسمم. ترسم مي سامان خروش و

 .باشد مجازاتي چنين مستحق كه كرده چه ركسانا مگر. نيست انصاف اين گفتي، مي بهش بايد موقع همان_

 ديگري از پس يكي را ها پله دويدم، بيرون سالن از شتاب با مكث اي لحظه بدون نياوردم، طاقت برخاست، كه ماندانا گريه صداي
نكن گريه پراشكت، چشمهاي آن قربانِ مادر. كند مي گريه دارد ام بچه": كردم مي تكرار لب زير كه حالي در و نهادم سر پشت 
 .رساندم باال طبقه به را خودم ".دلم عزيز آمدم

 :گفت و دويد دنبالم به سودابه

 .نرو كنم مي خواهش ركسانا، كن صبر_

 دلم. فشردم سينه به را سرش گشودم، سويش به را دستهايم. دويد طرفم به برسم، بهش من كه اين از قبل و شنيد را صدايم ماندانا
 شده تنگ آميخت، مي درهم من قلبِ تپشِ صداي شنيدنِ و ام سينه روي بر او فشردنِ گيسوانش، عطر تن، بوي زباني، شيرين براي
 .بود

 :گفت لرزيد مي شوق از كه صدايي با

 .باشم خانجون و تو پيشِ خوام مي. كنم بازي سپيده با ندارم دوست اصالً. بمونم اينجا خوام نمي ديگه. مامي ببر خودت با منو_

 عمه نيستي راضي كه تو. كرد خواهد دعوا باهاش ببرم، را تو اش اجازه بدونِ اگر. سپرده ات عمه به را تو بابات عزيزم، توانم نمي_
 دهي؟ مي قول. اي ديده مرا نگويي بابات به بدهي قول كه شرطي به البته. بينمت مي اينجا آيم مي روز هر. شود ناراحت سودابه

 ببينم؟ رو تو ذاره نمي ديگه بگم اگه_

 .ببيني مرا بگذارد ديگر است ممكن غير. عزيزم آره_
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 پيش بياي خواد نمي و نداره دوست رو تو ديگه كه همينه واسه. گفت چي داريوش عمو گفتم بهش كه بود من تقصير چرا؟ آخه_
 مامي؟ آره. مون

 بدهي قول بايد اينجا، بيايم باز خواهي مي اگر. آيد نمي خوشش داريوش عمو از بابات. زدي مي را حرف آن نبايد تو. عزيزم آره_
 .اي ديده مرا نگويي بهش

 خونه به برگردونه رو تو بخوام ازش و شده تنگ خيلي خيلي واست دلم بگم بهش كه تونم مي ولي خورم، مي قسم دهم، مي قول_
 مون؟

 خب؟ سودابه، عمه منزل نه باشي من پيش خواهد مي دلت بگو. بكن را كار اين حتماً_

 .باشه داشته دوست باز و ببخشه را تو بلكه تا كنم، مي التماسش رم، مي ش صدقه قربون ريزم، مي اشك قدر اين. جون مامي باشه_

 

46 

 :گفت وحشت به آميخته لحني با و ساخت پنهان آغوشم در را لرزانش بدن ماندانا. كرد دستپاچه را ما ي همه در زنگ صداي

 .كنه مي دعوات ببينه، اينجا رو تو اگه كنيم؟ كار چي بايد حاال. باباس اين_

 :گفت و داد تكيه ديوار به نداشت، چهره به رنگ سودابه

 فرامرزي يا. كن باز را در بدو منور هم تو. نيا بيرون ام نزده صدايت تا شو، قايم پشتي اتاق تو پايين، طبقه برو ركسانا باش زود_
 .سامان يا ست

 :گفتم سودابه به و زدم ماندانا گونه روي بر اي بوسه

 .نگويد اش دايي به چيزي من مورد در كن سفارش سپيده به_

 :پرسيد و زد صدايم سر پشت از آلودي بغض صداب با ماندانا

 مامي؟ من پيشِ گردي نمي بر دوباره تو يعني_

 .روم نمي جايي و هستم پايين طبقه تو جا همين من. عزيزم چرا_

 .شود سودابه براي دردسر ايجاد باعث وجودم خواست نمي دلم. شدم پنهان پذيرايي سالن پشت اتاقِ در عجله با

 :پرسيد منور از پذيرايي اتاق به ورود حال در. گرفتم آرام شنيدم، كه را ساماني آقاي صداي
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 كجاست؟ خانم_

 .خدمتتون آن مي االن همين_

 و باز از. شد گم هال فرش روي بر برداشتن قدم حال در پايش صداي. آمد پاييين ها پله از بود، شنيده را پدرش صداي كه سودابه
 :افزود سپس و كرد سالم ابتدا. است آمده پدرش نزد به كه دانستم پذيرايي سالن درِ شدن بسته

 .كرديد ما از يادي كه است عجيب خيلي_

 :داد پاسخ تندي لحن با ساماني آقاي

 غريبه انگار كه كنيد مي رفتار باهام طوري. است خبر چه دوروبرم بدانم كه باشم نفر آخرين من بايد هميشه. دختر بكش خجالت_
 و خرج و بود مادر با تان بيك و جيك. خودمختار و بوديد خود سر آستين بچگي همان از. آورده بارتان بد ست قدسي تقصير. ام

 نقشه داري من با مشورت بدون حاال و كردي عروسي خودت ميل به. نداشتيد باهام كاري مادي نياز از غير به. من با زندگي مخارج
 و حال از بيشتر دور راه از مادرت. تان رفت و آمد از نه و شدم خبردار برادرت و تو مسافرت از نه. كشي مي را رسوايي و جدايي
 .هستم تان متري صد چند در كه من تا دارد خبر روزتان

 

 :گفت و كرد قطع را پدرش حرف سودابه

 را گوشي شراره و بزنم تلفن آنجا آيد نمي خوشم گرديد برمي خانه به كه هم شب. گرفتاريد كارخانه در كافي اندازه به شما_
 .بردارد

 .ندارد كارتان به هم كاري ولي بگيرد، دلتان در را مادرتان جاي تواند نمي كه است درست فروخته؟ شما به تَري هيزم چه شراره_

 .ندارد را مان ديدن چشم كه دانيد مي خوب خودتان_

 جدايي در نقشي بيچاره زنِ اين كه كنم مي تكرار هم باز گفتم، بارها. روي مي حاشيه چرا بزن، را دلت حرف. است بهانه همه اينها_
 .است چاره راه تنها جدايي كه بودم رسيده نتيجه اين به خودم قبل مدتها از نداشت هم از قدسي و من

 بود، زن يك نقشِ هميشه فاصله ديوار روي بر. انداختند مي فاصله مان بين و كردند مي بازي را نقش اين ديگري كسانِ موقع آن_
 با زندگي در من كه همانطور. داد مي عذابش و نبود پنهان مادرم چشمِ از مسأله اين. رفتند مي آمدند مي شما زندگي در كه زناني

 اطراف در بدانم كه داشتم را درك اين دادم، تشخيص هم از را راستم و چپ دست كه زمان همان از. كشيدم عذاب فرامرزي
 پاهايش و گذاشتم مي زانويش روي بر را سرم. دانستم مي را دليلش و ديدم مي را مادرم اشكهاي گذرد، مي چه نفر دو شما زندگي

 بارها او و من. داشت مرا احساسِ همان هم سامان. هستم همدردش كه بفهمانم بهش طريقي به خواست مي دلم. كردم مي نوازش را
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 در االن كنيد مي فكر. شد مي تحمل به محكوم رحمانه بي كه بود مامان هميشه مبارزه ميدانِ بازنده. بوديم شما بين كشمكش شاهد
 همدم، و يار بي. بوده خودش كاشانه ويراني شاهد. افتاده دور هايش بچه از كشد؟ مي رنج كم و كند مي تحمل را دردي كم غربت

 او آرزوهاي. ماند مي تنها شمارش بي اندوه و غم با اش، وخالي سرد بستر در و رساند مي شب به را روزهايش غريب مملكتي در
 در داده، دست از كه را آنچه. شدند ناپديد و پيچيدند درهم وار حلقه اطرافش خالي و تهي فضاي در پك اولين با سيگار دود چون

 و است وسامان من هاي نامه اش دلخوشي تنها. بياورد دست به دوباره توانست نخواهد هرگز هم دنيا ثروتهاي تمام با معاوضه
 با كه مشكالتي به هايم نامه در ام نكرده جرأت هنوز اما دهد، مي دست فرصتش كوتاهي مدت براي بار دو يكي سالي كه ديدارهايي
 محيط يك در اگر شما نظر به. ام خورده شكست زنِ يك او مثلِ هم من كه بداند خواهد نمي دلم چون كنم، اي اشاره دارم، فرامرزي

 چنين مرتكب هم، از واقعي و كاذب عالقه و عشق تشخيص در سادگي اين به نداشتم، محبت كمبود و شدم مي بزرگ خانواده گرم
 بوي كه كالمي شما زبانِ از هايتان بچه بار يك فقط بار يك آوريد، مي ياد به ببينيد بياوريد فشار مغزتان به شدم؟ مي بزرگي اشتباه
 سال چند افتاد، معروف دار كارخانه ميليونر دختر فريب فكر به نرم و چرب زبانِ با فرامرزي كه زماني باشند؟ شنيده بدهد محبت

 از شما. كشيدم مي رنج بود، ساخته وارد روحم و جسم بر جدايي اين كه اي ضربه از هنوز من و گذشت مي مامان و شما جدايي از
 چون مندي نياز مرد نيازي، بي اين اما ايد، كرده نيازمان بي دنيا مالِ از كه است خوش اين به دلتان پدر؟ دانيد مي چه من زندگي

 ...فريفت مرا نرمش و چرب زبانِ با و كرد گردنم وبالِ را فرامرزي

 :گفت و كرد قطع را حرفش ساماني آقاي

 روز همان از. نرفت كه نرفت فرو گوشَت به ندارد را تو با زندگي لياقت او خورد، نمي دردت به بته بي اين كه گفتم بهت بار چند_
 و بود ات كارخانه سهامِ و خانه اين به او چشم. چيست هدفش زدم مي حدس و خورد مي هم به حالم نرمش و چرب زبانِ از اول
 را ات دارايي ي همه تا سوخته پدر آن. شده دير خيلي ديگر رسيدي، نتيجه اين به كه حاال. رفته سرت كالهي چه دانستي نمي هنوز

. شد خواهي بازنده دوباره وگرنه اي برنده كني گوش حرفم به اگر بار اين. بود نخواهد بردار دست نكشد بيرون حلقومت از
 به سپيده از او. حساسي مقابلش در چقدر داند مي كه اي نقطه همان به درست گذاشت، خواهد خوابت رگ روي به پا فرامرزي

 خواهي هدف به راحت خيلي را فطرت پست آن شوي، تسليم راحتي به و دهي نشان ضعف اگر. كرد خواهد استفاده طعمه عنوان
 .شد خواهد نشيني عقب به ناچار ندهي، نشان حساسيت ات بچه مورد در و كني مقاومت اگر ولي رساند،

 :بود سوز پر سودابه آميز اعتراض فرياد صداي

 ارزش دنيا ثروتهاي تمام اندازه به سپيده من براي. است محال انجامش كه نخواهيد من از را چيزي. ندارد امكان اين نه، پدر، نه_
 .دهم قرار معامله مورد را او نيستم حاضر و دارد

 يك حتي خواهم نمي. است سنگين آوردنش دست به قيمت. گذاشته حراج به را اش بچه و كرده را كار اين چيز همه بي آن اما_
 فهمي؟ نمي چرا شود، گرگ اين نصيب ام، داده تو به آنچه از پاپاسي
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 براي. شناسم مي شما از بهتر را شوهرم من شود؟ گرفتار گرگ آن چنگالِ در تان نازنين نوه حاظريد كه است اين منظورتان_
 عاجز درمانش از بود نمانده چيزي و بود بيهوش تمام هفته يك سپيده. داد خواهد عذابش آوردنم در زانو به و هدف به رسيدن
 شاهد كه اين وجود با فطرت پست آن و رفت مي مغزي خونريزي احتمال چون كردم، مي گريه سرش باالي شب تا صبح. شوند

از استفاده با هم بعد روز چند. داد ادامه راهش به خيال بي و آمده اش بچه و زن سر به چه ببيند تا نايستاد حتي بود، مان تصادف 
دارد؟ را سپيده از داري نگه ساعت يك لياقت آدمي چنين كنيد مي فكر شما. برد خود با را جواهراتم و پول و آمد خانه به ما غيبت 

 سودابه؟ فهمي نمي چرا. برد خواهد يغما به هم را ات دارايي بقيه ولي ندارد، كه البته_

 دارايي و مال حالِ به بسوزد، سپيده و من حالِ به دلتان كه اين جاي به شما كه فهمم مي هم را اين پنهان چه شما از. پدر فهمم مي_
 .پدر كنم نمي عوض دنيا ثروت تمام با را سپيده موي يك من. هستيد رفتنش دست از نگرانِ و سوزد مي تان

 را بچه و رانده خود از را زنش پوچ و هيچ خاطر به كه پسر آن. نشنو حرف و شق كله تان مادر مثل درست و ايد ديوانه سامان و تو_
 جوهر و نيست پدرومادر بي و سروپا بي فرامرزي مثلِ ركسانا. دهد مي ذست از را جواهري چه دارد فهمد نمي اصالً گرفته، ازش
 .گذشته كار از كار كه برد خواهد پي اشتباهش به وقتي. كند مي كار چه دارد داند نمي برادرت. دارد

 :پرسيد تعجب با سودابه

 گذشته؟ چه ركسانا و سامان بين گفت بهتان كسي چه! دانيد؟ مي كجا از شما را چيزها اين_

 .افتاده اتفاقي چه كه گفت بهم او ماكويي، خانوم سراغ رفتم اينجا به آمدن از قبل_

 گفته ساماني آقاي به بسا چه. شد نمي اش توبه مادربزرگم. آمد نمي در صدايم و بودم كرده حبس ام سينه در را نفس پشتي اتاقِ در
 حاال رفت؟ يادتان زودي اين به خانجون؟ نگوييد چيزي كسي به نبود قرار مگر": گفتم خود با. ام آمده سودابه منزل به من كه بود

 :داد ادامه ساماني آقاي ".نوشت خواهد من پاي به هم را فضولي اين سامان

 دنبال افتاديد راه فكري بي با كنيد، واگذار من به را فرامرزي با برخورد كه اين جاي به. گرفتيد پيش در را غلطي راه برادرت و تو_
 غلط تصميم و فكري بي روي از اش همه جاده، توي تصادف و نافرجام تعقيب نامه، آن موضوع. هرزه زنِ آن و چيزت همه بي شوهر
 به او با و شده سبز راهش سر عمويش پسر تصدفاً اگر حاال.شود مشكوك سامان به آن خواندنِ با داشت حق ركسانا طفلكي. بود

 مقصر. داشته نگه را حرمتش و است خودش تبار از پسر آن باشد هرچه. بود بدتر كه رفت مي غريبه با. نكرده كه گناه رفته، زنجان
 خودش اشتباه برادرت چرا. كرده بهانه را مأموريت و ساخته پنهان زنش از را مقصد و سفر اصلي دليل رفتن، از قبل كه است سامان

 كجاست؟ ركسانا االن. پيچد مي گناه بي زنِ آن پروپاي به جهت بي و خود بي و بيند نمي را

 :فرستاد بيرون دهان از بريده بريده را كلمات و افتاد پته تته به سودابه

 نبود؟ مادربزرگش منزل مگر. كجاست دانم مي چه من. پدر پرسيد مي من از چرا_
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 !تو سراغ آمده كه گفت مي ماكويي خانم پس__

 آمده؟ بيرون خانه از موقع چه نگفت. نديدمش كه من! من سراغ_

 .نپرسيدم ازش_

 .بببند را دخترش ركسانا نگذارم گرفته قول ازم سامان چون. نيايد كه كند خدا_

 :بود غضب با آميخته و تند ساماني آقاي كالم لحن
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 در و ها زباني شيرين براي دلم هم باز و بودم نشده سير ماندانا ديدن از هنوز ماندم؟ مي محبوس اتاق آن در بايستي مي مدت چه
 دست از هم را اش لحظه يك خواستم نمي حتي بود، شده ميسر دوباره ديدار فرصت كه اكنون. رفت مي ضعف كشيدنش آغوش
 .بدهم

 كنم؟ پنهان نظرش از را خود اتاق آن بسته در پشت اجبار به بايستي مي كي تا من و بماند آنجا مدت چه تا داشت خيال ساماني آقاي

 از فرشي. دوختم خلوت حيات به چشم پنجره پشت از "پدر؟ بود آمدن موقع چه اين": گفتم دل در و فرستادم لعنت ام بدشانسي بر
 .دهد نشان چشمي گوشه نداشت خيال و بود حوصله بي و خمود آفتاب. باريد نمي ديگر اما بود، پوشانده را زمين سطح برف

 بنا كج عجوالنه را اش پايه كه شد باعث عشقش تند تبِ ابتدا همان از و بود نديده خود به را خوشبختي رنگ خانه، اين در سودابه
 به ماندانا گذشت؟ مي چه باال طبقه در بودم؟ بسته اش ويراني به كمر چرا كج، بنايش نه و بود تند عشقم تبِ نه كه من ولي نهد،

 گفت؟ مي چه پدربزرگش

 

 .مرا هم و كند سر به دست را پدرش زودتر هم تا است تاب و تب در هم سودابه نداشتم شكي

. كردم حس ام سينه روي بر را قلبم فشار شد، قفل مبل دسته روي بر دستم انگشتان. طلبكارانه و بود تند در زنگ صداي بار اين
 برخاست منور پايي دم لَق لَق صداي دوباره ".آورده سر انگار كيست؟ ديگر اين": گفتم خود با و شنيدم را سقوطش صداي سپس

 .رفت مي در طرف به داشت غرولندكنان كه

 :گفت اي آهسته صداي با و زد در به كوتاهي ضربه پشتي، اتاقِ جلوي از عبور حينِ در سودابه

 .كنم خبرت تا نخور، تكان جايت از. ست فرامرزي ديگر اين. برسد داد به خدا - 
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 قرار احساسات تأثير تحت هنوز كه قلبم از نيمه آن. نداشت امكان خالصي ها سادگي اين به يكي اين شر از. ديگر دردسر يك باز
 اينجا به نبايد امروز. تابي بي و صبر بي. كني مي عقلت بر حاكم را احساست هميشه تو": گفت و داد قرار خطاب مورد بود، نگرفته

 ".نكن بدتر اين از را وضعش ات، احمقانه كارهاي اين با ديگر يكي تو است، گرفتار كافي اندازه به بيچاره دختر اين. آمدي مي
 :لرزاند را ساختمان فرامرزي مانند زوزه صداي

 را كار اين داد دستور بهت كي. منور رسد نمي چيزها اين به عقلت تو. كرده عوض را حياط در كليد و قفل شعوري بي احمق كدام - 
 بكني؟

 :پرسيد و نشد جواب منتظر فرامرزي. نيامد در جيكش و گرفت موني الل منور

 كجاست؟ سپيده - 

 :داد پاسخ او جاي به ايوان، توي از سودابه

 برد، مي سرقت به را زنش جواهرات و پول و شود مي خانه وارد دزدها عين كه كسي آن شر از تا كردم عوض من را در كليد - 
 .شوم خالص

 بخواهد دلش كه را چه هر و شود مي داخل خودش خانه در از كه كسي آن نه رود، مي باال مردم ديوار از كه است كسي آن دزد - 
 .برد مي خود با

 :گفت و گرفت دست به را كالم رشته ساماني آقاي بار اين

 كي رفته يادت زودي همين به گمانم به ات؟ شخصي اموال سودابه جواهرات و طال و شده جنابعالي مالِ خانه اين حاال تا كي از - 
 تواني مي راحتي همين به كردي فكر. چيز همه بي كثافت كشي نمي خجالت آمدي؟ اينجا به دوباره رويي چه با. اي كاره چه و بودي
 مرا دختر لياقت تو. ريزم مي را آبرويت آورم، مي در را پدرت. طرفي من با اين از بعد كني، تصاحب نيست حقت كه را آنچه

. نرفت پدرش حسابِ حرف بار زير و خورد را نرمت و چرب زبانِ گولِ كه كرد عقلي بي سودابه دانستم مي اول روز از من. نداشتي
 .بيرون برو نشكستم، را گردنت تا. من دختر نه ست، خياباني هرزه زن همان تو لياقت

 .كند بيرون خودم ي خانه از مرا بتواند كه ندارد را قدرت اين كس هيچ - 

 :كشيد فرياد بلندتر خورد، مي تكان هايشان خانه پنجره پشت در كه همسايگان كنجكاو سرهاي به توجه بي ساماني آقاي

 مي مشام به بازي دغل و خيانت گند بوي پايت تا سر از كه حاال نه كردي، مي زندگي زنت با صفا و صلح در كه بود تو خانه وقتي - 
 .رسد

 .بوديد شما معلمم اولي مورد در - 
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 :گفت و برد حمله طرفش به رفت، در كوره از ساماني آقاي

 زنم دارايي به چشم تو مثلِ من. بيرون ندازمت مي خانه اين از سگ عينِ نبندي، را كثيفت دهنِ اين اگر. شرم بي پسره كن حيا - 
 مثل هم من كردي فكر. نكردم دريغ ازش را چيزي منال و مال مورد در و شديم جدا هم از صفا و صلح كمالِ در ما. بودم ندوخته

 كارت؟ دنبالِ روي نمي چرا خواهي؟ مي چه اينجا. توام

 .روم نمي بيرون در اين از او بدون و ببرم را سپيده ام آمده - 

 :بود اوج پر و آميز تحكم ساماني آقاي صداي

 .شكنم مي را پايت قلم بيايي، جلوتر قدم يك اگر. كني مي غلط - 

 :گفت تمسخري پر لحن با فرامرزي

 

 .شود مي برنده كسي چه بيني مي حاال - 

 مي سرش پشت ساماني آقاي. رفت مي باال ها پله از داشت دو حالت به كه رسيد گوش به محكمش و تند هاي قدم صداي سپس
 :زد مي فرياد و دويد

 .بيرون برو گمشو گفتم بهت نشنيدي مگر روي؟ مي داري كجا - 

 جايز آنجا در من ماندن. افتاد مي اتفاقي چه كردند مي باز را نشيمن اتاق در هوا بي نفر دو آن از يكي اگر. ايستاد باز حركت از قلبم
 نبينند؟ مرا آنها كه شوم خارج گاه مخفي از توانستم مي چطور. بود بسته فرار راه كه كنم چه اما نبود،

 مي گوش به بودند، درگيري اين شاهد كه سپيده و ماندانا گريه صداي. شدند گالويز هم با ها پله روي فرامرزي و ساماني آقاي
 :زد مي فرياد بند يك و كند جدا هم از را دو آن تا كوشيد مي ببيند، صدمه درگيري اين در پدرش ترسيد مي كه سودابه. رسيد

 .برساند اينجا به را خودش فوري بگو بزن تلفن برادرم به برو باش زود منور؟ كجايي - 

 :گفت و داد سرد اي قهقهه مسخره حالت به فرامرزي

 كه بدان را اين اما كن، خبر خواهي مي را اي سوخته پدر هر نيست مهم گردي، مي كمكي نيروي دنبال داري خانم، شازده شد چي - 
 .روم نمي بيرون خانه اين از دخترم بدونِ من

 :كشيد هوار سرش بر ساماني آقاي
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 مي را او واقعاً اگر. هدف به رسيدن براي اي وسيله است، وسيله يك فقط تو براي بچه آن وجود. نده قرار دست آلت را سپيده - 
 به كه اين جاي به افتاده، جاده وسط بيهوش زار حالِ آن با و ديده صدمه كرده تصادف كه ديدي مي خودت چشم با وقتي خواستي،

 و فكر. داري وجدان و شرف نه و شود مي سرت محبت و عاطفه نه تو. رسيدي مي دادش به و ايستادي مي بروي، دلت هواي دنبال
 .كثيف سگ شو گم برو. برسي هدفت به بتواني كه بميرم من مگر. است زنت كارخانه سهام و خانه اين تصاحب ذكرت

 يكي من پيش حنايت كه داني مي خودت. زني مي آن از دم حاال كه شد مي سرت محبت و عاطفه تو مگر. خرفت پيرِ گمشو برو تو - 
 را سنگش داري حاال كه دخترت همين. اي كاره چه كه نگو يكي من به. باشدت نشناخته كه بزن را حرفها اين كسي به. ندارد رنگ

 كه رساندي لب به را جانش چطور و اي آورده مادرش سر بالهايي چه هايت هوسراني خاطر به كه گفته بهم بار صد زني مي سينه به
 .رفته گذاشته

 را مزخرفات اين و كني بلند طرفم به را دستت بايستي، من روي تو دهي مي اجازه خودت به حاال كه كرده پر را تو سودابه همين - 
 .كنيد تكرار را اشتباه همان كه خودم پسر تو براي باشد سرمشقي اشتباهم ندارد دليلي كردم، خطا اگر من. بگويي

 .ببرم خودم با را ام بچه ام آمده بلكه بگيرم، اخالق درسِ ازت كه ام نيامده اينجا من - 

 از حيثيتم، از دفاع براي و ماندم مي كردم؟ مي بايد كار چه. برسد راه از سامان بود ممكن لحظه هر. شد مي كَنده جا از داشت قلبم
 او، مقابل در كه كردم مي را حقي طلبِ ازش و گناهم بي كه فهماندم مي بهش و ايستادم مي مقابلش در آمدم، مي بيرون گاه مخفي
 را نيرويش تمام و شد مي سودابه مشكلِ حلِ به معطوف افكارش كه موقعيتي چنين در آيا ولي داشتم؟ فرزندم و مشتركمان زندگي
 اين از را كار يا رسيد، مي جايي به خودم حقِ احقاقِ براي من تالشِ برد، مي كار به خواهرش حقِ گرفتن و فرامرزي با مقابله براي
 كرد؟ مي بدتر هم

. ساخت نمايان را اش واقعي كريه چهره آن پس از و زد كنار را ظاهري فريبنده چهره. شد كشي عربده به تبديل فرامرزي فرياد
 .سازد آشكار را پليدش هدف نداشت اهميتي برايش ديگر

 تمام با ساماني آقاي كه اين وجود با. گنجيد نمي باور در وي زبانِ از شنيدنش آن از قبل كه آورد مي زبان بر را ناسزاهايي و دشنامها
 خود سودابه زاري و شيون به اعتنا بي و بشكند را سد آن توانست باالخره كند، جلوگيري باال طبقه به وي رفتن از تا كوشيد مي نيرو
 .برساند سپيده اتاقِ به را

. گرفته ازم مرا دختر سامان كه طور همان گرفت، مي زنش از را دخترش فرامرزي. بود وقوع حالِ در ترسيد، مي آن از كه اي فاجعه
 .ناپذير درمان جراحتش و بود كاري ضربه مورد دو هر در اما بود، فاصله فرسنگها هم با دو آن هدف بين چند هر

رسيد مي گوش به هم با آميخته در سپيده و ماندانا گريه صداي. لرزيد مي فرامرزي و ساماني كشمكش اثر در سرم باالي سقف. 

 .ديد خواهد صدمه ماجرا اين در جسمش و روح كه دانستم مي. باشد اي صحنه چنين شاهد ماندانا خواست نمي دلم
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 :گفت زد، مي صورت به چنگ و بود افتاده كج وري يك سرش چارقد كه درحالي. آمد درون به سراسيمه منور. شد باز اتاق در الي

 سر و نرسيدن راه از داداششون آقا تا بگم بهتون تا فرستادن منو خانوم. برسه دادمون به خدا كرده؟ پا به آتشي چه آقا بينين مي - 
 من. خدا امونِ به برين. بشه قاطي هم با موضوع تا دو اون كه نيس وقتش االن آخه. تون خونه برين شما بهتره گرمه، باال اون بقيه

 .شد چي بعدش كه گم مي گيرم مي تماس باهاتون بعداً خودم

 يافت اطمينان كه همين و كشيد سرك كوچه داخل به منور. نيست رفتن از غير به اي چاره فعالً و است سودابه با حق كه دانستم مي
 .بروم بيرون در از كه كرد اشاره بهم نيست، آنجا در سامان از اثري
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 دستهايم و بردم مي فرو ها برف البالي در را حسم بي و كرخت پاهاي كوچه خلوت در. داشت سردي سوز هوا و بود امده بند برف
 گرفتم تصميم سامان، با شدن روبرو ترس از رسيدم، كه خيابان سر به. شود خوردنم زمين از مانع تا كردم مي ديوار حايل را

 .باشم نداشته او با برخوردي تا كنم حركت جهت برخالف،

 .بود شده پارك خيابان گوشه افتادكه فرامرزي رنگ آلبالويي فورد اتومبيل به چشمم دور از رفتم جلوتر كه كمي

 ".خريده برايت سودابه هم را ماشين اين كه رفته يادت نكند. پست شرف بي " افزودم و كردم نثارش دشنامي لب زير

 نشسته جلو صندلي در غليظي آرايش يا كه سفيدرويي موطاليي زن ديدن از و كشيد پر اتومبيل داخلِ به نگاهم شدم، كه تر نزديك
 روز ان به تا كه را هايي خاطره. ساخت مي زنده ذهنم در را دور هاي خاطره كه آشنا قدر آن بود، آشنا اش چهره. خوردم جا بود،

 .آزاردهنده و تلخ اكنون و بود لذتبخش و شيرين اش يادآوري

 ديدگان و تاب و پرپيچ روشن خرمايي موهاي با زمان آن. تحصيلم دورانِ يار و دوست تنها بود، شهناز زن آن شد، نمي باورم نه،
 .كشيد مي خود سوي به را ها نگاه و بود دلبر رنگ، شكالتي

 .را جبر مجهوالت و رياضي فرمولهاي حِل حوصله نه و داشت را خواندن درس حوصله نه وقت هيچ

 ي نمره زور به ماه شهريور در تجديدي، شش پنج كردم قطار با گاه من، ورقه رو از رونويسي و تقلب با گاه ثلث، امتحانات سر
 .شد تحصيل تك به ناچار عاقبت و زد درجا كالس همان در سال دو شد، رفوزه يازدهم كالس اما. آورد مي قبولي

 محلِ كه درآمد دور آشنايان از جواني عقد به خانواده فشار با بود، كشته در را مدرسه به رفتن ميل تحصيل، ادامه از بيزار كه زماني
 .بود سبزوار در كارش

 .كنم شركت اش عروسي جشنِ در نتوانستم و بودم پدرم مرگ عزادار هنوز من موقع آن
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 دستان آمد،با تهران به همسرش بدون عقدكنان مراسم به مانده روز دو يكي افكند، فاصله ما بين سبزوار در اقامتش كه اين وجود با
 .بازگشت سبزوار به ازدواجم جشن در شركت از پس و آراست را عقدم سفره هنرمندش

 به حاي به كه غليظ آرايش آن با فرامرزي اتومبيل در ديدنش از حاال و نداشتم وي از خبري آن از بعد و بود ديدارمان آخرين اين
 .بياورم در شاخ تعجب از بود نمانده چيزي ساخت، مي پنهان نازيبايي از اي پرده پشت در را هايش جلوه هايش، زيبايي كشيدن رخ

 شكلي چه به انجا در را حضورش و بدهد نشان العملي عكس چه دانست نمي. نداشت را برخورد اين انتظار. خورد جا ديدنم از شهناز
 هم روي بر را بلند مژگانِ كرد، غنچه را اي قلوه لبهاي گرفت، بازي به را گيسوانش طره دستش انگشتانِ بلند ناخنهاي با. كند نوجيه
 .بگريزد نگاهم از تا خواباند

 :پرسيدم كه سوالم به پاسخ در سپس

 !شهناز؟ كني مي كار چه اينجا تو - 

 :گفت پررويي با كند شرم احساس آنكه بي

 .هستم فرامرزي منتظر - 

 كجاست؟ شوهرت پس! داري كار چه فرامرزي با تو - 

 :گفت پرتمسخري لحن با و بگشايد هم از را ديدگانش تا داد حركتي بلندش مژگان به افكند، باال شانه اعتنايي بي با

 .شدم جدا فضلي از پيش سال دو من داني نمي هنوز كه هستي دوستي چه تو - 

 .دارد دوست خيلي را تو و ست خوبي مرد او كه گفت مي مادرت! چرا؟ آخر - 

 .نداشتم دوستش من كه بود اين عيبش - 

 كجاست؟ پسرت - 

 .شوهرم مادر پيش سبزوار - 

 قدر اين كه كرد نمي خطور خاطرم به هم لحظه يك حتي ها موقع آن كني؟ جدا خودت از را ات بچه راحتي اين به آمد دلت چطور - 
مادربزرگ و پدر نه دارد نياز مادر به ساله دو بچه يك. باشي داشته خرابي ذات. 

 كه ندارد را حق اين ساله پنج و بيست جوانِ زنِ يك كني مي فكر. شوم اسيرش عمر يك شد مي باعث و بود گردن وبالِ وجودش - 
 .باشد خود خوشبختي فكر به اش، بچه كردنِ خشك و تر جاي به و بگذارد آزمايش بوته در را خود بخت ديگر بار يك
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. شاخته آشكار را اش اصلي ماهيت و انداخته پوست تازه قلبت انگار. شهناز شدي عوض خيلي تو. شود نمي باورم است، احمقانه - 
 مي. نباشي اش دلبسته تواني نمي. توست وجود از جزيي پسر آن. احساساتي و نازك دل مني، مثل هم تو كردم مي فكر هميشه
 .كني تحمل را ات زندگي ناماليمات خاطرش به توانستي

 :گفت و زد پوزخندي

 بيازر درس اين از حد چه تا كه داني مي خودت. شود نمي سرم چيزي رياضي معادالت از من چي؟ خودم پس چه؟ چرا؟براي - 
 هيچ بدون باشم، آزاد خواهم مي من. تنهايي عمر يك با ست مساوي ، ام زندگي در فيروز وجود كه دانم مي را اين اما بودمف

 .دلبستگي

 :گفتم غضب به آميخته لحني با و فشردم هم بر خشم از را دندانهايم

 را فرامرزي كه زني شود نمي باورم هنوز. نداري حسابي و درست عقل و است كم ات دنده يك كه فهميدم تازه حاال.  اي ديوانه تو - 
 .تويي شده من و سودابه زندگي در مشكل همه اين آمدن وجود به باعث و كرده در به راه از

 دو زندگي وقتي.  ست فرامرزي و سودابه ، من به مربوط موضوع اين. كني مي آش نخود را خودت چرا و اي كاره چه وسط اين تو - 
 .بكشد كنار و بداند را خودش تكليف بايد خواهرشوهرت. ست جدايي اش چاره رسد، مي بست بن به نفر

 :گفتم تندي لحن با و شدم عصبي فكرش طرز از

 كه هستند طفلي هاي عروسك چون ات، زندگي متحرك آدمكهاي. كَني مي دل آسان و بازي مي دل آسان تو! سادگي همين به - 
 اسباب از را او ديگر اندازه و شكل با اي تازه عروسك داشتن هوش زد، را دلش كه همين و است دستش بازيچه صباحي چند فقط
 از و نيست سوزي دهن آش فرامرزي. دارد فرق هم با ظاهريشان شكل فقط عروسكند، آنها ي همه. كند مي سير اش قبلي بازي
. كند مي زندگي خانواده همان سر صدقه از دارد او. كرده سودابه زنديگ داحل را خود زور به پليدي مقصود و هدف با ابتدا همان
 بي ماشين، و پول بدون القبا يك ساماني آقاي اشاره يك با چون اشتباهي، در سخت بگويم بايد دلخوشي، بازيهايش گشاده با اگر
 فكر. تو به برسد چه بياورد، در تواند نمي هم را خودش خرج كه بود خواهد نطنزي تحفه باشد داشته جيب در پاپاسي يك حتي انكه
 است ممكن غير.توست مثل زني همان بته بي آن اليق چون بكشي، بيرون اش زندگي از را پايت تا زنم مي بهت را حرفها اين نكن
 جاي بتواند دوباره بخواهد، را خطايش غذر و بيفتد سودابه پاي به خواهش و التماس با برگردد، و شود پشيمان سگ مثلِ اگر حتي

 حقه مرد از مرگ حد سر تا و افتاده سودابه چشم از هميشه براي فرامرزي. باشد داشته اش بچه و زن زندگي و قلب در كوچكي
 خواهد خالص جانوري چنين با زندگي قيد ز را خودش راحت خيلي كه ندارم شكي. است متنفر دوخته، اش دارايي به چشم كه بازي
 .است ات زندگي باخت بزرگترين پيروزي اين از سرخوش تو وقت آن. كرد

 :گفت و نينداخت تا و تك از را خود
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 خيلي كه است راحت خيالش و كرد نخواهد عوض ثروت دنيا يك با را اش بچه موي يك سودابه كه داده اطمينان بهم فرامرزي - 
 .كند انتخاب را كدام يك اش دارايي و سپيده بين است ناچار او. خواهدشد تسليم زود

 :گفتم پرنفرتي لحن با

 خودم از بار ديدم،هزار وجدان بي چيز همه بي آن ماشين در را تو كه لحظه همان از شهناز؟ كنم مي فكر چه به دارم داني مي - 
 شدم خام قدر آن چطور برسد، ثمر به و شود بارور دوستي درخت تا پاشند مي را محبتها بذر كه مكاني در نيمكت، آن پشت پرسيدم

 شوهر معشوقه كه بداند سامان وقتي دانم نمي. دادم ترجيه ديگران به را تو و خوردم را ظاهرت فريب دوست، انتخاب موقع در كه
 هم من ، برد گمان موقع آن كه ترسم مي آن از. كرد خواهد نگاه بهم چشمي چه به است من سابق همكالسي و دوست خواهرش

 لزومي. خواندم را آن و كردم پيدا سامان پيراهن جيبِ در بودي نوشته فرامرزي براي كه را اي نامه هستم، تو قماش همان از زني
 من. ايم غريبه هم با تو و من ديگر حاال. آفريد ماجراهايي چه و كرد بازي ام زندگي در نقشي چه نامه آن كه بگويم بهت بيننم نمي
 مي بيرون بود آن در چه هر و تكاندم مي مقابلت در را دلم سفره كه دانستم مي صميمي باهات را خودم قدر آن زمان يك اينكه از

 كرديد؟ پيدا را همديگر كجا شما اصال. است سوال عالمت يك برايم هم با نفر دو شما آشنايي. ام شرمنده خودم از ريختم،

 و گرفته را صدايش هم و ساخت خاموش را نگاهش برق هم. امد فرود بشاشش چهره روي بر راست يك و كرد كمانه اندوه و غم
 : خفه

 اجازه بدون كه مردي كنار در زيستن. كشاند سبزوار به مرا ام خانواده تحميلي ازدواج كه زمان آن به ماجرا، اول به گرديم مي بر - 
.  شد آب بر نقش روياهايم همه زود خيلي. نبود آسان داشت نمي بر زندگي در قدمي كوچكترين و خورد نمي آب مادرش و پدر
 كنايه و نيش. نيستم تنشان وصله كه كردند مي يادآوري بهم بار هزار روزي و نداشتند دوست را پسرشان انتخابي عروس آنها

 بدم بربخت و ريختم مي اشك بود مان مشترك زندگي محل كه باال طبقه اتاق تنها در روز و شب. زد مي نيشتر قلبم به هايشان
 آمده؟خيلي چه شود مي بارور محبتها بذر كه محلي در ات انتخابي دوست سر بر بداني تا بودي كجا تو موقع آن. فرستادم مي لعنت
 تهران به پر شكم با كه رساند جايي به را كار اذيتهايشان آزار. شدم بيزار داشت قرار آنها نفوذ تحت كه اي اراده بي مرد از زود

 آن وجود و بود گذشته كار از كار كه شد رو وقتي ام زندگي مشكالت. كند روشن را تكليفم خواستم مادرم از التماس با و برگشتم
 سبزوار به دوباره مرا زور به مادرم و پدر با كشمكش از بعد و آمد دنبالم به فضلي. ام دوباره پيوند براي بود باريكي ريسمان چنين
 مادر كه بودم گرفته شير از تازه را فيروز. شد بسته پايم به محكمتر تنگ زندان آن زنجيرهاي. داشت دراز سر رشته اين ولي برد،

 به من و ".نداري را اش داري نگه لياقت و عرضه تو كنم، بزرگش خودم ام گرفته تصميم ": گفت و برد پايين طبقه به را او شوهرم
 محكوم بزنم، سكوت قفلِ زبانم به و بنشينم ساكت مقابلش در توانستم نمي نداشتم، را هايش ظلم تحمل كه اين و درازي زبان جرم
 آرزوي در كه مادري اشكهاي به اهميتي و بود آنها هاي خواسته تسليم چرا و چون بي و اراده بي فضلي. شدم پسرم از جدايي به

 دادگاه حكم و هايشان گيري تصميم در نقشي هيچ من و بود اجباري همسرم و فيروز از جدايي.  داد نمي زد مي له له پسرش ديدار
 محبت و عش كه نگو و نكن مالمتم ديگر كردم، واگذار پدرش به را او و گذشتم فرزندم از راحتي به چرا كه نپرس من از. نداشتم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  227 

 از خوردن حسرت و ناله و آه جاي به و بيايم خود به تا كشيد طول خيلي. گذاشتم سر پشت را سختي روزهاي چون ، شود نمي سرم
 در را دلم سفره خودت قولِ به تا آمدم مي تو ديدنِ به داشتم شوم، خارج ام خانه عزلت كنج از و كنم سنگ را قلبم ام بچه دوري
 تعجب كمال در. كرد ترمز پايم جلوي فرامرزي فورد اتومبيل شدم، پياده اتوبوس از داوديه ايستگاه در كه همين اما ، بتكانم مقابلت
 زود خيلي و شناختمش بوديم نديده را همديگر ات عروسي و عقد مراسم در بيشتر بار دو يكي اينكه وجود با. داشت ياد به را نامم

. راند شميران طرف به و كرد كج را راهش برساند، تو منزل به مرا كه اين جاي به او ولي ، پذيرفتم شدن سوار براي را دعوتش
 هم با.  داشت توجه اين به نياز وجودم تمام انگار. پذيرفتم را اش همراهي اعتراضي كوچكترين بدون چطور دانم نمي هم خودم
 لقمه به زدن گاز حال در و نشستيم تخت روي باال آن سپس زديم، قدم هم كنار در را راه بقيه و شديم پياده سربند.  رفتيم دربند
 دقت با. ريختم بيرون ، بود آن در چه هر و تكاندم او مقابل در بتكانم، تو دلِ مقابلِ در داشتم خيال كه را دلم سفره كباب، و نان هاي

 تو به ديگر كه ات بچه دوري از افسوس و آه با را عمرت بقيه ندارد دليلي. شده بسته دفتر آن ": گفت ام دلجويي براي و كرد گوش
 عشق ميوه و بگشايي روشنايي و نور روي به را ات زندگي پنجره تواني مي راحت خيلي و زيبايي و جوان تو. بگذراني ندارد، تعلق
 االن. ات خوشبختي از مانع و شد مي گردنت وبال عمر يك بچه آن گرفتي مي فضلي از را فيروز اگر. كني بارور دلت در را اي تازه

 با روزها اكثر آن از بعد. گشود رويم به را اميد دريچه سخنانش ".بچشي را خوشبختي طعم درست انتخاب يك با تواني مي و آزادي
 ديگر و كردم عادت ديدنش به من اما باشد، ام زندگي اشتباه بزرگترين فرامرزي با ارتباطم و ركسانا توست با حق شايد. بوديم هم
 كه بود مسكني قرص چون او وجود ابتدا. ندارم دادن دست از براي چيزي ديگر كه داني مي خودت. برگردم راه نيمه از توانم نمي
 يادت البد.  شدم عاشقش پنهان چه تو از كه كرد جا دلم در را خودش قدر آن زود خيلي ولي داد، مي تسكين را فيروز از دوري درد

 ديگر بار يك كه ندارم را حق اين حاال كني مي فكر. شدم زنش خانواده فشار با و نداشتم فضلي به اي عالقه كوچكترين من كه نرفته
 كنم؟ امتحان را بختم

 حاال از. داده پس را امتحانش فرامرزي. ديگري خوشبختي ريخته فرو آوار هاي ويرانه روي بر نه اما. داري را حق اين كه البته - 
 ساماني آقاي دانم مي بعيد چون باشي، هم دخترش پرستار ناچاري كه بخصوص. خوري مي زمين سخت بار اين كه گويم مي بهت

 .شد خواهد آب بر نقش فرامرزي شازده نقشه. بگيرد عهده به را اش نگهداري سودابه بگذارد

 از قلبم. پيچيد مي كوچه داخل به سرعت به داشت سامان اتومبيل. ماند خيره سودابه كوچه سر به جمبه، آخرين بيان موقع در نگاهم
 به دوان دوان تا دادند خود به حركتي پرهياهويم قلبِ با آهنگ هم پاهايم. افتاد تالطم به اش داشتني دوست و محبوب چهره ديدن

 آفتاب كه را مكاني به ورود حق و بمانم پنهان او ديد از تاريك و سياه ديوار پشت اجبار به داشت دليلي چه. شوند روان سويش
 باشم؟ نداشته بود درخشان آنجا در ام زندگي

 :كشيد بيرون خيال عالم از مرا شهناز صداي

 .آمد خواهد من سر بر چه كه نيست مهم برايت اصال و زني مي سينه به را شوهرت خواهر سنگ فقط تو روي؟ مي داري كجا - 

 :گفتم پرسوزي آه با همراه و راندم گونه روي بر بود نشسته مژگانم نوك كه را اشك قطرات
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 سنگريزه ريزش با كه ست كوهي چون زندگي اشتباهات. كني تحمل هم را عواقبش بايد پس گذاشتي، راه اين در قدم دانسته تو - 
 كه آيي مي خود به زماني و نداري هشدارش به توجهي اما هستي، هايش سنگريزه ريزش شاهد تو دهد، مي را سقوط هشدار هايش

 و بود شيرين زمان آن كه اي خاطره دوري، خاطره يك فقط من براي تو اين از بعد. شهناز خداحافظ. اي شده مدفون آوارش زير در
 .باشي نداشته مكثي ام زندگي ايستگاه در دوباره هرگز و باشد ديدارمان آخرين اين اميدوارم. شده زهرآگين و تلخ اكنون
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 و ماندانا بدون اين از بعد بكشد؟ اينجا به كار گذاشتم اشتباه يك با چرا. شدم متنفر خودم از. گرفت فرا را وجودم وزني بي احساس
 دور به و كَنم بر بن و بيخ از ، ام كاشته قلبش در كه را اي كينه و بدگماني تخم توانستم مي چطور كردم؟ مي بايد كار چه سامان

 بيندازم؟

 ام آينده خوشبختي پاگير و دست را وجودش و بزنم خط ام زندگي دفتر از را هام بچه نام سادگي همين به تا نبودم شهناز كه من
 مي مان كاشانه و خانه ديوار و در به كنه عينِ و كشيد مي سويشان به مرا ربايي آهن چون سامان و ماندانا به ام دلبستگي. بدانم

 .چسباند

 فرامرزي و سامان درگيري كه داشتم آن از ترس و زد مي شور دلم. گذرد مي چه سودابه خانه در لحظه آن در دانستم مي كاش اي
 .باشد داشته دنبال به را شومي عواقبِ هم با

 با و ريخته هم به را زمان و زمين نگراني شدت از خانجون نداشتم شكي كه اين وجود با. نداشتم را مادربزرگم خانه به برگشت پاي
 مي گوش به ناسزاهايشان و فرياد و داد صداي. زدم پرسه شوهرم خواهر ي خانه اطراف در دوباره است، بازگشتم منتظر صبري بي

 .شدم طاقت بي شنيدم، كه را ماندانا گريه صداي. طلبيد مي كمك و زد مي هوار سودابه. رسيد

 بيرون معركه آن از را نازنينم دختر بروم، باال ديوارش از شوم، منزل وارد حياط در از نتوانم اگر حتي طريقي، به توانستم مي كاش
 .باشد اي صحنه چنين شاهد نگذارم و بياورم

 :رسيد گوش به ديوار سوي آن از اندكي فاصله با رسا، و بلند خشن، و تند سامان، نواز روح و آشنا صداي ناگهان

 .گذارمت نمي زنده شود، كم پدرم سر از مو يك فقط اگر داند مي خدا سوخته؟ پدر كني مي فرار داري كجا - 

 و دويدم داشت قرار ساختمان پشت كه اي كاره نيمه بناي طرف به شتاب با سپس. گشتم شدن مخفي براي جايي دنبال به دستپاچه
 .گرفتم پناه آنجا در

 .شد دور آنجا از دو حالت به و آمد بيرون در از آلود خون بيني و آشفته وضع و سر با فرامرزي
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 .برگشت ساختمان داخل به كرد مي نثارش دشنامي لب زير كه درحالي و برداشت تعقيبش از دست سامان تصورم، برخالف

 از. آمد بيرون سامان اتومبيل بار اين و شد باز حياط درِ دوباره كه نكشيد طولي بود؟ چه فرامرزي فرار دليل گذشت؟ مي چه آنجا
 مي بلند صداي با داشت، شانه روي بر را پدرش آلود خون سر كه حالي در و نشسته ماشين عقب صندلي در كه ديدم را سودابه دور

 خداي واي...هم سامان نكند ديده صدمه دامادش با درگيري در ساماني آقاي پس ":گفتم لب زير وحشت با. زد مي فرياد و گريست
 ".كن كمك خودت من

 را دستم و رساندم در جلوي به را خودم شتاب با آمدم، بيرون پناهگاه از سپس. شد ناپديد كوچه خم در اتومبيل تا ماندم منتظر
 با و كوفتم در به مشت با بار چندين. نبودم بار دست من اما كنند، باز را در نداشتند خيال انگار.  فشردم زنگ دكمه روي بر محكم
 :گفتم بلند صداي

 .كن باز را در ركسانا، منم منور - 

 از وحشت از چشمهايش كه حالي در و افكند اطراف به نظري كرد، باز نيمه را در. رسيد گوش منوره دمپايي تق تق صداي بار اين
 :پرسيد بود زده بيرون حدقه

 تنهايين؟ - 

 .آمد مي كوچه سر تا فرياد و داد صداي بود؟ خبر چه اينجا. باشم كسي با بود قرار مگر.است معلوم خب - 

 :گفت و افتاد راه دنبالم شديم، كه حياط وارد

 اسمم به زنمو ندار و دار يا گفت و كرد كفش يه تو پاشو. بود بردار دست مگه. آورد سرمون باليي چه آقا دونين نمي كه شما آخه - 
. آورد بيچاره خانوم سر بالهايي چه حاال تا اول روز از دونم مي من فقط ، دونه نمي كي هيچ. ميرم برميدارم رو سپيده يا كنين مي

 پيدا دستكي خوب ديگه كه حاال. خودش نه بود، منالش و مال به چشمش اولم از. خون چشمش يه بود، اشك چشمش يه هميشه
 .وسط كشيده رو سپيده پاي ره، مي در ش بچه واسه جونش ، خانوم فهميده چون. كرده

 :پرسيدم تابي بي با رفت، سر ام حوصله اش پرحرفي از

 .بودن باهاش هم سودابه و پدر انگار رفت مي بيرون در از ماشينش با داشت سامان ديدم االن شد؟ چي آخرش باالخره - 

 :گفت لرزاني صداي با و گرداند سو آن سو اين به بار چندين ساعت پاندول عين را سرش

 اموال و مال نه ميدم، رو بچه نه كه بود كرده كفش يه تو پاهاشو آقابزرگ. شد پا به قشقرقي چه ببينين نبودين خانوم، ركسانا اي - 
 آقافرامرزي، سر رو پريد جلدي. كشتند مي همديگرو داشتند تا دو اون رسيد، راه از كه خان سامان. بمير برو كور چشمت. دخترمو
 خانوم و من.  دادن مي هول ، زدن مي همديگرو. كيه به كي نبود معلوم اصال ديگه. پدرسوخته كنم مي ت خفه گفت گرفت، گردنشو
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 خورد ضربه به كه آقابزرگ خصوص به بودن، ديده صدمه همه.  كردن مي گريه هم ها بچه. كشيديم مي هوار ، زديم مي سرمون تو
 .رفت حال از و گيجگاش به

 :پرسيدم نگراني با

 ديد؟ صدمه اونم چي، سامان - 

 ماشين تو انداختن آقابزرگو االنم. اومد خونم ازش گمونم به. دماغش به خورد مشتم به. نشد نثارش كه لگد و مشت كم چون البد، - 
 اين كنه جرات ديگه نكنم گمون. گذاشت فرار به پا و ترسيد خيلي زمين، افتاده اون ديد وقتي فرامرزي آقا. بيمارستان بردنش
 مي فقط. بود سپيده بردن قصدش اصال دونم مي بعيد. كنن شكايت ازش دارن خيال گفت مي خانوم چون ، بشه آفتابي طرفها

 .بگيره ازش داره كه اونچه كنه، خام زنشو خواست

 .ببينمش خواهم مي كجاست؟ ماندانا. ندارد هدفي اين از غير كه است معلوم - 

 .لرزن مي خودشون به ترس از دارن چسبيدن بهم جوجه تا دو عين باال اون ها بچه - 

 .بخورم زمين و بلرزه مفروش پله روي بر پاهايم بود نمانده چيزي كه رفتم باال ها پله از سرعتي چنان با

 :گفت و گرفت پناه آغوشم در ، رساند من به را خود دوان دوان شنيد، كه را صدايم ماندانا

 .ببر اينجا از منو مامي، ترسم مي من - 

 :گفتم و فشردم مرطوبش گونه روي بر را لبهايم

 كه بيني مي. شود مي عصباني بابات چقدر بيايي، من با اگر كه داني مي خودت اما عزيزدلم؛ مني چيز همه تو.  خواهم مي خدا از - 
 .كنيم اش راضي بعد شود، بهتر حالش كمي يك كنيم صبر بايد. ندارد درستي حالِ روزها اين

 :گفت و چسباند ام سينه به را سرش

 زد هم رو بابابزرگ. رو سودابه عمه هم ، كرد اذيت رو بابا هم. بديه مرد خيلي چون ندارم، دوس رو فرامرزي عمو ديگه من - 
 .باشدش كشته شايدم زمينف

 .شده بد حالش كم يه فقط. نشده كشته عزيزم نه - 

 مامانش پيش خواد مي دلش و نداره دوست باباشو كه گفت بهم يواشكي سپيده اما ببره، خودش با رو سپيده خواست مي اون - 
 .رو سودابه عمه هم زنه مي اونو هم بشه عصباني وقتي چون بمونه،
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 حد اين به تا و باشد شده درمانده و مستاصل قدر آن زن اين است ممكن كه كرد نمي خطور خاطرم به اصال پيش روز چند همين تا
 اخير حوادث اگر شايد ستم، اين مقابل در اش پايداري از و كردم تعجب تحملش و صبر از. گيرد قرار همسرش ستم و ظلم مورد
 .گشود نمي شكوه به لب هم باز آمد، نمي پيش

 :گفت و زد چمباتمه كنارم در شرمندگي با منور

 .ببينه اينجا رو شما برگرده خان سامان دفه يه نكنه. خيابون سر مريضخونه همين بردن رو آقابزرگ جون، خانوم برم قربونتون - 

 :گفتم و فهميدم را منظورش

 در مرا شد خبري اگر و باشي ماندانا مواظب بده قول كنم، درست دردسر برايت نيستم حاضر من نترس. گويي مي چه دانم مي - 
 دادي؟ را ها بچه ناهار. بگذاري جريان

 بكشم؟ هم شما واسه چي، شما. بخورن دم مي كنم مي داغ رو غذا رم مي االنه. بود شكم فكر به كي شلوغي اين تو - 

. زد مي شور دلش چقدر و ست حالي چه االن داند مي خدا. ندارم خانجون از خبري آمدم، بيرون كه صبح از. بروم بايد ديگه من نه - 
 هاي پله باالي از مشهد در كه رودابه حالِ از ببينم بزنم زنگ مادرم همسايه خانم خديجه منزل كوچه سر لبنياتي از بروم بايد تازه
 .نه يا رسيده خبري بيمارستان بردنش و پايين شده پرت آزيتا منزل

 .ياد مي ما سر بالييه هر چا آخه. كن رحم خودت خدايا واي! گين مي راست - 

 :گفت و گرفت را دامنم ماندانا

 شده؟ چي رودابه خاله - 

 .ندوي ها پله جلوي و نكني وورجه ورجه خود بي و باشي خوبي دختر بايد تو. پايين افتاده ها پله از. نيست مهمي چيز - 

 .دم مي قول مامي باشه - 

 .بودم اينجا من نگي باباتم به باشه يادت - 

 .بيايي بازم كه شرطي به. گم نمي نه - 

 .سپرده دستت ماندانا منور رفتم من خب. آيم مي حتما البته - 

 :گفت و نواخت گونه بر محكمي ضربه دستش كف با
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 زنگ تون كوچه سر لبنياتي از رين مي دارين چي واسه. خودتونه منزل نيس، غريبه خونه كه اينجا. حرفها چه بده مرگم خدا وا - 
 خان سامان بگيره، تماس عمومي تلفن از بره گذاشتي كه بودي كاره چه تو چس گه مي آره، درمي منو پدر بفهمه خانوم اگه. بزنين
 تو خاك كه ايم مستوره خواهرم منو وسط اين. كنين مي آشتي هم با زود يا دير باالخره. دارين خودتونو جاي كه شمام. خوبيه مرد
 .شيم مي سر

 :گفت و داد را سوالم پاسخ كشان خميازه.  بود آلود خواب و خسته صدايش.  برداشت را گوشي زنگ اولين با خانوم خديجه

 زنگ بهت شد خبري خودتي، خونه اگه. كشه مي طول بگيرن خبر بيمارستان برن مهشد برس تا نشده، خبري بابك آقا از هنوز - 
 .بزنم

 .گيرم مي تماس باهاتون غروب خودم. نداره تلفن كه هم خانجون منزل. نيستم آنجا من خانم، خديجه نه - 

 :گفت التماس با و دوخت صورتم به را مظلومش نگاه سپيده شدم، رفتن آماده كه همين

 نمي اجازه ماندانا مث منم به وقت اون چي؟ ببره منو بخواد بياد دوباره بابا اگه. دايي زن ترسم مي خيلي من. بمونين جا همين شما - 
 .ديدنم بياد يواشكي بايد اونم. ببينم مامانمو دن

 :پرسيدم و كردم بغلش

 باشي؟ پدرت پيش خواد نمي دلت تو - 

 .نكنه پيدا من بود عصباني اگه كه شدم مي قايم اي گوشه يه رفتم مي خونه، اومد مي اون وقتي هميشه نه - 

 لعنت كرد، مي محكم او زندگي در را پايش جاي داشت كودكي زمان همان از كه شومي سرنوشت به و سوخت مظلوميتش بر دلم
 .فرستادم
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 فشار اولين با كه بود كرده كمين در پشت بازگشتم انتظار در خانجون انگار. رسيدم خانه به كه بود بعدازظهر چهار حدود ساعت
 .دهم توضيح را آمدنم دير علت تا نداد امان ديدنم، محضِ به و گشود را آن زنگ، دكمه روي بر دستم

 :گفت و برداشت فرياد به سر و ساخت پرچين را اش پيشاني افكند، باال ابرو زد، كمر به دست

 بگيره؟ خبر ازت كه بنده كجا به دستش بيچاره پيرزن اين آخه كه رسيد فكرت به هيچ. عقل بي دختره رسوندي لب به جونمو _
 از اون. نشده ازت خبري كه آورده سرت باليي يه ت پدرسوخته شوهر اون البد گفتم خودم به. شدم مي ديوونه دلشوره از داشتم
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 معلوم من سرِ انداخته خرجي بي زنشو كه پدرمادرت بي شوهر از اينم انداخته، لنگر خورده، كنگر مشهد رفته گذاشته كه ت ننه
 .گرمه سرش كجا نيس

 :ناليدم دل سوز از

 ...خانجون _

 :گفت و كوفت سينه به مشت پريد، كالمم ميان به

. پريد مي پايين باال تاالپ تاالپ دلهره شدت از سينه تو قلبم رفتي كه وقتي از. نبينه رو روزايي چين هم يه كه بميره خانجون الهي _
 .كن رحم پيرزن من به آخه. بشه خاكستر بسوزه ولز و جلز كرسي آتيش تو بيفته كنه سوراخ مو سينه بود نمونده چيزي

 :گفتم اي ملتمسانه لحن با

 بيايم كه نداشتم خالصي هم لحظه يك حتي. بودم افتاده گير بدجوري كنيد باور بود، خبر چه آنجا بگويم تا دهيد نمي مجال شما _
 .تان سراغ

 :پرسيد و كرد قطع را حرفم

 حساب حرف كي تو. نكردي گوش جات سر بشين نرو گفتم بهت چقدر انداخت؟ گيرت اي پدرسوخته كدام افتادي؟ گير كجا _
 .شده چي ببينم بگو نرو حاشيه باش زود. باشه ش دومي اين كه شد مي سرت

 .دهيد نمي مجال شما. بگويم خواستم مي اول از كه من _

 :وگفت داد لم كرسي زير

 .بگو حاال گيرم، مي خون خفه من خب _

 .نگذاشتم باقي ناگفته را حرفي نبود، آسان گذشته، ما بر آنچه بيانِ كه اين وجود با. نداشتم ماجرا شرح از غير به اي چاره

 پي مشتهاي هدف را اش سينه پرداختم، شهناز با برخورد ماجراي شرح به كه همين. پريد مي كالمم ميان به و پراند مي مزه بند يك
 :گفت داد مي تكان تكان را سرش وقفه بي كه حالي در و داد قرار پي در

 ت جوني جون رفيق بفهمه سامان اگه دونه مي خدا. آبرو بي دختره اين با كار چه رو تو آخه. ركسانا برسه دادت به خدا واي واي، _
 مدرسه تو مگه آخه. كنه نمي بهت چپم نگاه يه ديگه كرده، در به راه از خواهرشو شوهر سرباال تُف همين و خيابونيه هرزه زن يه

 من. دي مي سامان و سودابه به جوابي چه كني؟ مي كار چي حاال شدي؟ رفيق شده فالن فالن اين با رفتي كه بود دوست قحطي تون
 .تو به واي شم، مي آب خجالت از دارم
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 :گفتم و كردم گرم كرسي منقل آتش با را ام زده يخ پاهاي

 .فرامرزي سراغ رفت داد، طالقش فضلي كه اين از بعد نبود، كاره اين شهناز كه ها موقع آن چيست؟ وسط اين من تقصير _

 :پرسيد و كرد تنگ چشم

 ؟!ديگه مرد يه سراغ ري مي شيني نمي كار بي بده، طالق رو تو سامانم روز يه اگه يعني _

 :دادم پاسخ دلخوري با

 .نيستم حرفها اين اهل من دانيد مي كه شما. دارد هم به ربطي چه! زنيد مي حرفها چه _

 :گفت پرترديدي لحن با

 آورده؟ ساماني سر باليي چه نامرد آن نفهميدي باالخره. كنيم تعريف و ببينيم _

 .بگيرم خبر ازش نتوانستم كه من. داند مي خدا _

 :پرسيد اي پرطعنه لحن با و كرد نگاهم چپ چپ

 .خبره چه بپرسي، بزني خانوم خديجه به زنگ يه رسيد فكرت به اصالً چي؟ خواهرت از _

 .نرسيده خبري بابك از هنوز گفت گرفتم، تماس باهاش سودابه منزل از _

 مباركش جيبِ از دوزاري يه كنه، شُل رو كيسه سر رسه نمي عقلش به. گرفتيم پيچه دل نگراني از اينجا ما كنه نمي فكر پسرِ اين _
 .اومده گناه بي طفلِ اون سر به چي كه بده بهمون خبري يه بياره، در

 و برسد آنجا به تا. آمده گيرش وسيله موقع چه نيست معلوم تازه. افتاده راه ديروقت ديشب تازه خدا بنده آن دانيد مي كه شما _
 يك رود مي ضعف گرسنگي از دارد من دلِ فعالً. گيرد مي تماس امشب حتماً نباشيد نگران. كشد مي طول خيلي سراغشان، برود
 .بخورم بدهيد چيزي

 .آد مي بر بگي چي هر ظالمين قوم اين از اينجا؟ اومدي كردن ت روونه تشنه گشنه انصافها بي اون بگي خواي مي _

 .بودند نخورده چي هيچ حاال تا هم ها بچه طفلكي حتي. بود برپا قيامتي چه آنجا گفتم كه من _

 :گفت و گرداند سو آن سو اين به سر دلسوزي با
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. اينجا بياريش نگرفتي دستشو چرا. كردن پا به قيامتو اين كه اونايي شكم به بخوره كارد الهي. خودم نازنين مانداناي واسه بميرم _
 .شكستم مي پاشو قلم دنبالش، اومد مي كي هر. نبردنش كه اسيري

 به لعنت. بود شده پيرتر سال ده انگار. ديدم را سامان دور از. كنم بدتر اين از را وضع نيامد دلم. ست ريخته هم به خيلي اوضاع _
 .آوردند سرمان را بال اين كه شهناز و فرامرزي

 مي ماندانا سر به چي و بود آمده رودابه سر به چي. پريد مي ديگر شاخه به شاخه يك از افكارم. گرفت نمي آرام جا يك در دلم
 چي؟ شود پيدايش طرفها آن فرامرزي اگر باشد؟ وخيم ساماني آقاي وضع است ممكن يعني. آمد

 و پاييد مي مرا زيرچشمي كه خانجون. لرزيدم خود بر دهد روي بود ممكن آنچه وحشت از. ماند متوقف دهانم راه نيمه در قاشق
 :پرسيد داشت، نظر زير را حركاتم

 شد؟ چي پس ره، مي ضعف داره دلم گفتي كه تو خوري؟ نمي چرا پس چيه؟ _

 باشد آمده رودابه سر باليي اگر كه فكرم اين به ديگر طرف از خودم مشكالت طرف يك از. رود مي راه هزار به دلم. نگرانم خيلي _
 چي؟

 حاال. برسه ازشون خبري تا بمونيم منتظر بايد. نيس ساخته كاري كه تو و من دست از. بندازي شور به دلمو اين از بيشتر خواد نمي _
 طرف از بابك و طوبي طرف يه از كني مي پيدا مدعي تا هزار موقع اون. دستم رو بموني كني غش. نره ضعف دلت كه بخور غذاتو
 .نبودم امانتيشون مواظب چرا كه سراغم آن مي معرفتت، بي شوهر همين ديگه

 خودم حال به مرا هستم، خواب كه اين هواي به مادربزرگ تا ساختم پنهان لحاف زير از را سرم سپس. خوردم را غذايم ميلي بي با
 .بگذارد

 :گفتم و برخاستم زدم، كنار را لحاف نياوردم، طاقت شد، كه غروب

 .است خبر چه ببينم بزنم خانوم خديجه منزل به زنگي يك سركوچه لبنياتي از روم مي من. گرفته تماس حاال تا بابك البد _

 .بياري در سر سودابه خونه از كنه هندوستان ياد فيلت دوباره نكنه. برگرد زود فقط _

 از تا ساختم پنهان شال زير در را ام بيني نوك. زد شالق صورتم به سردي سوز. رسد شب به تا زد مي پس را روز داشت غروب
 .باشد بدي خبر حامل خانوم خديجه ترسيدم مي. كرد مي صدا گوشم در مرگ ناقوس چون تلفن بوقِ. بمانم امان در سرما

 :پرسيدم اي عجوالنه لحن با برداشت، را گوشي كه همين

 شد؟ خبري بابك از _
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 نباش نگران. بزند زنگ خودش است قرار گفتم بهش سراغت بيايد خواست مي برمك. بودم تلفنت منتظر. ركساناجون آره _
 شده وارد بهش كه شوكي دكتر نظر به. نيامده هوش به هنوز فقط نشكسته، اما ديده، ضرب راستش پاي. نديده صدمه زياد رودابه
 .بياورد ياد به را چيز همه و بيايد زبان به شود باعث است ممكن

 :پرسيدم آشكار شوقي با

 بياورد؟ دست به را اش سالمتي نازنينم خواهر و بيفتد اتفاق اين است ممكن يعني ؟!خانم خديجه گوييد مي راست _

 دختر اين باالخره انتظار سالها از بعد كه باشد فرجي اتفاق اين و داده نتيجه خانم طوبي نيازهاي و نذر بسا چه. كن خدا به توكل _
 .كند پيدا شفا

 حرف باهاش من كه نيست برها و دور آن برمك گيرد؟ مي تماس دوباره موقع چه نگفت بابك. بشنود دهنتان از خدا آمين، الهي _
 بزنم؟

 كند؟ مي كار چه بزرگ خانم است؟ چطور ماندانا. شود مي پيدايش اآلن. دنبالش فرستادم را حميد. چرا _

 .است رودابه نگران من مثل هم خانجون. است خوب حالش ماندانا _

 .برمك به دهم مي را گوشي _

 :پرسيدم شنيدم، كه را برمك صداي

 نيست؟ وخيم رودابه بابك حالِ گفت؟ چي بابك بگو راست _

 .كند زباني بلبل و شود باز زبانش بيايد، كه هوش به اميدوارند دكترها. باشد خوب هم خيلي است ممكن برعكس، نه، _

 چرا؟ نيستي، سرحال زياد انگار. گرفته صدايت _

 :داد پاسخ دستپاچگي با

 .ندارم را احساس اين خودم كه من مگر؟ چطور نه _

 :پرسيدم نگراني با. آمد نمي سرحال نظرم به

 كني؟ مي پنهان ازم را چيزي نكند. افتاده اتفاقي برمك، بگو راست _

 .باشد عادي و آرام كالمش لحن كوشيد و آمد خود به
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.  همين است، خوب حالش رودابه. گذاري مي دهنم تو حرف چي براي. ركسانا گويي مي پرت و چرت چرا. چيست حرفها اين _
 .بداني خواهي مي را چيزي چه ديگر

 نگفت؟ بهت ديگري چيز بابك اين از غير باشم مطمئن _

 بگويد؟ چه بود قرار مگه نه، _

 كوتاه سخن خداحافظي با داشت عجله. كند مي پنهان من از را چيزي كردم مي احساس. آمد غيرعادي نظرم به صدايش تن هم باز
 .ندهد را هايم كنجكاوي پاسخ و كند

 :گفتم و ندادم مجالش

 .دارم را شنيدنش طاقت. بگو من به هست چي هر قسم عزيز جان به را تو _

 :گفت تندي لحن با و آمد خشم به بار اين

 موضوع خودي بي و گذاري مي دهنم توي حرف داري چه براي نزد حرفي اين از غير بابك گفتم كه بهت. ركسانا اي شده ديوانه _
 بي. بپرسي ازش تواني مي. گفتيم مي چه ما كه شنيد مي و بود ايستاده من كنار جا همين ناظر و شاهد خانم خديجه دهي؟ مي كش را

 .نباش نگران خود

 باشم؟ مطمئن _

. بزن حرف باهاش خودت. خودمان خانه بيا پاشو زند مي شور دلت خيلي اگر. بگيرد تماس بابك دوباره است قرار فرداشب. كامالً _
 .ركسانا خداحافظ فعالً

 رودابه مبادا كه است اين برمك نگراني دليلِ گفت مي من به احساسم. گذاشت را گوشي باشم داشته اعتراض فرصت كه اين از قبل
 برمك نظر عكس نظرش بسا چه و بود اله سيف عمو منزل بام پشت از رامك سقوط ماجراي شاهد دومين او. بياورد ياد به را گذشته
 .باشد

 . بود زده مان زندگي جانِ به آتش ماندنش، پنهان كه داشت برخواهد رازي از پرده صورت اين در

 

51 

 كه را اي مسأله تا ندهم دستش به بهانه جهت بي و نزنم مادربزرگم به حرفي داشتم، برمك به كه ظني سوء مورد در گرفتم تصميم
 .بزند جار جا همه در باشد، داشته حقيقت نبود معلوم
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 :گفتم و برخاستم زدم كنار را كرسي لحاف كند، نانوايي به رفتن عزم خانجون اينكه از قبل بعد، روز صبح

 .نانوايي روم مي من هم امروز_

 :گفت و زد پوزخندي سپس كرد، محكم گردنش زير را چادرقد گره

 صف تو بره سرما سوز اين تو سحر صبح روز هر و بشه سحرخيز خوابش خوش تنبلِ زنِ شد باعث كه بيامرزه رو سامان پدر خدا_
 .نونوايي

 .بياورم تازه نانِ برايتان تا شويد منتظر و نخوريد ناشتايي مانده شب بيات نانِ با بدهيد قول هم شما كه شرطي به_

 .كنه متر رو خيابونا دوباره كه اين يا خونه برگرده موقع به خانوم شازده داره بستگي_

 .گردم برمي زود باشيد مطمئن_

 لب زير و فشردم سينه به كردم، بغل را بالش شدم خم اختيار بي بود، خالي كرسي زير در كوچكش بالش روي بر ماندانا جاي
 :ناليدم

 كنم؟ ناله و بكشم آه جگرم پاره از دور بايد كي تا آخر خدايا. بدنت و سر عطر بوي قربونِ به الهي_

 شنگول قصه واسش تا بخوابه خودم بغلِ بياد دوباره م بچه شه مي كي آخي. دربياري منم اشك كردي نيت نكنه. كن بس خُبه خُبه_
 .بگم رو منگول و

 :افزود بريزد، رويش بر را گردان آتش در گداخته ذغال تا زد مي كنار را كرسي منقلِ خاكستر كه حالي در سپس

 .خبره چه اونجا ببين بيار در رو قضيه توي ته ديدي رو منور اگه_

 هميشه مثلِ نانوايي صف. شكست مي را سحرگاهي سكوت خروشان، ي رودخانه آب جريانِ صداي فقط. زد نمي پر پرنده بيرون
 اتفاقي نكند! چه يعني ": گفتم خود با. افتاد تالطم به سينه درونِ قلبم. نديدم را مستوره و منور انداختم چشم چه هر اما بود، شلوغ
 در كه بردم ياد از. كرد مي سنگيني ام سينه در نفس. لرزيدند مي چكمه درون ام زده يخ پاهاي ". بود نفر اولين هميشه منور افتاده؟
شدم مي رانده جلو به بعدي نفر فشار با و ام ايستاده نانوايي صف. 

 :كشيد بيرون خيال عالم از مرا مستوره صداي

 .بودم مرده من مگه. وايسادين جا اين چرا سرما اين تو شما. جون خانوم بده مرگم خدا_

 .داد مي نوازش را روح انگيز حزن موسيقي يك از بعد كه داشت را شادي موزيك ترنم صدايش
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 :گفتم و سربرگرداندم

 كجاست؟ منور تنهايي؟ چرا پس. نداري را خريدن نان خيالِ امروز كردم فكر_

 .بشه پيداش اينجا امروز نكنم گمون_

 :پرسيدم نگراني با

 نديده؟ صدمه كه زياد. است چطور ساماني آقاي حالِ بپرسم ازش تا آمدم خريدن نان هواي به من! شده؟ خبر چه مگر چرا_

 صبح امروز. باشه شكسته هاشم دنده ممكنه گند مي تازه خورده بخيه تا چند. شكسته سرش. خوابيده مريضخونه تو خدا بنده_
 .شه مي معلوم وضعيتش

 داري؟ خبر چه ماندانا ار_

 قرار ديگه. باشه نداشته دسترسي بهشون فرامرزي آقا كه خودمون ي خونه آورد رو ها بچه و خانوم سودابه آقا، ديروقت ديشب- 
 .مونن مي ما پيش مدتي يه گمونم به اونجا، برگردن فعالً نيست

 است؟ چطور حالش ماندانا_

 گمون. سوزه مي واسش خيلي دلم. خون چشمش يه اشكه، چشمش يه خانوم سودابه طفلكي. گيره مي رو شما بهونه همش. بيقراره_
 سرما تو شما. نيس كن وِل نياره، بيرون چنگش از زنشو ندار و دار تا. برداره سرشون از دست ها سادگي اين به فرامرزي آقا نكنم
 .تون خونه درِ يارم مي خرم مي نون واستون خودم من نمونين، اينجا

 .بخرم برايت بگو خواهي مي تا چتد تو. شود نوبتم نمانده چيزي ديگر نيست، مهم_

 .كنه شكايت فرامرزي آقا از بره آقا صبح امروز قراره نظرم به. كافيه تا پونزده. شه مي زحمت_

 .ببينم را ماندانا بيايم بتوانم من بلكه رفت، كه اين از بعد_

 ديدن رن مي خواهرش با گرده مي بر بعد شكايتش، دنبال ره مي سر يه. اداره بره نداره خيال بعدش چون بشه، امروز نكنم گمون_
 .پدرشون

 خانجون داني نمي مادربزرگم، منزل در بيا بردار را سپيده و ماندانا رفتند، بيرون در از ديدي كه همين. مستوره بكن كاري يه پس_
 .شده تنگ او براي دلش چقدر

 .باشم نكرده رو كار اين خود سر آستين كه بگيرم اجازه خانوم سودابه از بايد الاقل. ترسم مي من_
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 .كنم مي تالفي و ام زندگي سر گردم برمي من روز يك. ماند نمي طور اين اوضاع باالخره. كني مي كار چي ببينم_

 :گفت و برداشت دعا به دست سپس كشيد، پرحسرتي آه

. افتاديم روز اين به كه كرديم ناشكري كدوممون دونم نمي. داشتيم روزايي چه بخير، يادش. واحسرتا. بياره زودتر روزو اون خدا_
 .نگذره آورد سرمون رو بال اين كه كسي اون از خدا

 :گفت و زد بغل زير هم مرا سهم و برداشت را خودش سهم. گرفت را نان

 .يارم مي واستون خونه در تا خودم_

 .آنجا بيايم بيفتم راه خودم ناچارم نيايي، تو اگر.انتظارم چشم نرود يادت فقط. مستوره ممنون_

 .يارمش مي شد، اگه خودم من. بدتره جوري اون_

 :پرسيد خانجون شدم، كه خانه وارد

 ديدي؟ رو منور خبر؟ چه_

 آقاي. باشه نداشته دسترسي بهشان فرامرزي تا خودش منزلِ آورده را ها بچه و سودابه سامان. ديدم را مستوره ولي نه، را منور_
 .نيست خطرناك وضعش كه شكر را خدا. شود مي معلوم تكليفش امروز. هايش دنده هم شكسته، سرش هم ساماني،

 ات بچه و خودت فكر تو. گه نمي هم آخ خودش گيره، مي رو همه جونِ. داره جون تا صد اون. نداره آفت كه بم بادمجان بابا، اي_
 .ياد مي دخترش خودشو، سر به چي نيس معلوم كه بيچاره زنِ اون فكر و شدين آواره كه باش

. نماند انتظار چشم من چون جهت بي كه نگفتم چيزي مادربزرگم به بياورد، مان ديدن به را ماندانا بتواند مستوره نبودم مطمئن چون
. برگشتم نااميد و ديدم در جلوي را او اتومبيل رفتم، سامان منزل كوچه سرِ تا دوبار يكي. نشد مستوره از خبري ظهر تا روز آن

 .خورد نمي چشم به آنجا در نوري و بود تاريك ابري هواي در كه دوختم ماندانا اتاق پنجره به چشم حياط توي از سپس

 پنجره پشت از نتواند تا كرده عوض را او اتاق كند، پنهان دخترمان ديد از مرا اينكه براي و كرده كاري محكم سامان شد مي معلوم
 .ببيند مرا

 :كرد مي نفرين و رفت مي راه خانجون. گرفتم ماتم و بردم فرو گريبان در سر دوباره

 .نبينن شون زندگي از خير الهي. نگذره ازشون خدا. بخورن گرم زمين به_

 :پرسيدم و نياوردم طاقت باالخره. بود كسي چه نفرينش مخاطبِ نبود معلوم
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 است؟ كسي چه منظورتان_

. نبينه ش زندگي و جووني از خير الهي كرد، در به در رو همه و آورد سرمون رو بال اين كه كي هر. لعنت اش باني و باعث بر_
 واسه دلم. كنه مي هالك گريه از خودشو داره االن دونم مي كه گرفته آتيش ماندانا واسه جيگرم. كنه مي ريش منو دلِ تو اشكهاي
 .سراغشون بياد پدرمادر بي فرامرزي كه ترسن مي همش و ندارن آرامش لحظه يه كه سوزه مي دخترش و سودابه

 .ندارد گناهي وسط اين در هم او چي؟ سامان پس_

 :گفت تشرزنان و داد تكان طرفم به تهديد حالت به را دستش

 .داري هواشو و ره مي ضعف واسش دلت بازم اومده، سرت بال همه اين. گرفته جون به آتيش اي_

 .برداشتم قدم نسنجيده كه بود من تقصير ندارد، تقصيري كه او_

 پيش خونه اون تو جات زود يا دير باالخره. بساز قنبرك نشين همش بيار طاقت كم يه. كردي اشتباه كه فهميدي عاقبت شد خوب_
 روشن رو تو وضع سامان سراغ رم مي خودم من بعدش. بشه معلوم نازن و نامرد اون تكليف. بخوابه غائله اين بذار. ته بچه و شوهر

 .بده تو گرسنه شكم جوابِ سفره سر بيا پاشو حاال. كنم مي

 .لرزاند را قلبم در زنگ ممتد صداي دهم، نشان خود از برخاستن براي حركتي كه اين از قبل

 :گفتم و پريدم جا از زده ذوق

 .مانداناس خانجون واي_

 :گفت و زد پوزخندي

 .ديدنت اومده خودش پاي با خودت، جونِ آره_

 :گفتم اختيار بي و خوردم يكه طيبه خاله ديدن از گشودنش محض به و دويدم در طرف به باالپوش بدونِ. ندادم را پاسخش

 !شمايين جون خاله واي اي_

 كني؟ مي كار چه اينجا تو اصالً. برده بهتت چرا آره،_

 .خانجون ديدن آمدم_

. گيرند نمي ازم سراغي اصالً كه ام خواهرزاده و مادر. مشهد رفته گذاشته كه خواهرم. ندارم كار و كس انگار كه من. بهتر چه خب_
 .درآمد تنهايي پدرم. خواهي نمي كمك بپرسند
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 :كشيد فرياد سرش بر سر پشت از خانجون

 عجب چه رسيده، پيرزن منِ به زورت كمكت؟ آن نمي چرا درازت زبون خواهرشوهراي اون پس طيبه؟ برداشتي دور خبرته چه_
 .سراغم اومدي كه داري مادرم افتاد يادت

 :گفت و برگرداند عقب به سر طيبه خاله

 بپرسد، ازم حالي مادرم بلكه تا دوختم در به چشم نشستم هي. بود شده ذره يك برايتان دلم. ماهتان شكل قربون. خانجون سالم_
 لپهاي از گنده ماچ تا دو بزن، بهش سر يك خودت برو پاشو«  گفتم خودم به ريخته، سرم كه كار همه آن با. نشد خبري ديدم

 ». برگرد زود بكن خوشگلش

 .بري خواي مي نيومده بگو پس اه _

 مستم تان پخته دست برنج عطر بوي رسيدم، نهار سفره سر موقع به ضمن در. ديدمتان سير نه كردم، تان ماچ نه هنوز كه حاال_
 .كرده

 .كمكت ياد مي شه مي پيداش فردا امروز خواهرت گمونم به. نكن حساب پيرزنم منِ كمك رو. شكمو سفره سر بيا_

 يك. آمده بيرون گنگي حالت از شده خوب حالش رودابه داد مژده گرفت تماس باهام بابك اينجا به آمدن از قبل. دانم مي خودم_
 .داد را طوبي حاجت و نياز و نذر جواب رضا امام باالخره آوردم، مي در پر خوشحالي از داشتم كه گفت چيزي

 :پرسيدم و پريدم كالمش ميانِ به شتاب با

 جون؟ خاله گفت چي_

 دوخته برايم عذرا عمو زن كه را قرمزي گلدار پيراهن آن گفته طوبي به زده، حرف آمده، زبان به رودابه. ركسانا شود مي باورت_
 تلفن. است مدرسه برمك االن جون خاله گفت بهم. آورد مي در پر خوشحالي از داشت بابك. بپوشمش خواهم مي كردي كار چه

 مژده ركسانا و خانجون به جوري يك توانيد مي اگر شما است، خراب انگار هم ركسانا تلفن. دهد نمي جواب هم خانوم خديجه
 توانيد نمي ديگر و آيد مي جايش سر حواسش و هوش ديگر روز چند تا صد در صد. ست خوبي نشانه اين گفته دكتر كه بدهيد
 .بگيريد را هايش زباني بلبل جلوي

 :گفتم و انداختم طيبه خاله گردن دور به دست. كرد تَر را ديدگانم شوق اشك

 .داديد بهم را مژده اين كه تان خوشگل دهن قربان. جون خاله گوييد مي راست_

 :گفت و برداشت دعا به دست خانجون
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 اين فرستادت، نمي بابك اگه. مادرت ديدنِ اومدي چي واسه بگو پس شنيديم، خوش خبر يه پلوغي شلوغ اين تو اقالً كه شكر الهي_
 .نميشد پيدات طرفا

 .چيست ديگر پلوغي شلوغ موضوع خانجون راستي. داشتم آمدن قصد تلفنش، از قبل اتفاقاً. خدا به نه_

 ندادم بهش را پاسخ فرصت ". دهد مي آب را بند دارد خانجون هم باز بيداد، و داد اي": گفتم مي خودم به داشتم دل در كه حالي در
 :گفتم و

 .هاست پله از رودابه شدنِ پرت منظورش_

 :پرسيد و افكند اطراف به نظري كنجكاوي با طيبه خاله

 نياوردي؟ خودت با را او چرا. كجاست ماندانا پس راستي_

 .دنبالش برود سامان بعدازظهر است قرار. كند بازي سپيده با اش عمه منزل رفته_

 .شد غذا كشيدنِ مشغول و آمد كوتاه كند، باز را درددل سر آمد نمي بدش كه مادربزرگم

 :گفت طيبه خاله

 بد. تهران برگردند بيفتند راه ها بچه و طوبي امشب است قرار بگويم برود يادم بود نزديك كه است مشغول فكرم قدر آن واي_
 .بكشي ديوارش و در گوش و سر به دستي بگيري، را وسايلش خاك مادرت ي خانه بروي تو ركسانا نيست

 :گفت آشكار شوقي با خانجون

 .كنم قربوني گوسفند پاش زير برگشت م بسته زبون بچه وقتي كه يام مي منم. بريم بايد. گه مي راست_

 :گفتم و افتادم پته تته به

 ...خانجون آخه_

 .گرديم برمي غروب فردا ريم مي. ت بچه و شوهر به چسبيدي همش تو. ديگه نداره آخه_

 شدم تسليم ظاهر در و ماندم ساكت. كنم ايستادگي ام خاله كنجكاو ديدگان مقابلِ در توانستم نمي اين از بيشتر
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 :گفت و انداخت سر روي را چادر. پوشيد را پالتويش بالفاصله كنيم، جمع را سفره نداد مجال طيبه خاله

 .اينجا آمدم پاشدم جلدي زد، زنگ بابك كه كردم مي اش مالفه داشتم است، پهن اتاق وسط طاهره كرسيِ لحاف. بروم بايد من_

 :توپيد طرفش به خانجون

 يادش چي پس. بدوزه دورشو بزنه سوزن چهارتا نداره عرضه شوهر، خونه ره مي داره كه گُنده دختر اون يعني. باشد پهن خب_
 .خودت ريش بيخ مونه مي بازم فرستن مي پسش ديگه ماه چند جوري اين. دادي

 پارچه بروند هم با اش دخترعمه منزل رفته امروز اما داري، خانه هم است، بلد آشپزي هم. گوييد مي شما كه نيست هم طورها اين_
 .بياورند خوش خبر و برگردند سالمتي به الهي. بينمتان مي آنجا زنم مي طوبي به سر يك فردا. بخرند ش پاتختي لباسِ براي

 .پرسي نمي حالشو ماه دوازده سالي كه داري مادربزرگ يه بگو گندتم پسر به. برسون سالم محمودي به. سالمت به برو. آمين الهي_

 .بگيرد را ديپلمش ضرب يك بلكه كه خواند مي درس دارد روز و شب. است دبيرستان آخر سالِ طغرل_

 ديدنِ واسه فقط. تجريش توسرپلِ يا پالسه اسالمبول زار الله تو يا. دارم تجريش سرپلِ جيگركي از خبرشو. خودش جونِ آره_
 .نداره وقت مادربزرگش

 .شود دكتر بخواند درس خواهد مي. باشد الوات پسرم نكند خدا. زنيد مي حرفها چه_

 .بره نمي در به سالم جونِ دستش از مريضي هيچ كه بشه دكتر اون اگه_

 .خداحافظ. نيست طور اين كه كند ثابت مادربزرگش به بزودي اميدوارم_

 :گفت و افكند ابري آسمانِ به نظري خانجون بستيم، ام خاله سر پشت را در كه همين

 .اونجا نريم كه شه نمي. كني كار چي خواي مي حاال خُب. دربياد آفتاب ذاره مي نه باره، مي نه. گرفته ش شوخي ما با آسمونم_

 :ناليدم سد آن پشت از اي گرفته و خفه صداي با. فروبرم بود بسته را گلويم راه سدي چون كه را بغضي نتوانستم كردم چه هر

 چه ديديد طيبه خاله همين. رود مي آبرويم هم شود، نمي راضي دلم هم. بمانم آنجا بروم ماندانا بدون توانم مي چطور من آخر_
 .واويالست ببيند، ماندانا بدون مرا آنجا فردا اگر. بود برده بويي يك انگار كرد؟ مي نگاهم داشت جوري

 .نيس بيا پايين شيطون خر از لجبازت شوهر اين. كرد شه نمي كاريش. چيه چاره ولي دونم، مي رو اينا ي همه_

 :گفتم التماس با
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 .باشد من پيش بچه فردا و امشب يك بدهد رضايت بلكه. سراغش برويد شما. كنيد پادرمياني شما_

 من بعد كني، كاري نتونستي اگه. بده آب سروگوشي يه برو پاشو تو اول. است خبر چه ببينم اونجا برم بايد. ندارم چاره گمونم به_
 .سراغش رم مي شم مي پا

 .شدم رفتن آماده و برخاستم بالفاصله چون بودم، جمله همين شنيدن منتظر انگار

 .فشردم زنگ دكمه روي بر را دستم باالخره و رفتم كلنجار خودم با مدتي. نديدم در جلوي را سامان اتومبيل

 نمي و بود دستپاچه. آمد بند زبانش. برداشت عقب به قدمي چند. خورد يكه ديدنم از. گشود رويم به را در مستوره كه نكشيد طولي
 .بدهد نشان بايد العملي عكس چه دانست

 :گفت گداخت، مي شرم آتش ار هايش گونه كه حالي در تأمل، اندكي از پس

 بود؟ فرمايشي خانوم سالم_

 است؟ خانه سامان_

 .كنن عمل آقابزرگو ديگه ساعت يه قراره. مريضخونه رفتن. نيستن خونه نه_

 چي؟ خانوم سودابه_

 :گفت مستوره به خطاب ايوان توي از سودابه. داد مي تكان دم و كرد مي پارس طرفم به داشت. بود شنيده آشنا بوي فيدل

 مستوره؟ بود كي_

 :داد پاسخ لرزاني صداي با

 .ببينن رو شما خوان مي. اومدن خانوم ركسانا_

 .تو بفرمايند بگو_

داشت، درونش رنج و درد از حكايت اش افتاده گود چشمهاي و پريده رنگ استخواني، هاي گونه. رسيديم هم به حياط وسط 
 :گفت و ايستاد روبرويم

 ركسانا؟ افتادم روز چه به بيني مي_
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 از دوري تحمل من. شوم تنبيه شكل اين به بايد كه كردم گناهي چه من مگر آخر. شوم مي ديوانه دارم. است بدتر تو از من وضعِ_
 را دخترم كه دهد مي را حق اين بهم قانون نخواهد، مرا ديگر سامان اگر حتي بدهم، ادامه شكل اين به توانم نمي. ندارم را ماندانا
 .ببينم

 هاي دنده زده چيز همه بي وجدانِ بي آن طرف يك از. داريم وضعي چه ما كه بيني مي ولي كنم، مي دركت كامالً. توست با حق_
 نيستم حاضر است، سرش باالي شراره چون ولي آنجاست، دلم االن. كنند عملش ديگر ساعت دو يكي است قرار. شكسته را پدر
 باشد آمده فرامرزي ترسم مي پايين، ريزد مي هري دلم زنند مي در هروقت ديگر طرف از ببينم، را مادرم جانشين و سراغش بروم
 .كند پا به آتش دوباره تا سپيده سراغ

 و عزيز است قرار امشب. ندارم را تحملش ديگر. شوم مي داغان دارم. چيست خودم تكليف اما كنم، مي درك را تو وضع هم من_
 افتاده ها پله از آزيتا منزل در رودابه. آنجا بروم خانجون با امروز همين بايد من. تهران رسند مي فردا. برگردند مشهد از رودابه
 وقتي. ديدنش آيند مي فاميل ي همه فردا. كرده باز را زبانش شده، وارد بهش كه شوكي. بوده بستري بيمارستان روز دو يكي پايين،
 كردي؟ مي كار چه بودي من جاي تو بدهم؟ بهشان توانم مي جوابي چه ام؟ نياورده خودم با را ماندانا چرا بپرسند

 شود شريك بود آشكار كالمم لحن در ماجرا بيان موقع در كه شوقي در تا كوشيد. بود كمرنگ و محو اش گرفته غم چهره در لبخند
 :گفت و

 بزرگي غم چه بردم ياد از لحظه يك براي. تو برويم بيا. شكر مرتبه هزار صد الهي ؟!كرده باز زبان رودابه. ركسانا گويي مي راست_
 مي را ات بهانه بند يك و نگرفته آرام هم لحظه يك حاال تا ديشب از ماندانا. گرفت را حاجتش مادرت باالخره. شده انبار دلم روي
 يك سامان كه كنم چه ولي است، مادرش پيش بچه جاي. برو دار برش بگير را دستش االن همين گفتم مي بود من دست اگر. گيرد
 .است لجباز و دنده

 خطور خاطرم به او به خيانت فكر هرگز كه بگويم بهش و كنم التماسش خواهم مي برگردد، تا بمانم اينجا قدر آن خواهم مي_
 نامه آن وقتي داشتم حق من خب. ندارد ام زندگي در نقشي هيچ داريوش و بودم وفادار بهش شدم زنش كه اي لحظه از. نكرده
. نبود مان بين در اختالفي وقت هيچ. كرديم زندگي هم با صفا و صلح در سال پنج ما. شوم مشكوك بهش خواندم، را سوز خانمان
 خيانتكاري زنِ من تو نظر به سودابه بگو تو. ناكام رامك قاتلِ برادر هم آن. باشد ديگري مرد دنبالِ چشمم داشت دليلي چه آخر

 هستم؟

 :گفت و كرد نشستن به دعوت مرا و شد ميزبانم بودم، ميزبانش من هميشه تمام سال پنج كه محلي در ام، خانه پذيرايي سالن در

 كه كردي درستي كار ببين كن فكر خودت اما نيستي، زني چنين تو كه بخورم قسم سرت پشت حاظرم و دارم اطمينان بهت من_
 به هم آن سفر، برود بيفتد راه سابقش نامزد با زنش كه كند مي قبول غيرتش مردي كدام زنجان؟ رفتي افتادي راه داريوش همراه
 .شناسد مي را او همه و است شوهرش مأموريت محل كه جايي



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  247 

 خودم دور ها ديوانه عين خواندم، را نامه آن وقتي. بودم شده حالي چه كني تصور تواني نمي آخر. بود اي عجوالنه تصميم دانم مي _
 هرزه زنِ آن شده جور هر خواستم مي رساند، جنون حد سر به مرا داشتم ايمان اش پاكي به كه مردي خيانت تصور. چرخيدم مي
 به پي كه كنم ثابت سامان به خواستم مي. شود خفه كه بفشارم را گلويش قدر آن و كنم پيدا كرد مي درش به راه از داشت كه را اي

 بر حاكم غضب و خشم لحظه آن در اما كردم، اشتباه كه كنم مي اقرار. بدهد فريبم توانسته كه نباشد خيال اين به تا ام برده خيانتش
 .بود احساسم و قلب

 زير زدم مي حدس قبل مدتها از كه بود اين تو با من فرق فقط. داد دست بهم حالت همين درست خواندم را نامه آن وقتي هم من_
 به دست و شدي شوكه همين خاطر به. كردي نمي هم را تصورش حتي هرگز تو ولي كند، مي خيانت بهم و شده بلند فرامرزي سر
 .زدي كار آن

 قرار جريان در مرا اينكه بدون و برادرت با هم آن. زدي تعقيبش به دست و كردم من كه كردي را كاري همان هم تو اين وجود با_
 را تو يا شوم محاكمه كه اينجا ام نيامده من سودابه ببين. بوده اشتباه هم سامان و تو كار نظرم به. دنبالشان رفتيد افتاديد راه دهيد

 يك جوابگوي توانم مي چطور آخر. بروم مادرم خانه به ماندانا بدون توانم نمي من كني، روشن را تكليفم ام آمده فقط. كنم محاكمه
 حاال. ماست خانواده براي بزرگ شادي يك اين. گرفته را حاجتش مادرم باشم؟ هست هم زن مفت حرف شان بين كه فاميل مشت
 زندگي دايره روي را دلم هاي غم توانم مي چطور من زنند، مي حرف سرور و جشن از دارند همه كه موقعيتي چنين در بگو بهم

 .كن كمكم راندارم، تحملش من. بياورم بيرون را هايم زاري و ناله صداي آن از و بكوبم شاديهايشان

 :گفت و درآميخت اشكهايم با را اشكش قطرات. چسباند صورتم به را صورتش

 گره چنان آن بستر در شبها. ندارم روز و شب بگيرد ازم را سپيده فرامرزي اينكه فكر از. دارم را تحملش من كني مي فكر تو_
 طالهايم و پول مانند هم را ام بچه و بيايد باال خانه ديوار از چيز همه بي دزد آن مبادا كه كنم مي محكم اش سينه دور به را دستهايم
 .بدزدد

 :گفتم و دادم اوج صدايم به

 .ببرم خودم با را ماندانا بگذار قسم سپيده جان به را تو. كن درك مرا احساس داري، را احساس اين خودت كه تو پس_

 .ترسم مي سامان خشم از فقط بكنم، را كار اين خواهد مي دلم خيلي_

 صدمه من به اينكه از بيشتر مادرش از بچه آن جداكردن و نيست منصفانه كارش كه كني ثابت بهش تواني مي. اي ديده ستم تو_
 سودابه؟ است اين از غير مگر. زد خواهد صدمه ماندانا جسم و روح به بزند،

 كه است همين خاطر به. ببيند آسيب خودم از بيشتر كشمكش اين در سپيده كه ترسم مي همين از هم من. ركسانا توست با حق_
 .كنم خالص پدري چنين داشتن شر از را سپيده و بدهم پست هرزه آن به را ام دارايي ي همه حاظرم
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 آرزو و دارد دوست حاال كه باشد داشته دوست قدر همين را پدرش هميشه ماندانا خواهد مي دلم من. كند مي فرق تو با من وضع_
 به را ها اين قسم دخترت جانِ به را تو. مادرش و پدر اختالف و كشمكش ميان در نه شود، بزرگ خانواده كانون در او كنم مي

 .گناهم بي من كه بفهمان بهش و بگو سامان

 و رسيده دستش به ام نامه. بيايد تهران به فرداشب است قرار كه قدسي مامان كمك به البته. كنم مي را كار اين فرصت اولين در_
 و كند پيدا مشكلم حلِ براي اي عاقالنه راه بتواند شايد. ست دلگرمي يك كنارم در آن بودن است، ايران عازم فردا كه زده تلگراف

. دهم مي خودم را سامان جوابِ. برو دار برش. كنم آماده را ماندانا روم مي من. نباشد ام دارايي و ثروت حفظ مالكش فقط پدر مثل
 .كند مي كار چه ببينيم باال برويم هم با بيا اصالً. نيست سروصدايش كه است خواب گمانم به

 :پرسيدم حيرت به آميخته شوقي با

 بدهي؟ سامان به خواهي مي جوابي چه بعدش شود؟ نمي باورم! ببرم؟ من كه دهي مي را ماندانا تو يعني_

 قرار چون گويم، نمي بهش چيزي امروز. ام راضي مرگم به كه ام شده سير جانم از قدر آن گرچه. كشد نمي كه مرا. نيست مهم_
 .كنم مي برايش فكري يك هم فردا. بماند بيمارستان در پدر پيشِ شب است

 مان آينده مورد در سامان بمانم منتظر و بدهم تحويلت بياورم را ماندانا برگشتم كه عزيز خانه از دهم مي قول. سودابه ممنون_
 .كند حل هم را ما مشكل بتواند قدسي مامان شايد. بگيرد تصميم

 آرام خانجون، منزلِ حياط نه شد، مي باز خودمان حياط به اش پنجره كه مهمان اتاق در مجزا تختخواب دو در سپيده و ماندانا
 و باز لبخند حالت به را لبهايش گاه و چيد ورمي لب اندوه حالت به گاه. كردم نگاهش سير و ايستادم سرش باالي. بودند خوابيده

 شود مطمئن تا ماليد را چشمهايش ديدنم، محضِ به و گشود را اش بسته ديدگانِ. پرداختم گيسوانش نوازش به. كرد مي بسته
 :گفت و آويخت گردنم به را خود شوق و شور با و شد خيز نيم سپس بيند، نمي خواب

 .تو پيشِ بيام خوام مي كن بغلم. مامي كردي دير چرا پس_

 و بوييدم لذت با بود آميخته بدنش عرقِ بوي با كه را تنش عطر و كردم بوسه غرق بود داغ اتاق بخاري حرارت از كه را هايش گونه
 :گفتم

. آنجا برويم خانجون با است قرار. گردند برمي مشهد از دارند رودابه خاله و عزيز. كند مي جمع را لباسهايت دارد سودابه عمه_
 ببيني؟ را آنها خواهد مي دلت

 .پايين افتاده ها پله از رودابه خاله گفتي كه تو. خيلي آره_

 نيستي؟ خوشحال بزند، حرف باهات تواند مي حتي. شود مي خوب حالش دارد_



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  249 

 نيس؟ الل ديگه يعني_

 .شده باز زبانش عزيزم، نه_

 كرده؟ قهر باهات بابا كه بگم بهش تونم مي_

 .نداند چيزي كسي است بهتر. مانيم نمي قهر هميشه كه ما. نگويي كس هيچ به بده قول نه_

 كنين؟ مي آشتي كي پس ولي گم، نمي نخواي تو اگر باشه_

 .بزودي شايد_

 روز؟ چند يعني بزودي_

 .آيد مي پيش چه ديد بايد. شمردش شود نمي_

 

53 

 :گفت و داد دستم به را ماندانا ساك سودابه

 .گرداني برش زود بده قول فقط. ساكش توي گذاشتم هم را قرصهايش و سينه شربت. كند مي سرفه. خورده سرما. باش مواظبش - 

 از سودابه دانستم مي و شناختم مي را سامان. گرفتم دستش از را ساك شدم خم. داشت چشم به اشك جمله اين بيان موقع در
 .ماند نخواهد درامان خشمش

 شد مي معلوم. خورد مي چشم به آشكارا بود، پوشانده را رويش كه آرايشي لوازم وجود با چشمهايش، زير كبودي چراغ نور زير در
 .داده قرار پي در پي ضربات هدف را او و نكرده رحم هم زنش به عادت طبق فرامرزي

 دستش كه جا هر به را ستمش و ظلم اي نشانه آخرين رحم بي آن بسا چه بود كبود و زخمي هم بدنش ديگر جاي چند داند مي خدا
 .است زده نقش رسيده

 :گفتم و بوسيدم را صورتش

 نمي فراموش را محبتت اين هرگز. دهم مي تحويلت آورم مي را ماندانا برگشتم، عزيز منزل از كه اين محض به. باش مطمئن - 
 كه است گردي توپ چون خوشبختي ".باد خودم بر لعنت كه كردم خودم" خانجون قول به. است حقم آيد مي سرم باليي هر. كنم
 كافي فقط. هستي مالكش كه بري مي گمان گيرد، مي قرار پايت زير وقتي. نيست آسان كردنش مهار و گيرد نمي آرام جا يك در
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 قدم ياراي را تو كه مسيري در. بغلتاني انحرافي مسير در را آن و شوي اشتباهي كوچكترين دچار آن به زدن ضربه موقعِ در ست
 به هم باز. شود مي ناپديد ديدگانت از مسير همان در و دود مي سريعتر او كني، دنبالش بخواهي اگر حتي. نيست تعقيبش و نهادن
 .ببخش مرا شدم، دردسرت باعث كه اين از. را مقابلم نه و ديدم مي را پايم نه كه دلم زير بود زده خوشي گمانم به خانجون، قوِل

 :گفت و فرستاد بيرون آهي با همراه را گلويش در خورده گره صداي

 اگر تا مادرت خانه برو زودتر فقط. دارم عادت تحملش به من. ام زندگي گذشته دردسرهاي روي هم اين. ركسانا نيست مهم - 
 .نرسد بهتان دستش و باشيد رفته شما شد، پيدايش سرزده سامان اتفاقي

. كنم مي راهي را خانجون و دهم نمي مجال برسم، خانه به كه همين. افتيم مي راه ديگر ساعت نيم تا ما. باشد راحت خيالت - 
. است من آرزوي كنارش در بودن كه باشم داشته هراس كسي با شدن روبرو از و كنم فرار كسي از بايد من. سودابه نيست مسخره
 بايد برگشته، كه حاال اما برگردد، سالمت و برود سالمت به خواستم مي خدا از و بود دنبالش چشمم. رفت مي سفر به داشت كه وقتي
 .نزنم دم و بسوزم ديدارش حسرت در

 را عشقش شور پر احساس. گرفته خود حصار در را قلبش تعصب و غرور ولي توست، عاشق گذشته چون سامان كه ندارم شكي - 
 .ساخته شناور غضب و خشم گرم خون در غريقي چون و پيچيده بدگماني لفاف در

 .بگذار انگشت باورهايش روي بر و بكش بيرون بدگماني لفاف از را عشقش احساس و بشكن را حصار آن تو - 

 بر پسرش پسِ از و دارد دوست را تو او. برسد راه از قدسي مامان تا بده فرصت كمي يك. نيستم انجامش به قادر تنهايي به من - 
 .كند كمكم و بيايد بر رذل فطرت پست آن پسِ از تواند نمي كس هيچ ولي آمد، خواهد

 را سپيده دستي دو اگه حتي باش مطمئن. دارد حق پدرت. نيست دخترش دنبالِ فرامرزي چشم كه دهم مي اطمينان بهت - 
 كوتاه. بگذري ندارت و دار از و شوي تسليم مقابلش در كند وادارت تا زند مي را حرفها اين. برد نخواهد خود با را او كني، تقديمش

 .شود گرسنه گرگهاي آن نصيب است، سپيده و تو حق كه آنچه نگذار و نيا

 :پرسيد تعجب با و دوخت صورتم به را كنجكاوش نگاه

 ركسانا؟ زني مي را حرف اين اطمينان با كجا از تو - 

 :گفتم و شدم پشيمان زدم آب به گدار بي نسنجيده كه اين از كنم، مطرح را موضوع اين كه نبود وقتش

 زودي به. ممنون هم باز. كنم صحبت باهات مورد اين در برگرداندم را ماندانا وقتي شايد اما بگويم، بهت را دليلش توانم نمي االن - 
 .بينمت مي دوباره

 :گفت و كرد راهم سد را دستش



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  251 

 شيطاني ي نقشه چه نامرد آن بدانم بايد من. بروي بيرون در اين از گذارم نمي نگويي، را دليلش تا. كرد كنجكاوم زدي كه حرفي - 
 .پروراند مي سر در را

 بهت توانم مي كه چيزي تنها. بروم و بردارم را ماندانا زودتر بايد. نيست جايز اينجا در من ماندن گفتي خودت كه طور همان - 
 منزلتان كوچه سر كنم، ترك را آنجا شدم ناچار من و بود كرده پا به ات خانه در را بلوا آن فرامرزي وقتي كه است اين بگويم

 بهش تا رفتم كلنجار باهاش و ايستادم آنجا ساعتي نيم دربياورم، سر كارشان از كه اين براي. ديدم ماشينش در را اش معشوقه
 سپيده گرفتن فرامرزي قصد اصالً فهماند بهم و داد لو را شوهرت هوا بي كه بود او اين وقت آن. گرفته پيش در را غلطي راه بفهمانم
 .ندارد بساط در آه خودش و است كارخانه سهام و خانه دنبال چشمش فقط بلكه نيست،

 :گفت و ساخت گلگون را اش رنگپريده هاي گونه نفرت با آميخته غضبي و خشم. زد شيار اش چهره به رنج خط

 كه نظر يك همان من چون نه؟ يا شناختيش بگو راست ديديش؟ نزديك از تو. بود آورده خودش با هم را هرزه علف آن پس - 
 .آمد آشنا نظرم به خيلي ديدمش،

 صحبت هم با فرصت سر. است تنگ وقت االن. بعد براي باشد اش بقيه. بدهم را جوابت توانم نمي چون نپرس، ازم اين از بيشتر - 
 .كنيم مي

 كه بوده كي زن آن بدانم و بياورمش جا به بلكه كه بياورم فشار مغزم به بند يك بايد حاال. كردي نمي مطرحش اصالً كاش پس - 
 .شده حرف باهات و كرده اطمينان بهت

 :گفت و كرد بغل را ماندانا سپس

 .عزيزم برگرد زود - 

 :گفت و گرداند طرفش به دلربايي با را سر ماندانا

 رودابه خاله پيش رم مي من. كنه اذيت مامانمو دنبالم، نياد هم اونجا. نخوره غضه بگين بابام به. گردم مي بر زود جون، عمه باشه - 
 .خونه يام مي بعد

 .برو عزيزم باشه - 

 :افزود من به خطاب سپس

 .نگفتي بهم را اسمش ركسانا، باشد يادت - 
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 نفرت همان به. همانهاست از يكي هم زن آن و هستند هم شبيه زده روغن و رنگ هاي عروسك ي همه. كند مي فرقي چه اسمش - 
 .پستي و انگيزي

 :گفتم و پيچيدم گردنش و سر دور به را ماندانا دار كاله شالِ سپس

 .دارد سوز هوا بيرون عزيزم باش مواظب - 

 كه اين وجود با. دويدم نفس يك و كردم بغلش سامان، با برخورد ترس از. داد شتاب پاهايش به خانجون ديدن براي اش تابي بي
 و بدنش سنگيني

 .باشم داشته را عزيز بار آن حمِل توانِ تا دادم قدرت پاهايم به بود زحمتي هر به بود، بريده را نفسم داشتم دست در كه ساكي

 و پرداخت نورافشاني به چلچراغي چون نورش، كم ديدگانِ ماندانا، ديدن به. كشيد مي را بازگشتم انتظار در جلوي مادربزرگم
 او گردن دور به را دستهايش داد، جا آغوشش در را خود زد، جستي ماندانا. گشود هم از كشيدنش آغوش در براي را دستهايش

 :گفت نوازهايش، از سرمست و كرد حلقه

 خانجون؟ گي مي برام قصه تا چند امروز - 

 .كنم حظ بده، بهم گَنده ماچ تا چند اول. خبره چه دنيا تو بفهمي تا گم مي واست باباتو ننه قصه. قربونت به خانجون - 

 :افزود من به خطاب و بست سر پشت را در شديم، كه خانه داخل

 دزديديش؟ - 

 :دادم پاسخ دلخوري با

 پيش روزي دو يكي مادرت خانه ببر دار برش گفت و سوخت برايم دلش سودابه دزدي؟ و من. خانجون زنيد مي حرفها چه - 
 .برويم بيفتيم راه زودتر نشده، پيدا سامان كله و سر تا است بهتر حاال. دار نگهش خودت

 چي؟ كنه آبروريزي طوبي خونه اومد افتاد راه شد پا داده، آب به گلي دسته چه خواهرش فهميد وقتي اگه. دزديه مثه اينم خب - 

 خوشحال خيلي بداند كه را رودابه جريان. كند نمي را كار اين هرگز و نيست آبرو بي فرامرزي مثلِ او. شناسم مي را سامان من - 
 .دهم مي سودابه تحويل برم مي را ماندانا خودم من موقع آن. ماند مي ساكت آنجا از ما برگشتن زمان تا ندارم شكي. شد خواهد

 :پرسيد وسايلش كردن جمع حالِ در

 خودته؟ جوني جون دوست هرزه زنِ آن گفتي بهش - 
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 و است هرزه هرزه،. كند مي فرقي چه صورت هر در. بزنم حرف باهاش مورد اين در فرصت سر گذاشتم. نيست وقتش حاال نه - 
 .ندارد ماجرا اصلِ در نقشي فاميلش و اسم

 .كند مي فرق كه بود كاره اين دوستت كه تو براي - 

 كه است خودت تقصير": زدم نهيب خود به دل در سپس. ندهيد كش را موضوع قدر اين. كنيد بس قسم رودابه جاِن به را شما - 
 ".باش داشته هم را سركوفتش تحمل پس. گويي مي بهش را چيز همه و شود نمي بند دهنت توي حرف

 :گفت و آورد بيرون بودم نديده تنش به زمان آن تا كه نو لباسِ دست يك اش، خانه صندوق داخل از

 ببينم بده بهم اونجا كيفت تو بذار تو گوسفندم پولِ اين. بپوشم گيريم مي رودابه واسه كه مولودي جشن تو تا برم مي خودم با اينو - 
 واسم پروارشو يه بتونه خانم خديجه شوهر رسول آقا بلكه باشن، كاره اين برمك نه طغرل نه نكنم گمون. داره خريدشو عرضه كي
 .غريبه به رحمت صد. خوره مي درد چه به فاميل. بده بريدنشو سر ترتيب خودشم بياره، گير

 :پرسيد و كشيد را چادرش ماندانا

 خانجون؟ ببرين خوان مي رو كي سر - 

 .بخوره خودم نازي ناز خوشگل بدم جيگرشو و دل كه رو چله و چاق بعي بع يه سر - 

 آد؟ مي خونم بعي بع سرِ از - 

 .ديگه بياد بايد كمي يه خب - 

 :گفت و ورچيد لب كوبيد، زمين به پا

 .ببرين سرشو ذارم نمي. داره گناه خوام، نمي نه - 

 :گفت و كرد من متوجه را مالمتش پر نگاه خانجون

 كه. ياد مي كجا از خوره، مي كنه مي ملوچ ملچ لذت اون با كه گوشتي اون دونه نمي هنوز كه آوردين بار جوري چه رو بچه اين - 
 از حيوون بريده سر ديدنِ از دفه يه تا بدونه رو چي همه باشه، جربزه با اول از بايد بچه. سوزونه مي دل گوسفند، واسه داره حاال

 .نشه بيزار خوردن گوشت

 .ندارند را حيوان آلود خون سر ديدنِ طاقت هم ها بزرگتر از خيلي. ببيند را صحنه اين ماندانا دارد لزومي چه حاال - 

 :گفت و زد پوزخندي
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 سر ستادن وامي كرد مي قربوني گوسفند پدرشون وقت هر بچگي همون از طيبه و طوبي ولي آره، تو مث نازي ناز بزرگتراي البته - 
 .گفتن نمي هم آخ اصالً. خوردن مي هم كردشو كباب گوشت لذت با و كردن مي تماشا كندنشو پوست و بريدن

. نداشت لزومي اصالً آوردنشان همراه كه د بو وسايلي آوري جمع سرگرم هنوز خانجون. افكند تالطم به را قلبم اضطراب و دلهره - 
 :گفتم و نياوردم طاقت باالخره

 روز چند مگر. بريد مي همراه چه براي را لباس و رخت همه اين. بيفتيم راه زودتر. زند مي شور دلم من. كنيد بس خدا به را شما - 
 بمانيد؟ آنجا خواهيد مي

 هم جشن يه كرده، نذر ابوالفضل حضرت سفره هم طوبي گمونم به. دارم مولودي نذر ش سالمتي واسه من. باشه الزم كه چقدر هر - 
 .شه مي الزم بردار، بيشتر لباس دست چند گفتم بهت. كشه مي طول هفته يه خودش اين بگيريم واسش بايد

 چرا كه برند مي بو همه نيايد اگرم. كند مي آبروريزي ماندانا سراغ آيد مي شود مي ديوانه سامان. بكشد طول قدر اين اگر واي - 
 .نيست پيدايش طرفها آن مادرم داماد

 .بردار رو ساكها تو من، به بسپار را بچه. بريم حاضرم من خب. گيره نمي درد كه زبونت. نداره كاري كه اين. زنجان رفته بگو - 

 .خانجون چشم - 

 

54 

 با. كند سركشي جايش همه به خواست مي دلش. گرفت نمي آرام جا يك در شد، مي اتوبوس سوار بود بار اولين كه ماندانا
 خيز و جست به من آغوشِ در لذت با. نگريست مي بودند ايستاده و گرفته سقف باالي هاي حلقه به دست كه آنهايي به كنجكاوي

 .داد مي سر شادي قهقهه و پرداخت مي

 :گفت بخورد وول جمعيت بين در و برخيزد نگذارد تا بود گرفته را دستش محكم كه خانجون به خطاب

 بخره؟ اينا از دونه يه بگم بهش بايد كوچيكه؟ اونقدر بابام ماشين چرا پس آخه. بزرگه چقدر ماشين اين بيني مي_

 :گفت و زد ذوقش توي

 .سواري اتوبوس به چه رو قرتي كراواتي اون. اتوبوسه شوفر بابات مگه. بچه ساكت_

 به كه ساكهايي. افتاد راه به من از فاصله با و جلوتر گرفت، را او دست خانجون. شد پياده ميلي بي با ماندانا رسيديم، كه مقصد به
 .دهم ورزش را ام خسته انگشتانِ و كنم تازه نفسي تا ايستادم مي گاه. آورد مي بند را نفسم حملشان و بود سنگين داشتم دست
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 :گفت و برگرداند عقب به سر مادربزرگ

 .بگيري دست صدمتري خيابونِ تو را كوچولو ساك تا سه نداري جون بيا، راه_

 :گفت و دويد طرفم به كرد، رها را او دست ماندانا

 خسته تو ذاشت نمي آورد، مي اينجا تا ماشينش با مارو االنه نبود، قهر باهات بابا اگه. شدي خسته تو. مامي بيارم من بده شو يكي_
 . ها بهتره كني آشتي باهاش زودتر.  بشي

 .قهرم پدرت با كه نگويي كسي به دادي قول نرود يادت فقط. است بهتر كه البته_

 بيارم؟ من دي مي كدومشو. نرفته يادم نه_

 .است بزرگ تو دست براي اينها. كدام هيچ_

 :گفت و زد صدايم سر پشت از برمك

 .داري بنديل و بار چقدر است؟ خبر چه. كردي گم راه نكند. طرفها اين عجب چه. ركسانا سالم_

 :گفت و كرد نگاهش چپ چپ خانجون

 .شو آفتابي بزن، پس رو ابرا مادربزرگت خونه طرفاي بارم يه. شدي آفتابي خودت خونه طرفهاي الاقل كه ماهت روي به سالم_

 .سالم. نديدم شمارو من ببخشيد واي_

 تهرون؟ يان مي افتن مي راه امشب اينا مادرت خبرداري. شم نمي ديده چشم به كه شدم كوچولو قدر اين يعني_

 :داد پاسخ مكث كمي از پس و خورد يكه برمك

 نداده؟ خبر بابك كه هنوز! دونين؟ مي كجا از شما_

 كاله و شال همين واسه ركسانا و من. زنه مي چهچهه بلبل عينِ شده، باز رودابه زبونِ بده مژده. كرد خبرمون اومد ت طيبه خاله_
 .كنيم قربوني گوسفند واسشون كه اومديم باروبنديل با كرديم

 با بداند را اش چهره حالت تغيير دليل آنكه بي خانجون. بود صدا بي آه كلمه بازش نيمه لبهاي در. كرد نگاهش زده بهت برمك
 :پرسيد تعجب

 كني؟ ذوق نيستي بلد نكنه برده؟ ماتت چرا چيه_
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 :گفت شوخي به آميخته لحني با كردن گم رد براي و نشاند برلب لبخندي زور به. آمد خود به برمك

 بروم؟ ريسه خوشحالي از خواهيد مي. بلدم خانجون چرا_

 و عاطفه اصالً كه زمونه دوره اين جووناي از امون. سوزونه نمي زبونتو كه حرف اين. شكر الهي بگو كالم يه. بري ريسه خواد نمي_
 .نيس مهم واسشون ديگه چي هيچ و هستن خودشون بازي قرتي دنبال فقط. شه نمي سرشون محبت

 :گفت لب زير

 .شكر مرتبه هزار صد الهي_

 :گفت و گرفت دستم از را ساكها. شد خم سپس

 .شده چي كه گفت بهم بابك نكرديد؟ آشتي هنوز كجاست؟ سامان. ركسانا نباشي خسته_

 :گفتم و كشيدم آهي

 گفته؟ بهت رو جريان بابك البد. كرده غضب زنجان به سفرم و داريوش جريان سر. است شكرآب مان ميانه فعالً_

 دارد؟ خبر عزيز. گفت بهم چيزهايي يه اي_

 سودابه به قدر اين امروز. داشته نگه خواهرش پيش گرفته ازم هم را ماندانا. بگويي چيزي كسي به مبادا. بداند نيست قرار نه_
 .اينجا بياورمش خودم با كنم اش راضي توانستم تا كردم التماس

 :گفت و چرخاند در قفلِ در را كليد

 .تو بيايم كشم مي خجالت. كنم تميزش نكردم فرصت كه دارم درس قدر اين. است ريخته بهم حسابي خانه. خانجون بفرماييد_

 :گفت و افكند اطراف به نظري داد مي تكان تأسف عالمت به را سر كه حالي در ترشرويي با. شد ساختمان وارد مادربزرگ

 كاري هيچ و اومدين بار سينه به دست و نازي ناز تون همه. داده هاش بچه ياد چي طوبي پس. گُنده مرد بكشي خجالت بايدم_
 دو مادرت اگه كنه؟ مي كار چه اينجا نَشُسته ظرف قابلمه، و ديگ همه اين. س ريخته هم به چقدر مطبخ اين واي. ياد برنمي ازتون
 وگرنه شد، پيدامون اينجا ركسانا و من كرد رحم خدا. گرفتي مي قرض ظرف همسايه و در از رفتي مي البد اومد، مي ديرتر روز سه
 از برو بعدش.  كنيم جور و جمع رو تو كاريهاي گند شيم كار به دست ما تا باش ماندانا مواظب. موند نمي باقي برامون آبرو فردا

 .دارم كارش من خونه، ياد مي كي رسول آقا بپرس خانوم خديجه

 .برسانم بهش را پيغامتان تا بگوييد، خودم به داريد؟ كارش چي_
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 :داد را پاسخش تندي لحن با

 .شده آدم من واسه وروجك. تو هستي تُخسي بچه عجب. خوام نمي وصي وكيل دارم، زبون خودم. نكرده الزم_

 :پرسيد من از اي متفكرانه لحن با برمك. شد چادرش تاكردن سرگرم سپس

 باشد؟ يادش چيز همه است ممكن يعني افتاده؟ حرف به رودابه واقعاً_

 نيستي؟ خوشحال تو مگر. شود سالمت اولش مثل رودابه كه بود ما ي همه آرزوي اين. اميدوارم_

داد پاسخ و پرداخت گذشت مي مغزش در آنچه حالجي به. زد هم به را چشمهايش پلك: 

 ركسانا؟ نه مگر است، اغماض قابل كودكي دوران خطاهاي. خوشحالم كه البته_

 كرديم؟ خطا بچگي در ما از يك كدام پرسي؟ مي چه براي_

 :گفت و شد پشيمان بود پريده بيرون دهانش از اختيار بي كه اي جمله بيان از

 .پرسيدم جوري همين. نداشتم منظوري_

 :گفتم بودم، دوخته اش چهره به مستقيم را نگاهم كه حالي در

 گذشته به وقت هر. باشد داشته دنبال به بدي عواقبِ نگذارد و كند اقرارش برد، خطايش به پي انسان وقتي كه است اين شرطش_
 سرنوشت تسليم راحت خيلي ما ولي كنيم، جلوگيري بعدي حوادث از خيلي بروز از توانستيم مي فكر كمي با بينم مي كنم مي فكر
 رامك مرگ دلخراشِ حادثه. شدي بزرگ تو اما ماند، بچه طور همان مغزش طفلكي آن. بوديد بچه رودابه و تو موقع آن شديم، مان
 مي خودم به و لرزد مي تنم كنم مي فكر روزها آن به وقتي هم هنوز. زد ما خانواده به بزرگي ضزبه بوديد، شاهدش نفر دو شما كه

 برمك؟ گويم مي چه فهمي مي. شده اشتباه شايد گويم

 ترسيمش در كه خطوطي به بود، رسيده انحرافي خطوط به گذشته مرور در شايد. كرد مي سير ديگري عالم در انگار. نداد را پاسخم
 .داشت عهده به را اول نقشِ

 :افزودم و نماندم ساكت

 پدرمان نبود، رامك قاتل شهروز و آمد نمي بوجود اله سيف عمو و ما خانواده بين شكاف آن اگر بسا چه. ام پرسيده خودم از بارها_
 دو كه داني مي خودت. كرد دق غصه از بلكه نكشت، رامك مرگ فقط را آقاجان. رفت نمي دنيا از ناغافل طور آن و بود زنده هنوز
 .باشد كار در خطايي اگر بخصوص. گرفت شود نمي را اتفاقات بعضي جلوي. بودند وابسته هم به چقدر برادر
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 :كرد قطع را ام جمله تيزي كارد چون اش برنده كالم

. ديدم چشمم به خودم. است رامك قاتلِ شهروز. گويي مي چه فهمم نمي اصالً. آورم نمي در سر چيست؟ حرفها اين از منظورت_
 .نكن باور و بشنو است، اين از غير گفته بهت كس هر. دارم ياد يه وضوح به را صحنه آن هنوز

 است خواهرمان زندگي عطف نقطه بزرگترين رامك سقوط صحنه. گويد مي چه رودابه ديد بايد ولي گويي، مي دروغ كه نگفتم من_
 .باشد كرده فراموش كه نيست چيزي شده، وارد بهش حادثه آن در كه شوكي و

 :پرسيد لرزاني صداي با. ديدم نمايان ديدگانش در را هراس و وحشت

 !نكرده؟ فراموش كه مطمئني تو_

 :گفت و گذاشت سرش روي را صدايش عادت طبق خانجون

 مواظب نگفتم بهت مگه ، برمك ببينم. بگردين ول تا دو شما و كنم كار من فقط گفته كي. گرفتين معركه چرا خبرتونه؟ چه چيه،_
 اون. بكش آب رو ظرفها اين بيا ركسانا هم تو. بگيرش بيا. بكنم كارمو ذاره نمي و پلكه مي من بر و دور همش كه اين. باش ماندانا
 كار تا هزار كه بياد بگو بهش دنبالش برو برمك بدو. غايبه كار وقت و شه مي پيداش پلوخوري موقع فقط كه هم ت ورپريده عمه

 بده شوهر دختر ديگه ماه شش خواد مي كه هم طيبه. خريد ببره رو تو ماشينش با بياد باشه خونه شوهرشم بلكه.  ريخته سرمون
 خط رو يكي اون دور. ندارم وقت شلوغه، سرم گه مي زنيم مي حرف تا كرده قُرق خودشو بر و دور حاال از كرده، القمر شق انگار
 مي اصالً. كنه پيدا قربوني واسه پروار گوسفند يه بفرستمش بياد كن صداش. نره يادت رسول آقا. خودش حالِ به بذارش ، بكش
 .ما ي همه دلِ روشني يعني چي؟ يعني رودابه كردن باز زبون فهمي

 فرمان انجام براي همراهش و گرفت را ماندانا دست. يافت را گريز بهانه برمك. نداشت مكثي زبانش و زد مي حرف بند يه خانجون
 .رفت بيرون خانه از مادربزرگش هاي
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 خريد براي برمك همراه فتحي آقاي. داشت مي وا كار به را همه اش قاطعانه فرمانهاي با و بود عسل شيريني به خانجون تلخ زبانِ
 زد، مي سبزي به لبهايشان پشت و بود نمانده باقي اثري شان كودكي دوران شيطنتهاي از ديگر كه فريد و نويد. رفت آذوقه و ميوه
 .بودند فرمانش به دست

 

 :گفت مي و كشيد مي آهي شد، مي ساكت هايش زمزمه ميانِ در گاه. شد خانه نظافت سرگرم زنان بشكن و كنان زمزمه ناهيد عمه
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 .خورد مي را رودابه زباني بي غصه طور آن كه خالي بيامرزم خدا برادر جاي_

 .بست حياط باغچه ته سالخورده و تنومند درخت تنه به طناب با را بسته زبان آن و خريد پرواري گوسفند رسول آقا

 دخترش بردن و آبروريزي قصد به كه باشد سامان ترسيدم مي و ريخت مي فرو هري دلم آمد، مي در صدا به در زنگ وقت هر
 .است آمده

 :گفت مي و داد مي اش دلداري كودكانه شيرين زبانِ با. بود گرم ذبح آماده حيوانِ با بازي به سرش ماندانا

 .بشي دوست باهاش فيدل، پيشِ خودمون خونه ببرم رو تو دم مي قول. نخور غصه. برن تو سر ذارم نمي من_

 مسافرين ساير همراه آزيتا كه داده اطالع و گرفته تماس آزيتا همسر كيخسرو كه آورد خبر خانوم خديچجه پسر حميد شب آخرِ
 .رسيد خواهند تهران به صبح يازده ساعت فردا و اند كرده حركت مشهد از قطار با پيش ساعت چند

 :گفت و شد داوطلب فتحي آقاي

 .دنبالشان روم مي خودم من_

 :گفت و افتاد تكاپو به خانجون

 .ركسانا پاشي خواب از زود صبحِ بايد. داريم مهمان نهار كلي فردا البد. خدا واي_

 :گفت ناهيد عمه

 .بخوريم هم دور آورم مي كنم مي درست مرغ با باقالپلو ديگ يك خودم من. نكشيد زحمت شما_

 .كنيم درست چيزي يه بايد خودمونم ما. كنه نمي سير رو همه كه تو ديگ يه اون_

 چشم نتوانستم كردم هرچه من اما رفت، خواب به آغوشم در كرسي زير ماندانا. بازگشتند هايشان خانه به همه و شد خلوت كه خانه
 مي فكر چه به بدانم و بخوانم را افكارش توانستم مي راحتي به. غلتيد مي سو آن به سو اين از و بود ناآرام هم برمك. نهم برهم
 .بود روشن روز چون من براي گذشت، مي مغزش در كه آنچه. كند

 اكنون چون. بخورم را داريوش با ام نامزدي خوردنِ هم به حسرت قضيه آن در دادم نمي اجازه خود به بود؟ كرده چه ما و خودش با
 به دو هر كه چي شيرين و بابك سرنوشت اما ، دانستم مي گناه را مسأله آن به انديشيدن بود، افتاده ديگري مسير در ام زندگي كه
 بودند؟ مانده وفادار هم
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 من حتماً. ندارد امكان اين نه بدهد؟ را وجدانش عذابِ پاسخ سال همه اين توانسته چطور باشد، سرزده برمك از خطا اين واقعاً اگر
 .كنم مي اشتباه

 .شد بقيه بيداري باعث و برخاست صدا و سر با خانجون اما. شد مي آغاز دير ها همسايه جوشِ و جنب. بود جمعه صبحِ

 .داريم كار كلي رفته يادتون انگار. تنبلها شيد بلند_

 :گفت و كشيد اي خميازه برمك

 .بخوابم االن خواهم مي تازه و نبرد خوابم اصالً ديشب من_

 :توپيد طرفش به

 .بجنب. نيس خواب وقت كه االن. دوني نمي رو شب و روز فرق. س وارونه چيزت همه كه تو! چه يعني_

 :پرسيد و نشست بستر در سراسيمه گشود، هم از را خوابش نيمه ديدگانِ ماندانا

 بريدين؟ سرشو نكنه خانجون، كجاست بعي بع_

 .بريم مي سرشو رسيد رودابه خاله وقت هر. زوده حاال نه_

 .ذارم نمي نه. فيدل پيشِ ببرمش دادم قول بهش آخه. بكنين كارو اين ذارم نمي من _

 .خبره چه دوني مي چه تو. بچه پاشو_

 .كشيد ميان به را غريبه به رحمت صد مثلِ دوباره خانجون و آمدند مان كمك به حميد پسرش و خانوم خديجه كه نگذشت ديري

 را او نباشد، حيوان آن سربريدن شاهد ماندانا كه اين براي نويد و فريد رفت، آهن راه ايستگاه به مسافرين آوردن براي فتحي آقاي
 .بردند گردش به خود با

 .شد مي آفتابي برمان و دور كمتر و رفت مي بيرون خانه از مختلف هاي بهانه به. بود كالفه برمك

 :گفت و كرد اخم ديدنشان با خانجون. شد پيدايشان هايش بچه و طيبه خاله ضهر نزديك

 .اومدين نمي هم حاال_

 .گرفتارم چقدر كه دانيد مي خودتان_
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 شوهر دختر تا دو كه منو. زني مي خودت تشكهاشم و كرسي لحاف پنبه و بافي مي خودت فرشهاشم داري انگار.  طيبه بردار دست_
 .دربيار ادا كم. كني رنگ توني نمي كه دادم

 شاديهايم گلوي فشردن آماده شمارم بي واندوه غم. آمد خواهد پيش چه دانستم نمي. گذاشت نمي راحتم دلشوره شادي عينِ در
 پاي صداي هميشه كه بودم كسي آن آمدنِ نگران و داشتم حياط در به چشم پنجره پشت از. داد نمي را ابرازش مجال من به و بود

 .انباشت مي شعف و شور از را قلبم آمدنش،

 تاب بي خانجون. كند قرباني رودابه پاي جلوي را گوسفند موقع به تا بود اربابش اشاره آماده دست به چاقو رسول آقا مغازه شاگرد
 :پرسيد مي من از بند يك و بود

 كردن؟ دير چرا پس_

 را خود ديگران از فرزتر طيبه خاله بار اين. دويدم در طرف به شتاب با. داد آمدنشان از خبر فتحي آقاي اتومبيل بوق صداي باالخره
 .بود نوبت منتظر سرش پشت ناهيد عمه. بود رسانده مسافرين به

 .آورد زبانم بر را نامم شوق با و ديد مرا دور از رودابه

 .ركسانا_

 آغوش از را او اختيار بي. شدند كنده زمين از پاهايم. بودم نبرده لذت كسي زبانِ از نامم شنيدنِ از قدر آن لحظه آن به تا هرگز
 :گفتم و كشيدم بيرون ناهيد عمه

 .است من نوبت ديگر حاال_

 :گفتم و دادم تكيه ام سينه روي بر را سرش

 .ام شنيده درست كه كنم باور بگذار. ركسانا بگو دوباره. جان رودابه بزن صدايم دوباره_

 :داد پاسخ داشت ام سينه بر سر كه طور همان

 .جون ركسانا شنيدي درست_

 :گفت من به خطاب و كرد بغل هم با را ما هردوي عزيز

 گرفتم؟ را حاجتم باالخره ديدي. شوم فدايت الهي_

 .گرفتند آرام اش سينه روي بر آالمم تسكين براي امني محل يافتن براي جو و جست در غمهايم. تركيد بغضم
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 :كرد زمزمه لب زير و كشيد بيرون آغوشم از را خود زده ذوق آمد، مي طرفمان به داشت كه شد مادربزرگ متوجه رودابه كه همين

 ...خانجون_

 :گفت و كوفت خود سينه به مشت پي در پي بار چندين خانجون

 .ديدم رو روزي همچين يه و نمردم باالخره بشه فدات خانجون. بره قربونت به خانجون الهي_

 :پرسيد و افكند اطراف به نظري عزيز

 كجاست؟ ماندانا پس_

 :گفتم و بود رودابه پاي جلوي در گوسفند سر بريدن سرگرم كه كردم رسول آقا مغازه شاگرد به اشاره

 .نبيند را صحنه اين تا گردش ببرندش خود با كه نويد و فريد دست سپردمش. ببريد را بعي بع سر نبايد كه گرفته عزا صبح از_

 .خورد مي غصه خيلي البد نبيندش، زنده و برگردد وقتي حاال. م بچه طفلكي_

 :پرسيد و گشت برمك دنبال من، با روبوسي حال در آزيتا

 .بينمش نمي برها و دور اين كجاست؟ برمك پس_

 :دادم پاسخ و شدم غيبتش متوجه تازه

 .شود مي پيدايش االن. رفته كجا دانم نمي. بود برها و دور همين_

 :پرسيد و نهاد گوشم در سر بابك

 است؟ چطور سامان با ات ميانه_

 .گرفته ازم هم را ماندانا. بيايد كوتاه نيست حاضر. شده قطع هم با ارتباطمان. خراب خيلي_

 بيرون؟ رفته نويد با كه گفتي عزيز به تو پس_

 .سراغش بيايد سامان لحظه هر ترسم مي. نرود آبرويم كه داده تحويلم را او سامان با مشورت بدون سودابه ديروز. اينجاست االن_

 .خوري مي را خودت كاري ندانم چوب داري تو. كرد نخواهد كار اين هرگز و نيست بدي آدم سامان. نترس_

 .بگذارم ميان در تو با بايد كه هست مهمي موضوع. بزنم حرف باهات خواهم مي_
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 كجاست؟ برمك شد، خلوت برمان و دور وقتي باشد_

 .شود مي او به مربوط صحبتم موضوع اتفاقاً_

 :پرسيد نگراني با

 افتاده؟ برايش اتفاقي_

 .است كالفه كرده، باز زبان رودابه فهميده وقتي از است، معذب روحش رسد مي نظر به فقط. است خوب كامالً اش جسمي حال نه_

 .باشيم نكرده اشتباه اگر روزش به واي. فهميدم را منظورت_

 صورتش بريده سر گوسفند مشاهده محض به او و رسيدند راه از ماندانا همرا ها بچه. رسد پايان به گوسفند كردن شقه اينكه از قبل
 :كشيد فرياد و پوشاند دست با را

 .تون همه بدين تون همه. كردين كارو اين چرا پس. ببرين سرشو نذارم كه دادم قول بعي بع به من مامي؟ كجايي_

 :گفتم و كشيدم آغوشش در

 .است رسم يك اين. كرديم مي قرباني گوسفند برايش بايد. شده خوب رودابه خاله حال كه حاال. عزيزم شد نمي_

 :گفت و زد كنار را دستم حرص با

 .بابام پيش برم خوام مي. ندارم دوست كدومتونو هيچ_

 :گفتم و دادم تكان طرفش به كنان تهديد را انگشتم و بردم بيرون خانه از را او شتاب با ، بپردازد رازم افشاي به اينكه ترس از

 پس راببيني، رودابه خاله زدن حرف خواستي نمي تو مگر. دنبالت بيايد سودابه عمه زنم مي تلفن االن همين بروي، خواهي مي اگر_
 شد؟ چي

 :داد پاسخ و آمد كوتاه

 .ببرن رو بعي بع سر ذاشتي مي نبايد تو ولي بزنم، حرف باهاش خوام مي هم حاال_

_مي بگير تصميم. كرد مي را كار اين محل قصاب بريديم، نمي را سرش ما اگر است، انسان خوراك گوسفند گوشت. نبود من دست 
 بماني؟ يا بروي خواهي

 .باشم تو پيش خوام مي_
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 خواهد نمي دلت مگر. آمده هم آزيتا خاله تازه. رودابه خاله و عزيز پيش برويم بيا و شو خوبي دختر. كن پاك را اشكهايت پس_
 ببيني؟ را آنها

 بخوريم؟ ما بده گوشتشو بعد ببره، هم رو فيدل سر بابا روز يه ممكنه يعني. ببينمشون خواد، مي دلم خيلي چرا_

 ماهيهاي گوشت و خوريم مي را گوسفند و مرغ گوشت فقط ما. نيست خوردني هم گوشتش و است خانه نگهبانِ سگ. عزيزم نه_
 .را دريايي

 .ها حيوونكي_
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 اي ساله شش كودك آن ديگر و كشيده قد چقدر شدم مي متوجه كه بود بار اولين براي انگار. شدم دقيق رودابه حركات و چهره در
 ساله سيزده جوان دختر يك به تبديل و نيست بازايستاده گفتن سخن از دهانش در زبان دلخراش، حادثه آن مشاهده اثر در كه
 .شده اي شكفته تازه

 .آزيتا به يا داشت شبات بيشتر من به دانم نمي درست. بود خمارش سياه چشمانِ سايبانِ بلندش مژگانِ

 ديگر و يافته اي دوباره تولد كه بود آن از حاكي خندانش و بشاش چهره. بود نشسته مادربزرگش كنار سفره صدرنشين محل در
 .نيست وجودش در زدگي بهت از اثري

 ظرف به دوباره خورده نيم و كرد مي نزديك دهان به را قاشق ميلي بي با بود، نشسته در نزديك در سفره پايين در كه برمك
 .گرداند مي بر غذايش

 را گوشتي تكه اش عالقه مورد حيوان سپردن جان عزاي در ماندانا. بود ميل بي او چون گذراند، مي را بارداري ماه سومين كه آزيتا
 :گفت بيزاري با و زد كنار نهادم بشقابش در كه

 .دار برش خورم نمي را بعي بع گوشت من نه_

 :گفت و رفت من به اي غره چشم خانجون

 .شه بيزار حيوونه چي هر گوشت از بچه اين كه كردي كاري يه آخرش_

 .زد حرف شد نمي كه او حرف روي صورت هر در اما چيست، بيزاري اين در من گناه دانستم نمي درست

 .گرفتند عهده به را ظرفها شستن ناهيد عمه و طيبه خاله و سفره كردن جمع وظيفه طاهره
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 :گفت و نشست رودابه زانوي روي ماندانا

 شده؟ باز چطوري ببينم درآر زبونتو_

 :گفت و آورد بيرون را زبانش رودابه

 .جوري اين_

 بوديش؟ بسته جوري چه پس. منه زبونِ عينِ كه اين اه _

 اشاره با ندارد ما به توجهي كسي و است مشغول كاري به كس هر ديد كه زماني. بود من با گو و گفت براي فرصت منتظر كه بابك
 .بروم بيرون اتاق از دنبالش به كه خواست من از دست

 :گفت شدم، ملحق او به حياط در كه همين

 .طور همين هم بقيه. شد نخواهد غيبتت متوجه و است گرم سرش ماندانا. بزنيم قدم كمي يك كوچه توي برويم بيا_

 :گفت شديم، دور خانه از كه كمي. كرد مي گرم را بدنمان آفتابش نور با و بود زده كنار را ابرها آسمان

 شُر شُر نواز روح صداي تا ندارد هم رودخانه حتي. علف و آب بدون و است باريك و تنگ ما كوچه كه ساماني خانم ببخشيد بايد_
 .بشنوي را روانش آبِ

 :گفتم دلخوري با

 به اميدم تنها. كشيد خواهد كجا به كارم عاقبت دانم نمي. كند مي ام ديوانه دارد بالتكليفي. ندارم حوصله كه بابك نكن شوخي_
 .كند پياده شيطان خر از را پسرش بتواند او شايد. برگردد آلمان از ديشب بود قرار كه ست قدسي مامان

 اين در را داريوش اگر. باشد دشوار قدر اين كردنش پياده حاال كه شود خر آن سوار شدي مي باعث ات كاري ندانم با نبايد تو_
 خيلي برمك هم من نظر به. كند مي كار چه مادرشوهرت ببينيم بمانيم منتظر بايد حاال اما بود، آسان حلش دادي نمي دخالت تصميم

 مي چطور باشد، گفته دروغ مورد آن در اگر. بوديم پسر اين االف ما ي همه سال همه اين يعني كنم مي فكر دارم. است هم تو
 فشار مغزم به هرچه بدهيم؟ بهشان را مان جهت بي عداوت و كينه جواب و كنيم نگاه عذرا عمو زن و اله عموسيف روي تو توانيم

 بي را شهروز و بگويد را بزرگ دروغ اين كه داشته دليلي چه آخر فهمم نمي. توانم نمي بيابم، كارش اين براي دليلي تا آورم مي
 كند؟ كاري پنهان بايد چرا دارد سال پانزده كه چه حاال. رسيد نمي عقلش بود بچه موقع آن كند؟ قلمداد متهم جهت

 .آورده اله سيف عمو و ما خانواده روز به چه دروغ آن كه بود شاهد خودش چون كند، انكارش حاال كه ست طبيعي_
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 چه پسرش بفهمد عزيز اگر. دهد قرار فشار تحت را قلبم بيهوده افكار اين نگذارم و بياورم بيرون كاسه از را مغزم نمانده چيزي_
 .كند مي سكته ، داده آب به گلي دسته

 .بابك نگو بهش چيزي فعالً_

 آن و است پريشان قدر اين برمك چرا پس است، باطل ما تصور اگر ولي. نيست معلوم چيزي كه هنوز. گويم نمي كه البته_
 كنيم؟ كار چه بايد ما ركسانا بگو تو گفته؟ بهت را مزخرفات

 .كنيم متهمش دليل بي توانيم نمي كه ما ، نكرده حادثه آن به اي اشاره رودابه هنوز كه وقتي. دانم نمي_

 چي؟ افتاده اتفاقي چه شب آن بپرسيم ازش اگر_

 زبان به خودش شايد. باش داشته صبر كمي يك. شود وارد شوك بهش دوباره بسا چه. نيست درست كار اين. نزن آب به گدار بي_
 .بزند حرف ديده، آنچه مورد در بخواهد و بيايد

 .اي حادثه آن فرد ترين بازنده يكي تو موقع آن_

 :گفتم و دادم تكان سر تأسف با

 باشد جدايي به قرار اگر حتي. نيستم پشيمان او با ازدواج از و دارم دوست را سامان چون كنم، فكر باخت آن به خواهم نمي من_
 :شاعر قول به. مانم مي وفادار بهش

 نشيند برخاست چو كه كبوتر نيست دل

 پريديم پريديم كه بامي گوشه از

 :گفت پرحسرتي لحن با بابك

 بر دوباره رفته دست از فرصتهاي. پاشيد هم از را مان زندگي شيرازه پرش اين با و پريد بام گوشه از كه بود رامك اين اصل در_
 .گردد نمي

 .باشد برگشت قابل آنها از بعضي شايد_

 :گفت و كشيد درهم ابرو. فهميد را منظورم

 .برگرديم خانه به است بهتر نداري گفتن براي حرفي ديگر اگر خب. كنم نمي فكر موضوع آن به ديگر اصالً من. نزن را حرفش_
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 خيلي و كرده پيله زنش به بدجوري فرامرزي. افتاد بدي اتفاق رفتي، مشهد به تو كه اين از بعد. مانده باقي اصلي موضوع هنوز چرا_
 .كني گوش كه داري را اش حوصله االن دانم نمي. دهد مي عذابش

 .دارم حوصله هميشه تو حرفهاي براي_

 تكرار لب زير بار چندين و شد شوكه شنيدنش از. بود آور تأسف و باور قابل غير برايش قضيه اين در شهناز وجود. شد گوش سرپا
 :كرد

 وقت هر كه بود بسته گوش و چشم معصوم دختر يك ها موقع آن آيد مي يادم خوب. است ممكن چطور آخر. نيست كردني باور_
 كرده تغيير قدر اين سال چند عرض در است ممكن يعني. انداخت مي زير به سر و شد مي سرخ شرم از هايش گونه ديدمش مي

 !باشد

 اوست، سودابه بدبختي باني و باعث و است كاره چه ام قديمي دوست بفهمد سامان وقتي داند مي خدا. شدم شوكه تو مثل هم من_
 .شد خواهد حالي چه

 .شده قطع ارتباط اين ات عروسي از بعد تقريباً و نداريد رابطه هم با است سال چند االن كه شما. ندارد تو به ربطي_

 نظرش به داشته، برخورد باهاش نظر يك تعقيبشان حال در شمال جاده در كه بار يك همان و دارد ياد به را او سودابه اين وجود با_
 .ديده را هرزه زن آن كجا قبالً كه آورد مي فشار مغزش به دارد مرتب و آمده آشنا

 دومي و برمك جريان اول ، كردي شوكه مرا بار دو امروز. نكن فكر بهش اصالً. دارد قرار سامان و تو زندگي حاشيه در موضوع اين_
 .است توانم از خارج تحملش كه اولي بخصوص. است باور قابل غير و مترقبه غير دويشان هر. شهناز

 حسابي و رسيده بود رودابه سالمتي كه اش زندگي آرزوي بزرگترين به او االن. نگو عزيز به چيزي سامان با اختالفت مورد در فعالً_
 .ديده داغ و كشيده زجر كافي اندازه به. نريز هم به را پرشورش دنياي. است شنگول و شاد

 مي خوب را دو هر كه تو ولي نرود، در دهانشان از حرفي كه كردم سفارش ماندانا و خانجون به كلي. ندارم را گفتنش خيال من_
 هم جان به را پدرش و من كند، مي كار چه دارد بداند كه آن بي شيرينش زبان با كه را وروجك كوچولوي آن بخصوص. شناسي
 .تو برويم بيا ست، كافي درددل فعالً خب. انداخته

 مي بحث مادربزرگ نذري مولودي مهمانان از دعوت مورد در داشتند عزيز و خانجون. بود خواب نيمه رودابه آغوش در ماندانا
 :گفت خانجون. كردند

 دنبالش رفته فريد كه فعالً. كنيم مي دعوت رو مهمونا امروز همين بده، وقت فردا پس واسه شناسه مي ناهيد كه مؤمني زن اون اگه_
 .كنه خبرش
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 :گفتم و پريدم كالمش ميان به

 .بمانم توانم نمي من. است دير خيلي فردا پس _

 :توپيد و رفت من به اي غره چشم

 بده، وقت بهمون فردا پس واسه زهراخانوم اگه تازه كنه؟ مي ضعف و غش دوريت از شوهرت يا داري دولت هفت مهموني چيه _
 .ست طوبي ابوالفضل حضرت سفره نوبت كه بعدشم. افتاديم اينجا حاالها حاال وگرنه

 .ندهيد لفتش خدا به را شما. خانجون نه واي _

 :گفت و گرداند عزيز طرف به سر

 مي دعوت مادرشوهرتم و خواهرشوهر نترس. باشيم فرمونش به گوش داره توقع و كُل فرمانده شده دخترت اين. طوبي بيني مي _
 .خودش پيش ببره سودابه به بده اونو. هالكه ش بچه دوري از سامان ديدي اگه. بيان كه كنيم

 :گفت و گشود را خوابش نيمه ديدگان ماندانا

 .رم مي باهاش منم رفت مامي وقت هر.بمونم رودابه پيش اينجا خوام مي رم، نمي من _

 شد؟ مي چه هايش بدقلقي و سامان تكليف اما كردم، رضايت احساس گذشت، مي خوش او به كه اين از و آوردم لب بر لبخندي

 :پرسيد و گذراند نظر از را پريشانم و گرفته چهره كنجكاوي با عزيز

 چرا پس نيست، سركار و ست جمعه كه امروز كجاست؟ سامان پس راستي شدي؟ الغر قدر اين چرا همي، تو خيلي ركسانا؟ چته _
 اينجا؟ نيامده

 در را ام پريشاني تا آوردم فشار خودم به " داده؟ آب به گل دسته و نياورده طاقت خانجون نكند. بيداد و داد اي ":گفتم دل در
 :دادم پاسخ و كنم گم صدايم آرامش

 ديشب بود قرار ديگر طرف از و كردند عملش بعدازظهر ديروز و ست بستري بيمارستان ساماني آقاي طرف يك از. است گرفتار _
 .زنجان برود بايد كه هم صبح فردا. بيايد تهران به آلمان از قدسي مامان

 كردند؟ عملش كه بود چي ساماني آقاي مرض ندهد بد خدا _

 :گفت و نداد را پاسخ مجال من به ماندانا

 .شكست شو دنده زد اون شد دعواش فرامرزي عمو با _
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 :پرسيد نگراني با عزيز. گرفت شد نمي هرگز را بچه اين زبانِ جلوي. ريخت فرو قلبم

 كند؟ مي شوخي يا گويد مي راست ماندانا كرد؟ بلند پدرزنش روي دست فرامرزي كه شد چي ؟!ركسانا است خبر چه آنجا _

 اين شاهد كه نبود دوروبرها آن كسي برادرهايم خواهر و مادربزرگ،عزيز از غير به كه كردم شكر را خدا

 .باشد آبروريزي

 :دادم پاسخ ناچار به

 .داشت گوشمالي به نياز و نيست راهي به سر شوهر زياد فرامرزي. ست خانوادگي مسأله يك اين _

 :گفت خانجون

 .بخوابونش كرسي زير ببر دار برش. داره گوشمالي به نياز درازم زبون دختره اين _

 :گفتم و گرفتم را دستش. فهميدم را مادربزرگم منظور

 .بخوابيم كرسي زير برويم بيا. نكن اذيتش ست، خسته رودابه خاله _

 .ياد نمي خوابم من آخه _

 .برويم بيا باش زود. خود بي _

 :گفتم و زدم دستش پشت به اي ضربه شديم كه تنها. آمد كوتاه و شد غضبم و خشم متوجه

 .نكن فضولي نگفتم بهت من مگر _

 :گفت و گرفت خود به اي مظلومانه حالت

 زد بابابزرگو فرامرزي عمو بگم نبايد دونستم مي كجا از. كرده قهر باهات بابا نگم گفتي بهم فقط تو. نزدم بدي حرف كه من _
 .زمين

 .ندارد دوستت ديگر بفهمد، سودابه عمه اگر زدي، مي را حرف اين نبايد _

 .نزنم رو حرفا اين نگفتي بهم كه است خودت تقصير _

 .است بد فضولي كه فهميدي مي بايد خودت _

 :پرسيد و ورچيد لب
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 نداري؟ دوست منو ديگه حاال پس _

 :گفتم و دادم تكان طرفش به تهديدكنان را دستم رفت، مي ضعف برايش دلم كه اين وجود با

 هرگز ديگر و سودابه عمه پيش فرستمت مي كني، فضولي ديگر بار يك فقط فهمي مي بار، يك اگر قسم خودت جان به اما چرا، _
 .سراغت آيم نمي

 :گفت و چسباند ام گونه روي بر را گرمش لبهاي كرد، حلقه گردنم دور به را دستش

 . نكنم فضولي ديگه خورم مي قسم دم، مي قول. نكن كارو اين جون مامي نه _
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 و مادرم ديدنِ به نزديك و دور اقوام ي بقيه اله، سيف عمو خانواده از غير به. بود آمد و رفت پر و شلوغ خانه روز آن بعدازظهر
 .شدند دعوت مادربزرگم مولودي جشنِ به آنها همه و آمدند رودابه

 خواهرش با خانجون ميانه رامك، مرگ ماجراي از بعد. كردم حيرت مهمانان جمع ميانِ در عذرا عمو زن مادر عفت، خاله ديدن از
 .نداشت اش خاله با آمدي و رفت هم عزيز. بودند كرده رابطه قطع هم با تقريباً و بود شده شكرآب

. بود داده قرار رودابه سالمتي جريان در را او ناهيد عمه شك بدون. چيست آمدن از هدفش رسيد نمي عقلم به كردم مي فكر چه هر
 .بود رسيده هم اش خانواده و اله سيف عمو گوش به خبر اين بسا چه

 حالِ در و گرفت تحويلش خوشرويي با خداست، حبيب مهمان داشت اعتقاد عزيز اما بود، سرد خواهرش از خانجون استقبال
 :گفت وي با روبوسي

 .گرفتم را حاجتم باالخره تا آمدم و رضا امام پابوس رفتم قدر آن جون، خاله ديدي - 

 .نياد بار سواد بي عاليه آبجي و من مث بخونه درس مدرسه بفرستيش بايد ديگه حاال. گرفتي تو حاجت كه شكر الهي - 

 :گفت اي گزنده و تلخ لحن با و داد اش چهره به اخم حالت افكند، باال ابرو خواهرش زبانِ از جمله اين شنيدن با خانجون

 مي امضا زيرش چي، هيچ نويسم مي اسممو من عوضش بنويسي، خودتم اسم نيستي بلد تو اگر. پندارد خود كيش به رو همه كافر - 
 .كنم

 :گفت خواهرش دلِ آوردن دست به براي
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 .جلوتري من از پله يه تو چون آبجي، حالت به خوش - 

 .شد وي با زدن حرف گوشي در سرگرم بالفاصله و كند باز هم عفت خاله براي جا خود كنار در تا نشست جورتر و جمع ناهيد عمه

 پشت از عبور حالِ در و بروم سو آن به بود، خوابيده كرسي اتاق در كه ماندانا به زدن سر بهانه به كرد وادارم كنجكاوي حس
 :گفت مي كه شنيدم را عفت خاله صداي سرشان

 از ايوون، تو ببر رو رودابه بعدش. خودت منزِل كن دعوت شونو همه شبا اين از يكي. ناهيد شه مي باز تو دست به كار اين اي گره - 
 مي خوب كه تو "پايين؟ شد پرت باال اون از جوري چه رامك ياد مي يادت" بپرس ازش بده، نشونش رو عذرا خونه بومِ پشت اونجا
 .نداشته طفلكي اون افتادن تو تقصيري و گناهه بي كه خورده قسم شهروز ناهيد، دوني

 سر رشته اين. نداشتند را حركت قدرت پاهايم. ايستادم و دادم تكيه ديوار به. شد ام فضولي باعث صحبتشان، موضوع به ام عالقه
 كليد رودابه و بودند رامك شدن كشته راز از برداشتن پرده و حقيقت كشف دنبالِ به سال هفت از بعد هنوز هم آنها. داشت دراز
 .بود معما اين حل

 .ساخت مي تالطم پر را عزيز زندگي آرام درياي تدريج به آمد، مي پيش داشت كم كم و بود راه در كه خروشاني موج

 :شنيدم را ناهيد عمه صداي دوباره

 بهش كه ناروايي تهمت كابوس از هم شهروز طفلكي كه اين براي باشد فرجي رودابه شفاي شايد. ماند نمي پنهان ابر پشت ماه - 
 .كند خالص را خود زدند

 .نشنيدم را صحبتهايشان بقيه و كشاند كرسي اتاق به مرا ماندانا گريه صداي

. گرفت مي را او بهانه و زد مي صدا را پدرش زاري و اشك ميان در. ماليد مي گريانش چشمهاي به دست. بود نشسته كرسي روي
 :گفتم و شدم طاقت بي. كنم آرامش نتوانستم كردم چه هر

 .بابات پيش فرستمت مي صبح فردا همين كني گريه اگر - 

 :گفت و زد كنار را دستم حرص با

 .بيايي باهام هم تو بايد. رم نمي تنهايي من نه - 

 .بود شده اش نحسي و پريدن خواب از باعث مهمانان صداي و سر. بود افتاده لج سر

 :گفت و آمد كمكم به. شنيد را صدايش خانجون
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 .بكنم تونم مي كار چي ببينم كنار برو. كني آروم رو بچه اين نيستي بلد تو - 

 :گفت و خواباند كرسي زير خود كنار در را او. كرد بغلش سپس

 .بگم رو خوشگله پري و ديوه آقا قصه واست تا زانوم رو بذار تو سر - 

 :گفت من به خطاب سپس

 اين. كنن مي ويزويز هم گوشِ در دارن بند يه. توس ورپريده ي عمه اون سر زير همش اينجا؟ بياد پاشه امشب گفت عفت به كي - 
. خوره مي وول داره سرش تو شيطوني ي نقشه يه نگم دروغ. خبره چه اينجا ببينه فرستاده مادرشو. تمومه چي همه عذراي اون كار
 .گَند مي چه ببين بپلك، دوروبرشون برو پاشو تو

 .ندهم بروز چيزي خانجون به تا كردم كنترل را خودم اما كرد، مي سنگيني زبانم روي حرفي

 حياط در كه گشتم بابك دنبال به. كردند مي گو و گفت هم با نجواكنان هنوز ناهيد عمه و عفت خاله. بود زده غيبش دوباره برمك
 :گفتم و رساندم او به را خودم شود، ساختمان وارد كه اين از قبل. بود اش خانواده و رسول آقا بدرقه سرگرم

 .بيرون برويم بيا. بزنم حرف باهات بايد - 

 :پرسيد تعجب با

 شده؟ چي باز - 

 :گفتم اي آهسته صداي با

 .هستند چيني توطئه سرگرم عفت خاله و ناهيد عمه شنوند، مي تر، يواش هيس - 

 .بزن حرف تر واضح فهمم، نمي را منظورت! پي يعني - 

 .كشيدند مي را ناهيد عمه منزل در شام مهماني نقشه داشتند كه شنيدم خودم - 

 دارد؟ توطئه به ربطي چه خُب - 

 افتاد اتفاقي چه ديدي تو" بپرسد ازش و ببرد اش خانه ايوان به خود با را رودابه شب آن دارد قصد ناهيد عمه كه است اين موضع - 
 "پايين؟ شد پرت بام پشت از رامك كه

 :گفت مكث اي لحظه از پس و رفت فرو فكر به
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 اين. است همين رودابه زبان از حقيقت كشيدن بيرون راه تنها هم من نظر به. است خوبي خيلي فكر اتفاقاً دارد؟ عيبي چه خب - 
 راز آن روي از پرده شده وقتش گمانم به. است برانگيز شك برمك حركات. ركسانا شود سپرده فراموشي دست به نبايد موضوع
 .كند زيرورو را اش زندگي بزرگي اين به تهمت هم آن تهمت، يك نيست انصاف باشد، گناه بي شهروز اگر. شود برداشته

 .كند وارد بهش ديگري شوك رودابه ذهنِ در صحنه آن بازسازي ترسم مي فقط. ندارم هراسي شدنش آشكار از من - 

 و بگويد بزرگي دروغِ چين هم يك شده باعث عاملي چه بدانم كه است مهم خيلي من براي. بيفتد اتفاق اين دانم مي بعيد. نترس - 
 خودت روي به اصالً هم تو. موافقم عمه مهماني با يكي من. كند پافشاري آن اثبات براي هم باز شده، رس عقل كه وقتي حتي بعد
 .دانست خواهد عالمي بداند، اگر كه خانجون به بخصوص بگويي، چيزي كسي به مبادا. هستي مهماني اين دليل جريان در كه نيار

 شاخه روي بر اش، رفته باد بر اميدهاي ويرانِ باغچه در تا كشيد مي پر داشت عشق پرنده شايد. گذشت مي چه بابك مغز در
 .بپروراند ها شاخه آن روي بر را اميد هاي جوانه پرورش، روح آواي با و بنشيند آرزوهايش خشكيده

 شور اوجِ نقطه به درست يعني. نداشت بيشتر سال بيست گرفت، عهده به را خانواده سرپرستي كه زماني. كردم نگاهش چشمي زير
 خرم و سبز سر درختان سايه زير در ستاره، پر شبهاي در ساالنش و سن هم ديگر چون توانست مي و بود رسيده اش جواني شر و
 به را خواهرهايش بردار و بيوه مادر زندگي بار نباشد مجبور و شود سرمست جواني عطر خوش بويِ از دربند، يا تجريش پل در

 .بسپارد فراموشي دست به را خويش آرزوهاي و آمال و بكشد دوش

 :كشيد بيرون خيال عالم از مرا بابك صداي

 كني؟ دعوت خانجون مولودي جشنِ به را شوهرت مادر و سودابه خواهي نمي مگر - 

 مي اول. زنم مي سودابه به زنگي يك حتماً صبح فردا. دارد مي بر را گوشي خودش سامان بگيرم تماس اگر است، جمعه كه امروز - 
 است من پيشِ ماندانا فهميده سامان كه اين از بعد داند مي خدا. كنم مي دعوتشان خانجون طرف از بعد است، خبر چه آنجا پرسم

 .كند مهار را پسرش خشم تواند مي حدودي تا و آنجاست قدسي مامان كه ست باقي شكرش جاي كرده، پا به قشقرقي چه

 بگويي بهش كند وادرت تا بشيند پايت زير قدر آن و ببرد بو عزيز ترسم مي. شود مي تمام كي بازي موشك قايم اين دانم نمي - 
 .شود نمي پيدايش طرفها اين سامان چرا و چيست دردت

 مشكلي ندهد، لو را پدرش و من موضوع داد لو را فرامرزي و ساماني آقاي درگيري همانطوركه و دارد نگه را زبانش ماندانا اگر - 
 هم من برگردد، اش خانه به ها زودي اين به ندارد قصد خانجون چون چيست، وسط اين من تكليف نيست معلوم. آمد نخواهد پيش
 .دارم نگه اينجا زياد را ماندانا توانم نمي
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 من است، خراب خيلي اوضاع ديديم اگر است، خبر چه آنجا فهميدي صبح فردا كه اين از بعد. نيامده پيش مشكلي كه حاال تا - 
 به هايشان توطئه تو، قولِ به و حالند چه در عفت خاله و ناهيد عمه ببينم داخل برويم بيا حاال. كنم مي صحبت سامان با روم مي خودم
 .كشيده كجا

 رود؟ مي كجا پسر اين فهمم نمي. زد غيبش برمك دوباره آمد، عفت خاله تا - 

 به را رودابه جوري يك خودم شده طور هر و كنم صبر ناهيد عمه مهماني شب تا نتوانم من كه كني مي كاري داري حرفها اين با تو - 
 .بكشم بيرون زبانش از را حقيقت و بياورم حرف

 .بيايد پيش خود به خود چيز همه بگذار. شود وارد شوك بهش دوباره است ممكن جوري اين. نكن را اين بابك نه - 

 .برخاستند كه بودند نفراتي آخرين عفت خاله و ناهيد عمه خانواده. كردند مي خداحافظي داشتند كم كم مهمانها

 :گفت ام عمه اما بمانند، شام كه كرد تعارف عزيز

 گويم مي حاال از. كنم تالفي كه است من نوبت حاال. داديم زحمت كافي اندازه به ظهر. ايد خسته رسيديد، راه از شما. جان طوبي نه - 
 .هستم منتظرتان شام. ندهيد وعده كسي به شب دوشنبه

 .ببينم را خودم سفره تدارك بايد خانجون مولودي جشن از بعد. است شلوغ خيلي سرمان هفته اين. بعد براي بگذار - 

 دختر نيست قرار كه زودي اين به. بعد هفته براي بگذار را خودت مال. است زياد هم سر پشت نذري سفري تا دو هفته يك توي - 
 جان؟ آزيتا نه مگر. مشهد برگردد

 :داد پاسخ آزيتا

 .دنبالم بيايد كيخسرو تا مانم مي اي هفته دو فعالً - 

 :گفت و نداد را اعتراض مجال عزيز به بسته، اميد مهماني اين به آنها از بيشتر بابك رسيد مي نظر به

 را عمرش نصف كه هم رودابه براي بروبيا هم، سر پشت آمد و رفت صدا، و سر همه اين. ايد خسته شما موافقم، جان عمه نظر با - 
 استراحت روزي چند شما هم آن از بعد. ناهيد عمه منزل رويم مي دوشنبه. است آزاردهنده شنيده، نمي صدايي و بوده سكوت در

 .خواهد مي چه خدا ببينيم تا كنيد،

 .داد قول و پذيرفت اكراه با رسيد نمي نظر به راضي دعوت اين از چندان كه عزيز باالخره

 جلويي اتاقِ در را جايمان گرفت، مي قلبش كرسي زير و بود باردار او چون كه آزيتا و من از غير به بودند، خوابيده كرسي زير همه
 .انداختيم
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 :پرسيد شنيد، شد مي زحمت به كه اي آهسته صداي با و آورد بيرون لحاف زير از را سرش شديم، تنها كه همين

 گردد؟ مي بر زنجان از موقع چه سامان - 

 هر كه دروغي بود، بزرگ دروغ يك سؤال اين به پاسخ. ديد نمي را ام پريده رنگ چهره او و بود تاريك اتاق كه كردم شكر را خدا
 :گفتم و نداشتم پاسخ از غير به اي چاره اين وجود با. رفت مي برمالشدنش بيم آنجا، به سامان نيامدن با آن

 وقتها بعضي. بكشد طول روز چند كارش دارد بستگي. نيست معلوم - 

 .برعكس هم وقتها بعضي و بماند بيشتر هم شايد و هفته يك شود مي ناچار اما رود، مي روز يك قصد به

 :پرسيد دوباره و نكرد باور را حرفم

 كني؟ نمي پنهان من از را چيزي مطمئني ركسانا، بگو راست - 

 :پرسيدم جواب جاي به و كردم رنجش به تظاهر

 ؟!كنم مي پنهان ازت را چيزي كني مي فكر چرا. فهمم نمي را منظورت - 

 .گشتيد مي بر هم با و زد مي غيبتان هم با دو هر دفعه يك چون است، بابك و تو بين رازي و رمز انگار - 

 :گفتم شوخي به آميخته لحني با

 تحملش و گيرم مي سرسام زياد صداي و سر از من ها تازگي بپايي؟ را تا دو ما كه اين از غير به نداري ديگري كار تو آزيتا ببينم - 
 براي هم بابك. بزنم قدم آزاد هواي در كه بيرون رفتم بار دو يكي همين خاطر به. بدتر آن از هم قليان و سيگار دود بوي. ندارم را

 .آمد باهام نمانم، تنها كه اين

 .همين - 

 .باشد اين از غير بود قرار مگر. آره خُب - 

 :پرسيدم كنم، عوض را صحبت موضوع كه اين براي سپس

 نه؟ يا هستي راضي شوهرت با زندگي از تو. عزيزم خواهر بگو خودت حاال خب - 

 تو همش. شديم بخت سفيد تو و من كه است خوشحال خيلي هم عزيز. دارد را هوايم خيلي و ست خوبي مرد كيخسرو نه؟ كه چرا - 
 .نيست فكرها اين به اصالً انگار پسر اين اما شود، مي راحت خيالم بگيرد، زن هم بابك اگر گفت مي مشهد
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 :گفتم و كشيدم آهي

 .باشد خودش فكر به كه كند مي فرصت موقع چه اوست، دوش به خانواده بار ي همه وقتي - 

 بماند؟ عزب تواند نمي كه عمر آخر تا چي؟ آخرش - 

 .شده ترشيده بگويند كه نيست دختر. نترس - 

 :گفت تندي لحن با و زد كنار را تودرتو اتاق دو بين پرده الي خانجون

 .نگرفتند ازتون كه رو فردا. زمين بذاريم را مان مرگ كپه بذاريد. كنيد پچ پچ كم دخترا، آي - 

 :گفتيم هم با دو هر و بستيم را چشمهايمان

 .خانجون چشم - 
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 به را فرصت اين سامان است ممكن يعني آمد؟ مي پيش چه صبح فردا. ربود چشمانم از را خواب پريشان، افكار فشار تحت مغزم
 دارم؟ نگه خودم پيش ديگر روز چند را ماندانا كه بدهد من

 خواهد؟ نمي مرا ديگر و گسسته را مان محبت و مهر محكم تارهاي سادگي همين به چطور آخر كشيد؟ مي كجا به او و من كار

 در چون داشته، نقش كدورت اين در داريوش بفهمد عزيز اگر من بر واي كنم؟ پنهان ام خانواده از را موضوع اين توانم مي كي تا
 .بخشيد نخواهد مرا هرگز صورت آن

 پوست. ببرم خاطر از داريم، دعوت ناهيد عمه منزل شام شب دوشنبه فهميد كه لحظه آن در را برمك چهره توانستم نمي وقت هيچ
 حدقه از چشمهاي. بود نمايان لرزانش بازِ نيمه لبهاي الي از اش فشرده هم به دندانهاي. بود شده سرخ لبو عين صورتش سبزه
 .فكريست چه در فهميد شد نمي اصالً. زد زل نقطه يك به را اش آمده بيرون

 بن و بيخ از و افتاد مي گمانهايمان جانِ به ريشتري هشت زلزله چون كه اي فاجعه بود، فاجعه يك راز آن برمالشدن من نظر از
 .ساخت مي ويرانشان

 را كار اين چرا برمك، تو به لعنت. داشت نخواهد را آبرويي بي اين طاقت كه مطمئنم. آورد نمي طاقت عزيز ": كردم زمزمه لب زير
 " كردي؟
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 :پرسيد اي آهسته صداي با و داد تكان را هايم شانه آزيتا

 ركسانا؟ بيداري يا خوابي_

 .ديدم مي خواب كند گمان تا زدم خواب به را خودم. بردم پي اشتباهم به تازه

 .بود نخواهم امان در اش كنجكاوي از صبح فردا كه دانستم مي

 :پرسيد و كرد غافلگيرم آشپزخانه در ريختن چايي موقع در بعد روز صبح. شد هم طور همان

 تحملش عزيز گفتي مي كه چيست آبروريزي جريانِ كرده؟ كار چه برمك مگر. زدي مي حرف خودت با داشتي خواب تو ديشب_
 داشت؟ نخواهد را

گفتم و دادم ام چهره به تعجب حالت: 

 خواب ديشب. افتاد يادم حاال آها نفهميدم؟ خودم چرا است عجيب! زدم؟ مي حرف خواب در من! آبروريزي؟ كدام آبروريزي؟_
 كار خوردمش، شب من و بود مانده ظهر از كه خانجون پخت دست هاي برنجي كوفته آن گمانم به. ترسيدم خيلي و ديدم بدي
 .داده دستم

 .برداشت كنجكاوي از دست و نياورد رويش به اما نكرده، باور را حرفم كه خواندم اش چهره در

 به كه زماني طفوليت، زمان در كه بود آهنگي زمزمه سرگرم صورت، و دست شستن حال در و رسيد مي نظر به سرحال رودابه
 .بودند داده يادش رفت مي برسابه كودكستانِ

 پوشيده قرمز من قشنگ عروسك

 خوابيده آبي مخمل رختخواب تو

 :خواند همراهش و كرد بغلش پشت از ماندانا

 كن وا چشماتو من عروسك

 كن الال وقت اون شد شب كه وقتي

 مان زندگي از قسمت كدام به بود راه در كه طوفاني يافت؟ مي ادامه كي تا شادي و سرور اين. كردم تماشايشان دور از و ايستادم
 آورد؟ مي بار به هايي خرابي چه و زد مي صدمه
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 به زد مي گاز داشت دست در كه پنيري و نان لقمه به كه حالي در و برخاست صبحانه سفره سر از دست به مدرسه كيف برمك
 :گفت عزيز

 نزديك. بيايي بايد شود نمي است، زشت كه كنيد پيله بهم خود بي مبادا نيستم، بيا ناهيد عمه منزل دوشنبه من باشم گفته االن از_
 .دارم درس است، امتحانم

 :گفت خشني و تند لحنِ با بابك

 شكسته لشگر كه ما. ماند نمي خانه كس هيچ. رويم مي هم با همه. نيست مهم شوي، رفوزه امسال باشد قرار اگر حتي. نگو چرند_
 گفتم؟ چي شنيدي بزني، حرفي مورد اين در نشنوم ديگر. هميم با نيستيم،

 .بابك دادش نيست زوري كه رفتن مهماني_

 .چرا نزديك فاميل منزلِ ولي نيست، زوري غريبه منزل_

 :گفت لب زير كنان غرولند بابك. رفت بيرون خانه از دلخوري با و آمد كوتاه برمك

 .شود مي آدم بدهم، اش گوشمالي بار يك اگر. كند مي سپر سينه شده، قُلدر من براي ديگر حاال_

 :پرسيد ازش و گذاشت دهان به بود، گرفته برايش خانجون كه را اي لقمه داشت، صحنه اين به چشم كنجكاوي با كه ماندانا

 رفت؟ كرد قهر برمك دايي_

 :داد پاسخ و زد من به چشمكي خانجون

 .بشه آدمي خودش واسه بخونه درس مدرسه رفت. بابا نه_

 نيس؟ آدم حاال مگه_

 .حسابي آدم گند مي بهش بشه، كه سواددار اما چرا،_

 .بماله اونو گوشهاي خواست مي بابك دايي چرا پس_

 :گفت و آورد برلب پرمهري لبخند عزيز

 .بزند بهش حسابي كتك يك يعني گوشمالي. دلم عزيز شيرينت زبانِ آن قربان به من_

 :كرد زمزمه لب زير و داد قورت داشت دهان در كه را اي لقمه ماندانا
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 ...بعدش بزنه، كتك رو فرامرزي عمو خواست مي كه بابابزرگ مث فهميدم آهان_

 :گفتم غيظ با و زدم دستش پشت به اي ضربه

 .بگو پال و پرت كم. بچه موقوف فضولي_

 :گفت و داد سر را خنده قهقهه خانجون

 سفارش بهش هرچي و نداره بست و چفت اصالً زبونش خودت بچه. گي مي ليچار سرش پشت كه خانجونت زبون به رحمت صد_
 .خانوم ركسانا. بدتره ، كني مي

 :گفت و دوخت اش يكدانه يكي نوه به چشم شيفتگي با عزيز

 نگذاريم و كنيم جمع را مان حواسِ بايد بزرگترها ما. نيست ذاتش در ريا و دروغ و است قلبش زاللي و پاكي به بچه اين زبان_
 .باشد هايي صحنه چنين شاهد

 :گفت و داد تكان را سرش وار گهواره بار چندين خانجون

 بزنن هم سر داد يه شون بچه چشم از دور كه بشن قايم اي سنبه سوراخ هر شوهرها و زن حاال. بود ما زمونِ مالِ اون طوبي، بابا اي_
 .مونن نمي خبر بي وروجكها اين بازم

 تا سودابه و مادرشوهرم سراغِ بروم سر يك همسايه، منزل از زدن تلفن جاي به گرفتم تصميم و آمد خاطرم به فكري دفعه يك
 .است خبر چه آنجا ببينم

 :گفتم و برخاستم معطلي بدون

 پيش برويم شو بلند ماندانا شو بلند. برگردم بكنم، رسيده راه از تازه كه او از ديدني و بزنم خانوم قدسي به سر يك روم مي من_
 .قدسي مامان

 :گفت و رفت من به اي غره چشم خانجون

 يه جاي بذاري برداري رو ديگ يه شي مجبور بموني اينجا اگه ترسي مي. سرت به زد دفه يه چرا. رفتنه وقت چه حاال دختر بشين_
 .قابلمه

 .ديدنش نروم عزيز آمدن بهانه به است زشت ، آمده سفر از مادرشوهرم. خانجون نيست حرفها اين_

 :گفت طعنه به
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 سر يه بگير منم خونه در كليد اين بيا. برو باشه. ت ننه ريش بيخِ بموني بفرستن ت پس ترسي مي. زشته خيلي گي مي راست اه _
 .خبره چه ببين بزن اونجا

 :گفت و برخاست زده ذوق ماندانا

 .قدسي مامان پيش ريم مي جون آخ_

 :گفت و آمد مان دنبالِ به بود، بازار به رفتن عازم كه بابك

 كني؟ مي درستي كار مطمئني_

دادم پاسخ سپس. شنود نمي را حرفهايمان كسي يابم اطمينان تا كردم نگاه را سرم پشت: 

 صالح كه شود بدل و رد حرفهايي است ممكن. ندارد خوشي صورت هم خانوم خديجه منزلِ از آنجا به زدن تلفن. ندارم اي چاره_
 .ترم راحت جوري اين. بشنود او نيست

 چي؟ برگرداني خودت با را ماندانا نگذارند اگر_

 .دنبالش بيايد آبروريزي با سامان اينكه تا است بهتر بدهم تحويلش خودم ، نگذارند باشد قرار اگر. ام كرده هم را يكي اين فكر_

 من كه داني مي خودت. است نوبر هم كردن كاسبي جوري اين. مانده بسته كافي اندازه به دكان. باشد تو با حق شايد دانم نمي_
 .برويد تنها گذاشتم نمي و آمدم مي همراهتان خودم وگرنه ندارم، كمكي و هستم تنها دست

 .بابك ام شرمنده رويت از. كشي مي دوش به را خانواده ي همه بار داري يكي تو. نيست الزم_

 را آن نخواستي وقت هيچ ولي توست، مال دكان آن درآمد از سهم يك. نداري برايم زحمتي و كني مي را ات زندگي داري كه تو_
 .كني طلب ازم

 كار ناكرده خداي اگر. كردي هنر خيلي آوري، مي در را ها بچه و عزيز زندگي مخارج ات كاسبي با كه همين ، زني مي حرفها چه_
 .شوم مي سربارت هم يكي من بكشد، جدايي به هم سامان و من

 توي بزنم بود نمانده چيزي سفره سر صبح. كرده خورد را اعصابم كه هم پسر آن. لرزد مي تنم فكرش از نياورد را روز آن خدا_
 .روم مي من بعد شوي اتوبوس سوار تو تا كنم مي صبر. گوشش

 .بينمت مي شب. خداحافظ. مشتريست منتظر آماده و حاضر كه رسيم مي زودتر برويم شميران اي كرايه ماشين با_

 :گفت و كرد امتناع شدن سوار از ماندانا
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 .برم بزرگه ماشين اون با خوام مي من نه،_

 :گفت و زد پوزخندي بابك

 برو نداري اي چاره. زده سرش به سواري اتوبوس هوس كه است ميليونر پدرش رفته يادش زودي همين به دخترت گمانم به_
 .برقصي او ساز به بايد كه فعالً. شو سوار

 خانه به بازگشت. داد تكان دست اش دايي براي دور از ماندانا. بيفتد راه و كند سوار هم را مسافرش آخرين راننده تا مانديم منتظر
 شيشه پشت از. آورد مي فشار شكمم روي بر چكمه درون كوچكش پاهاي. گرفت نمي آرام زانويم روي. بود انگيز هيجان برايش
. كرد مي زمزمه بود، داده يادش رودابه صبح روز همان كه را »من عروسك« شعر لب زير و داشت اطراف مناظر به چشم اتومبيل
 ستم اين نه، واي چي؟ برگردانم عزيز خانه به خودم با را او دوباره نگذارند اگر ": گفتم دل در و چسباندم ام سينه روي بر را سرش

 هاي شاخه روي بر مستقيم خورشيد نور ". كنند جدا ازم را او گذارم نمي هرگز. ميرم مي ماندانا بدونِ من. روانيست من حقِ در
 .چكاند مي زمين روي بر اشك مرواريد هاي دانه چون را يخ شده آب قطرات و تابيد مي درختان بسته قنديل

 طاليي كلون پي در پي بار چندين رسيد، نمي زنگ به دستش چون و دويد خانه در طرف به زده ذوق ماندانا شديم، كه كوچه وارد
 .آورد در صدا به را رنگش

 :گفت كنان خيز و جست و افزود شوقش و شور بر فيدل پارسِ صداي

 .كنه مي صدام داره شناخت، منو فيدل مامي_

 :پرسيد در پشت از مستوره

 آوردين؟ سر مگه خبره؟ چه كيه،_

 :گفت كند، درك را اش جمله مفهوم آنكه بي ماندانا

 .آوردم خودم با رو مامي نياوردم، سر. مستوره منم_

 :گفت و كشيد آغوش در را ماندانا گشود، در را شتاب با

 من؟ گالبتونِ گيس كجايي تو شم، فدات الهي_

 :گفت بشنوند، هم خانه اهالي ي بقيه كه بلندي صداي با و شرم به آميخته لحني با و شد من متوجه سپس

 .جون خانوم ركسانا سالم_
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 :گفتم و ندادم مجال. ست كسي دستور منتظر رسيد مي نظر به. بود مردد مطالبش بقيه بيان در. كرد مكث اي لحظه سپس

 است؟ خانه سامان. مستوره سالم_

 .هستن منزل خانوم سودابه و بزرگ خانوم فعالً. اداره رفتن. نيستن آقا. جون خانوم نه_

 .ام آمده ديدنش به من بگو قدسي مامان به برو_

 :گفت و زد صدايم ايوان توي از سودابه

 .آمدي خوش. ركسانا تو بيا_

 من به خطاب بوسيدنش حالِ در سودابه. داد جا آغوشش در را خود و دويد اش عمه طرف به بود، فيدل نوازش سرگرم كه ماندانا
 :گفت

 كرد؟ چه من با سامان بداني اگر_

 و عزيز ديدن خوشي. بودم تو فكر به همش. نبود دلم تو دل روز، دو اين تو كن باور شدم، دردسرت باعث كه بكشد مرا خدا_
 .باشد آمده ماندانا دنبال سامان ترسيدم مي و داشتم در به چشم هراس و هول با بسكه آمد، در دماغم از خواهرهايم

. او دنبال فرودگاه رفت بيمارستان از راست يك آوردم شانس. شود پيدايش آنجا نبود بعيد رسيد، نمي دادم به قدسي مامان اگر_
 يك و بود فايده بي ام اشاره و ايما» . ببينمشان خواهم مي هستند، كجا ها بچه«  گفت بهم جا همه از خبر بي مامان برگشتند كه وقتي
 نصف همان بود نمانده چيزي. كرد پا به قشقرقي چه ديد خالي را ماندانا تخت وقتي داند مي خدا و اتاقشان به رفت سامان با راست
 .سراغتان بيايد شبي

 :گفت مهربانش هميشه و گرم صداي با قدسي

 جان؟ ركسانا است چطور حالت. شود كم خوشگلم عروس سر از مو يك گذاشتم مي من مگر_

 :گفتم كنان هق هق و نشاندم اش سينه روي بر را اشك قطرات

 .شماست به اميدم. كرده محكومم گناه بي سامان. شوم مي ديوانه دارم برسيد دادم به_

 آيي نمي چرا. نيست بازي بچه كه زندگي. بياورم عقل سر را پسر اين تا مانم مي اينجا قدر اين. مردم من مگر. عزيزم نكن گريه_
 .كني ات پذيرايي سالن به شدن داخل به دعوت را ما بايد كه تويي اين. توست خانه اينجا تو؟

 .ندارم آن در جايي كرده، ممنوع اينجا به را ورودم شوهرم كه وقتي! خانه؟ كدام_
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 هنوز. باشد هوسراني دنبال به كه نيست فرامرزي شوهرت ترسي؟ مي چه از نداري گناهي وقتي. كني دفاع حقت از و بماني بايد_
 مي گمان كه مردي با مبارزه براي ات عجوالنه تصميم ولي كنم، مالمتت خواهم نمي. است عاشقت ازدواجتان اول روزهاي مثل هم

 زلزله دليلت بي ظن سوء با. گذاشتي حساسش نقطه روي بر انگشت درست تو. نبود درستي كار كند، مي خيانت بهت كردي
 روز دو. لرزاند مي را وجودش دارد هنوز كه لرزاندي را تارها آن شدتي چنان با و انداختي محبتش و مهر تارهاي جان به را بدگماني

 .رود مي بار زير مگر اما كند، مي اشتباه كه خوانم مي گوشش به سودابه كمك به دارم كه است تمام

 :گفت و كشيد آغوش در كشيد، مي را دامنش او توجه جلب براي كه را ماندانا و شد خم سپس

 بيا. ماماني و خوشگل تو مثل و خودت اندازه به خريدم برايت عروسك يك. عزيزم شدي بزرگ چقدر. خودم خوشگلِ نوه تو فداي_
 .بدهم نشانت تا برويم

 :پرسيد تابي بي با و برد فرو او خرمايي موهاي ميان در را سر

 خريدين؟ برام چي ديگه ببينمش؟ خوام مي كجاس_

 .عروسكهايت براي خانه يك و پشمالو خرس و كفش لباس، شكالت، كلي_

 .بدين نشونم زودتر. جون آخ_

 شاهد ديوارش و در موقع آن. بودم نهاده آن به قدم اميد و عشق با كه اي خانه. بود ام خانه اينجا. گرفت دلم شديم، كه سالن وارد
 .هايم زاري و اشك و درماندگي شاهد حاال و بود ام خوشبختي

 .بدهد نشانش را هايش سوقاتي تا برد باال طبقه به خود با را ماندانا قدسي

 :پرسيد و نشست روبرويم سودابه

 است؟ چطور رودابه_

 مي چه من دلِ در داند نمي كسي بابك از غير به. ست شادماني و سرور غرقِ عزيز خانه. يافته اي دوباره تولد انگار. خوب خيلي_
 .گذرد

 از. نشده پيدايش برها و دور اين هنوز فرامرزي. شده سياه روزگارم. فشاريم تحت شديداً اينجا ما عوض در. ندانند فعالً است بهتر_
 فطرت پست آن. هستم اش شيطاني اقدام منتظر آن هر اين وجود با. شود آفتابي اينجا ترسد مي آورده، پدرم سر را بال آن وقتي
 بخصوص. كرده اش ديوانه مال حرصِ. بردارد اذيتم و آزار از دست سادگي اين به دانم مي بعيد. بلرزد بادها اين با كه نيست بيدي
 نه؟ يا شناختي را زن آن بگويي بهم بود قرار راستي. بدهد هم را هرزه آن خرج بايد حاال كه
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 :دادم پاسخ و افكندم زير به سر

 .است بهتر نداني سودابه بگذريم چيست، اسمش بگويم آيد مي شرمم ولي شناختمش، من_

 به بود نكردني باور و عجيب برايم چون ولي شناختمش، اول نظر همان كه بگويم توانم مي تقريباً چون بدانم، بايد برعكس اتفاقاً_
 ركسانا بگو راست. كند مي يقين به تبديل را حدسم تو حرفهاي حاال اما ظاهريست، شباهت يك فقط اين. كني مي اشتباه گفتم خودم

 نيست؟ تو تحصيل دوران دوست شهناز همان او

 :لرزان صدايم و شد تند قلبم ضربانِ. گرفت گُر شرم آتش از وجودم

 مگر آخر. كنم حالجي آنجا در را حضورش توانستم نمي. شدم شوكه نشسته فرامرزي اتومبيل توي كه ديدمش وقتي. است خودش_
 پشت اش واقعي چهره. باشد فرامرزي معشوقه شد، مي سرخ خجالت از ديد مي را بابك وقتي كه معصوم و پاك دختر آن بود ممكن
 نتيجه. كردم مي اشتباه كه افسوس ولي است، شباهت يك فقط اين كه بردم گمان تو مثل هم من. بود پنهان غليظ آرايش از ماسكي
 ايستگاه سر آمده مي ام خانه به داشته ديدنم و درددل براي كه روزي بد شانس از بوده، جدايي اش خانواده تحميلي نافرجامِ ازدواج
 تو. سودابه ام شرمنده رويت از. شده شروع شان آشنايي همانجا از و برده دربند به خود با را او ، دزديده را قاپش فرامرزي داوديه

 .نگو سامان به چيزي مورد اين در قسم سپيده جانِ به را

 اثر بشر احساسات از بعضي روي بر زندگي هاي شكست. تغييرند قابلِ عمر طول در انسانها. ندارد تو به ربطي اصالً موضوع اين_
 .شود مي عصيان باعث گاه حتي و كند مي كن ريشه بيخ از را بعضي و گذارد مي منفي

 :گفتم و كردم قطع را حرفش

 چهره شهناز زده ماسك و معصوم چهره پشت هم وقتها همان بسا چه ايست، ريشه و دارد كس هر ذات به بستگي اين. نكن اشتباه_
 .بود پنهان اش واقعي

 ديگري هرزه زنِ هر توانست مي و ست فرامرزي خود بلكه. نيست شهناز وجدان، بي آن با زندگي در من شكست اصلي دليل_
 اشتباهش به و چشيد خواهد را شكست تلخ طعم بزودي ببندد، اميد دلبستگي اين به شهناز اگر. باشد داشته عهده به را مقابل نقشِ
 .برد خواهد پي

 ، يافته نجات براي را اي پاره تخته نااميدي نهايت در پازنان و دست كه ست غريقي چون او ولي گفتم، بهش من را ها اين ي همه_
 است؟ چطور پدر

 كنار از ببرد، آنجا از را ما پاي اينكه براي ذات بد شراره. ست بستري بيمارستان در هنوز. كردند عملش پريروز. نيست بد اي_
 اين دانم نمي است عجيب. نشسته بست آنجا برگشته، پاريس از هم سابقش زن فهميده كه حاال بخصوص. خورد نمي تكان تختش
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 كردم مي فكر هميشه. باشد داشته خود اختيار در دربست را او و بگيرد را پدرم هوسبازيهاي جلوي توانسته كه دارد قدرتي چه زن
 .است غيرممكن مهارش

 :گفت و شنيد را دخترش جمله آخرين بود، شده سالن وارد سپيده و ماندانا با همراه تازه كه قدسي

 و كرد خواهد هندوستان ياد فيلش دوباره روز يك باالخره. است خوش آخرش شاهنامه بگويم بايد ست، ساماني منظورت اگر_
 .برد خواهد پي انسانها شناخت در اشتباهش به خانم شراره

 :گفت زنان نفس و رساند من به را خود زده هيجان داشت، آغوش در را بزرگي عروسك كه حالي در ماندانا

 .س گُنده چقدر ببين كن نگاه مامي شدم خسته واي_

 :گفت و ورچيد لب سپيده

 قدسي؟ مامان نه مگر تره، گُنده اين از من مالِ_

 .است اندازه يك دو هر مال عزيزم نه_

 :گفت و كرد دراز طرفم به داشت دست در كه را ساكي سپس

 اختالف هم با سامان و تو و شده مشكل دچار سودابه شدم خبر با كه همين. افتاد اتفاق ناگهاني سفرم. بيايد خوشت كه اميدوارم_
 خدا. خريدم سوقاتي مقدار يك بسته چشم تقريباً و عجله با خيلي. رساندم تهران به را خودم جوري چه نفهميدم اصالً كرديد، پيدا
 .باشد ات اندازه لباسها كند

 :گفتم و انداختم ساك داخل محتويات به نظري

 .داديد خجالتم حسابي. قدسي مامان ممنون چه؟ براي سوقاتي همه اين! است خبر چه واي_

 درست تو كار. نخور غم داري مرا تا. ست زندگي شيريني ها آشتي رو قهر اين. نكن ناراحت را خودت. عزيزم ندارد را تو قابل_
 من مگر ولي دوخته، بيچاره دختر اين منال و مال به چشم. نيست بشو آدم فرامرزي. كنم كار چه يكي اين با ماندم فقط. ست شدني

 كجايي؟ االن تو. شود گرسنه گرگ آن نصيب اش شاهي يه گذارم مي

 .مادربزرگم منزل گرديم مي بر دوباره. بمانيم آنجا روز چند است قرار. عزيز منزل رفتم خانجون با_

 .خانم طوبي ديدن آيم مي روزها همين. آمده بيرون شوك حالت از رودابه كه خوشحالم_
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 رودابه سالمتي براي خانجون نذري مولودي جشن به بعدازظهر فردا براي را سودابه و شما تا فرستادند مرا خانجون و عزيز اتفاقاً_
 نه؟ يا بياييد توانيد مي دانم نمي كنم، دعوت

 .كند بازي ماندانا با تا آوريم مي هم را سپيده. آييم مي كه البته_

 :پرسيدم شوق از سرشار لحني با

 خودم؟ پيش ببرم را ماندانا هم باز توانم مي من يعني_

 فرصت هم و ببينم را شما دوي هر سير من هم تا بماني ما پيش ناهار امروز كه است اين شرطش البته. تواني مي كه است معلوم_
 .باشيم داشته صحبت براي بيشتري

 چي؟ برسد سر سامان اگر _

 روي تو كه ام نياورده بارش طوري. ندارد را اعتراض جرأت هستم اينجا من تا. ببيند اينجا را تو و برسد سر كه خواهم مي خدا از _
 .نباش نگران. كند بلند را صدايش و بايستد مادرش

 حتي. نيستند قايل ارزشي برايم ديگر آنها و كرده سياه پول يك خانه خدمه مقابل در مرا سامان. نباشد صالح برخورد اين شايد _
 را ماندانا.خانجون منزل روم مي من. كند تحقيرم اين از بيشتر خواهم نمي. دادند نمي راه خانه به مرا نبوديد اينجا سودابه و شما اگر
 .كنيد خبرم تا مانم مي آنجا. شده تنگ پدرش براي دلش. شما پيش گذارم مي

 ببيني؟ را سامان خواهي نمي واقعاً _

 پي اشتباهش به تا مانم مي منتظر. كنم تحمل را هايش توهين و بدهم توضيح بهش بخواهم كه ام نشده گناهي مرتكب من. نه فعالً _
 . شود ثابت بهش ام گناهي بي و ببرد
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 .را بخاري كردن روشن حالِ نه و داشتم را كردن درست آتش حوصله نه. بود خاموش بخاري و بود شده خاكستر كرسي منقلِ آتش

 از باالتر غرورم. كردم مي رضايت احساس بكشم وجودم در سامان ديدنِ به را اشتياقم و كنم غلبه احساسم بر توانستم كه اين از
 .ترسيد مي شدنش لگدمال از و بود ايستاده عشق
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 پذيرايي سالن پشت اتاقِ در دوباره توانستم نمي هرگز ديگر. نبودم التماس به حاضر آوردنش دست به براي ولي داشتم، دوستش
 اما پذيرفتم، را خواري و خفت اين كه بود ماندانا ديدنِ خاطر به موقع آن. نيابد آگاهي خانه آن در وجودم از سامان تا شوم پنهان
 .نه ديگر حاال

 .وجودم برودت از يا بود خانه سرماي از دانم نمي. لرزيدم مي درون از

 قلبم ضربان تنها وجودم انجماد در. سكوت و تنهايي خلوت در نه و خانواده جمع در نه. ديدم نمي را آرامش روي ديگر اين از بعد
 .داشت حيات از نشاني كه بود

 نمي سراغم به هرگز بدكينه آن. كشيدم مي را سامان آمدنِ انتظار انتظار اگر بود احمقانه بودم؟ چه منتظر كردم؟ مي كار چه آنجا
 .آمد

 را صورتش و سر و نشاند مي زانويش روي را ماندانا آمد مي خانه به وقت هر كه عادت طبق و باشد برگشته اداره از بايد ديگر حاال
 .كند مي را كار همين دارد هم االن البد كرد، مي بوسه غرقِ

 .بيايد سراغم به كند وادارش بلكه تا خواند مي ورد گوشش در و پلكد مي دوروبرش بند يك هم قدسي بسا چه

 شدم مي روبرو باهاش ماندم، مي همانجا بايد. بود خودم تقصير بمانم منتظرش نبايد. ندارد امكان نه بيايد؟ اينجا به است ممكن يعني
 چند هر. رفت مي خودم چشمِ توي دودش و رسيد مي خودم به ضررش كشيدن انتظار و كردن پنهان رو. زدم مي را حرفهايم و

 .كرد نمي عايدم اي نتيجه و نداشت اين از غير به ثمري هم او با گرفتن قرار رودررو

 پنجره پشت از و بنشانم نگاهم روي بر را حسرتهايم نشوم وسوسه تا ساختم پنهان لحاف زير را سرم خزيدم، سرد كرسي زير به
 .بكشم آه و بدوزم روبرويي ساختمان به چشم

 گذشت به چون كردم، نمي دنبال را ساعت عقربه حركت. است اشتباه اينجا به آمدنم گفتند مي كه بود بابك و خانجون با حق شايد
 .دادم نمي اهميتي زمان

 يا ام صبوري شيرين برِ ديوار، سوي آن در. داد مي معنا دو قلبم تپش صداي. كشيد بيرون لحاف زير از مرا در زنگ صداي باالخره
 كشيد؟ مي را انتظارم اش تلخي

 .گشودم را در و زدم پوزخندي ام خيالي خوش بر باشد؟ آمده دنبالم به سامان است ممكن يعني

 :پرسيدم تعجب با و خوردم يكه سودابه ديدن از

 !تويي؟_
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 هستي؟ كسي منتظر. آره خب_

 كجاست؟ ماندانا پس ، تو بيا ، نه_

 و ذوقش توي زد سامان كشيد، پيش را تو حرف مامان بار هر. كنند مي حال و اند چسبيده هم به معشوق و عاشق. پدرش پيش_
 ست عصباني دستت از هنوز سامان. داده بهش را روز چند اين لحظه به لحظه گزارش وروجك آن عوضش. نزن را حرفش گفت

 .كرد شود نمي كاريش

 .نيست بشو صاف دلش راحتي اين به و است بدكينه او. دانستم مي_

 گفتم، نمي بهت ديدم مي اگه ولي نديدمش، ديگه نه«  گفت او »نه؟ يا ديدي را داريوش عمو باز «پرسيد ماندانا از وقتي. است جالب_
 ». كردي قهر مامي با همين خاطر به هم دفه اون. آمد نمي خوشت ازش تو چون

 :پرسيدم و نشاندم لب بر تبسمي

 داد؟ بهش جوابي چه سامان_

 .نگفت چيزي و كرد عوض را صحبت موضوع_

 مادرم؟ منزل ببرم خودم با را ماندانا بگذارد كني مي فكر_

 .ببري خودت با را ماندانا منتظري و اينجايي تو كه گفت بهش مامان. است گرم هم با بازي به سرشان كه فعالً_

 نكرد؟ اعتراضي_

 دوست گذره، مي خوش بهم خيلي عزيز منزل«  گفت و خواند برايش بود گرفته ياد رودابه از كه را شعري ماندانا. نزد حرفي نه،_
 كرده تأكيد خيالم راحتي براي. بزنم بهش سري امروز حتماً كه آورده پيغام برايم پدر طرف از سامان» . آنجا برگردم مامي با دارم

 نخوردي؟ كه نهار. نيست آنجا و دارد دعوت مهماني امروز شراره

 .ندارم اشتها اصالً نه،_

 .است داغ هنوز و كشيده مرغ با پلو زرشك برايت ديگ سر از مامان بخوري، چيزي يك حتماً بايد. شود نمي كه طوري اين_

 .كشيدي مي زحمت نبايد ممنون،_

 :گفت سودابه شديم، كه اتاق وارد

 نكردي؟ روشن را بخاري چرا. بيرون به صدرحمت. است سرد چقدر اينجا واي_
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 .نداشتم را اش حوصله_

 چي؟ كرسي_

 .شده خاكستر آتشش_

 .دختر خوري مي سرما جوري اين_

 .است بد خيلي بالتكليفي. كند پيدا ادامه بايد كي تا وضع اين. دهم نمي اهميت چيز هيچ به ديگر اصالً. نيست مهم_

 .است بهتر من از خيلي كه تو وضع. زني مي را حرف اين داري كي به_

 .بگويم دروغ توانم نمي كه تو به سودابه؟ فهمي مي. هستم سامان عاشق من ولي نبودي، راضي فرامرزي با زندگي از تو_

 كني؟ اثبات بهش را اين تا خانه نماندي چرا پس_

 بيايد بودم اميدوار. خانه فضولِ خدمه مقابلِ در بخصوص. باشم شكستنش شاهد توانم نمي و ايستاده احساسم از باالتر غرورم چون_
 سامان كردم نمي فكر هرگز. نيفتد روبرو ساختمان پنجره به پرحسرتم نگاه تا شدم، مچاله سرد كرسي زير سرما از. دنبالم اينجا
 .باشد لجباز و دنده يك قدر اين

 همسر عنوان به را او دور هميشه براي كند، مي خيانت بهش شوهرش فهميد قدسي مامان كه باري اولين. برده مادرمان به اخالقش_
 و من موقع آن. كند مي تشويق روش اين ادامه به را او كار اين با كه اين از غافل گذاشت، خالي رقيب براي را ميدان و كشيد خط

 .رفت مي كرد، مي تركش موقع همان وگرنه ماند، خانه آن در ما خاطر به فقط. بوديم بچه هنوز سامان

 .نيستم اي معامله چنين مستحق اصالً و نكردم خيانت سامان به كه من ولي_

 .كنيم ثابت بهش خواهيم مي مامان و من كه چيزيست همان اين_

 :پرسيدم و شدم غذا صرف مشغولِ ميلي بي با

 رود؟ مي بار زير باالخره كني مي فكر_

 .كند پوشي چشم خطايت از تواند نمي توست، عاشق هنوز اينكه وجود با فهماند ما به زباني بي زبان با چون چرا، داني مي. اميدوارم_

 .است بدتر هم من از تو برادر بينم مي حاال ام، دنده يك و لجباز من فقط كردم مي فكر من_

 ديدنت از حتماً. پدر ديدن برويم هم با پاشو خوردي كه را غذايت داري، را اش حوصله اگر. هست هم تو شوهر نيست، برادر فقط_
 .شود مي خوشحال
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 .نباشد صالح ترسيدم مي فقط. است واجب ديدنش. خوبيست فكر_

 .خواهد نمي مصلحت صالح ديگر پدرشوهر از عيادت چه؟ براي_

 داري؟ ماشين_

 .رويم مي سامان ماشين با. است چيز همه بي دزد آن دست كه من ماشين_

 :پرسيدم تعجب با آميخته شوقي با

 !آيد؟ مي هم خودش_

 .رويم مي تو و من فقط بابا، نه_

 .انباشت هوايش از را قلبم سامان، ادكلون آشناي بوي كرد، باز كه را ماشين در

گفت و نشست فرمان پشت: 

 .ندارم را نحسش ريخت ديدنِ حوصله اصالً چون نباشد، آنجا شراره كند خدا فقط_

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .اشت سامان و تو عاشق اندازه همين به هم او البد. دارد راه دل به دل_

 :گفت و كرد استقبال من از گرمي لبخند با ساماني آقاي

 خوشگلم؟ عروس چطوري. شدم مي نااميد آمدنت از داشتم كم كم. آمدي خوش_

 چطوريد؟ شما. دارم روزي و حال چه دانيد مي كه خودتان_

 تخت اين روي از كن صبر. كرده گم را گورش كجا نيست معلوم و شكسته را هايم دنده رذل فطرت پست آن. چطورم كه بيني مي_
 كردي؟ چه سامان با. برود پايين گلويش از خوش آبِ گذارم مي مگر. شوم بلند

 كرده؟ چه من با كه بپرسيد پسرتان از_

 به تيشه خودش دست به قدسي. كند مي اشتباه دارد مادرش مثلِ هم پسر اين. بيايد كوتاه نيست حاضر كه گفت بهم. پرسيدم ازش
 مي محبت با و حوصله و صبر كمي با فقط. بود زودگذر هوس يك اول خطاي آن داشتم دوست را زنم من. زد سعادتش ريشه

 خيلي. پراند قفس از را مرغ معروف قولِ به بست ميانمان در كه سدي. نكرد را كار اين او اما كند، مان زندگي بند پاي مرا توانست
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 خيمه عروسكهاي آن شد باعث كه بود خودش مقصر. رفت فرو مغزش به مگر ولي كند، مي اشتباه كه بفهمانم بهش كردم سعي
 رسيد نمي راه از شراره نام به زني هرگز گذشت، مي تقصيرم سر از و داد مي نشان خوش روي اگر. شوند ام زندگي وارد بازي شب
 .كند پر كنارم در را همدم و همسر يك خالي جاي كه

 :گفت مادرش از طرفداري به سودابه

 .انداختيد مامان گردن به را تقصيرها ي همه باز كه شما_

 حساب حرف و دزديده را قاپشان قدسي. است فايده بي كني، ها بچه اين دهن تو عسل من صد ركسانا؟ چيست من بدبختي داني مي
 مشكل هايم بچه ببينم توانم مي مگر اما كردم، عادت محبتي و مهر بي اين به كه سالهاست. نيست مهم. رود نمي فرو سرشان تو

 دليلش نيست، پيدايش خانه طرفهاي روزها اين فرامرزي اگر. دهد مي آزارم سينه قفسه درد از بيشتر سودابه خيال و فكر. دارند
 راهش تنها. كرد خواهد شروع دوباره نيست، مشكلي و شده خوب حالم بداند كه همين. زده من به كه ايست صدمه عواقب از ترس
 دست نيست اميدي و نداري بساط در آه ديگر كه بفهمد وقتي. كني ديگري كس نام به موقتاً را كارخانه سهام و خانه تو كه است اين
 صدا و سر بي توانم مي من و كرد نخواهد قبول كني، تقديمش را سپيده هم دستي دو اگر موقع آن. داشت برخواهد آزارت از

 دادم بهت خودم كه را آنچه است اين من هدف رسيده خيالت به نكند. نگير خودت به را قيافه اين خود بي. بگيرم ازش را طالقت
 را كارخانه سهام و خانه صوري طور به موقتاً كه است اين من منظور. اي ديوانه باشد، آمده سرت به فكر اين اگر. بگيرم ازت دوباره

 از نبايد فرامرزي. است برگشت قابل و صوري معامله اين كه بگيري ازش خطي دست تواني مي البته كني، برادرت يا مادر نام به
 به را سه هر و نيستند اعتماد قابل كدامشان هيچ چون نزنيد، را حرفش هم خانه خدمه جلوي بداند، چيزي خط دست آن جريان
 و قدسي با تواني مي. بده را انجامش ترتيب بودي موافق اگر. كن فكر قضيه اين روي. خريد اسكناس مشت يك با شود مي راحتي
 سودابه؟ چيست نظرت ها. دهند مي لو را چيز همه راحتي به كه اوباشي آن جلوي نه كني،البته مشورت هم سامان

 داشت؟ برخواهد سپيده و من آزار از دست و آمد خواهد كوتاه فرامرزي حقه اين با مطمئنيد شما يعني. پدر دانم نمي_

 گذشته آن از باشد، اذيتش و آزار درصدد كنم كدامشان هر نام به ترسم مي. شوند ماجرا اين درگير برادرم و مادر خواهم نمي من_
 و تر طبيعي بگيريد پس ازم را آنها موقتاً اگرشما اما برد، خواهد مان حقه به پي راحت خيلي و آيد مي بودار نظر به كردن آنها نام به

 .رسد مي نظر به تر عملي

 دادم بهت رغبت و ميل با كه را آنچه خواهم مي و دارم را فريبت قصد كه برسد فكرت به نكرده خدا خواهم نمي دخترجان ببين_
 فردا چون شود، عملي آينده روز دو يكي همين بايد كار اين. بكن را فكرهايت برو. است سامان يا قدسي من نظر. بگيرم پس ازت
 كه است درست. شد خواهد پيدايش دوباره و رساند خواهند بهش را ام سالمتي خبر فضولها شوم مرخص اينجا از من كه فردا پس يا

 ديگري آرزوي هيچ هايم بچه خوشبختي و سعادت از غير به من است شاهد خدا ولي بود، من از بدگويي مادرتان كار عمر يك
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 تواند نمي كس هيچ و است عزيز مان عروسي اول روزهاي مثلِ من براي هنوز مادرتان قدسي، مهري بي ي همه با حتي. ندارم
 .بگيرد قلبم در را جايش

 :گفت و زد پوزخندي سودابه

 .آيد نمي بهتان اصالً. پدر شديد رمانتيك خيلي امروز_

 فرصتي بيمارستان تخت روي در من مثل مشغله پر آدم يك وقتي. كني مي ام مسخره كه رسيده جايي به تو كار حاال. ديگر همين_
 روي نرود يادت. بخندي بهم هم بايد بخورد، افسوس سابقش همسر و خودش گذشته اشتباه به و كند نگاه سر پشت به تا يافته

 من روي. كرد اعتماد نبايد كس هيچ به كه آموخته من به تجربه. بداند چيزي تباني اين از هم شراره نيست الزم. كن فكر پيشنهادم
 اين آخر تا هم خودم. گفتم كه همين. سامان يا قدسي نام به يا. كنم بازي را مقابلت نقش نيستم حاضر وجه هيچ به. نكن حساب هم

 ضرر بيشتر خودش قضيه اين در چون است، اشتباه در هم سامان. بيني مي حاال. آورم مي در هم را فرامرزي پدر هستم باهات قضيه
 .نباشد جبران قابل زندگي طول در شايد كه شكستي. است شكست اين نتيجه لجبازي و لج. ركسانا تا بيند مي صدمه و كند مي

 :گفت و فشرد را دستم خداحافظي موقع در. كرد مان بدرقه خوشرويي با سپس

 كه فهميد خواهد بعد ماه چند. فهمد نمي و است گرم هنوز االن. بدهد دست از را تو مثل جواهري كه باشد احمق خيلي بايد سامان_
 .بيايد عقل سر و نكشد آنجا به كار اميدوارم البته. كرده اشتباهي چه

 :گفت ام دلجويي براي سودابه

 .بدهد دستش از سادگي اين به است ممكن غير. ركساناست عاشق سامان. كشد نمي آنجا به كار كه البته_

 و عشق من، كوچك لغزش و اشتباه يك سر وقت آن است، من عاشق كه كرد مي ادعا هميشه هم مادرت. دختر كاري كجاي_
 .بگيريم پند ديگران اشتباهات از نكرديم عادت ما. گرفت را جايش نفرت و كينه و رفت يادش از عاشقي

 .بگوييد سامان به را چيزها اين_

 .همراهتان به خدا. گويم مي هم باز گفتم، بار صد_

 :گفتم سودابه به شديم، كه اتومبيل سوار

 .نيست بشو پياده شيطان خر از سامان است معلوم كه طور اين. كرد نااميدم پاك پدرت حرفهاي_
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 سرور و شعر همه اينها. گذاشته بيابان به سر مادرم عشق از هنوز انگار كه زند مي حرف طوري كرده، زياد را روغنش و آب پدر_
 برش دوباره ندهد اجازه او كند، خودش نام به مرا سهام و خانه اگر ترسد مي كه شراره دست داده را خودش اختيار چين هم. است

 .گرداند

 كني؟ كار چه خواهي مي حاال_

 .گويند مي چه آنها ببينم كنم مطرح سامان و مامان با را موضوع بايد اول. دانم نمي_

 .ست صوري كه است معلوم كامالً طوري اين چون بود، تر طبيعي گرداند مي بر خودش نام به را آنها پدرت اگر هم من نظر به_

 .دارد اي كننده قانع دليل نپذيرفتنش براي او ولي توست، با حق_

 :گفتم رسيديم كه خانه نزديك به

 نشده تاريك هوا تا است بهتر چون شوم، مي ممنونت برساني، من به زودتر را ماندانا بتواني اگر. كن پياده خانجون منزل جلوي مرا_
 .برگرديم عزيز خانه به

 .كنم مي را كار اين حتماً_

 داشته مرا هواي. بياييد زودتر. هستم منتظرتان بعدازظهر فردا. كن خداحافظي قدسي مامان از من قولِ از. ممنون ات پذيرايي از_
 .جان سودابه باش

 .دارم را هوايت كه البته_

 زودتر چه هر اميدوارم. ممنونم ازت هم باز. سپردي من دست به را ماندانا سامان اجازه بدون كه فهميدم روز آن را اين. دانم مي_
 .خداحافظ. شوي خالص فرامرزي كابوس از و شود حل مشكالتت
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 ديوار به سر بود نمانده چيزي. گرفت قلبم. داشتم دوش بر را عالم ي همه ي غصه و غم انگار. رسيد راه از دلتنگ و دلگير غروب
 انتظار و پيمودم مي را اتاق عرض و طول بودم، نكرده روشن هم را چراغهايش حتي كه تاريك و سرد خانه در. بزنم فرياد و بكوبم

 .كشيدم مي

 به. نرساند لب به را جانم ماندانا آمدنِ انتظار لحظات گذرانِ كندي تا كردم، مي گرم را سرم جوري يك بايد. شد نمي طور اين نه،
 لحظه از پس اما كنم، تن به ناهيد عمه مهماني و مولودي جشنِ در تا بردارم را قدسي هاي سوقاتي از لباس دست دو يكي افتادم فكر
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 برايم چيزهايي چه مادرشوهرم ببينند هم آزيتا و عزيز تا ببرم خودم با را ساك آن است بهتر اصالً نه،": گفتم خود با تأمل اي
 "چي؟ بيايد او نگذارند اگر ولي بياورد، خودش با را هايش سوقاتي هم ماندانا كاش. آورده

 جگرم پاره كن كمكم. برس دادم به خدايا": ناليدم لب زير و گرفتم ديوار به دست. دادم دست از را ايستادن قدرت. شد سر پاهايم
 ".نگيرند ازم را

و درآمد صدا به در كوبه ناگهان كه بود ريختن فرو آماده غم اشك اين": كردم زمزمه لب زير. نشاند جايش به را شوق اشك 
 ".زند مي در رسد، نمي زنگ دكمه به دستش چون او فقط چون است، خودش كه مطمئنم. مانداناست

 .دويدم در طرف به و كردم رها اتاق وسط را ساك. بازگشت وجودم به توان و نيرو. بازيافتند را حركت قدرت پاهايم

 چراغ تير باالي المپِ نور. شود باز تا كشيدم داخل طرف به را حياط درب. بزنم را برق كليد نداشتم فرصت اما بود، تاريك راهرو
 .زد را چشمم و تابيد صورتم روي بر مستقيم برق

 :گفتم و فشردم سينه به محكم را او كردم، حلقه بود ايستاده روبرويم كه ماندانا كمر دور به را دستهايم

 .برويم زودتر بايد شود مي تاريك دارد هوا. بردارم را ساكم تو برويم بيا. دلم عزيز آمدي- 

 :كرد پچ پچ گوشم كنار آهسته

 .عزيز خونه برسونه مارو اومده. اينجاس بابا- 

 محبت از اثري سردش نگاه در. بود ايستاده دورتر قدم چند ما از فاصله با كه شدم او متوجه تازه و گرداندم اطراف به سر ناباوري با
 .بود مرده لبخند خندانش هميشه لبهاي روي بر. رسيد مي نظر به تيره و پژمرده شادابش چهره پوست. نبود

 :گفت اي گزنده و تلخ لحن با و ايستاد رسيد، كه نزديكم به. آمد جلوتر

 بدهي؟ عادت سواري اتوبوس به را بچه اين خواستي مي چرا. مادرت منزلِ رسانم مي را شما من. بيار بردار را وسايلت برو - 

 به نيست الزم": زدم نهيب بود پايكوبي آماده كه قلبم به. صلح تا داشت جنگ سر بيشتر. باشد داشته آشتي قصد رسيد نمي نظر به
 ".من نه آمده دخترش خاطر به فقط او. بدهي اميد خودت

 :دادم پاسخ و نينداختم تا و تك از را خودم

 و بكنيم را كار همين توانيم مي هم حاال. برگرديم كرايه با دادم مي ترجيح من وگرنه شود، اتوبوس سوار داشت دوست خودش- 
 .نشويم تو مزاحم
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. كند سوارتان و شود سبز راهتان سر اي سوخته پدر يك باز خواهم نمي. شود مي تاريك دارد هوا. رسانمتان مي خودم من. نخير - 
 .برداري برايش ديگري لباس نيست الزم. است ماشين توي هم ماندانا ساك

 و داد مي اهميت وجودم به هنوز پس. شدم دلگرم داد، مي نشان كه تعصبي از. است داريوش پدرسوخته از منظورش دانستم مي
 .بود نبريده دل ازم كامالً

 :گفتم و ايستادم روبرويش دست به ساك كردم، قفل را ساختمان درب برداشتم، را وسايلم شدم، خانه داخلِ

 .ام آماده من - 

 روي را ماندانا و نشستم كنارش. مهربان خودش نه و بود گرم كالمش نه اما بود، شده تنگ هايش مهرباني و گرم صداي براي دلم
 نمي گذشته شادابي از اثري اش چهره در. ببينمش توانستم مي كي دوباره نبود معلوم. كردم مي نگاهش سير بايد. نشاندم زانويم
 .شدن شكفته و آبياري براي باغبان دسترس از دور بود گلي چون. ديدم

 من از غير آنجا. بزنم را حرفهايم من تا بود كرده ايجاد را فرصت اين مخصوصاً بسا چه. برود دست از فرصت اين گذاشتم مي نبايد
 .نداشتم تندش كالم و پرخاش از ترسي ديگر پس. اقوامش از كسي نه كنجكاو، و فضول خدمه نه. نبود كسي دخترمان و او و

 :گفت و توپيد طرفم به بياورم، لب بر كالمي كه اين از قبل ولي چرخاندم، دهان در را زبان دادم، قورت را دهانم آبِ

 به و كجا از خورد مي لذت آن با كه گوشتي بداند او داشت لزومي چه باشد؟ حيوان آن بريدنِ سر شاهد بچه اين گذاشتي چرا - 
نيست؟ خوردنش به حاضر و زند مي پس را بشقاب سفره سر حاال كه آمده دست به بسته زبان آن جانِ قيمت 

 .بيرون فرستادم را ماندانا ببرند، را سرش كه اين از قبل - 

 .شده جدا هم از كه ديد را گوشتش و پوست و گوسفند بريده سر برگشت، كه وقتي بعد اما - 

 :پرسيدم تعجب با

 ؟!گفت بهت را اين خودش - 

 :داد پاسخ مانندي فرياد صداي با

 محروم ديدنش از هميشه براي را تو توانم نمي و هستي مادرش گفتم خودم به. كشتار اين از بيزاري از لبريز لحني با هم آن بله، - 
 .گذارد مي سوء تأثير اش آينده در كه ست غلطي تربيت گرفتي، پيش در كه روشي بينم مي حاال ولي كنم،

 .بگيرد تمسخر به را رفتارم طرز و بسوزاند را دلم كه آمده فقط رسيد مي نظر به. آمدم خشم به
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 :كشيدم فرياد خودش از بلندتر

 اتوبوس و درشكه با تو با عروسي از قبل خودم من كه اينجاست مشكل. كردم اتوبوس سوار را معروف دار كارخانه نوه چون ؟!چرا - 
 بريدن سر شاهد كه بودم كوچكتر ماندانا از. ديدم مي خود به را مدلش آخرين هم آن ماشين رنگ كمتر و كردم مي آمد و رفت
 انتقاد تربيتم طرز از قبالً چرا پس غلط؟ تربيت گويي مي اين به تو. لذيذش گوشت خوردنِ از بيزاري بدون شدم، گوسفند و مرغ
 آن احمق منِ كه درحالي كردم، خيانت بهت كني مي فكر چون بيزاري من از تو بودي؟ سپرده دستم به را اختيارش و كردي نمي
 پر هاي بخاري كنار در يا گرم كرسي زير همه كه زماني يعني سحر، كله صبح يخبندان، و سرد هواي آن در كه داشتم دوستت قدر

 در و بزنم محك خودم به را ات عالقه و عشق و كنم باز زندگي واقعيتهاي روي به را چشمم تا زدم بيرون خانه از بودند، لميده شعله
 .بدانم را تكليفم و برسم خواستم مي كه اي نتيجه به ات خيالي معشوقه و تو يافتنِ براي جو و جست

 بي پسره آن با نداشتي؟ داريوش با قبلي قرار كه كنم مي باور گمانت به تو؟ يا كارم خيانت من. دانستي را خودت تكليف حاال - 
 .داري شوهر تو كه نيست حاليش اصالً انگار كه وجدان بي و شرف

 .كن باور بود، تصادفي برخورد آن. بوديم نديده را همديگر بود سال هفت داريوش و من ؟!قبلي قرار - 

 :گفت اي آهسته صداي با و چسباند ام سينه به را سرش داريوش، نام شنيدِن با بود، شده مچاله آغوشم در ترس از كه ماندانا

 كرده؟ كار چي اون مگه آخه ده، مي فحش رو داريوش عمو داره بابا - 

 :كشيد فرياد بلندتر سامان

 فكر به كردي، شك من به و خواندي را نشان و نام بي نامه آن كه زماني و بودي عاشقش هنوز شدي من زنِ وقتي. كنم نمي باور نه،
 را او و خودت. بريزي را آبرويم تا رفتي زنجان به همراهش. بياوري رو بهش دوباره خيانتكارت شوهر از گرفتن انتقام براي افتادي

 .هرگز. بخشمت نمي هرگز. كني همكارانم نماي انگشت مرا تا دادي نشان همه به

 ريشه واهي، تفكرات و تهي افكار. بود بسته برگشت راه. نااميدي گرداب در سقوط مرحله به و انتها به بود، رسيده خط انتهاي به
 صداي با كه درحالي. بردم پناه اشك حربه به. بود ساخته پراكنده عالج غيرقابل و مهلك بيماري چون وجودش، تمام در را بدگماني

 :گفتم گريستم، مي بلند
 

 امكان خوردم، نمي زمين و لغزيد نمي پايم اگر. برخوردم بهش تصادفي خورم مي قسم نيست، طور اين سامان، كني مي اشتباه تو - 
 .بود برخورد اين از مانع بودم، داده پدرم به كه هم قولي بستم، تو با كه عهدي از غير به. شوم ماشينش سوار نداشت

 شباهت كشي مي پيش پا با و زني مي پس دست با مثلِ به بيشتر و است نقيض و ضد و مسخره حرفهايت. شدي سوار اين وجود با - 
 داريوش با كه داد نخواهد بهت را اجازه اين هرگز ات خانواده اخالقي اصول و اعتقادات دانستي مي چون شدي، من زنِ تو. دارد
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 سال يك و دادي رد جواب بهم و كشيدي پيش را ات قبلي نامزدي موضوع اولم خواستگاري در باشد مانده يادت اگر كني، عروسي
 .شدي من با ازدواج به حاضر كردي، اميد قطع آرزوهايت به رسيدن از كلي به وقتي بعد

 :كشيد فرياد و كوفت فرمان روي بر پي در پي بار چندين را محكمش مشت سپس

 ركسانا؟ است اين از غير - 

 :گفت و گذاشت پدرش دهان روي به دست شد، خيز نيم. انداخت گريه به را ماندانا فريادش صداي

 .برو ندارم، دوست ديگه كني؟ مي اذيتش قدر اين كه كرده كار چي مامانم مگه آخه. زني مي داد چرا. بابا بسه - 

 :گفت و كرد رها زانويش روي را آن و بوسيد را ماندانا دست. شد كاسته صدايش اوج از

 .شود بيزار من از خودت مثلِ هم بچه اين كه كني مي كاري داري تو - 

. عزيزي برايم اول روزهاي مثلِ سركوفت و خشونت همه اين وجود با و ناروا هاي تهمت اين وجود با. سامان نيستم بيزار تو از من - 
 بماند كدام هر با. مان كدام يك به نه دارد نياز ما دوي هر به او. باش ماندانا فكر به. بخشكاند دلت در را محبت ريشه بدگماني نگذار
 .كشد مي عذاب و كند مي درك را چيز همه بچه اين. خورد خواهد صدمه

 برد، شوهرش خيانت به پي قدسي مامان كه زماني. كنم نمي تكرار را مادرم اشتباه من. نكن را فكرش اصالً. ندارد امكان ركسانا نه - 
 و دربدري و تنهايي عمر يك آمد؟ گيرش چي بعد بگو تو. ماند كنارش در سالها كه بود ما خاطر به. بوديم بچه هنوز سودابه و من

 بي اما ببيني، را ماندانا نگذارم ديگر دادم مي ترجيح. بود آمده كردنش در به ميدان از براي كه سرسخت رقيبي مقابل در شكست
 بماني؟ مادرت منزلِ خواهي مي روز چند بيايم، كوتاه شد باعث سودابه و مادرم پافشاري و بچه اين هاي قراري

 .باشم مادربزرگم تابع ناچارم دارم مشكل تو با نفهمد عزيز كه اين براي و مكانم و جا بي من فعالً. بماند آنجا خانجون كه روزي تا - 

 و آمده بيرون شوك حالت از رودابه كه خوشحالم هم خيلي. ندارم مشكلي ات خانواده با من. بفهمد بايد كه باالخره چي؟ آخرش - 
 نگفتي؟ عزيز به را خودمان موضوع چرا. زند مي حرف

 سامان پرسد مي من از مرتب. نزنم بهش حرفي شاديست، غرقِ رودابه سالمتي خاطر به كه موقعيتي چنين در دهم مي ترجيح - 
 .كجاست

 نه؟ يا داند مي او چي؟ بابك - 

 بهشان توانم مي چقدر من مگر. ببين را عزيز سر يك بيا امشب الاقل. داد لو هايش دايي پيش را موضوع ماندانا اول روز همان - 
 .اي خانواده اين داماد هنوز باالخره. مأموريت رفتي تو كه بگويم
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 :گفت التماس با و فشرد او گونه روي بر را لبهايش كرد، حلقه پدرش گردن دور به را دستهايش فرصت، از استفاده با ماندانا

 نداري؟ دوست منو مگه. ببخش رو مامي من خاطر به رو دفه اين. جون بابا خدا رو تو - 

 .كنم مي تصادف وگرنه كنار بكش را دستت. فرمانم پشت بيني نمي مگر. دختر كنار برو - 

 :گفت و كرد غنچه لب ماندانا

 نه؟ يا آيي مي. كشم نمي كنار دستمو ندي قول تا - 

 :گفت و كرد ترمز خانه در جلوي. ديدم را لبخندش باالخره

 .برگرديم بخريم، شيريني و گُل كوچه سر برويم پس. شود نمي كه خالي دست آخر - 

 :افزود من به خطاب سپس

 .برگردم كي نيست معلوم و سفرم عازم بگو بهشان. ماندانا خاطر به فقط هم آن. امشب فقط - 

 ها سادگي اين به. است دخترش خاطر به نيست، من خاطر به. نكن ذوق": زدم نهيب شد مي پايكوبي آماده دوباره داشت كه قلبم به
 ".ها زودي اين به نه ولي باشد، پذير درمان شايد اش زخمي قلب جراحت. كني رامش تواني نمي
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 نيست،لبخند مشكلي ديگر و شده حسنه روابط كه تصور اين با خورد،اما يكه سامان ديدن از ابتدا.گشود رويمان به را در بابك
 :گفت خشرويي با و آورد لب بر آميزي رضايت

 .اومدي جان،خوش سامان سالم- 

 .جان بابك سالم- 

 :كرد زمزمه گوشش نشنوند،كنار ديگران كه اي آهسته صداي با سپس و

 حال شنيدم وقتي شدم خوشحال چقدر داني نمي.آمدم عزيز و تو بخاطر فقط من.نيست شدني حل خواهرت و من مشكل.نكن اشتباه
 .شده خوب جان رودابه

 :گفت و نداد چهرهاش در تغييري بابك
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 .آمدي كه كشيدي زحمت.كرد حلش نميشود چرا و چيست مشكل ببينم سراغت بيام فرصت سر بايد روز يكر- 

 من به چشمكي شديم،خانجون كه اتاق وارد.برگردد و شود پشيمان او ميترسيد انگار كه بود چسبيده را پدرش دست طوري ماندانا
 .نشاند لب بر شيريني تبسم و زد

 :گفت و بوسيد را عزيز دست سپس و او دست ابتدا شد خم سامان

 .بودم ماموريت ببخشيد مرا- 

 راه س،از زنانه مجلس اينجا هم فردا كه شنيدم و سفرم عازم صبح فردا پس دوباره چون.رسيدم راه از ظهر از بعد همين تازه
 شدم خوشحال چقدر كه دانيد نمي.برسانم اينجا به امروز همين دستبوسي براي رو خودم بايد شده طور هر گفتم خودم به نرسيده
 .است سالمت و حال سر جان شنيدم،رودابه وقتي

 :گفت و آورد چشم به شوق اشك عزيز

 الغر انقدر چرا است؟پس خوب حالت تو.گرفتم رو حاجتم باالخره تا رضا امام پابوس رفتن آنقدر.بود هام نياز و نذر ي نتيجه- 
 شودي؟

 :گفت طعنه به خانجون

 .ميگيره سخت رو زندگي و ميخوره حرص خودي بي كه بس- 

 :گفت و پريد كالمش ميان به بشود دامادش رنجش باعث مادرش آميز طعنه سخنان ميترسيد كه عزيز

 فصل تو پي در پي سفرهاي اين بخصوص.است زياد كارش فشار البد.نيست حرفها اين اهل كه سامان آقا.خانجون داريد اختيار- 
 .كرده است،الغرش صفر زير هواش هميشه كه زنجان به سرمان

 موضوع كردن عوض براي و نداد نشان العملي عكس ولي.شد آن متوجه زيركي با سامان ماند،اما پنهان عزيز ديد از برمك پوزخند
 :گفت رودابه به صحبت

 گرفتي؟ ياد كجا از را شعر اين.ميخواند بودي داده يادش تو كه را شعري داشت بند يك ماندانا عصر امروز- 

 .برسابه كودكستان توي- 

 :گفت و داد چهرهاش به تعجب حالت سامان

 .نرفته يادت كه است عجيب- 
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 .گرفت قلبش جوري چه اقاجون و مرد و پائين شد پرت بوم پشت از رامك چطور نرفته يادم يادمه،حتي چي همه- 

 حالت به را پاهايش و بود كرده قالب بهم را دستهايش و نداشت چهره به رنگ كه شد برمك متوجه بابك و من نگاه اختيار بي
 .ميداد تكان عصبي

 .پيوست ما به و كشيد كار از بود،دست فردا نذري سبزياش كردن پاك گرم سر آشپزخانه در كه ناهيد عمه

 :گفت فرصت از استفاده با بابك

 بودي؟ كجا تو مرد كه رامك- 

 :گفت حوصلگي بي با خانجون

 كس هيچ انگار.بريز چاي دور يه آزيتا پاشو.بابك آوردي گير وقت هم تو.ميره و مرگ از صحبت وقت چه حاال خوبه خوبه- 
 .بخوريم باهاش كن باز كشيده زحمتشو سامان آقا كه شيريني ميچسبه،اون گرم چاي.كنه پذيرايي مهمونا از نيست حواسش

 :گفت دلخوري ميديد،با نزديك هدف به را خود كه بابك

 .را آنها از بعضي فقط يا دارد ياد به را چيز همه رودابه واقعاً كه بدانم ميخواهد خانجون،دلم نزدم بدي حرف كه من- 

 :گفت و نداد مجال رودابه

 و رامك و من.ببرن خودشون با رو ما نميشد كه جايي يه بودن رفته ركسانا با آقاجون و عزيز شب اون.يادمه بابك،همش داداش نه- 
 بازي وسط يهو شد چي دونم نمي.ميكردن بازي توپ باهم داشتن سه اون.بوديم اهللا سيف عمو بوم پشت روي شهروز و برمك
 بس- :زد داد و وسطشون پريد رامك كه ميزدن رو همديگه داشتن كشت قصد هم،به جان به افتادن.شد ش دعوا برمك با شهروز

 هر كه تا دو اون اما.بكنيم مونو بازي بياين حاال- :گفت و كرد جدا هم از رو تا دو اون زور به بعدش.شودين ديوونه كنين،مگه
 .نشدن بازي به حاضر بودن عصباني هنوز دوشون

 ....بعدش و زد ضربه بهش هم سر پاش،پشت زير گذاشت برداشت رو توپ رامك

 به شك شدن وارد باعث دوباره صحنه آن يادآوري نكند.ريخت فرو قلبم.شد نمايان ديدگانش در وحشت حالت.كرد مكث اي لحظه
 .شود او

 

 :گفت آرامي صداي با بود كرده احساس را خطر كه نيز سامان.گرفتند را بازويش زير طرف دو از هراس با هل با عزيز و خانجون

 .است يادت چيز همه كه فهميديم حاال.بگويي را ش بقيه خواهد نمي.جان رودابه يست كافي- 
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 با و نأيستاد باز گفتن ميرفتند،از رژه ديدگانش مقابل از ديگري از پس يكي صحنهها آن تمام و بود خاطره آن غرق كه رودابه اما
 :داد ادامه ميلرزيد وحشت از كه صدائي

 خودش توپ جاي به بگيره،اما رو اون كه دويد دنبالش رامك.بوم پشت ي لبه طرف رفت خورد قلع رامك پار زير از توپ دفعه يه- 
 .پائين شد پرت

 و داد تكيه در لوالي به ناهيد اما.بودند مانده واج و هاج خانجون و عزيز.گريست سختي به و پوشاند دستهايش با رو صورتش سپس
 .بست نقش لبانش ي گوشه بر رضايت از حاكي لبخندي

 آن افشاي براي را رودابه خانهاش ايوان شب،در شنبه دو مهماني در نميديد لزومي ديگر و بود ساخته آسان را او كار سامان سوال
 خورده خاك ماجراي آن كيف و كم از آشنايان و اقوام ساير و اهللا سيف عمو ي خانواده ديگر ساعت يك تا.دهد قرار فشار تحت راز
 .مييافتند نميشد،آگاهي كهنه هرگز كه

 كنار را او تا برد پيش دست كه همين.بود راهش صد ناهيد شود،عمه خارج آن از تا برد هجوم اتاق در طرف به خيز يك با برمك
 :گفت و چسبيد رو گردنش محكم پشت از بزند،بابك

 دادي؟ را دروغ شهادت آن چرا كه بدهي توضيح همه جلوي و بماني وجدان؟بايد ميكني،بي فرار داري كجا- 

 :جست بيرون لرزانش لبان ميان از بريده بريده كلمات و افتاد پته تته به

 .نبود اينطور اصال.ميگويد مزخرف رودابه.كن باور داداش نگفتم دروغ من- 

 شودي؟فكر خارج طبيعي حالت از و پريشاني كرده باز زبان بسته زبون اين كه وقتي از چرا ميكردي؟پس فرار داشتي چرا پس- 
 باش زود.بودي منگ و گيج و ميچرخيدي خودت دور به فرفره عين كه بود تو به چشممان همش.نميفهميديم ركسانا و من كردي
 .بشنوند همه كردي؟ميخوام رو كار اين چرا بگو

 :زد داشت،فرياد سينه روي او سر كه حالي در خانجون.بود رفته حال از عزيز

 .ميگشت بر صورتش به رنگ داشت كه بكنين هم رو بيچاره زن اين فكر آخه.ها انصاف بي برسين مادرتون داد به- 

 ي جرعه چند ابتدا.داد قرار وي باز نيمه لبهاي مابين دادم دستش به من كه را آبي ليوان سامان.ميماليد را مادرش هايي شانه آزيتا
 .پاشيد صورتش به را مابقي و.ساخت سرازير او گلوي در را آن

 :پرسيد و برد پناه پدرش به ماندانا

 ميزنه؟ رو برمك دايي داره بابك دايي و كرده غش عزيز كه گفت چي رودابه مگه آخه- 
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 :داد پاسخ دخترش شكن و چين پر گيسوان نوازش حال در سامان

 .نشو ناراحت عزيزم،تو نيست چيزي- 

 :شد اعتراف به مجبور برادرش خشونت مقابل در برمك

 پخمه تو(- :گفت بهم شد دوايم كه شهروز با.گرفتم قرار اني خشم تأثير تحت.نميرسيد عقلم و داشتم سال هشت فقط من موقع آن
 نثارم لگد و مشت بزنمش،چند خواستم و بردم حمله طرفش به وقتي)ميرسم رو حسابت بدبخت ي افتاده عقب.نداري عرضه اي

 فرصت منتظر و گرفتم دل به را كينهاش من كرديم،اما آشتي ظاهر به رامك پادرمياني با.نميشدم حريفش بود من از تر قوي او.كرد
 .نميامد گيرم تالفي براي اين از بهتر فرصتي.شد پرت بام پشت از رامك كه بودم تالفي براي

 :گفت و گرفت را گريبانش دوباره بابك

 اقاجون چشم از را عمويت ي كردي،خانواده بازي نفر چند حيثيت با تو.بود بچگانه قهر يك تالفي جور چه اين.بيشعور احمق- 
 ظالمانه كار اين با و نكردي رحم ات ديده داغ پدر ضعف قلب به بدتر همه از.شودي خواهرت نامزدي خوردن هم به باعث.انداختي

 به حاضر رفت،چرا فرو پوكت ي كله آن تو عقل چه نيم يه اينكه از بعد.نميرسيد بودي،عقلت بچه موقع آن.گرفتي را جانش ات
 به همه و شود تهمت اين فداي گناه بي ي بيچاره شهروز آمد دلت چطور.شود دار رشه نفرت و كينه اين گذاشتي و نشدي اقرار
 من.باشي گويشان جواب خودت بايد.نميشه سرت محبت و عاطفه نداري،مگر وجدان مگر چرا؟تو بگو ها.كنن نگاهش قاتل يه چشم
 خدابيامرزمان پدر حتي ما ي همه بارها كه خجلم هم ناهيد عمه روي از حتي كنم بلند پدرم فاميل جلوي را سرم مياد شرمم ديگه كه

 .ميكرديم مالمتش برادر دو بين آشتي در مياني پادر بخاطر

 كند، رها خشمگينش برادر چنگ از را گريبانش تا ميكوشيد كه حالي در برمك

 :گفت اي گرفته صداي با

 خورد،دلم بهم داريوش و ركسانا نامزدي كه وقتي بخصوص.ميديدم كابوس شبها بودم،حتي وجدان عذاب دچار من كن باور- 
 شهروز از انتقام ناروا تهمت اين از من هدف ميگفتم،اگر خودم به ميكند گريه ركسانا ميديدم وقت هر.سوخت خيلي برايشان
 عمو دشمن آقاجان.بود ريخته بهم چيز همه ديگر موقع آن اما)شود؟ فدا بايد راچ چيست؟او وسط اين بيچارهام خواهر بود،گناه

 .خانواده دو بين آمدي و رفت نه و بود حيات دو بين داري نه هم،ديگر دشمن بچهها ما و بود شده اهللا سيف

 كرد؟ چه ما با پسرت بيني عزيز،مي بيني مي.لعنتي آوردي سرمان تو را بال اين- 

 :راند بيرون گلو از گريه هق هق با همراه را مانندش ٔناله صداي و گشود را بستهاش نيمه چشمهاي مادرم
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 حرمتي بي عفّت خاله به و زدم پس رو بيچاره عذراي دست چطور.بودم خام عمر يك چطور كه ميبينم.بابك ميبينم آره- 
 ي حلقه باطل تصور يك با خدابيامرزت پدر گذاشتم چطور و بخواند فاتحه برادرش قبر سر ندادم اجازه اهللا سيف به چطور.كردم

 بيچاره داريوش با كه قرارهايي و قول به پا پشت و بفرستد بود،پس كرده انگشت به آرزو و اميد هزار با كه را دخترش نامزدي
 را روزگارمان بچگانه قهر يك خاطر به دادي اجازه خودت چرا؟به...چرا آخر.آوردي روزمان به چه ناخلف پسر تو.بزند بود گذاشته

 كني؟ سياه

 :گفت و سخت رها را اشك سيل برمك

 ماجراها آن از بعد يعني.بگيرم پسش نميتوانستم ديگر كه پريد دهنم از حرفي يك.نميشد حاليم چيزا عزيز،اين بودم بچه من- 
 .دارد عواقبي چه گوييها ياوه آن نميفهميدم موقع آن.كنم حاشا ميترسيدم

 هم نام به را نافشان بچگي از كه آرزومند جوان دو آن سر بر چه و آورد عمويت سر بر چه پدرت نديدي نميفهميدي؟مگر چطور
 .بوديم بريده

 دندان به لب.بود خون سرخي به چهرهاش رنگ.ميكشيد زبانه غضب و خشم شرارههاي ديدگانش از كه شد سامان متوجه نگاهم
 .ميخراشيد را شدهاش حلقه هم در دستهاي پوست ناخنهايش فشار با داشت زانو روي بر را ماندانا سر كه حالي در و ميگًزيد

 خطاب و گذاشت پائين زانوهايش روي از را پريد،ماندانا جا از اختيار بي.رسيد انفجار ي مرحله شنيد،به كه را مادرم ي جمله آخرين
 :گفت من به

 .است بهتر بروم زودتر چه هر و نيست من جاي اينجا ديگر ميكنم فكر- 

 :بود،گفت دلخورياش متوجه ديگران از بيشتر كه خانجون

 هر.شده قديمي و س كهنه دل درد يه اين.ميگن چي دارن نيستن متوجه نميفهمن،اصال خودشونو االن اينا.نشو ناراحت كجا؟بيخود- 
 خواست خدا.نبود هم قسمت.بود بچگي عشق يه و.برگردوني ش سرچشمه به نميتوني رو رفته آب.خودش زندگي دنبال رفته كي

 خورد اي ديگه كس واسه هم تره و ميره در ش بچه و تو واسه جونش.توست عاشق زنت كه ميدونم من.كنه تمومش اينجوري
 پا به برمك كه آشوبي اين آخر بمون،ببين اينجا هم خودت نه اگه.ببر خودت با بگير اونم خونه،دست برگردي ميخواي اگه.نميكنه
 .ميكشه كجا به كرده

 :گفت بود رفتن تاب بي كه حالي در سامان

 .است بهتر نباشم من. خانوادگيست دواي يك اين.ماكوئي خانم ممنون- 

 :بود،گفت شد سامان رنجش متوجه و آمد خود به تازه كه عزيز
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 گيرش تو مثل كمالي با و خوب شوهري و شد بخير عاقبت دخترم كه شكر رو خدا.نداشتم منظوري من سامان بده،آقا مرگم خدا- 
 .بماني م شا بري،بايد بگذارم است ممكن غير.آمد

 .ديگر وقت يك براي باشد- 

 :گفتم و رسيدم او به در افتادم،جلوي راه به سرش پشت.رفت در طرف به و كرد خداحافظي حاضرين از سر ي اشاره با سپس

 .نميفهمد را خودش حال كس هيچ.هستند وضعي چه در آنها كه ميبيني.نرو،بمان ميكنم خواهش- 

 :گفت نفرت با آميخته لحني با

 حاال.نمانده باقي مشكلي ديگر و رفته بين از ميانداخت فاصله داريوش و تو بين كه مانعي آخرين.باشي خوشحال بايد كه يكي تو- 
 .رسيد خواهد آرزويش بروم،به كنار و كنم خالي را ميدان من اگر و نيست برادرت قاتل او ديگر

 چه به نميدانم.ميخواهم را تو نخواهي،من مرا تو اگر حتي.ات بچه مادر و هستم زنت من.باشد داشته آرزويي چنين ميكند غلط- 
 كنم؟ حالي بهت بايد را اين زباني

 ازدواج اين قيد از را تو حاضرم ميل كامل با خواستي وقت هر.نيست دل ته از ميدانم فهميد،چون نخواهم بگويي،من كه زباني هر به- 
 .سيفي خانم بخير شب.كنم خالص مسخره

 :گفتم و گرفتم را راهش سر شود ماشين سرور اينكه از قبل و دويدم دنبالش به

 .بزنم حرف باهات بايد من.كن صبر.سامان ميكنم خواهش نه،نرو- 

 خودت امتحان تو.بدهي نشان شيدايم و واله را خود جهت بي و كني بازي نقش برايم نميخواهد.نداريم گفتن براي حرفي ديگر ما- 
 سال پنج اين ظرف در كه ميگويي خودت با داري البد.ميگويي خودت با داري البد.ميگذرد چه دلت در االن ميدانم.دادي پس را

 .باختي من،مفت با زندگي

 .اي شده ديوانه چيست؟مگر حرفها اين- 

 .نده آزارم اينقدر قسم ماندانا جان به را تو

 :كرد،گفت روشن را نشست،اتومبيل فرمان پشت

 سراغ برويد شويد جمع هم دور كه شده وقتش ديگر حاال.هستند خانه،منتظرت به كني،برگرد سرهم را مزخرفات اين اينكه جاي به
 كه نيفتاديد فكر به موقع آن چرا كه ميخوري افسوس داري االن البد.بخواهي ازشان را اشتباهتان و خطا و عذر و عموت پسر و عمو

 بايد.كند هم سر دروغي همچين يك بتواند ساله هشت پسر يك كه نميرسيد هم شان عقل به البته.بگويد دروغ برمك است ممكن
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 بتوانيد تا دو شما شدم،تا داريوش برادر گناهي بي اثبات و رامك مرگ راز كشف رودابه،باعث از سوالم آن با كه باشي ممنون من از
 .بخير شب.برسيد دلتان مراد به

 

62 

 

 گسترده فرشي چون آرزوهايم و بود راهش ي بدرقه اشكهايم.كردم تماشا را شدنش دور و ايستادم.رفت باد بر اميدهايم آخرين
 .بگذرد و كند مالش لگد تا پايش زير در

 نيمه بناي و بود بودم،تاريك دوخته اش روشنايي به چشم كه اي آينده.نميپذيرفت را اي بهانه و عذر هيچ ديگر.نميخواست مرا ديگر
 دوران يادگاريهاي ويرانه،نقش آن در كه كنم حالي بهش نميتوانستم نميفهميد؟چرا چرا.ريختن فرو حال در و متزلزل گذشته ويران
 البالي در نه و بود مانده باقي قلبم در خاطرهها آن از اثري نه ديگر اكنون.ريخته فرو ديوارههايش با همراه نوجوانيام و كودكي
 .گلش خاك

 :آورد خود به مرا طيبه خاله صداي

 ميكني؟ گريه شده،چرا ركسانا؟چي ايستادي چرا اينجا- 

 :دادم پاسخ كردم گم رد براي و تركيد بغضم

 .جون خاله شده چي بدانيد اگه- 

 :پرسيد نگراني با

 افتاده؟ اتفاقي چه بگو خوب.كردي جون نصف مرا كه تو- 

 .پاست بر محشري چه بفهميد تا تو بياييد بايد.نميشود جوري اين- 

 :گفت و نهاد قلبش روي بر دست

 خانجون؟- 

 .نيست اين نكند،موضوع نه،خدا واي- 

 :ميلرزاند را ساختمان بابك فرياد صداي.كشاند خانه داخل به خود با مرا و گرفت را دستم
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 بعيد بخواه،گرچه را گناهت عذر و بيفت عمويت پاي روي گمشو،برو نيستي،برو پشيمان كردت از اصال پسر؟انگار نميكني شرم- 
 .باشد بخشش قابل گناهت ميدانم

 :پرسيد و شد خانه داخل حيرت،هراسان از گشاد ديدگاني با طيبه خاله

 است؟ خبر چه اينجا بگويد بهم يكيتون- 

 :گفت و زد پوزخندي.كرد تنگ چشم خانجون

 .داده آب به گلي دسته چه جونور اين بگم بهت تا اينجا بشين بيا نكن شد،هل ش پيدا خانم فس فس!عجب چه- 

 :پرسيد نگراني با خواهرش ي آشفته بر ي چهره و گريان چشمان ي مشاهده محض به و نشست خانجون و عزيز بين ما

 طوبي؟ ميكني گريه چرا- 

 :گفت و نداد مجال ماندانا

 .ميكنه دعواش داره شده عصباني هم بابك گفته،دايي گنده دروغ يه برمك دايي جون خاله اخه- 

 .بود زار ما نبود،كار خانم فضل اين- :گفت خانجون

 .پرداخت ماجرا شرح به كنان پچ پچ دخترش گوش كنار اي ٔآهسته صدائي با سپس

 :گفت و كرد من به رو عزيز

 رفت؟ سامان- 

 :شد تند كالمم لحن مادرم مقابل در بار اولين براي و تازه دلم داغ

 بخوري بكشي،افسوس اه.بزني را داريوش حرف كاره يه سامان جلوي داشت لزومي چه.بود حرفها اين وقت چه حاال جون عزيز اخه
 .ميرود ميشود،ميگذرد ناراحت او كه است معلوم خوب.شده ما نامزدي خوردن هم به باعث برمك تهمت كه

 كرد؟ قهر باهات بده،يعني مرگم خدا وا- 

 :گفت و كرد لٔگ ماندانا فضولي دوباره

 .ميكنه قهر باهاش بياد،بابا داريوش عمو اسم وقت هر خوب- 
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 :گفتم و رفتم طرفش به اي غره چشم

 .موقوف فضولي- 

 .مامي چشم- 

 :گفت مادربزرگم و خنديدند اش زباني شيرين به حاضرين بقيه.آورد لب بر اي موذيانه لبخند ناهيد عمه

 .كنه فضولي و داره نگه زبونشو نتونه كه كه هر دهن تو ميريزم بدين بهم فلفل مشت يه اگه- 

 :گفت بود داشته نگه كج وري يك طنازي با را سرش كه حالي در و كشيد پائين او سر از از چادر ماندانا

 .ميگه گنده دروغ كه كي هر دهان تو بريزش.نميكنم فضولي ديگه خانجون،من نه- 

 .ميداد افتاده،قرار اتفاق آنچه جريان در بود رسيده راه از تازه كه را مكث،همسرش اي لحظه بدون و هيجان با ناهيد عمه

 .كرد خواهد چه ماجرا تمام از آگاهي از پس او ببينم تا ماندم منتظر و گرفتم نظر زير را فتحي آقاي حالت تغيير چشمي زير

 بيفتد؟چه اتفاق كنم،اين آرام را سامان بودم توانسته حدودي تا كه اي لحظه در درست بايد چرا آخر.فرستادم لعنت بدم بخت بر
 كند؟ دريافت را پاسخ آن و باشد اين رودابه از سوالش اولين داشت دليلي

 و گرفت هوا بود،در شده بلند بعدي ي ضربه فرود براي كه را او رفت،دست بابك طرف به فتحي شد،آقاي ساكت كه ناهيد عمه
 :گفت

 .من به كن،بسپارش بگيري،ولش ميتواني اي نتيجه چه فريادت و داد اين از كن بس- 

 :گفت و داد تكيه ديوار به را تالش،پشتش از مانده در و خسته بابك

 و آبرو و كرده خودش االف را فاميل يك شاخدار دروغ يك با كه است سال هفت پسر اين..ميسوزد دلم كجاي نميدانيد شما آخر- 
 .كند خالص خواري و خفت اين از مرا و كند باز دهان زمين ميخواهد دلم.هستم عمويم شرمنده من.نگذشته باقي برايمان حيثيت

 :گفت ماليمي لحن با و نهاد او ي شانه روي بر دست

 نميتوانند عاقل تا صد كه چاه يه توي انداخته سنگ يك ديوانه يك.ييم كالفه و زده بهت ما ي همه االن.داري حالي چه فهمم مي- 
 شكسته،قلبي كه زده،دلهايي خانواده دو به كه زيانهايي.جبران قابل نه و است برگشت قابل نه كرده برمك كه كاري.بياورند بيرونش

 ناديده ميشود را يك كرده،كدام وارد بيچاره شهروز جسم و روح به تهمت آن كه اي صدمه و اوفتاده كار از ناراحتي شدت از كه
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 حال به انگار اصال.بدهد جواب و بشنود تا كني صدايش بايد بار هزار.ميرود راه دوال برمك؟دوال اي ديده را عمويت تازگيها.گرفت
 زادي؟ را مفت حرف آن كه داشتي مرز مگر پسر آخر.نديدم لبش به خنده وقت افتاد،هيچ اتفاق آن كه روز آن از.نيست خودش

 :گفت اي ملتمسانه لحن بود،با جاري خون گردنش زير خراشهاي و لب ي گوشه شكافت از كه حالي در برمك

 كني كم رو يك فقط حرف اين بچگانهام ناقص عقل داشتم؟با سال چند موقع آن ميكشد،مگر اينجا به كار كه ميدانستم كجا از من- 
 .ام گفته دروغ كه كنم اقرار افتادند،ترسيدام هم جان به اهللا سيف عمو و آقاجان ديدم كه هم بعدش راستش.بود بچگانه

 نامزدي ديدي وقتي چي؟يعني بعدش بچگانه؟تازه تالفي و كني كم رو ميگويند،يك بزرگ دروغ اين به تو نظر ديوانه،به پسر آخر- 
 بگيري؟ را كار اين جلوي جوري يك بايد و هستي تو شكست اين مقصر نكردي خورد،فكر بهم خواهرت

 .ميشودم ترك زهره آقاجان تنبيه ترس كنم،از باز زبان ميخواستم وقت هر كه بود رسيده جايي به كار.نداشتم را جراًتش- 

 چه؟ يعني وجدان ميداني نداشتي؟اصال هراسي كار اين عاقبت از ميترسيدي،ولي پدرت ي تركه و چوب از تو- 

 :داد پاسخ اي گرفته صداي با عزيز او جاي به

 ناتوان و عليل ميرود،آنطور بين از و ميشود آب روز به روز پدرش ديد كه كه،وقتي ميدانست اگر.چه يعني وجدان ميداند چه نه،او- 
 ....بميري ذليل.كرده غلطي چه ميگفت و ميكرد باز را اش مرده صاحب ميكند،زبان نرم پنجه و دست مرگ با و افتاده اتاق ي گوشه

 :افزود و گًزيد دندان به كرد،لب قطع را حرفش

 سخت رفت،خيلي و ورپريد آنطور پسرم آن نميكنم؟وقتي حاللت را شيرم بگويم جوري چه.كنم نفرينت مياد دلم جوري چه اخه- 
 تو ببيند تا نيست زنده نصرت كه شكر الهي.زدي دلم به آتشي چه ميداند خدا ببيني،ولي را عملت مكافات بخواهم خدا از كه است
 .آوردي روزگارمان به چه

 :گفت خانجون

 ميكردم نازك چشم پشت عفت واسه همش حاال تا كه بگو نميشه،منو درست كارها كه حرفها اين با.نزن جوش قدر اين.طوبي بسه- 
 .بزارن صفحه سرمون پشت و برسه همشون گوش به خبر كه االنه.كنه تالفي كه اونه نوبت اين از نميگرفتم،بعد تحويلش و

 :گفت فتحي آقاي

 و آنجا ميروم ميروم فرصت سر خودم من.اهللا سيف منزل بروند بابك و خانم طوبي نيست صالح خانم،فعال عاليه نباشيد ناراحت شما- 
 .ميكنم مطرح باهاش را موضوع
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 ضربه دروغ،بهتون اون كه نيستين شما فقط اين بگو كنن؟بهشون بارشون ليچار تا صد ميخواي مگه.نيست صالح كه معلومه خوب- 
 بود زده مگه بچه بگو اخه.كنه لورده و له هاش لگد زير رو پسر اين داره حق بابك.نديدن صدمه كم هم هاش بچه و طوبي زده،بلكه

 ميكني؟ پا به آتشي چه داري نفهميدي خودت اصال يعني.كني پا به آتيش و بگي مفت حرف كه سرت به

 :گفت و افتاد التماس به برمك

 .برگردم حرفم از نميتوانستم و بود شده دير خيلي ديگر فهميدم كه ميكنم،بعدش غلطي چه دارم نفهميدم اصال كه كنيد باور- 

 :گفت فتحي آقاي

 .برويم بيا شده تمام كارت ناهيد؟اگر كجايي.است بهتر نباشد شما چشم جلوي روز دو يكي.خودمان منزل ميبرم را برمك من- 

 .بود نمانده باقي عزيز وجود در نوازي مهمان براي رمقي و حس ديگر.نكرد مخالفت رفتنشان از كس هيچ

 :گفت او با خداحافظي موقع در خانجون.شد رفتن ي آماده و پوشيد را پالتويش ناهيد عمه

 اينجا خبر بگي،بي بهشون عذرا ي خونه بري كني كاله و شال اينجا از راست يه ميخواي گمونم به.نيستي بند پات رو چيه؟انگار- 
 نباشه،بذار كاريت گوشه يه بشين گفت؟تو چي فتحي آقاي نشنيدي مگه.پاست به محشري چه طوبي ي خونه نميدونين و نشستي
 .كباب نه بسوزه سيخ نه اينجور كنه،بلكه ريس و راست رو قضيه خودش شوهرت

 :گفت و فشرد خانجون ي گونه به را ش شده غنچه لبهاي ناهيد عمه

 و پريد يكي گرفتم،آن را كدام هر طرف.ميشوم مالمت طرف دو از است سال هفت.ندارم كارها اين به كاري من.خانجون چشم- 
 عذرا و من،طوبي براي كه كنم ثابت بهشون نتوانستم كردم كاري هر.كثيف سر دو چوب بودم شده.فروختي آنها به را ما تو گفت
 كه ميفهماندند بهم جوري يك ميرفتم كه كدام هر خانه.هم ي اندازه به يه به هم بيامرز خدا نصرت و اهللا سيف و عزيزند اندازه يك
 يك اگر- (:گفت و ريخت دستم روي را پاكي آب نصرت بار يك كه نميرود يادم وقت آنها،هيچ براي ببري بگيري خبر آمدي البد
 بايد كه داشتند گناهي چه عاشق جوان دو اين اخه.)ميبرم خانه اين از را بياوري،پايت پيغام ركسانا براي داريوش طرف از ديگر بار
 .ميشدند فدا وسط اين

 :گفت و توپيد طرفش به خانجون

 سامان يا خودش جلوي نشنوم ديگه.ميره در ش واسه جونش كه شوهري داره،اونم شوهر ركسانا ديگه حاال.ناهيد بكش آب دهنتو- 
 ت حالي.رفت گذاشت برخورد پسر اون غيرت رگ به جوري چه گفت طوبي كه كلوم يه همون نشنيدي مگه.بياوري را داريوش اسم
 نه؟ يا شد
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 آن و گذشته كار از كار ديگر حاال بفهمم كه نيستم عقل بي آنقدر.نبود االن كه من منظر.بزنم را تا دو آن حرف ديگر اگر الل زبانم- 
 .نيست شدني باز هرگز كور گره

 

63 

 دم و بود برده فرو گريبان در سر بابك.بودند ساكت همه.نداشت را بازي مهمان ي حوصله كس هيچ.رفت نيامده طيبه خاله
 .رفتند خواب به كرسي طرف يك در كدام هر ماندانا و رودابه.نميزد

 در پايانش به به يا ميگشت بر حادثه شب در ماجرا آغاز به نقطه آن كه نبود معلوم.مانده خيره نقطه يك به مبهوت و مات عزيز
 .باشد هماهنگ بقيه با تا ميداشت نگه زحمت به را بازش نيمه چشمان آزيتا.روز آن غروب

 از بعد.داشت دست در را كند،آن حركت تسبيح هاي دانه روي بر انگشتانش آنكه بي.نميخورد تكان نماز ي سجاده سر از خانجون
 .بود مزاحم و دهنده ،آزار سكوت هياهو و همهمه آن

 موضوع غروب دم از كه آنچه تكرار.بود ناپذير اجتناب آن با رويارويي كه آنچه ميانديشيدند،به چيز يك به همه كه ميرسيد نظر به
 .بود كننده كسل.ميكرد تفسيرش نوعي به كسي هر و ميزد دور اطرافش در بحث

 مشكل سناريو آن در نقش اجراي اشتباهاتشان،در به اقرار.ديده صدمه كسي چه و زده صدمه كسي چه فهميد ميشد درستي به اكنون
 يمان عروسي عكس اتاقي به و بود آرامش و امنيت مفهومش كه جايي به خانه، برگردم،به خانه به ميتوانستم كاش.بود مشكل از تر

 نسيم با استخر،همراه طرف دو در توپي چراغهاي و داشت النه فيدل حيات ي گوشه يك در.بود ديوارش بخش زينت قاب درون
 .اينجا نه بود آن من جاي.ميكردند منعكس شده تصفيه زالل آب روي بر نورش انعكاس با را درختان برگ و شاخ حركت ماليمي

 :گفت و شكست را سكوت عزيز باالخره

 تو.ميكشد را انتظارم مصيبتي چه اينجا ميدانستم اگر.كن رحم بچه آن نميكني،به رحم خودت به بخواب،اگر بگير برو آزيتا شو بلند
 .تهران بياورم خودم با نميكردم والخون آالخون را

 :گفت و برخاست بالفاصله بود،چون دستور همين منتظر آزيتا انگار

 .بخير دارم،شب آن در سهمي هم بيايد،من پيش چي هر نيستم؟خوب خانواده اين از جزي من مگر- 

 :سجاده،گفت كردن جمع از پس و بست را آن نهاد جانماز در را آمد،تسبيح بيرون بهت حالت از خانجون

 اينجا از.همينطور هم بابك و طوبي و من.بخوابين بگيرين بنداز رو آزيتا و خودت جاي برو ركسانا شو بلند.نخوابيم همه چرا خوب- 
 .نميرسيم جايي به ساختن غمبرك و نشستن
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 خواب كه بود دادن،معلوم قوس و كش پايش به و غلطيدن پهلو آن به پهلو اين از كه آزيتا نرفت،حتي خواب به كس هيچ شب آن
 .دارد ناآرامي

 جا از پريده رويي و رنگ كردهوا پف چشمان با ديگري از پس يكي.برداشتند دوشمان روي از را سنگيني بار انگار دميد كه آفتاب
 .برخاستيم

 .نداشت را او به توجه ي حوصله كس هيچ.گرفت را پدرش ي بهانه بيداري محض به ماندانا

 :گفت من به خطاب چاي كردن دم حال در خانجون

 .بهتره نباشه اينجا روزها اين.نزنه نقه اينقدر ديگه كه.باباش پيش ببره اونو بهش بده رو اينجا،بچه اومد قدسي كه امشب- 

 :گفتم آميزي اعتراض لحن با و گرفت دلم او از دوري فكر از

 .ندارم را دورياش طاقت من ميدانيد كه نه،شما واي- 

 ميره بعدش تازه.بهتره نبينه چشم به رو چيزا اين بچه هيروير اين توي.حرفاس اين وقت چه حاال.نيار در بازي بچه خوبه خوبه- 
 .ميده باباش به رو چي همه راپورت

 .نميكنيم خالفي كار كه ما داره عيبي چه خوب- 

 تيز دخترت گوش بيارم،باز اسمشو ميترسم كه پسر اون به تو چشم گوش يه دلت بد شوهر اون واسه نميكني،اما خالف ميگي تو- 
 ميفهمي؟ منظورمو.خالفه بشه،كار

 .بدهم نشان او به چشمي گوش نميخواهم كه خانجون،من ميزنند حرفها چه- 

 :پرسيد نگراني با آميخته كنجكاوي با عزيز

 اختالف اين در است ممكن چطور ،پس اي نديده را عمويت پسر هاست سال كه افتاده؟تو اتفاقي سامان و تو ركسانا،بين بگو راست- 
 باشد؟ داشته نقشي

 :گفت و نداد جواب فرصت من به بابك

 شما تا هم همين خاطر به.باشد حساس زنش سابق نامزد به نسبت سامان كه است طبيعي خوب.نكنيد پيله.عزيز نيست مهمي چيز- 
 .رفت كرديد،گذاشت اشاره جريان آن به

 :ميدرخشيد،گفت چشمانش در شيطنت برق كه حالي در ماندانا
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 .كرد قهر گفت،باهاش مامي به چي داريوش عمو گفتم بابا به من كه دفعه اون تازه- 

 :گفت و دوخت من به چشم حيرت و بهت با عزيز

 افتاد؟ اتفاقي چه نبودم اينجا كه بگو،من راست.ركسانا ديدي را داريوش موقع چه تو نميفهمم اصال.شدم نميارم؟گيج در سر- 

 :گفت و گرفت درز را بحث بابك و رفت ماندانا به اي غره چشم خانجون

 سر خانم،داريوش سودابه منزل ميرفتند داشتند تا دو اين وقتي روز يك.داريم كار تا هزار.عزيز هاست حرف اين وقت چه حاال- 
 من.شده مگو بگو باعث و رسانده باباش گوش به را خبرش كوچولو فضل همين هم بعد.زده حرف باهاشون اي كلمه چند رسيده،و

 .بدهم انجام داريد چيزي كاري مغازه،اگر بروم ديگر ساعت يك بايد

 :گفت بود نشده قانع هنوز كه عزيز

 خانه از و بيايد فتحي است ممكن لحظه هر طرف يك از.داريم درمان بي درد يك و هزار.كاسبي پدر نروي؟گور امروز نميشود حاال- 
 را شورش دلم.است من ي بچه باشد چه هر تيغ،باالخره ي لبه فرستادم را برمك ديگر طرف بياورد،از بريمان خبري عذرا ي

 .بياورد خودش سر كند،باليي جواني ترسم مي.ميزند

 :گفت خنديد قهقهه به خانجون

 دودمان جوري چه فهميد كه وقتي بياره،بايد خودش سر باليي ميخواست اگر بچه اين.ندارد آفت بم طوبي،بادمجون بردار دست- 
 .ميكرد رو كار اين داده باد به رو خانواده اين

 :گفت چاي استكان در قاشق گرداندن حال در بابك

 .نميكنم باز را مغازه نخواهيد شما كه وقتي تا.ديگر روزهاي روي هم امروز عزيز خوب خيلي- 

 .رسيدند راه از ناهيد همه و فتحي كنيم،آقاي جمع را صبحانه ي سفره اينكه از قبل

 بيرون زبانشان از را جمله يك نگرانشان دلهاي تند طپشهاي با همراه حاضرين باز نيمه لبهاي و برگشت سويشان به نگاهها ي همه
 :فرستاد

 زديد؟ حرف شد؟باهاشون چي- 

 .نشستند سفره كنار

 :گفت فتحي آقاي و شد برايشان چاي ريختن سرگرم آزيتا
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 اولين.شدم شريكشان و نشستم سفرهشان سر.ميخوردند م شا داشتند.اهللا سيف سراغ رفتم ناهيد،خودم به سپردم را برمك ديشب- 
 :پرسيد ازم كنجكاوي با خانم عذرا.بود باهام، ناهيد هميشه ميرفتم آنجا به تنهايي كه بود بار

 فعال است مفصل قضيه- دادم، كنم،پاسخ مطرح را موضوع م شا از بعد ميدادم ترجيح نيامده؟چون باهات كجاست؟چرا ناهيد پس- 
 را خنديدن ي حوصله اينكه وجود كرديد؟با قهر هم با عمري چيه؟آخر- :پرسيد.مطلب اصل سر ميروم بخوريد،بعدش را غذايتان

 كم را يكي همين.گيري معركه و پيري سر معروف قول خانم،به عذرا داريد اختيار- :گفتم و زدم زوركي نداشتم،لبخندي
 آن.كند جمع را سفره شيرين تا شدند منتظر و آمدن زنم؟كوتاه برادر منزل بياييم تنهايي هم بار يكك دارد عيبي چه خوب.داشتيم
 و بود باز نيمه لبهايشان.نميĤمد در جيكش كس هيچ.بود سختي كار.گفتم بگويم،را بايد كه را آنچه و زدم قليان به پكي وقت

 .زده بيرون حدقه از چشمهايشان

 دست و بود قلبش روي به اهللا سيف دست.داشت لب بر اي موذيانه لبخند شهروز و بود داده تكيه در لوالي به دست به سيني شيرين
 اهللا سيف فرياد خراش گوش شدم،صداي ساكت كه همين كردند،ولي سكته نكند كه رسيد فكرم به لحظه يك.زانويش روي بر عذرا

 .برخاست

 و جانم از تر عزيز برادر و زد تهمت نازنينم پسر به.داد باد به را ما دودمان كه كجاست شرم بي ي پسر كجاست؟اين برمك- 
 دماغ و شدند گالويز هم با پسر تا دو اين بار ميرسيد؟هزار بهش سودي چه كار اين چرا،چرا؟از روگردان،اخه ما از را خانوادهاش

 خوردن هم به.گفت شاخداري دروغ چين هم يك تالفي اسم به بار اين چرا كردند،پس آشتي هم انداختند،بعدش خون را همديگر
 مردني من برادر.مانده باقي بيچارهام پسر روح و قلب در اثرش هنوز و بود فاجعه يك ما براي ركسانا و داريوش نامزدي

 .انداخت جلو را مرگش كرد پا به ديوانه برمك كه آتشي شكست،اما را كمرش رامك مرگ كه است نبود،درست

 بينمان آنقدر چرا پس.بودند همراز و همدم و ميرفت در هم براي جانشان عذرا طوبي.بوديم قالب يك در جان برادر دو نصرت و من
 ازش تا نباشم سرش باالي دادنش جان موقع در بايد بخوانم؟چرا فاتحه برايش و بگيرم را تابوتش زير نتوانم من كه بيفتد فاصله

 قاتل ي كلمه برگشته بخت شهروز گوش كنار ميشد رد كه هر بار صد روزي.آورد سرمان به برمك را بالها بطلبم؟اين حالليت
 افسوس،افسوس.ميزد جانمان به آتيش به كالم از تر اش،سخت مزورانه لبخند و نگاه حالت نميĤورد زبان به هم اگر.ميكردند زمزمه

 زنده روزي چين هم يك و رفت و كشيد پر بود،ناغافل كاشته دلش در برمك تهمت كه نفرتي و كينه همان با نازنينم برادر كه
 رو ما شودو آشكار حقيقت تا ماندم زنده آنقدر كه شكر رو است،خدا گناه بي و پاك شهروز بداند و ببرد اشتباهش به پي تا نيست
 .شويم سفيد

 سر تو عذرا.داد تكيه بود نشسته كنارش در كه شهروز ي شانه بر را سرش و گذاشت قلبش روي به شكست،دست گلويش در صدا
 :كشيد فرياد زنان

 .باشد كرده سكته نكند.فتحي آقا برسيد دادم به.رفت دستم از اهللا سيف شدم بدبخت- 
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 :ميزدند،گفت زار داشتند كه هايش بچه و زن به خطاب ناالني صداي با و گشود چشم تا كشيد طول لحظه چند فقط

 .است خوب حالم نترسيد- 

 :افزود و فشرد سينه به محكم را شهروز بعد

 مرتكب تو كه كنم بيرون دلم از را شك اين نتوانستم هرگز و بود كر التماسهايت مقابل در هايم گوش كه دلم عزيز ببخش مرا- 
 .نميبخشم را خودم هرگز بخشيدي،بگو،وگرنه مرا كه بگو.شودي قتل آن

 :گفت آلودي بغض صداي با شهروز

 و شما چرا آخر.محض دروغ يك و بود تهمت يك فقط اين كه فهميديد نگفتم؟حاال دروغ من كه آقاجان فهميديد ديد،حاال حاال- 
 قاتلم؟ يك من كه شد باورتان و رفتيد مفت حرف اين بار زير عزيز

 نوازش به كند زودودنش براي تالشي آنكه بي.مينشست هايش گونه روي بر آرام آرام صدا بي اشكهايش.افتاد گريه به اهللا سيف
 :گفت و پرداخت پسرش خرمايي مجعد گيسوان

 چه بايد من آورده؟حاال روزمان به چه برمك عذرا بيني مي.ميگويد دروغ رو و چشم شرم،بي بي پسر آن ميفهميدم بايد كجا از من- 
 بگذارم؟ خطايش از ميتوانم چطور آخر.باشد بخشش قابل كه نيست گناهي بگو؟اين جان،تو فتحي كنم كار

 :گفتم و كنم مهار را خروشش و خشم كردم سعي

 فكر به نه و افتاد تنبيهش فكر به شده،نه رامك مرگ باعث شهروز شنيد پسرش از خدابيامرز نصرت وقتي كه نرفته يادت البد- 
 مرده،نمرده ميكردي گمان تو كه محبتي و مهر آن.حيات دو بين در بستن و بود شما با رابطه قطع العملش عكس تنها.قانوني اقدام

 زود ارگ دليل يك شايد.نميگذاشت باقي بروزش براي مجالي رودابه شدن شوكه و ناكامش پسر دادن دست از داغ بود،فقط
 .ميكشيد عذاب قلبش يك در آن برادر با رابطه قطع از و داشت عاطفي ي ريشه هنگامش

 :گفت و كشيد حسرتي پر ميداد،اه قرار مشتهايش هدف را اش سينه كه حالي در و كرد بسته و باز را گريانش چشمان بار چندين

 ايوان ي گوشه يك بارها.كشيدم چه سال چند اين در كه ميدند خدا.ندارد را عزيزي هيچ رنج تحمل كه من نازك قلب اين به لعنت- 
 طرف بر كدورت اين كه بود اين عذرا و من آرزوي تنها.ببينم خانهاش ايوان از عبور موقع در را نصرت بتوانم شايد تا ميشودم قيم

 .ميزدند دامن بهش دائم آنها شود،اما

 ميدانستند،كينه غريبه را ما.نكردند خبرم برادرم فوت موقع.گرفتند گچ را حيات دو بين فرستادند،در پس را ركسانا نامزدي ي حلقه
 ما به چشمشان تا كردند عوض شما ملك با بود وابسته بهش نصرت قدر آن كه را يشان مورثي ي خانه.نداشت پاياني نفرتشان و

 نه؟ يا ميفهمي فتحي،بگو ها.ميسوزد دلم كجاي ميفهمي تو.نيفتد
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 :دادم پاسخ

 دردي كم اين ميكني فكر.شد پژمرده شكفتن از قبل كه عزيزي بودند،داغ ديده عزيز داغ آنها خوب ميفهمم،اما كه البته
 اضافه بهش هم رودابه بود،درد كم درد آن.ميدانستند مقصر مرگش در را پسرشان،شهروز شهادت طبق كه است،بخصوص

 درس قيد بابك اگر.كند تحمل را عذاب همه اين توانست بود،نمي خانم طوبي جاي كه هم كس هر.نياورد،رفت طاقت كه نصرت.شد
 .ميĤمد سرشان باليي چه ميداند نميشد،خدا اورشان نان و نميزد را خواندن

 :گفت و نياورد طاقت خانم عذرا

 و جيك و گرفتيم انس هم به بچگي از كه ما.بود بيزار ريختم از كه فروختم بهش تري هيزم چه من مگر بگويد طوبي به نبود يكي- 
 عاليه خاله كه بود چه من مادر گناه.نوشت مادرشان پدر پاي به نبايد كه باشند كرده غلطي يك بچهها هم اگر حاال.بود باهم بيكمان
 يك كدام هر كه بگويم كجايش از فتحي آقاي ميكرد؟اي بهش را ميديدش،پشتش جايي اتفاقي وقت هر و نداشت را ديدنش چشم
 بي و پاك گل باشد؟مثل قاتل كه ميĤيد پسر اين كجاي نميماند،به ابر پشت ماه عذرا كن ميگفتم،تحمل خودم به همش.است طومار
 .بود من با حق كه ميبينم حاال.است گناه

 :گفت و گرفت دست به را سخن ي رشته اهللا سيف بار اين.شد ساكت و نداد امانش گريه

 باور را حرفش كس هيچ است،اما گناه بي كه بفهماند ما به بتواند شايد تا ميكند ميخورد،التماس قسم پسر اين كه است سال هفت- 
 تنها فتحي؟تو كنيم كار چه بايد ما حاال.كشيده بيرون شكافتها ميان از را رودابه،حقيقت ي جمله يك جمله،فقط يك فقط حاال.نميكند
 بخواهي؟ من از را چيزي چه تا اينجا آمدي ناهيد بدون

 :گفتم و زدم دريا به دلم باالخره كنم،اما بيان را مقصودم چگونه دانستم نمي

 بدهم،چيزي نجاتش بابك لگد و مشت زير از توانستم زحمت به ديشب.بزند صدمه خودش به مبادا كه است برمك مواظب ناهيد- 
 اسوده هم لحظه يك وجدان عذاب مدت اين تمام در گفت مي.خودمان منزل بياورم دارم برش شدم ناچار.بكشد را او كه بود نمانده

 عذر و كنند جبران ميتوانند چطور دانند نمي.خجلند شما روي از بابك و خانم طوبي.كند گناه به اقرار كه ميترسيد فقط.نگذاشته ش
 اهللا سيف است روز دو دنيا.كند هم سر دروغي چين هم يك بتواند برمك ميكرد باور كسي چه آخر.بخواهند را اشتباهتشان

 .درياب را بچهاش و زن قسم نصرت روح به را تو.ندارد خبر فردايش از كس هيچ.است بند مويي به زندگي.خان

 .بست را زبانم شهروز اعتراض فرياد

 اصال و داشتم سال يازده كردند،فقط صدايم قاتل كه باري اولين.ميكشم عذاب دارم است سال هفت.نميگذارم من نه آقاجان نه
 از بيشتر شدم بزرگتر چه هر.داشت خواهد آيندهام زندگي در اثري چه و است انگيز نفرت حد چه تا كلمه اين مفهوم نميدانستم
 كابوس شبها.شدم دوستان و اقوام افتادم،منفور زندگي و درس از.نداشتيد باور را قسمهايم مادرم و شما حتي.كشيدم زجر شنيدنش
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 يادم و كشتهام را رامك من واقعاً ميپرسيدم،نكند خودم از و ميشدم وجدان عذاب دچار گاه حتي.نميفهميدم را روزم و شب و ميديدم
 تالفي اين از بدتر ناسزايي با توانست كردم،مي خطاب لياقت بي و عرضه بدبخت،بي ي افتاده عقب و پخمه را برمك نميĤيد؟اگر

 .جان آقا بياييد كوتاه نبايد شما.برادرش قتل به كردنم متهم با كند،نه

 :گفت آرامي لحن با خان اهللا سيف

 چه زد آتيش مرا دلم رامك مرگ.ماند به باقي برادرم ي خانواده و ما بين نفرت و كينه اين نميخواهد دلم من.پسرم باش آرام- 
 به متهم او و ميشدي پرت بام پشت از تو رامك جاي به الل زبانم نكرده خداي اگه بسا چه.طوبي و خدابيامرزم برادر دلم به برسد
 توز كينه من.باشي داشته درستي قضاوت تواني نگيري،نمي قرار موقعيت آن در تا.ميكردم آنها با را معامله همين هم بود،من قتلت
 ميكردم پيوست،آرزو او به و نياورد را گوشهاش جگر مرگ طاقت عمويتان شده،وقتي تنگ برادرم يادگاريهاي براي دلم.نيستم
 اسم نبودند حاضر حتي آنها كه كنم چه كنم،اما كمكشان و بگيرم را يتيمش هاي بچه پر و بال زير جوري يك ميتوانستم كاش

 و زدم كنار را خدابيامرز نصرت دست بخواهد،انگار را خطايش عذر نگذارم و بزنم كنار را برمك دست اگر من.بشنوند را عمويشان
 .لرزاند خواهم قبر در را او تن

 :گفت و پريد كالمش ميان به خانم عذرا

 آخر.بود كشك كشيديم،همش سال هفت اين در كه عذابي و رنج همه شنيديم،آن كه ناسزايي و توهين همه آن بگو دفعه يك پس- 
 به.كرده روشن را آتيش داري،اين را بخشيدنش خيال كه كسي آن.كن كنترل را احساساتت كمي يك.مرد دارد حدي هم گذشت
 نميزدند؟ دم و ميسوزد دارد شكست آن خاطر به هنوز و زدند پس را دستش خاري و خفت آن با كه ميدهي جوابي چه داريوش

 :گفت آرامي لحن با خان اهللا سيف

 و دارد سرنوشتي كس هر كند ثابت تا افتاد اتفاق اين و نبودند هم قسمت داريوش و ركسانا البد.عذرا نزن جوش قدر كن،اين بس- 
 .نميارزد صنار سرنوشت بازي مقابل در ما قرارهاي و قول

 :گفت و داد تكان پي در پي بار چنديدن وار گهواره را سر تأسف حالت به خانم عذرا

 اين به برمك پاي نميدهم اجازه و نميروم بار زير سادگيها اين به كه من.بزني گول مرا و خودت حرفها اين با كه است اين هدفت- 
 .برسد خانه

 :گفت اي كرده بغض صداي با و افكند پيشاني به چين

 خودش سر باليي بچه آن اگر.است بام لب من عمر آفتاب.رفته نصرت كه بفرستيد همنجايي به مرا ميخواهيد شهروز و تو نكند- 
 روز يك نيستم حاضر هرگز.است من برادر يادگار پسر اين.اينجا بيايد بگو برمك به برو فتحي برو.نميبخشم را خودم بياورد،هرگز

 .داده دستش كار سختيام سر كه بشنوم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  317 

 :كشيد فرياد خانم عذرا

 .نميگذارم اهللا،من نه،سيف- 

 :گفت اي ملتمسانه لحن با ميداد شستشو را گونههايش اشك سيل كه حالي زد،در زانو مادرش پاي كنار شيرين

 خاطره يك و هزار.شديم بزرگ باهم بچهها ما.ندارد عاقبتي توزي كينه اين.ميگويد راست آقاجان.كن قبول عزيز ميكنم خواهش- 
 وقتي.كنيم قنداقش و بپيكيم كينه و خشم لفاف در را مان صميميت و صفا بايد چرا.باشيم گريزان هم از بايد چرا داريم،آخر هم از

 كه عموم دختر كنان عقد جشن در ندارم حق من چرا كه خوردم حسرت و سوخت دلم چقدر داني شنيدم،نمي را آزيتا عروسي خبر
 خاطره هم كمك به تا بنشينم كنارش در ميخواهم.ببينمش ميخواهم.كنم بود،شركت زندگي در يارم و دوست نزديكترين زمان يك
 .بشنويم را دلنوازش آواي و بچينيم رديف به دلمان ي صفحه روي را ها

 :گفت سختي سر با و نرفت بار زير خانم عذرا

 روح عين كه ميديدم را شهروز چشمم جلوي وقتي بداني تا نشدي مادر.ميسوزد دلم كجاي من ميداني چه دختر،تو كن بس
 را گناهي بي چشمهايش توي من.ميكشيدم چه ميشود تر مرده دلم و تر افسرده روز به روز و ميچرخد خودش دور سرگردان
 بنشيند هم روبروي بتوانند شهروز و برمك روز يك ميكني فكر.است زالل آب پاكي به قلبش و نميگويد دروغ دانستم مي. ميخواندم

 باشيم؟ داشته هم با را گذشته صميميت آن بتوانيم طوبي و من كنند؟يا نگاه هم چشم توي و

 :گفت مادرش دلم كردن نرم براي تالش در شيرين

 باهم آنقدر تا دو شما.نگذاريد جاي به آن از اثري و كنيد كن ريشه قلبهايتان در را نفرت و كينه كه كافيست نتوانيد؟فقط چرا- 
 .ميكشد طول عمر آخر تا تجديدش كه داريد خاطر

 :گفت آميزي تحكم لحن با شهروز

 .داري دردي چه و ميسوزد دلت كجاي ميدانم خوب.شو ساكت نزن مفت حرف

 :توپيد دويشان هر به غضبي پر لحن با اهللا سيف

 آخرين از.اينجا بياور بردار را همهشان جان،برو فتحي برو.كنم كار چه ميدانم بهتر خودم من.موقوف فضولي.كنيد كافيست،بس- 
 تقصير بي رامك مرگ در چندان هم تو و من كه عذرا رفته يادت كه گمانم به.ميگذرد سال هفت رفتند بيرون در اين از كه باري

 حال به بام پشت باالي بروند گذاشتيم كه بود ما از كوتاهي.كنسرت رفتند سپردند ما به را بچههايشان طوبي و نصرت.نبوديم
 به شب آن كه چي داغديده طوبي شده،پس افسرده پسرت چرا كه ميسوزد دلت تو.بياورند بار به را فاجعه آن و شوند رها خودشان

 .داديم تحويل بهش را رامك الود خون بگيرد،نعش تحويل سالم و صحيح را امانتيهايش اينكه جاي
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 :گفت ما به ميتكاند،خطاب سيگاري جا در را سيگار خاكستر كه حالي در كرد،سپس اختيار سكوت اي لحظه چند فتحي آقاي

 عفت بياوريد تشريف هم شما نيست دنبالتان،بد آمديم خودمان و بكند آنها از عذرخواهي ي آماده را برمك گفتم فريد به- 
 .برويم شويد آماده همه زودتر.كنيد دعوت امشب مولودي جشن براي را شيرين و خانم،عذرا

 :گفتم و نخوردم تكان جايم از

 .برگرديد برويد ميمانيم،شما ماندانا و من- 

 :گفت ناهيد عمه

 فتحي.است تهران هفته آخر فقط و ميكند كار قزوين داريوش كنم راحت را خيالت بگذار.است زشت بيايي بايد هم تو.شود نمي- 
 .فريد و نويد دست بسپارش بياوري خودت با را ماندانا نميخواهي اگر.نبوده منزل هم ديشب ميگفت

 .نيست اين موضوع- 

 كه بيار خودت با هم رو بچه اين.نيست گناه كه نيست،اومدنت اونجا پسر اون ميكني؟وقتي ناز چيه؟چرا موضوع پس- :گفت خانجون
 .نبوده اونجا بيارم كوچولو فضول اين جلوي اسمشو نميخوام كه اوني بگه بهش بده،القل راپورت پدرش به خواست اگه
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 از و شد سست اله سيف عمو خانه درب مقابل در قدمهايمان. بود رامك قتلگاه زمان يك كه مكاني در نهادن پا بود سخت چقدر
 .لرزيد مي پاهايش و بود پريده عزيز رنگ.بازايستاد حركت

 سخت در. خواند نگاهش در را نگراني و اضطراب و هراس و هول شد يم راحتي به بود، افكنده زير به سر برمك كه اين وجود با
 .شده مرتكب ناداني روي از كه گناهي به اعتراف و پاسخگويي و محاكمه لحظه بودف ايستاده اش زندگي لحظات ترين

 همسرش و اله سيف عم با رويارويي سختي از نظر صرف. داشت قوا تجديد به نياز فشردنش براي اما كرد، لمس را زنگ دكمه بابك
 .بود هراس در شيرين برابر در آن بروز از احساسش با مبارزه سال هفت از بعد ،

 :گفت و شد او ترديد متوجه ناهيد عمه

 .بزن هستي؟زنگ چي منتظر - 

 .زد مي نق بند يك و بود ناآرام خانجون. فشرد را زنگ دكمه نرمي به بابك دست جمله، اين شنيدن با
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 اطوار ادا طوبي منو واهس بخواد عذرا اگه دونه مي خدا. كني مان يخ روي سنگ كه اينجا باشي آورده رو ما اگه ناهيد حالت به واي - 
 .خونه رم مي گردم مي بر در دمِ همين از نيستم، يكي من بخونه، لغز و دربياره

 رو باشد راحت خيالتان. كند احترامي بي جانش خاله به كه كرده پيدا را جرات اين حاال،عذرا تا كي از. خانم عاليه داريد اختيار - 
 .داريد جا چشمش

 .كنيم تعريف ببينيمو - 

 :گفت گرمي لحن با و نشاند لب روي بر را لبخند مهربانترين سپس. گشود رويمان به را در شيرين

 .آمديد خوش طوبي عمو زن سالم عاليه، خاله سالم - 

 :گفت رسيد كه آزيتا به نوبت نينداخت قلم از را كس هيچ و كرد شروع خانجون از. بود كشيدنمان آغوش در آماده دستهايش

 نكردي؟ دعوت ات عروسي به مرا چرا معرفت بي - 

 :گفت بوسيدنش حالِ در آزيتا

 .بود خالي خلي جايت ولي ام، شرمنده - 

 اش چهره هيجان با آميخته شرمي خونِ. ميانشان در نباشم سدي تا رفتم كنار. پاسخداد بود ايستاده من سر پشت كه را بابك سالمِ
 رسوايي و رازش شدن برمال از. افكند زير به سر و نياورد را نگاه اين تحمل بابك. بود معنا يك و هزار نگاهش در. ساخت گلگون را
 .ترسيد مي

 :گفت داشت، نظر زير را دو آن حركات شيطنت با كه ناهيد عمه

 تو؟ بياييم كني نمي تعارف جان شيرين - 

 :گفت و گزيد دندان به لب

 .آمديد خوش تو، بفرماييد. رفت يادم كه شدم زده ذوق قدر آن.بده مرگم خدا - 

گفت هراس با آميخته لحني با و چسباند عزيز به را لرزانش بدنِ. ماند ميخكوب باغچه كنار سنگفرش روي بر رودابه نگاه: 

 مي بدنش و سر از خوني چه ديدم كردم نگاش وقتي. باغچه كنار جا زمين،همين رو افتاد جا همين شد، پرت باال اون از كه رامك - 
 .نيومد بيرون گلوم از صدا كردم كاري هر من اما كشيدن، مي جيغ زدن، مي سرشون تو شيرين و آزيتا. اومد بند زبونم رفت،
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 فرو گريبان در سر برمك. داشتند چشم به اشك همه روبوسي موقع در. كردند استقبال ما از ايوان هي پله روي عمويم و خانم عذرا
 .كند بلند سر نبود قادر شرم شدت از و بود برده

 :گفت و نهاد اش شانه روي بر دست فتحي آقاي

 .بخواه را گناهت عذر ازشان و ببوس را عمويت زن و عمو دست جلو برو - 

 و راند جلو به را او زد، پشتش به اي ضربه اش شده مشت دست با بابك.  بود چسبيده زمين به انگار. رفت نمي پيش قدمهايش
 :گفت

 .كن درستش خودت آوردي باال كه را گندي ، جلو مردي؟برو چرا پس - 

 فتحي آقاي داد، دست از را تعادلش ايوانف هاي پله از رفتن باال موقع در. رفت مي راه خواب در انگار. بود نامتعادل پاهايش حركت
 .بخورد زمين نگذاشت و رسيد دادش به موقع به كرد مي حركت سرش پشت كه

 :گفت بغضي پر صداي با بوسيدنش حال در و گرفت بود آويزان پهلو در كه را او دست شد خم رسيد، كه اله سيف عمو نزديك به

 جري زد، بهم را حرفها آن شهروز وقتي. كنم مي كار چه دارم فهميدم نمي اصال. رسيد نمي عقلم بودم بچه. عموجان ببخشيد مرا - 
 مي ختم شما دست از شالق ضربه چند به فقط شهروز تنبيه ناقصم، عقل و خودم خيال به. بكشد اينجا به كار كردم نمي گمان. شدم
 خواهد هم از مان زندگي شيرازه و شد خواهد دار ريشه عمويم و پدر بين اختالف دانستم مي كجا از. افتاد نمي ديگري اتفاق و شد

 پايتان و دست زير بزنيد، كتكم. بياوريد سرم به خواهيد مي باليي هر. داده را عملم مكافات وجدان عذاب كافي اندازه به. پاشيد
 .بكشم عذاب اين از بيش نگذاريد و ببخشيد مرا كه دهم مي قسم پدرم روح به را عمو زن و شما ولي. كنيد لگدبارانم

 تكليف عمويم كه اين از قبل نداشتيم خيال و بودم ايستاده ايوان در هنوز و گرفتيم ناديده باال طبقه به رفتن براي را عذراخانم اشاره
 .برداريم جلو به قدمي كند، روشن را برمك

 سينه به محكم را او برد، جلو كشيدنش آغوش در براي را دستهايش مكث اي لحظه بدون اله سيف عمو. شد ساكت برمك كه همين
 :گفت و فشرد

 ما بين اختالف و كدورت باعث خالفت عمل چه گر نصرتي، يادگاري تو كه كنم چه ولي كردي، چه ما با كه داني مي خوب خودت - 
 اما بگيرم، را هايش بچه پر و بال زير بعدش و بطلبم حالليت ازش و باشم سرش باالي او دادنِ جان موقع در نتوانستم حتي شد،

 مي و بود زنده پدرت كاش اي. نبخشمت توانم نمي كه كنم چه ولي زد، ضربه خيلي ما به خالفت عمل آن. شكست را كمرم مرگش
 بچه به هم و كرديم ظلم خودمان به هم و شديم هم با رابطه قطع به محكوم جهت بي ما و بود گناه بي رامك مرگ در فهميد
 .داريوش و ركسانا بخصوص.هايمان



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  321 

 :افزود همسرش به خطاب سپس

 .ببخش را او خدابيامرز نصرت روح احتارم به هم تو - 

 :گفت و بود صحنه اين شاهد دورتر قدم چند كه دوخت شهروز به چشم ترديد با خانم عذرا

 و ببخشد را برمك بتواند او اگر. ماست گناه بي پسر گرفته قرار ظلم مورد و ديده صدمه قضيه اين در همه از بيشتر كه كسي آن - 
 .بخشمش مي هم من كند، پوشي چشم خطايش از

 و احساسات به اعتنا بي سالها كه جسمي و روح آزره، كه دلي آوردن دست به بود، مانده باقي برمك براي راه يك فقط اكنون
 ساخته وارد او قلب به جراحتي ، اش برنده زبانِ تيزِ كارد كمك به بود، داده تالفي لقب آن به كه اش كينه و خشم با انساني، عواطف

 .است نيافته التيام هنوز سالها از پس كه

 به قدمي برمك كه همين. كشيد مي زبانه نفرت و خشم شراره ديدگانش در. باشد داشته آشتي قصد شهروز كه رسيد نمي نظر به
 :گفت مانندي نعره صداي با برداشت سويش

 دروغگو اين كه كرديد فراموش مگر آخ.آقاجون نكنيد نگاه من به طور اين. متنفرم ازت. گمشو برو. نزن من به دتس. نيا نزديك - 
 قاتل يك من اطرافيانم همه و ما نظر از ديروز همين داريد؟تا بخشش توقع ازم چطور پس نرفته يادتان كرده؟اگر چه من با

 به رسيد نمي بهم زورش چون كه پسر همين بله. بود پسر همين ساخت همه منفور مرا و انداخت روزم اين به كه كسي بودم،آن
 .داد باد بر را آرزوهايم ي همه ناروا تهمت يك با و شد متوسل دروغ حربه

 :گفت اله سيف عمو

 مي ات گناهي بي و جواني بر هم من دل بلكه سوزد، مي كه توست دل فقط نكن فكر. مني جگر پاره تو. دانم مي را اينها ي همه - 
 پدرو و داد جان جا همين در. افتاد باغچه همين كنار جا همين ناكام رامك آلود خون و جان بي بدن اما شود، مي كباب و سوزد

. كرديم كوتاهي شب آن در هايتان بچه از مواظبت در عذرا و من كه كنم مي اقرار طوبي كنم مي اقرار. نشاند عزايش به را مادرش
 را خود و خوريم مي غبطه شب آن در مان توجهي بي و غفلت به هميشه هم ما ولي ندارد، گناهي مرگش در شهروز كه است درست
 صدمه مان همه به ها بچه نامزدي زدن بهم و ما با رابطه قطع در خدابيامرز نصرت عجوالنه تصميم كه اين وجود با.  دانيم مي مقصر
 دوباره توانيم مي بيفتد، كار از مريضم قلبِ كه اين از قبل الاقل كه است خوش اين به دلم و نيست دير رابطه ايجاد براي هم باز زد،
 او دست نداري حق پسر هم تو. ببوس كن بغل را شهروز برو برمك برو. كنيم خالي را جايش و شويم جمع جا يك برادرم خانواده با
 .منتظرم من باشيد زود. كني حرمتي بي پدرت به ام خواسته از سرپيچي با و بزني پس را

 :گفت و كشيد خود طرف به را او گرفت، را پسرعمويش دست. كرد دستي پيش برمك
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 قهر هميشه. گذشت مي هم با روزمان و شب كه قدر آن بوديم، وابسته هم به ما. ديدم بد هم خودم اما دانم، مي كردم بد بهت من - 
 از مرا بدجوري و زدي بهم بدي خيلي حرفهاي روز آن تو كن تصديق. كرد ام شوكه رامك ناگهاني مرگ آن ولي آشتي، بعد و بود

 اين از بيش نگذار و بگو بخشيدي مرا كه بگو. رسيد فكرم به دروغ آن شد، چرت بام پشت از چطور دانم نمي اصال. رنجاندي خودت
 .بكشم عذاب

 و كشيد زور به بود، كرده پنهان سر پشت كه را او دست ، امد جلو اله سيف عمو.  برنداشت اشتي براي قدمي و كرد سكوت شهروز
 :گفت و گذاشت برمك دست در را آن

 .ما چشم جلوي االن، همين ببوسيد، را همديگر حاال - 

 :داد ادامه و ساخت نزديك هم به را دو آن سرهاي سپس

 .منتظرم من باشدي زود - 

 :كرد مي زمزمه لب زير اي گرفته بغض صداي با كه حالي در برمك

 .جان شهروز ببخش مرا - 

 .كشيد اغوش در را او

 :گفت و كرد حلقه عذراخانم گردن دور به را دستهايش گذاشت، جلو به قدم عزيز

 همان از. كرد رو و زير را مان زندگي ي همه رودابه زدگي بهت و رامك ناگهاني مرگ عذرا، كشيدم چه من كه بودي شاهد تو - 
 و بود افتاده بستر در روز و شب. انداخت پا از مرا او درد بود، كم خودم درد. بريد دل زندگي از. نشد راست ديگر نصرت كمر موقه
 مرگ از بعد. بريديم هم از ناگهاني طور آن كه زد چشم را ما كي دانم نمي نبوديم، جدا هم از وقت هيچ تو و من. كرد مي ناله

 بگو راست.است خبر چه اطرافم فهميدم نمي اصال و بودم روحي سرگرداني دچار مدت يك. زد مي پس را ها وابستگي قلبم عزيزانم،
 با اي معامله چه اوست قاتل برمك گفتند مي بهت و آد مي هايت بچه از يكي سر بال همين نكرده خدا و بودي من چاي اگر تو عذرا

 .كن قضاوت بعد بگذار، من جاي را كردي؟خودت مي ما

 تو. كنم نمي دركت بگويم كه نيستم انصاف بي قدر آن. شوم مي ديوانه تصورش از حتي. بگذارم تو جاي را خودم توانم نمي من - 
 ، بگيري گل را حياط دو وسط درِ ببندي، را چشمهايت دفعه يك نبود حقش اين وجود با. نكشيدي عذاب كم نديدي، مصيبت كم

 .داري خويشي و قوم چنين كه كني فراموش اصال و بزني هم به را داريوش و ركسانا نامزدي

 فراموش و بفرستد پس را اش نامزدي حلقه گرفت قول خاك سرِ خدابيامرز نصرت. بودم تقصير بي ها گيري تصميم اين در من - 
 .بسته داريوش با عهدي چه كند
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 چشم توي بيشتر دودش و شد ما ي همه ضرر به اش نسنجيده تصميم ولي بزنم، حرف مرده سر پشت خواهم نمي. خدابيامرزدش - 
 خوردنِ هم به حلقه آن فرستادن پس مفهوم كند باور توانست نمي اصال. بود زده بهت مدتها تا داريوش. رفت جوان تا دو آن

 خانه محيط از اينكه براي و شد شوكه اش عروسي خبر شنيدن از. برود بار زير ركسانا است غيرممكن گفت مي و است اش نامزدي
 .كرد منتقل قزوين به را خودش باشد دور هايش خاطره و

 خاطر به. دوخت مي شما خانه حياط به چشم ايوان توي از دزدكي گاه حتي بود، ناراحت خيلي هم ركسانا اوايل پنهان، چه تو از - 
 ندارد شوهرش عشق از غير به سودايي ديگر حاال اما كنند، عوض ما با را شان خانه كرديم راضي را فتحي و ناهيد بابك، و من همين

 .دارم اي نوه چه ببين.گل دسته مثل دارد دختر يك و

 :گفت و كشيد آغوش در را ماندانا عذراخانم

 .است خوشگل چقدر بروم، قربانش الهي - 

 :گفت و كرد حلقه من كمر دور به دست سپس

 .نشد قسمت كه افسوس اما باشي، عروسم كردم مي آرزو ديدمت گهواره تو كه اولي روز همان از - 

 :گفت و كرد بابك رو سپس

 .است گناه بي من ي بچه فهميد مي و ديد مي را روزي همچين يك و بود زنده كاش خالي، خدابيامرزتان باباي جاي - 

 :گفت و بوسيد را خانجون دست شدم، كه نشيمن اتاق وارد

 .شماست فدايي كه داريد هم اي خواهرزاده افتاد يادتان كه است عجب خيلي. جان خاله بروم ماهتان شكل قربان الهي - 

 .چرخونن مي انگشتهاشون دور رو ما هم ها بچه اين رقصونه، مي گربه برامون كم بازيگر چرخ. ديگه كنم،روزگاره چه - 

 هر زرنگي با و نوبت بي كه شنيد ديوار سوي آن از را غوغايشان ي همهمه صداي شد مي و بود نازك جرز يك فقط ها خاطره ديوار
 .شوند آزارم باعث يادآوريشان با تا زدند مي پس را ديگري آن كدام

 مي نعلبكي داخل را استكانها دستهايش لرزش. بود موزون هايش قدم. رفت خانجون طرف به و شد وارد چاي سيني با شيرين
 استكان برداشتن موقع در خانجون. رسيد مي نظر به گذشته از الغرتر. بود كرده جمع سر پشت را اش تيره اي قهوه گيسوان. لرزاند
 :گفت عذرا عمو زن به خطاب و دوخت او چهره به را كنجكاوش نگاه ، سيني از چايي

 ندادي؟ شوهرش چرا پس شه، مي تر خوشگل روز به ز رو دخترت - 
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 خواهم نمي اصال گويد مي كنم مي اصرار چه هر. دارد پا يك مرغ. زود نمي بار زير كه كنم چه اما جان، خاله ندارد خواستگار كم - 
 .كنم شوهر

 .شده بند جايي يه سرش بگند دربيارن حرف واسش خواي مي. ميشه مگه! چه كه يعني - 

 نمانده چيزي و هستند هم قسمت بوديم مطمئن قدر آن كه جوان تا دو آن. باشه چي قسمت تا زنيد مي حرفها چه. خاله نكند خدا - 
 اطوار ادا و شود مي بسته زبانش برسد كه وقتش. بريدند هم از و ريخت بهم چيز همه ناغافل دفعه يك بنشينند، عقد سفره سر بود

 .زود مي يادش كردن نازك چشم پشت و ريختن

 كه كن نذر دخترت اين واسه اونجا هم تو. گرفتم مولودي جشن رودابه سالمتي واسه من. طوبي خونه بيايين تايي دو پاشين امشب - 
 .بياد كن خبر هم مادرتو. بشه راحت جانبش از حيابت كه باشه فاميل و آشنا شايدم ديدي چه رو خدا. سراغش بياد خوب بخت يه

 كه قلبهايشان در سركوفته آرزوهاي. دوخت قالي گلهاي به چشم و افكند زير به سر بابك. انداخت گُل شرم از شيرين هاي گونه
 .پرداختند پايكوبي به و نهادند پا احساسشان تارهاي روي بر دوباره نداشتند، تحققش به اميدي كدام هيچ
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 فتحي آقا با است،همراه زنانه مجلس ما منزل در كه روز آن ظهر از بعد كرد دعوت برمك و بابك از اهللا سيف عمو.شد حسنه روابط
 .شوند جمع هم دور آنجا و بروند آنها ي خانه به ها بچه و

 .ميزد شور بود؟دلم زدودني ها خاطره از كدورت غبار آيا ميشد،اما گرفته سر از آمدها و رفت

 :گفتم خودم نه؟با يا آمد خواهند مولودي جاش به سودابه و قدسي دانستم نمي.بودم نگران

 ميدادم؟ ادامه وضع اين به ميبأيستي كي بود؟تا چه من تكليف.شود آمدنشان مانع سامان بسا چه- 

 باقي برام آبرويي ديگر كه ميرسيد هم عذرا عمو زن گوش به موضوع اين ميبردند،اگر پي ما تير روابط به داشتند همه كم كم
 .نميماند

 و ذوق با و كرد تن بود،به دامنش چينهاي و يقه دور بخش زينت سفيد دانتل كه را قدسي سوغاتي چين پر دامن سه پرهن ماندانا
 :گفت و داد نشان رودابه به را آن شوق

 .آورده واسم قدسي مامان خوشگله؟اينو چه ببين- 

 :گفت و افكند ام آشفته وضع و سر به نظري خانجون
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 .داري رويي و رنگ چه ببين بنداز خودت به آئينه تو نظري مهمونا؟يه پيش بياي ميخواي ريختي شيئ؟اين حاضر نميري چرا- 

 .خانجون ندارم حوصله- 

 آورده واست قدسي كه هاتو فرنگي پيرهن اون از يكي برو دخترت مثل هم نيار،تو در بازي شدن؟مسخره غرق كجا كشيهات باز- 
 .ميشه شون پيدا االن باش زود.بزارن صفحه سرت پشت ناهيد و عذرا ميخواي نكنه.بكش صورتت و سر به هم دستي يه.بپوش

 روي بر ميوه و شيريني چيدن سرگرم باال ي طبقه در طاهره و آزيتا و بودند پز و پخت سرگرم آشپزخانه در طيبه خاله و عزيز
 :گفتم خود با و افكندم ام پريده رنگ هاي گونه و افتاده گود چشمهاي به آئينه در نگاهي.ميزها

 .نيستم خوشبخت كنند فكر كه ميدهم ها بعضي دست به بهانه جوري است،اين خانجون با حق- 

 .آمدم بيرون اتاق از و كشيدم موهايم به شانه دستپاچگي زدند،با در كه بودم پوشيدن لباس سرگرم

 :گفت و زد صدايم خانجون.بود مشغول كاري به كس هر

 .نميان زودي اين به كه غريبه مهموني.عذرا و عفت يا ناهيد يا البد.كن باز درو ركسانا،برو كجايي- 

 :گفتم شوق با آميخته حيرتي در،با پشت در سودابه و قدسي ديدن از

 .آمديد خوش- 

 :گفت قدسي

 .بزنيم حرف نشده،باهات شلوغ سرتان تا فرصت سر كه آمديم زودتر مخصوصا- 

 .نياييد كه ترسيدم ميزد،مي شور دلم.كرديد خوبي كار- 

 .بود واجب مادرت و ماكوئي خانم نذري،ديدن از غير ميشد،به مگر- 

 :گفت و آمد استقبالشان به ايوان تا داشت حيات به چشم پنجره پشت از كه بزرگم مادر

 .باال ي طبقه اومدين،بفرماين كه كردين خوبي كار جون،چه قدسي برم قربونت- 

 ناقابلي چيز يك.ميشينيم همينجا.كنم صحبت ركسانا با اي كلمه چند ميخوام نيامدند،قبلش مهمانها هنوز كه حاال.ماكوئي خانم نه- 
 .نوشتم رويش كس هر مال است،اسم ساك اين توي.آوردم ها بچه و خانم طوبي و شما براي

 .بياري ما واسه چيزي يه مييايي دفعه هر تو كه نيست قرار.نبود الزم كشيدي،اصال زحمت چرا- 
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 :پرسيدم تابي بي با.نشستند و دادند تكيه پشتي به همانجا

 .انجاس همش ميكند؟دلم كار چه است؟سامان خبر چه خانه- 

 :گفت سودابه

 ولو مبل روي اومد مار زهر برج مثل.زد حرف باهاش نميشد ميزد،اصال پر پر سركنده مرغ عين برگشت كردي؟وقتي كارش چه- 
 نخورده م شا)نبريد من پيش را اسمش وقت هيچ.(ميكشيد فرياد بالفاصله.بياورد را تو اسم داشت جرات كي اصال.كرد اخم و شد

 )ندارم ميل نه(داد جواب.خوردي م شا مگه پرسيدم)بخوام برم ميخوام خستهام:(گفت

 :گفت و كرد قطع را حرفش قدسي مامان

 كه اول همان از را چيز همه باالخره تا ماندم آنجا قدر آن.ندادم غضبش و خشم به رفتم،اهميتي بودم،دنبالش كن ولن من مگر ولي- 
 .داد شرح كاست و كم بي برايم برگشت منزلتان از كه آخرش تا كرد ماشين سوار را ماندانا و تو

 هاي حرف كني،ولي قانعش حرفهايت با بتواني بلكه تا دنبالتان بودمش ٔفرستاده من شده،چون پنبه بودم رشته چه هر فهميدم تازه
 بهش خواستم وقتي.ميشود دگرگون حالش ميĤيد كه او شده،اسم حساس عمويت پسر به سامان.كرد خراب و كار مادرت و رودابه
 حسرت دارند هم ش هيچي،خانواده كه مامان،خودش اي ساده چقدر(نداري،گفت جوان آن به نظري تو و ميكند اشتباه كه بفهمانم

 برداشته دو آن راه سر از موانع ي باهم،همه خانواده دو آشتي از كرده،بعد فرق چيز همه حاال.ميخورند را ش نامزدي خوردن بهم
 .)كنم خالصش و بدم طالقش حاضرم من خواست وقت هر بگو بهش رفتي كه فردا.شد خواهد

 :گفتم بغضي پر صداي با

 .نميروم جدايي بار زير و هستم عاشقش من.دارم دوست را ام زندگي ميكند،من اشتباه سامان قدسي مامان ولي- 

 :گفت شوخي به آميخته لحني با خانجون

 آبغوره شده كارش.بندازه دورش بكّنه اونو ميتونه راحتي اين به جون،مگه قدسي چسبيده پسرت به كنه عين دختر اين- 
 رو چيزا خيلي طوبي.نره ابرومون كه كنه عوض رو بكشه،لباسش صورتش و سر به دستي يه بره كردم ش راضي زور به گرفتن،االنه

 تا دو اون خوردن هم به باعث برمك كار گفت پريد دهانش از ديروز كه اونه حرف خاطر به زنش با سامان قهر خيالش به.نميدونه
 .رسونده لب به رو ما جون كه ش خونه ببره بگير رو ش بچه و زن دست بيايد پاشه بفهمون پسرت به جوري يه.شده

 .نميخورم تكان تهران از نرسانم انجام سر به تا دو اين كار تا راحت خيالتان- 

 :گفت و برخاست خانجون
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 .بياره شما واسه چايي استكان يه نيست فكر به كي هيچ چرا ببينم برم- 

 .باال ي طبقه وقتي باشد. ماكوئي خانم نكشيد زحمت- 

 :پرسيدم سودابه از شديم كه تنها

 خبر؟ چه فرامرزي از- 

 .زده غيبش مرگش خبر- 

 كردي؟ كار چه گفت پدر كه موضوع آن مورد در- 

 راضي را پدر زور به ديشب.است قالبي كه ميبرد بو نخاله آن اينطوري گفتند مي.كنم آنها اسم به كه نرفتند بار زير سامان و مامان- 
 باشد،غير داشته عيبي هر پدر.دارد بر سرمان از دست فرامرزي و بخوابد غائله بلكه تا كند خودش نام به موقتاً را آنها كه كردم
 رفتيم راست شد،يك مرخص بيمارستان از كه امروز همين.مطمئنم را يكي اين.بگيرد پس ما از داده خودش كه را آنچه است ممكن
 موقتاً تا ميĤورند ميكنند كاميون بار را خانهام وسايل دارند محرم كمك به منور و مستوره هم داديم،االن را انتقالش تريب و محضر
 كامال يكباره بود،به خراب بنياد از آنچه.ركسانا رفت فنا باد به زندگيام ي همه.ميشود چه ببينيم تا.شما منزل زمين زير توي بگذرند
 سودابه بيچاره(- :ميگفت مامان به ميرفت راه.ميسوزد برايم دلش و گرفته پس ازم را آنها واقعاً پدر ميكند خيال منور.شد ويران
 كه بگويد بهش آمد فرامرزي اگر تا بماند همانجا خودش شد قرار.ندارند خبر قضيه اصل از آنها)نياورد شانس طرف هيچ از خانم
 سهام و شده،خانه عصباني هايش دنده شكستن و درگيري آن از بعد پدرم كنم،چون سودا ٔناله با تا ندارم بساط در اه ديگر من

 .بدهد بهم هم شاهي يك هستم او زن تا نيست حاضر و گرفته پس ازم را كارخانه

 چي؟ خواست را سپيده اگر- 

 دادنش پس مقابل در ميداند كه حاال خصوص به.بخواهد را بچه است ممكن غير كه دارد عقيده پدر ميترسم،ولي همين از من- 
 .ندارد گرفتن براي چيزي

 دارد؟ نظري چه سامان- 

 كه سپرد مامان به اينجا به آمدن موقع.رفت نزديكش نميشود اصال كه شده پرخاشگر و عصبي آنقدر.ميسازد و ميسوزد خود درد با- 
 .بياوريم خودمان را ماندانا حتما

 :پرسيدم ناالني صداي با و ميشد كنده جا از داشت كه گذاشتم قلبم روي به را دستم

 ببريد؟ خودتان با را ماندانا ميخواهيد شما- 
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 :داد پاسخ قدسي

 .كنم گوش من بگويد او چه هر ندارد دليلي.ميدهم را جوابش من نترس- 

 :گفت بود شنيده را آاش جمله آخرين كه خانجون

 .عموشه پسر پيش حواسش هنوز ميگه دختره اين به كرده بند كاره يه.بياي بر پسر اين ي عهده از تو مگه.شيرزن تو به آفرين- 

 باهم خانواده دو باالخره حاال.ندارد ثمري ما گفتن.نيست طور اين كه كند ثابت بهش خودش بايد.دارد ركسانا رفتار به بستگي- 
 نه؟ يا كرديد آشتي

 :گفت پايان در و پرداخت ماجرا شرح گرفت،به دست به را سخن ي رشته خود.نداد را توضيح مجال من به خانجون

 خبر تو درد از كه اونا زشته(گفتم بهش من بشه،ولي غيرتي برسه،دوباره سامان گوش به ترسيد مي.اونجا بيايد نميخواست ركسانا- 
 قزوين تو و نيست اونجا داريوش اصال بگه بده راپورت بهش بتونه پرسيد باباش اگه كه بيار خودت با هم رو بيايي،ماندانا ندارن،بايد

 .كاره مشغول

 ماكوئي؟ خانم خودتان منزل گرديد برمي موقع چه شما- 

 .خونه برگرديم بعدش كرده،بلكه دعوتمان ناهيد م شا شب فردا.دارم كار اينجا روزي چند يه- 

 .كرد حل را موضوع ميشود تر راحت باشند كه آنجا.بياوريد خودتان با هم را ماندانا و ركسانا پس- 

 .شده زاد خونه اونجا دختر اين.ميارم كه معلومه- 

 :گفت شرمندگي با و شد داخل چاي سيني با عزيز

 .خدمتتان بيام زودتر نتوانستم.ميكردم دم برنج سياه،داشتم آمديد،روم خوش سالم

 قدسي زانوي روي شنيد،آمد كه را بزرگش مادر و عمه صداي ماندانا.كشيد رودابه شفاي به صحبت و شد عوض بحث موضوع
 اهللا سيف عمو منزل در روز آن صبح از كه را آنچه ي بيندازد،همه قلم از چيزي آنكه كاست،بي و كم او،بي سوال اولين با و نشست
 :افزود پايان در و داد شرح بود گذشته

 .نمونده يادم كه گفتن اسمي يه.ميكنه كار ديگه شهر يه توي اون گفت مامانش.نديديمش كه نبود،ما خونه داريوش عمو- 

 :گفت و خنديد قهقه به خانجون

 .شله شله زبونش پيچ اصال ديگه يكي اين نميشه،اما بند عاليه دهن تو حرف ميگند همه.شده بلند من دست رو بچه اين جون قدسي- 
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 :گفت اي گرفته صداي با و شد خشك لبانش رو بر خنده.نشست عزيز ي گشاده ي چهره روي بر كرد كمانه غم

 و فكر و نيست ديگري جاي حواسش ركسانا كنيد حالي سامان به جوري يك قسم سپيده و ماندانا جان به را شما خانم قدسي- 
 نامزدي خوردن بهم و پدرش مرگ باعث دروغش گفتم برمك به پريد دهانم از ديشب من اگر.است ش بچه و شوهر ذكرش
 سامان ميدانستم كجا از من آخر.كرده غلطي چه كه كنم حالي پسر آن به ميخواستم نداشتم،فقط بدي شده،منظور داريوش و ركسانا

 خداي مبادا.بياوريد در دلش از جوري يك من طرف از شما.ميخورد بر بهش و است حساس زنش سابق نامزد به نسبت قدر اين
 ي خانه ببريد برداريد را ركسانا امشب همين اصال.ديگريست جاي زنش حواس كه برود فرو مغزش در فكر اين دفعه يه نكرده

 .است شوهرش پيش زن خودش،جاي

 :گفت و رسيد دادم به موقع به قدسي

 خواهرش با فرصت سر و بماند شما پيش بيشتر روز دو يكي جون ركسانا دارد عيبي چه خوب.ماموريت رفته نيست سامان كه حاال- 
 .باشند برام و دور نوهام و عروس هستم ايران تا ميخواهم خدا از من كند،وگرنه درددل آماده مشد از كه

 :افزودم ش گفته تائيد در

 .خودمان ي خانه ميگردم بر بعد ببينم را آزيتا سير تا ميمانم روز دور يكي- 

 .نمانند معطل در پشت مهمانان تا بوديم گذشته باز را حيات در الي

 - :گفت و كرد باز را اتاق در عفت خاله

 .كنم كمك دخترش نامهربونمو خواهر به تا اومدم زودتر نميخواهيد؟من كمك عاليه،طوبي

 :گفت طعنه به خانجون

 دم هم طوبي برنج.ميافته جا داره اجاقه روي آش.نمانده باقي نكرده كاري بود؟ديگه اومدنت زود عفت،اين نكنه درد دستت- 
 .بدم نشونت آشپزخونه تو بريم بيا نه ميگي.افتادن نفس از ديگ تو هم كشيده،مرغهاش

 :گفت و زد من به چشمكي قدسي مامان.رفت آشپزخانه به عفت خاله و عزيز همراه و برخاست سپس

 .نميماند وا كس هيچ از و ميزند را حرفهايش موقع به كه ماكوئي خانم شيرين زبان براي ميرم مي- 

 :گفت و برگشت اتاق به خانجون

 از خانجون.كرد اعالم را حضورش صدا و سر با هميشه مثل ناهيد عمه.شما پيش اومدم خودم كنه گرم سرشو طيبه دست سپردمش- 
 :گفت و دوخت حيات به چشم پنجره پشت
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 عزيز.رفتم استقبالشان به مادرم همراه و نيست؟برخاستم باهاشون شيرين چرا پس اومدن،ولي عذرا و ناهيد برو طوبي،بدو كجايي- 
 :پرسيد عمو زن با روبوسي حال در

 كوو؟ شيرين جون،پس عذرا آمدي خوش- 

 .نمانند گرسنه كه كند روبراه را مردها م شا بماند گفتم بهش.مياد تر دير كمي يك- 

 برسند دلشان مراد به نفر دو اين القل كند خدا.نميماند نسيب بي شيرين ديدن از امشب بابك پس.آوردم لب بر رضايت از لبخندي
 . بگيرند را انتظارشان سال هفت پاداش و

 

66 

 .شدند گذشته شب پاشهاي و ريخت كردن جور و جمع سرگرم و برخاستند خواب از زود صبح روز،همه اون فرداي

 .كنم خالي شانه آنجا به رفتن از شده طور هر تا ميگشتم اي بهانه دنبال بود،به آور عذاب برايم ناهيد عمه مهماني در شركت

 :ميزد غر و ميرفت راه.دهد انجام غرولند و زدن نقه بدون را كاري خانجون تا مانديم دل به آرزو

 .نميداره بر تميزي ميكني پاك چي ريختن،هر خوردن،هم خبر؟هم چه.كردن حمله خونه اين به مغولها انگار

 :افزود و داد نشانمان را آشغال پر انداز خاك سپس

 .كردم جمع اشغال چقدر فرشهات رو از طوبي ببين- 

 :گفت و خنديد لبي زير عزيز

 ازش ميبيند،بايد خود به مهمان همه اين فسقلي اتاق يك وقتي رسيد خيالتان به پس.است كار همين براي جارو خانجون خوب- 
 .كرد جارو گًل دسته

 :گفت و افكند پيشاني به چيني دلخوري و اخم حالت به

 نصف تو بعضيها.نكن ناشكري.شدن جا توش مهمان تا پنجاه از بيشتر.است فسقلي بزرگي اين به جاي اين كجاي.بكش آب دهنتو- 
 ي بقيه.بشه برگزار ابرمند امشبش مهموني كن كمك بهش شوهرت خواهر ي خونه برو پاشو تو اصال.ميدن جا عائله سر يه اتاق اين

 .من با كارها
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 و عذرا است قرار.نكش اي،زحمت خسته كافي ي اندازه به تو نميخواي،گفت كمك پرسيدم كردم تعارف بهش خودم ديشب اتفاقا- 
 .دارند دعوت اهللا سيف عمو ي خانواده فقط ما از غير نيست،به كه دولت هفت مهماني.هست كه هم شيرين.كمكش بروند عفت خاله

 :گفتم و زدم دريا به دل باالخره تا چرخيدم اتاق در جهت بي.كردم پا آن و پا اين

 .ناهيد عمه منزل بيام سامان بدون من امشب است زشت ميبينم ميكنم فكر چه هر- 

 :توپيد طرفم به و كرد تر عميق را ش پيشاني چينهاي كشيد باال را ابروانش ي رفت،گوشه در كره از خانجون جمله اين شنيدن به

 با داره عيبي سفر،چه رفته شوهرت وقتي.ته عمه ي خونه نيست كه غريبه ي زدي،خونه جا بي حرف باز.دختر كن حيا خوبه خوبه- 
 با البد كه كنه خيال و فكر خودش واسه باز و بخوره بر سامان آقا قباي تيريج به ميترسي مهموني؟چيه،نكنه بري برادرات و مادر
 ميكنم باز دهانمو كمرمو،چاك ميزنم دستمو.اون و ميدونم من موقع اون.كنه رقصوني گربه داشتي،واست قرار اونجا عمويت پسر
 ور اين بره تو بدون نشه مجبور كه خودت ي خونه ببر در بارش بگير زنتو دست بيا تر و قهر جاي به ميگي راست اگه ميگم
 ..من ي نوه از خودته،نه از عيب.اونور

 ديوار به دست به جارو.گيرد مأوا آن در تا ميگشت خالي جاي دنبال به اي رسيده راه از تازه درد و عزيز،رنج پرشيار ي چهره در
 :ميكرد بيداد غم كالمش در.داد تكيه

 تان ميانه كه بود معلوم ش قيافه اينجا،از اومد كه هم پريشب نه؟حتي قهري؟مگه سامان با تو.آورديد در بازي گربه و موش چرا
 كه داريد باهم سري و سر چه داريوش و افتاده؟تو اتفاقي چه مشهد،اينجا به من رفتن از بعد بگويد من به يكي.است آب شكر

 شده؟ چي ركسانا بگو راست.بياورد در بازي بچه خود بي كه نبود آدمي چين هم شده؟سامان بدگمان شوهرت

 شيشه كه حالي در بياورم،بابك زبان بر داشتم پروا گفتنش از كه را آنچه بگيرم تصميم اينكه از قبل.نبود كاري پنهان به لزومي ديگر
 :گفت و نداد را پاسخ فرصت من ميداد،به جا جبه درون در را نوشابه خالي هاي

 تحمل كم و عجول كه است خودتان دختر تقصير.است زندگي نمك آشتي و هاست،قهر حرف اين وقت چه جون،حاال عزيز بابا اي- 
 .است

 - :گفت و نرفت بار زير

 بچه مرد آن نيست،وگرنه گذشت قابل باشدكه كرده كاري يك بايد دختر اين.نيست سادگيها اين به نميخورم،موضوع گول من
 .بياورد در اطوار و ادا جهت بي و خود بي كه نيست

 اينجا آورده را زنش كه حاال.ات عمه ي خونه رفتي چرا بگويد زنش به ميكند خود بي سامان كرديد،اصال شروع دوباره كه شما- 
 عزيز؟ است اين از غير.بيايد همرهمان ميرويم ما كه جا هر است ناچار ركسانا رفته،پس گذاشته خودش
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 كجا از ما بيفتد،اصال راه ما دنبال ميرويم جا هر نميكنم شده،مجبورش حساس شوهرت كه حاال بيايييد ما با نكرده الزم نه- 
 و ناهيد دست به غيبت براي اي تازه ي بهانه آنجا به سامان بدون ركسانا آمدن.نبود كه گيرم.باشد آنجا داريوش هم ميدانيم،شايد

 خودت ميل.ميشود مجلسشان نقل ديگر يكي ميگذراند،اين كارشان و كس روي عيب يك و هزار.ميرقصند نزده كه آنها.ميدهد عذرا
 زيادي نكنيم،باز آشپزي هم فردا پس فردا است سهل كه امروز مانده غذا كلي ديشب از.نيا بياي نميخواهد دلت ركسانا،اگر است
 .ميماند

 :گفت خانجون

 .بذاري بار گوشت و مرغ و كني خيس برنج همه اين نبودي مجبور.نيست دستت پيمونه اينكه واسه- 

 .برود بيايد،آبرويمان كم غذا نكند طوبي ميگفتيد ميخورديد،بهم حرص ميزد شور دلتان همش كه شما- 

 :گفت و نينداخت تا و تك از را خود

 كه گذاشتي من مال رو داشتي مرغ و گوشت و برنج خونه تو چي هر.كردي خراب خونه هاتم خودتو،بچه تو نميدونستم كه من اخه- 
 .نياد كم غذا

 :گفت شوخي به آميخته لحني با آزيتا

 بيايند نيست قرار كه ماندانا و ركسانا هم را ش بقيه.ميخوريم ناهار را مقدارش يك.نيست مهم خانجون نكنيد ناراحت را خودتان- 
 .ميشود تمام ميخورند ناهيد عمه منزل

 چشمان حالي در و زد كنار را اتاق دو بين ي است،پرده خواب كرسي زير هنوز ميپنداشتم كه جمعه،ماندانا اين شنيدن محض به
 :گفت ميماليد را خوابش خمار

 .بود اونجا كه نميگم بابا باشه،به اونجا داريوش عمو هم اگه.مهموني ناهيد عمه ي خونه بيام دارم خونه،دوست نميمونم شب من- 

 :گفت و زد اي قهقهه خانجون

 قربونش الهي كه نباتت و نقل اين بگو راست.خوابه ميكرديم خيال كه بگو رو ما.ميسته وا گوش كه اينه شام ديگه عيب يه بچه اين- 
 ركسانا؟ رفته كي به برم

 :گفت آميزي شيطنت لحن با و زد من به چشمكي آزيتا

 .رفته شما به اخالقش ميگفتيد كه شما پس- 

 :گفت و كرد نگاهش چپ چپ
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 .شوهرت مادر يا ميده درس بهت شوهرت نيست معلوم.شودي دراز زبون خيلي مشهد رفتي وقتي از- 

 .وانمانم شوهرم مادر از كه ميگيرم درس كيخسرو از- 

 .زمونه و دور اين هاي بچه از آمون- 

 .نميمونم خونه شب من- :ميكرد تكرار بند ميپلكيد،يك پا و دست توي ماندانا.گذشت نظافت و آوري جمع به روز تمام

 چشم از دور و آورد بيرون سوغاتيهايش ساك از را سفيد كشاف پلوور و بنفش شوند،سارافون حاضر بقيه اينكه از قبل غروب
 .پوشيد را آن ديگران

 :گفت و دوخت بودم خود افكار در غرق خبر بي كه من به را مظلومانهاش نگاه سپس

 مامي؟ نميشي حاضر چرا پس- 

 عشق به آميخته نگاه جذابش،برق مشي هاي چشم برق.بود انداخته گًل رنگش صورتي هاي گونه.كردم نگاهش و برداشتم سر
 .ميĤورد يادم به مهربانيهايش زمان در را سامان

 :گفتم و دوختم او به چشم شيفتگي با

 .عزيزم شودي خوشگل چقدر- 

 :گفت طنازي با و نشست زانويم روي

 .آورده واست قدسي مامان كه بپوش خشگلهاتو لباس اون از يكي توهم خوب- 

 .مهماني برويم نيست قرار كه ما ولي- 

 تكرار سختي سر با و غلطيد هايش گونه روي بر ديگري از پس يكي مرواريد ي گسسته هم از هاي دانه چون اشك درشت قطرات
 :كرد

 اخه.اونجا بريم شودي راضي تو تا كردم گريه چقدر من بگم بابا به كه ميخورم قسم تو جون به.بريم نبايد چي براي اخه.قراره چرا- 
 .بمونيم برن،ما همه كه نميشه

 .ميخريم آالسكا و كوچه،پفك سر لبنياتي از ميرويم هم دارد؟با عيبي چه- 

 :گفت اي گرفته صداي با
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 .بمونم پيشت نميخوام بابا،ديگه پيش برم ميخوام.نداري دوست منو تو.هستي بدي مامان تو.دور ميندازمش بخري اگه- 

 :پرسيد و شد اتاق وارد سراسيمه خانجون.نداشت امكان كردنش ميشد،آرام شروع كه ش گيري بهانه

 ركسانا؟ كردي كارش چه.شد نحس بچه اين كه باز- 

 :دادم پاسخ درماندگي و عجز با

 .نميگيرد آرام ميكنم كاري هر.پدرش پيش برود خواهد مي- 

 .شد كار گوشامون زد جيغ كه بس.دنبالش بيايد بگو سودابه به بزن زنگ خانم خديجه ي خونه از برو خوب- 

 :گفت و كرد كج وري يك را سر طنازي زد،با كنار صورتش روي از را تابش و پيچ پر گيسوان

 .نميرم نيايد،من مامي اگه- 

 كردي؟ تنت چيه خوري پلو لباس اين.كني رديف بهونه يه بلدي خوب.نمياد اون ميدوني كه تو سوخته پدر اي- 

 .بمونيم ما برن همه كه ناهيد،نميشه عمه ي خونه بيام ميخوام- 

 :گفت و كرد من به رو خانجون

 كه رفتن اهللا سيف ي خونه از.بياي نميخواي تو كه نيست خبري اونجا.نكن بچه اين دل به خون قدر اين شو ركسانا،بلند شو بلند- 
 .ميگيره دلش مادرش،خوب خودشو از غير به ميرن دارن همه ميبينه داره،وقتي حق هم بچه اين.نيست بدتر

 - ...خانجون اخه- 

 رو روزا اين فكر كردي،بايد نصفش دو زمين زدي تو خوشبختي قيمتي ي كاسه نادوني روي از كه موقع اون.پاشو نداره اخه
 نباشه؟ زدن بند قابل ديگه دفعه اين و زمين روي بيفته دوباره زده بند ي كاسه اون اينكه ميترسي؟از چي از.حاال ميكردي،نه

 :گفت بود شنيده را جملهاش آخرين كه عزيز

 .ميزنيد كنايه و نيش بهش مرتب كه داده آب به گلي دسته چه دختر اين نيست معلوم.كرديد جونم نصف شما- 

 .شده عزيز نميذاره محلش كه حاال.پيف پيف گفت ميرفت،مي ش صدقه قربون شوهرش كه موقع كنه،اون كار چي ميخواستي- 

 :داد را جوابش دلخوري با ماندانا

 .پيف پيف نميگفت بابا به وقت هيچ مامي- 
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 :گفت بابك.خنديدند همه

 باش مطمئن.بريد خواهد را امانت شب آخر تا نيايي شده،اگر نحس بچه اين.ركسانا شو بلند.دارد اي فايده چه حرفها اين تكرار- 
 خواهند فاميلي مهمانيهاي از جوزي اهللا سيف عمو ي خانواده اين از بعد گذشته آن از.آمد نخواهد پيش مشكلي و نيست خبري آنجا
 .ميشود شو،دير حاضر زودتر پاشو.ببندي آنها روي به را ات خانه در نميتواني تو و بود

 :گفت و چسبيد را دامنم ماندانا

 نداره؟ دوستش بابا كه كرده كار چي اون مگه اخه.ديدمش نگم بابا به بود اونجا داريوش عمو اگه ميدم مامي،قول پاشو- 

 :گفت اي آمرانه لحن با بابك

 عمو منزل به رفتن از بدتر ناهيد عمه منزل به رفتن.شو حاضر زودتر.تويم معطل هم ما.نكن كنجكاو رو بچه اين از پاشو،بيشتر- 
 .نيست اهللا سيف

 :كشيد فرياد بلند صداي با خانجون

 .توست منتظر يراق پوشيده،حاضر مامانيهاشو تيش تي دخترت نميبيني مگ دختر كن حيا- 

 نگريستن نظر يه فقط ميكرد،اما منع مهماني آن در حضور از مرا نيرويي و ميزد شور دلم چرا نميدانام.بود مشكل برايم گيري تصميم
 .گرفت ازم را اعتراض بود،فرصت پوشيده كه براقي هاي چكمه و نو لباس آن با ماندانا مرطوب گونههاي و معصوم ي چهره به

 :گفتم و برخاستم ميلي بي با

 .باشم خودم حال به ميگذاشتيد كاش- 

 :ناليد و كشيد آهي عزيز

 يك از كه ميكردم خوش رودابه سالمتي به را دلم داشتم تازه.نبينم زندگيم در خوش روز يك حتي كه است اين من قسمت انگار- 
 .آورده بار به برمك كه آبرويي بي آن ديگر طرف از و شد جانم بالي تو ي غصه طرف

 به را بنگرد،دستهايش دو آن به و كند سربلند كه نميافت خود در را جرات اين بود،حتي بابك و عزيز مغضوب هنوز كه برمك
 .نيامد در جيكش و كرد قالب هم در عصبي حالت

 جاري گونههايم روي بر و جوشيدند چشمه از تالشي هيچ ميروييدند،بدون بذرفشاني به نيازي هيچ بي كه هرزي الف چون اشكهايم
 :گفتم دلم ته از و دوختم نامعلومي ي نقطه به را نگاهم.شدند
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 . كني محكومم گناه بي مدركي هيچ بدون و باشي ظالم قدر اين نميكردم فكر هرگز.آوردي سرم را بال اين سامان چرا،چرا آخر- 

 

67 

 ايستگاه به اشاره ايستاد ، رسيديم كه شميران پيچ به. دويد مكث بدون و نفس يك كوچه سر تا. بود آورده در بال شوق از ماندانا
 :گفت و كرد اتوبوس

 .ناهيد عمه خونه رفتيم چي با نگم بابا به دم مي قول مامي، كنم مي خواهش بشم، گُندهه ماشين اون سوار دارم دوست من_

 .بشنويم زبانش از راست حرف كمتر اين از بعد و كند دروغگويي به عادت داشت امكان ترتيب اين به نبود، درست روش اين نه

 :گفتم و گرفتم را دستش

 مي هم ما بروند، بقيه كه اي وسيله هر با نيست، ما با خودش كه وقتي. نيست عيب كه سواري اتوبوس. بگو بهش. دارد عيبي چه نه،_
 .رويم

 :پرسيد و انداخت گل هايش گونه هيجان از. آمد ذوق سر

 آد؟ مي خوشم سواري اتوبوس از چقدر بگم بهش تونم مي پس_

 .نزني حرفي هم داريوش عمو مورد در و باشي خوبي دختر هم آنجا بده قول. بگو بهش حتماً البته،_

 چي؟ بود اونجا خودش اگه_

 .ديدي را او قبالً بفهمند بقيه كه نگو چيزي اصالً_

 .كند پنهان ديگران ديد از را واقعيت و شود متوسل دروغگويي حربه به كردم مي تشويقش داشتم هم باز نبود اي چاره

 از پس يكي تا بودند، ما رسيدن منتظر و چرخيدند مي ناهيد عمه منزل ساختمانِ رفته رو و رنگ ديوارهاي دور به ها خاطره انگار
 .شوند پدرم قديمي خانه وارد همراهمان و بروند باال ديوار از ديگري

 گشت، مي بر نوجواني و كودكي زمانِ به اما بود، دراز هايش شيريني صف. كردند مي حركت هم از فاصله با هايش شيرين و تلخ
 .بود عذاب با كندن جان چون اش، دقيقه و ثانيه هر يادآوري و داشت بيشتري عمق كوتاهي وجود با هايش تلخي صف ولي
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 مي جان مان ذهن در آقاجان مرگ تلخ خاطره به كه ماند خيره اي نقطه همان به درست باغچه كنار و حوض لبِ هايمان نگاه
 مي را آمدنمان انتظار و كردند مي كمين آنجا در ناهيد، عمه منزل به ما رسيدن از قبل هميشه و بودند عجول ها خاطره. بخشيد
 .كشيدند

 :گفت بابك به خطاب عزيز. بود روشن باال طبقه پذيرايي سالن هاي چراغ

 .اند آمده ما از قبل مهمانها بقيه و كرديم دير ما گمانم به_

 :گفت بود، گشوده رويمان به را در كه فتحي آقاي بزرگ پسر فريد

 .آمدند اينا اله سيف دايي است وقت خيلي_

 :گفت و داد تكان سر خانجون

 .شدن حاظر دير ها تنبل بچه اين. ديگه كنيم چه_

 باال ها پله از و بگيرم قلب قوت تا فشردم دستم ميان در محكم را ماندانا دست. نياوردم رويم به. است من به اش اشاره دانستم مي
 .بروم

 وضوح به داريوش صداي نهادم، كه پله سومين روي به پا. رسيد مي گوش به پايين طبقه تا حاضرين جمعي دسته گوي و گفت صداي
 :گفت مي داشت كه شنيدم

 .شنوم مي حاال كه حد اين به تا نه اما لنگد، مي قضيه اين پاي يك كردم مي فكر هميشه فتحي، آقاي كنيد باور_

 چيست؟ من تكليف حاال نبود؟ قزوين مگر كند؟ مي كار چه اينجا او ": داد قرار هدف را ام سينه و شد رها تركش از تيري چون قلبم
 ". آمدم مي نبايد كردم اشتباه

 :پرسيد كرد، مي حركت سرم پشت كه بابك. نداشتند بر جلو به قدم و چسبيدند سوم پله روي بر همانجا پاهايم

 برو؟ ايستادي چرا_

 :گفتم مصممي لحنِ با و گرداندم بر عقب به سر

 .خانه گرديم مي بر ماندانا و من_

 :گفت تعجب با
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 از كه ترسي از يا ندارد وجود ديگر كه احساسي از كني، مي فرار چي از تو اينجاست؟ داريوش كه اين خاطر به فقط بشه، چي كه_
 داري؟ سامان

 هم اين از را وضع و بدهم سامان دست بهانه باز جهت بي خواهم نمي. داني مي را فرار اين دليل خودت بابك، برگردم است بهتر_
 .كنم بدتر

 :گفت و راند جلو به مرا محكمش و قوي دستهاي فشار با

 .پيشكشت اش بقيه بود، اشتباه اولت قدم. كنار بگذار را بازي مسخره_

. بود بسته برگشت راه. شد بود آمده استقبالمان به كه ناهيد عمه با احوالپرسي سرگرم كرد، مي حركت همه از جلوتر كه خانجون
 فقط او من نظر از ديگر اكنون وگرنه بود، آورده وجود به سامان را حساسيت اين. بگريزم آن از بخواهم كه نداشت وجود احساسي

 .ام كودكي دورانِ همبازي و يار و بود عمويم پسر

 :پرسيد تعجب با و كرد نگاهم چپ چپ ناهيد عمه رسيد، كه من به نوبت

 .ندانسته قابل را ما نكند. او از غير به اند آمده همه كو؟ سامان پس_

 طول روز چند مأموريتش نيست معلوم. است زنجان مسافر صبح امروز گفت بهتان خودش كه پريشب. جان عمه داريد اختيار_
 .كرد عذرخواهي و رساند سالم. بكشد

 ترفندي چه با داني نمي. باشيم هم دور همه امشب خواست مي دلم. ست خالي جايش جمعند، فاميل ي همه كه حاال. شد حيف_
 هم دور فاميل همه سال هفت از بعد است قرار كه حاال گفتم بهش. كردم بارانش تلفن صبح از. اينجا كشاندم قزوين از را داريوش

 .آمد و كرد گوش. ست شنو حرف م بچه. نباشي تو كه است حيف خيلي شويم، جمع

 ميلم خالف بر مرا شيطان وجبي نيم آن زاري و گريه. بيايم خواستم نمي كه هم من ": گفتم دل در. بود ناهيد عمه كار او آمدن پس
 ". كشاند اينجا به

 آنجا در خواستگاريمان روز در كه بود كرده انتخاب نشستن براي را محلي همان درست داريوش اما سهوي، يا بود عمدي دانم نمي
 پدرم كه را قرارهايي و قول و شد بسته اتاق همين در كه را پيمانهايي و عهد خواست مي كه بود اين علتش شايد. بود نشسته
 .بياورد يادم به گذاشت

 كنم حفظ را ام خونسردي تا كوشيدم. دارند نظر زير را حركاتمان و اند دوخته نفر دو ما به چشم اطرافيانم ي همه كردم مي احساس
 .بگريزم كنجكاوشان نگاه زير از و

 :پرسيد بوسيدنم موقع در عذرا عمو زن
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 شود؟ مي روشن شوهرت جمال به ما چشم موقع چه پس_

 .خدمتتان آيد مي حتماً برگردد، كه مأموريت از_

 :گفت اله سيف عمو

 تازه بگيري، آب از وقت هر را ماهي ولي شده، دير خيلي گرچه. ديدنتان بياييم عروسي روشني چشم با كه ماست وظيفه البته_
 .است

 رفتنِ دست از حسرت بود، نهان حسرتي اش پيشاني رس زود هاي چين البالي در. كرد سالم و برخاست پايم جلوي داريوش
ي جمله يك فقط كه آرزويي به بخشيدن تحقق فرصت مي همه اگر حتي. ماند مي كينه اين. بود داده بادش بر برمك خالف 

 .توانست نمي او ببخشند، را برمك و كنند فراموشش توانستند

 .بود آور تعجب هم خودم براي صدايم آرامش. بودند پاسخم منتظر و بود شده دوخته دهانم به همه چشم

 است؟ چطور حالت. جان عمو پسر سالم_

 :داد پاسخ و ساخت پنهان لبخند از اي پرده پشت در را رنجش و درد كرد، مي معذبش حاضرين نافذ نگاه كه اين وجود با

 جان؟ عمو دختر چطوري تو. نباشد خوب حالم چرا هستيم جمع هم دور خانواده ي همه دوباره سال هفت از بعد كه وقتي_

 :گفتم و كشيدم آهي كوتاهي مكث از پس و نشاندم لب روي بر لبخندي زور به ابتدا

 .گيرد مي دلم بينم، مي خالي جمع در را رامك و آقاجان جاي وقتي اما خوبم، دليل همان به هم من_

 :كرد نجوا گوشم كنار و كشيد را دستم ماندانا

 .بودم ديده قبالً بار يه رو داريوش عمو من بگم بهشون_

 و شد مي قوزباالقوز هم يكي اين وگرنه ، پرسيد ازم را اين ، فضولي از قبل بار اين ، سفارش همه آن از بعد الاقل كه شكر را خدا
 .آمد مي پيش اعتراف و محاكمه پاي دوباره

 :گفتم تندي لحن با و كشيدم درهم ابرو

 .بنشين رودابه پيش برو ، نكرده الزم ، نه_

 .نشست رودابه كنار و داد تكان سر مطيعانه. برگردانم خانه به را او مبادا كه ترسيد آميزم تحكم جمله از
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 .نداشت را پرسيدنش جرأت كه بود داريوش لبانِ بر سؤال هزاران

 :گفت و كرد اشاره اش دستي پهلو مبلِ به و شد ام پريشاني متوجه عزيز. رفت مي گيج داشت سرم. دادم دست از را ايستادن قدرت

 .بنشين اينجا بيا_

 خاطرات عفت خاله و خانجون. كردند مي پچ پچ هم گوش درِ آزيتا و شيرين. زدند مي حرف هم با همه. نبود ساكت كس هيچ
 تَر ديده هايش تلخي بر و خوردند مي را گذشتنش افسوس ، خنديدند مي خوشش هاي لحظه به. زدند مي دور را شان جواني دوران

 .گفتند مي سخن گذشته صميميت و دوستي از عزيز و عذرا عمو زن. كردند مي

 از خون و ها كاري كتك زد، مي دور جمعي دسته بازيهاي و هايمان خانه حياط و زيرزمين چهارديواري در داريوش و بابك سخنان
 .بخش لذت و شيرين اش يادآوري اما بود، مسخره و پوچ دليلش حاال كه دورانها آن انداختن راه هم دماغ

برگردم گذشته به و كنم عبور خارهايش ميانِ از نتوانم تا بودم كشيده خاردار سيم زمانها آن خاطرات دور به من آنها برخالف. 

 خاطره گذشته ارتباطات يادآوري در. نداشت ارتباط اين ايجاد به ميلي خود ولي ، بود برمك تحمل به ناچار ، پدرش فشار با شهروز
 مي آنها ي همه ي الشه روي از ": گفت مي خود با بسا چه. كرد نمي حس وجودش در تجديدشان به اي عالقه و زد مي پس را ها

 .ماند مي باقي ذهنش در هميشه و نبود شدني پاك جوهر لكه چون يكي آن " ؟ چي آخري آن اما ، گذشت اعتنا بي شود

 :گفت گوشم كنار نشنوند ديگران كه مانندي نجوا و آهسته صداي با عزيز

 عذرا. هست دنبالت حديث يك و هزار فردا از. كنند مي نگاهت دارند همه. است زشت. بگو چيزي يك هم تو نشستي؟ ساكت چرا_
 .شناسي مي كه را ناهيد و

 بود، ماندانا تقصير. دهم نمي اهميت زيادش و كم به ديگر ، گذشته سرم از آب كه حاال. بگويند خواهند مي چه هر. نيست مهم_
 .آمدم مي نبايد من وگرنه

 .شو جماعت همرنگ الاقل. ننشين زهرمار برج عين آمدي، كه حاال_

 :پرسيد بود، ما به حواسش كه عذرا عمو زن

 .بشنويم هم ما كه بزنيد حرف بلندتر اقالً كنند؟ مي پچ پچ هم با دارند چي دختر و مادر_

 :داد را جوابش و رسيد دادمان به موقع به خانجون

 .بشنويم ما نخوان كه زنن مي دارن حرفي يه بلكه. حرفا چه وا_
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 باليي باني و باعث اينكه نه مگر گذاشت؟ نمي راحتم چرا خواست؟ مي چه من از. ديدم خود متوجه را داريوش نگاه برداشتم، كه سر
 من جانِ به را سامان و كند پا به آتش دوباره تا اينجا آمده شده بلند قزوين از هفته وسط چه براي اصالً. بود او آمده، سرم كه

 بهش توانستم نمي من داشت، مي نگه را زبانش ماندانا اگر حتي. كرد پنهانش سامان از بشود كه نبود چيزي ديدار اين. بيندازد
 .كرد مي شك بيشتر شد، مي رو مالقات اين طريقي به بعداً اگر چون بگويم، دروغ

 :بابك خطابش طرف و رسا، و بلند صدايش و بود من به داريوش نگاه

 روي به نيست قادر قلمي هيچ با ولي است، استاد ها چهره به انداختن چين و كردن خطي خط شيارزني، در روزگار رحم بي قلمِ_
 خاطره فقط. گردد برنمي هرگز روزها آن بخير، يادش. كند محوشان و بكشد خط مان نوجواني و كودكي دوران شيرين خاطرات
 .است لذتبخش و شيرين اش يادآوري مان زندگي از فصلي هر در و ماند مي كه هاست

 :گفت آزيتا

 نمي خارج آنجا از هم ها پنجره كردن باز با حتي شده، محبوس فضايش در هوايي. است دوران آن هواي از پر خانه اين زيرزمين_
 .شود

 :گفت شيرين

 محو رويشان از را يادگاريهايمان ديوارهايش، و در نقاشي و رنگ با ناهيد عمه اينكه از بعد حتي ام، كرده حس را اين بارها من_
 گانه بچه هاي خط آن با را مان معوج و كج هاي نوشته و دهم مي جان خطوطش به ذهنم در شوم، مي خيره كه اش نقطه هر به كرد،

 داريوش و من و ست باقي ها نوشته آن هنوز كه خودمان خانه زيرزمين در چه اينجا در چه. خوانم مي بوضوح صفر زير انشاء و
 .كنند رنگ را ديوارهايش نگذاشتيم

 :گفت هيجان با آميخته لحني با آزيتا

 را تو حس همان خواندنش موقع در هم من شايد. بخوانم را شما منزل ديوارهاي روي يادگاريهاي خواهد مي دلم. جالب چه واي_
 .بدهد اجازه عذرا عمو زن اگر البته. باشم داشته

 :گفت اله سيف عمو

 حال و حس همان خانه دو اين زيرزمين در هم باز باشيد كه سالي و سن هر در هم آينده در شايد. هستيد ها بچه همان هنوز شما_
 .است زيرزمين در باالي كليدش. ما به نه دارد تعلق شما به آنجا. كنيد پيدا را

 :پرسيد و كرد اشاره من به شيرين

 ركسانا؟ آيي مي هم تو_
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 :گفتم و برخاستم اراده بي

 .نه كه چرا آره_

 :گفت بابك به خطاب داريوش

 را حسابشان كردند، شيطنت ها بچه اگر تا برويم هم ما بيا. بودم من قُلدرتان كه نرفته يادت البد دورانيم، آن هاي بچه هم تو و من_
 .برسيم

 :گفت اي آهسته صداي با عزيز. نشستم جايم سر دوباره

 .ببر خودت با هم را ماندانا. هستند باهات كه هم برادرهايت. نيستي كه بچه. است زشت نيار، در ادا_

 :گفت و آمد طرفم به بود، برخاسته رودابه با همراه من از زودتر كه ماندانا

 .ره نمي بيرون پنجره از كه جوريه چه هواش ببينم زيرزمين تو بيام خوام مي منم_

 :گفتم كردنشان مرتب حالِ در و بردم فرو پريشانش موهاي البالي در را دستم

 زيرزمين توي ها بچه ما و بود عزيز منزل اينجا ها موقع آن. ست بچگي دوران هواي و حس منظورشان. است اصطالح يك اين_
 .نوشتيم مي يادگاري ديوارهايش روي و كرديم مي بازي هم با دويديم، مي اله سيف عمو خانه و خودمان منزل

 بكشم؟ خط ديوارش رو تونم مي منم پس_

 خط رويشان كسي كه عذرا عمو زن نه و دهد مي اجازه او نه. كرده رنگ را ديوارهايش. است ناهيد عمه منزل اينجا حاال. عزيزم نه_
 .بكشد

 داد؟ مي اجازه عزيز چرا پس_

 نمانده باقي اش چارديواري روي سالم جاي ديگر كه فهميد عزيز وقتي. كرديم مي را كار اين اجازه بي و بوديم بدي هاي بچه ما_
 .بود

 و گذشتيم ميانش از شوق و شور با خيال، بي ها بچه ما دوباره. داشت راه هم به گذشته چون و بودند كرده باز را حياط دو بين در
 شيريني كه گسي مزه با همراه شوقي و شور برگشت، وجودمان به ها دوران آن حال و شور. شديم عمويم منزل زيرزمين وارد

 .آميخت مي درهم رامك و آقاجان مرگ تلخي با را هايش
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 تا گرفتم فاصله آنها از من و شد جمع قاطي ماندانا. شوم ريختنشان فرو مانع تا زدم برهم را هايم مژه. جوشيد هايم اشك ي چشمه
 .بمانم تنها هايم غم با هياهويشان از دور به

 .برد شهروز ياد از را آزردگي دل و كدورت عميق ريشه موقتاً و ساخت نزديك هم به را برمك و شهروز زيرزمين جو

 ». است من خط اين«  كشيد، مي فرياد يافتنش محض به و گشت مي خودش يادگاريهاي و ها نوشته دنبال به كس هر

 :كرد پاره را افكارم رشته داريوش صداي

 .نشده حل مشكلت هنوز نكند چرا؟ ركسانا؟ كني مي گريه_

 :گفتم بغضي پر صداي با

 .پاشيد هم از را ام زندگي شيرازه گرفتم، زنجان به سفر براي كه اي عجوالنه تصميم. نيست شدني حل من مشكل_

 .بودم نگرانت چقدر داند مي خدا. نگرفتي تماس من با ديگر چرا اصالً! چه؟ براي_

 ها اتفاق خيلي ديدارمان آخرين از بعد. سامان نه بود سودابه شوهر فرامرزي به خطاب نامه آن گفتم بهت تلفن پاي كه همانطوري_
 .افتاد

 دارم؟ نقشي ماجرا اين در هم من ركسانا، بگو راست_

 .توست وجود مان اختالف ريشه. كني فكر كه آن از بيشتر_

 .افتاده اتفاقي چه بگو كنم مي خواهش. بخشم نمي را خودم هرگز باشد طور اين اگر_

 :افزودم پايان در و پرداختم ماجرا شرح به خالصه طور به

 بهم بدجوري نامزديمان خوردن هم به و بودم عاشقت زمان يك من كه است درست. داريوش كني فراموش نبايد را چيزي يك_
 من و كرده فرق وضع حاال اما كنم، فراموشت توانستم نمي مدتها تا و بود زاري گريه، كارم روز و شب پنهان چه تو از حتي زد، ضربه
 افسوس ولي است، غيرممكن برايم باشد، داشته نقشي ام زندگي در او از غير به ديگري مرد اينكه تصور و هستم شوهرم عاشقِ فقط
 نسبت رفته، بين از خانواده دو بين قبلي كدورت كه حاال بخصوص. شود نمي باورش. است نتيجه بي سامان به اثباتش براي تالشم كه
 بتوانم ندارد امكان. آورد خواهد روزگارم به چه بودي اينجا هم تو امشب بداند اگر داند مي خدا. شده تر حساس موضوع اين به

 ام خانه هواي به دلم. دارم دوست را ام زندگي من. چيست تكليفم دانم نمي رسد، نمي جايي به فكرم. كنم پاك بدگماني از را ذهنش
 من جاي. است محبت و عشق هواي از انباشته ام خانه هواي اما دهد، مي را بچگي دوران خيالي بي بوي زيرزمين هواي. كشد مي پر

 .مادرم يا خانجون خانه در نه آنجاست،
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 .كنم روشن را ذهنش و بزنم حرف باهاش من خواهي مي_

 نداشتم، را آمدن قصد راستش. آمدم اينجا به امشب كردم اشتباه اصالً. كند مي بدتر را كار تو دخالت. نكن را كار اين هرگز نه نه،_
 .كرد خراب را كار و نداشت بر سرم از دست هايش زاري گريه با وجبي نيم اين ولي

 دچار شما دوي هر. برساند صدمه بهش شما اختالفات بگذاريد نبايد. ست داشتني دوست و شيرين خيلي فضول وجبي نيم آن_
 بهت و داد قرار تالفي بهانه مرا ناپسندت عمل آن تالفي به او و بگيري را مچش تا رفتي دنبالش ات بدگماني با تو. شديد اشتباه

 .نوشته چي ديوار روي ببين ركسانا كن نگاه سرت پشت به. شد بدگمان

 .خواندم ديوارش روي بر سالگي نُه سن در غلط ديكته با را داريوش ناپخته خط و برگشتم عقب به

 ». ت خاسگاري آم مي بشم، كه بزرگ. آشقتم من جون ركسانا «

 :گفتم و خنديدم بلند صداي با

 نويسي؟ مي الف با را خواستگاري و عاشق هم هنوز_

 :داد پاسخ اي گرفته و محزون صداي با

 منتظرم كه افسوس ركسانا، افسوس. ام نبرده ياد از را عاشقي رسم هم و گرفتم ياد را عاشقي كلمه نوشتن طرز هم ديگر حاال نه_
 به روحشان و قلب هستي؟ نگاههايشان متوجه بيني؟ مي را بابك و شيرين بدهند؟ شوهرت زودي اين به گذاشتي چرا آخر. نماندي
 .دارد شيرين بر انتظارشان و زمانهاست همان شيفتگي و پاكي

 :گفتم تفاوتي بي و سرد لحنِ با

 آن از غير حقيقت دانستم مي كجا از آخر. نبرم را تو اسم هرگز بودم داده قول پدرم به من. داريوش كني شروع دوباره نبود قرار_
 .ام خانواده نه بود، خودم انتخاب سامان گذشته آن ار. كند مي ادعا برمك كه است

 را برمك عالم ي همه اگر حتي بدان را چيز يك ولي نزنم، را حرفش ديگر كنم مي سعي و كردم عادت ات مهري بي به من_
 اي ضربه خوردم، من ماجرا اين در را ضربه بيشترين چون ببخشمش، و كنم صاف او به نسبت را قلبم توانم نمي هرگز من ببخشند،

 از غير به تواند نمي زني هيچ بنشاني، شوهرت جاي را مردي هيچ تواني نمي تو كه همانطور. ماند خواهد باقي عمرم آخر تا اثرش كه
 :شاعر قول به. بگيرد دلم در را جايت و باشد داشته ام زندگي در نقشي تو

 بنوشتند را تو نام ازل از من دل در

 نيست تغيير رخصت را كس و است تقدير نقش
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 من شكست باني و باعث و شد نخواهد دعوت اش عروسي جشن به و شنيد نخواهي را داريوش عمويت پسر عروسي خبر هرگز
 .است برمك برادرت

 :كشيدم فرياد و نهادم گوشهايم روي بر دست

 .بشنوم خواهم نمي ست، كافي_

 :گفت و گرفت آرام داريوش. نرسيد كسي گوش به صدايم كه بود زياد قدر آن زيرزمين داخل غوغاي و همهمه

 قرار. شدم مي احساساتي نبايد من، به لعنت. زدم را حرفها آن و رفتم در كوره از دفعه يك كه شد چطور نفهميدم اصالً. ببخش مرا_
 .نيايد زبانم بر هرگز و بماند دلم در حرفها اين بود

 .كني بدتر اين از را وضع نكن سعي. گرفتارم كافي اندازه به من_

 اجازه كس هيچ به زيرزمين همين توي كه داريوش همان داريوشم، همان من باشد يادت. گفتم چي كن فراموش. توست با حق_
 بگو آيد برمي كاري اختالف اين حل براي من دست از كني مي فكر اگر گويم مي هم باز. بزنند حرفي بهت تر نازك گُل از داد نمي
 .بگذارم پيش قدم تا

 .بگذرد بخير دانم مي بعيد و است بزرگ مشكل يك خودش اينجا در تو با برخوردم همين. نزن هم را حرفش اصالً نه، داريوش، نه_

 نمي زنجان به خود با را تو و رسيدم نمي دادت به من اگر بسا چه. كردم نمي ترمز پايت جلوي روز آن و شكست مي پايم كاش اي_
 .برداري شوهرت تعقيب از دست و برگردي مادربزرگت خانه به شدي مي ناچار وقت آن. آمد نمي گيرت هم ديگري وسيله بردم،

 به را خودم شده اي وسيله هر با و گشتم برنمي من. ام دنده يك و لجباز چقدر كه داني مي خودت. داريوش شناسي مي مرا كه تو_
 نابخشودني گناهي بازي اين در تو وجود اما بود، تر سبك گناهم بار موقع آن چون ماجراست، نصف اين البته. رساندم مي زنجان
 مالمتت نيست، اين قصدم. آورده بوجود خودم اشتباه كه ست باختي اين و ام بازنده من. گذشت نخواهد آن از هرگز سامان و ست
 شد مي شروع آرنج زانو روي خراش از وارده جراحتهاي كودكيمان دوران بازيهاي در. كردي بازي اين قاطي را خودت چرا كه كنم
 براي كاري بند شكسته دست از و شكند مي كه است قلب اين زندگي بازيهاي در اما بود، پا و دست زخمِ يا سر شكستگي نهايتش و

 .نيست ساخته درمانش
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 .كرد مي نورافشاني هايش زيبايي از نيمي نمايش با ستارگان از دور به ماه هالل. بخش روح و دلپذير هوا و بود آبي و صاف آسمان
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 طرف به فتحي آقاي رسيديم، كه حياط در جلوي به. بود خواب غرق او آغوش در داشت بابك شانه روي بر سر كه حالي در ماندانا
 :گفت و رفت اتومبيلش

 .رسانم مي را شما من_

 :گفت و پرداخت معموله تعارفهاي به و نرفت بار زير عزيز

 .گرديم برمي هم همانطور آمديم، كه همانطور. شود مي زحمت_

 .آيد نمي گيرتان وسيله است وقت دير كشد، نمي طول هم دقيقه ده برگشتم و رفت. نيست زيادي راه زحمتي چه_

 :گفت فتحي آقاي به خطاب بود من به نگاهش كه حالي در بابك

 ركسانا؟ چي تو كنم، روي پياده آيد نمي بدم من. است خوب خيلي هوا شويم، نمي جا همه. است زياد ما عده_

 بهانه به داشت، گفتن براي حرفي هروقت كه بود عادتش. بگذارد ميان در من با خواهد مي كه آمده پيش موضوعي كردم احساس
 و بود صبورم سنگ بابك روزها آن. كرد مي سنگيني لبانم روي بر ناگفته حرف هزاران و بود پر دلم. كند درددل من با روي پياده

 .شدم مي سبك او با درددل از بعد هميشه

 :دادم پاسخ و كردم استقبال پيشنهادش از

 اين از را هايمان ريه اينكه جاي به نيست حيف. آيد نمي خوابم اصالً كه االن. بدهم را پيشنهاد اين خواستم مي من پنهان چه تو از_
 .بدهيم خوردش به را كرسي ذغال و بخاري نفت بوي كنيم، پر دلچسب و تازه هواي

 :گفت خانجون

 مي تازه. آد مي جا حالشون كرد، چرك هاشون ريه و خوردن سرما كه همين. خودشون حالِ به بذار رو ديوونه تا دو اين جان فتحي_
 .ندارم رو روي پياده حالِ اصالً كه من. دادن هاشون ريه خورد به چي فهمن

 :گفت او به داشت، زير به سر كه حالي در كرد، مي پرهيز برمك با گفتن سخن و دادن قرار خطاب طرف از هنوز كه بابك

 .آييم مي بعداً ما برويد، فتحي آقاي با شما. زمين نندازيش باش مواضب فقط. بگير من از را ماندانا بيا_

 .افتاديم راه به ناهيد عمه با خداحافظي از بعد سپس. كند حركت اتومبيل و شوند سوار همه تا شديم منتظر

 :پرسيد بابك شديم، دور آنها منزل از كه قدمي چند

 نيست؟ سردت_
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 .شدم خوشحال خيلي دادي، را پيشنهادش وقتي. داشتم روي پياده اين به نياز خيلي اتفاقاً. اصالً نه_

 سامان، اخالق اين با كن، جمع را حواست. بوديد درددل سرگرم هم با بدجوري گفت؟ مي بهت داشت چي زيرزمين توي داريوش_
 .نپلك عمويت پسر دوروبر زياد

 بهش. بگيرم برايش را خودم كه نداشت خوشي صورت آمدم كه وقتي ولي بيايم، آنجا به امشب خواستم نمي كه بود همين خاطر به_
 .ندهم را سؤالهايش جواب و كنم محلي كم

 گفت؟ مي چي حاال خب_

 .كرد مي گناه احساس شده، ما بين اختالف باعث اينكه از. كشيد كجا به سامان و من كار باالخره بداند خواست مي_

 بايد. كني پنهان سامان از را برخورد اين بتواني دانم مي بعيد. بيايي ناهيد عمه منزل به امشب خواستي نمي كه بود تو با حق شايد_
 هين. دارند آمد و رفت توقع آنها كرديم، آشتي كه حاال. بكشي كنار را خودت خانوادگي ارتباط از تواني نمي كه بفهماني بهش

 كه نيست درست اين. بياورند روشني چشم برايت و بيايند ات خانه به بگيرند تصميم عذرا عمو زن و اله سيف عمو كه روزهاست
 .كند درك بايد خودش. نيست بچه سامان. برود ازبين بايد حساسيت اين. بگيري را آمدنشان جلوي بخواهي

 :گفتم و زدم پوزخندي

 مهار قابل ها سادگي اين به او خشم. بزند حرف كالم يك من با نيست حاضر اصالً كه داني مي خودت. بابك زني مي حرفها چه_
 ريشه روز به روز آيد، مي پيش كه برخوردهايي و افتد مي كه اتفاقاتي با بخصوص. باشد شدني حل مان اختالف دانم مي بعيد. نيست
 .شود مي هم دارتر

 ها سادگي اين به و است عميق گرفته دل به برمك از او كه اي كينه. داد دست از را تو آسان خيلي و باخت مفت داريوش طفلكي_
 .شود نمي صاف شعور بي پسره آن به نسبت قلبش هم عمر آخر تا بسا چه حتي

 .ببخشد را اش باني و باعث بتواند است ممكن غير و ديده صدمه همه از بيشتر او ماجرا اين در افزود و گفت من به خودش را اين_

 .باشد ات زندگي در پاشي سم فكر به دهم نمي اجازه وجه هيچ به اما. دهم مي حق بهش من_

 .كند روشن را ذهنش و سامان پيش برود خودش بگذارم خواست ازم حتي. ندارد را قصدي چنين باش مطمئن_

 دادي؟ بهش جوابي چه تو_

 حتي. دارم نگه سامان از دور را ماندانا و بياورم دوام اينجا توانم نمي اين از بيشتر. كند مي بدتر را كار او دخالت است، معلوم خب_
 برمي اداره از او كه بعدازظهرها الاقل تا بروم، ناچارم من. باشد نداشته را اش خانه به برگشت قصد ها زودي اين به خانجون اگر
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 به توانم مي تر راحت باشم دور اله سيف عمو خانواده با آمدهايتان و رفت و محيط اين از چه هر. پيشش بفرستم را ماندانا گردد
 .برسم هدف

 .نشود دلخور ازت كه بدهد رفتن پيشنهاد خودش خانجون كند خدا فقط. است همين من نظر_

 مكان و جا و سرگردان كولي ام شده من ديگر حاال. ندارد خانه به برگشت به تمايلي و است خوش اينجا رسد مي نظر به كه ظاهراً_
 آن در قدم عشق با كه هم را مكاني و مادربزرگم منزل آنجا و است مادرم منزل اينجا. باشد خودم دست اختيارش كه ندارم درستي
 .است سامان خانه فقط آنجا حاال چون بنامم، خودم خانه توانم نمي گذاشتم

 .است من و عزيز چشم روي هميشه تو قدم نكن، اشتباه_

 النه، عاشقِ اي پرنده چون بود، كوچكي آشيانه آنجا اگر حتي. امكاناتش به نه و دوختم چشم تجمالتش به نه. برگردم كه نرفتم من_
 .شد مي عشقم آشيانه

 .گردد مي بر اش آشيانه به مهاجر پرنده باالخره نباش نگران_

 گذاري؟ نمي پيش قدم چرا رفته، بين از مانع آن ديگر كه حاال كني؟ كار چه خواهي مي تو. بگو خودت از. بگذريم_

 :داد پاسخ بالفاصله چون بود، سؤال همين منتظر انگار

 وقت هيچ كه است درست. داشتيم عالقه بهم بچگي از شيرين و من. كنم صحبت باهات موضوع همين مورد در خواستم مي اتفاقاً_
 ازدواج پيشنهاد بهش خواستم مي وقتي پيش سال هفت بد شانس از. نبوديم خبر بي هم احساسِ از ولي نياورديم، زبان به را آن

 .افتاد اتفاق آن كنم، خواستگاري ازش و بدهم

 شيرين« گفت بهم نماندم، منتظرش چرا كه كرد مي مالمت مرا داشت كه وقتي. دانست مي را اين هم داريوش حتي. است دار خنده_
 ».دارد شيرين بر انتظارشان و زمانهاست همان پاكي به احساسشان و قلب. هستي هايشان نگاه متوجه بيني؟ مي را بابك و

 :پرسيد شوق با آميخته تعجبي با

 پدرش ترسم مي چون چرا؟ داني مي. ركسانا بگذارم پيش قدم توانم نمي من. اند شده متوجه همه پس! زد؟ را حرف اين او واقعاً_
 .كند مخالفت مان عروسي با تو، نامزدي خوردن بهم تالفي به

 غريبه كه تو. بخشيد را برمك بزرگي آن به گناه راحت چه نديدي مگر. است گذشت با خيلي و دارد مهرباني دلِ اله سيف عمو_
 با را موضوع چرا. گذشت نمي اش برادرزاده خطاي از راحتي اين به بود مان عموي جاي خدابيامرز آقاجان اگر بسا چه بابك، نيستي
 .بداند را پدرش دهن مزه او شايد كني؟ نمي مطرح شيرين
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 دلم كرد مي پذيرايي ما از منزلشان در داشت كه ديشب. گذرد مي هم با ما مجدد ارتباط از روز چند مگر. نشده فرصت هنوز_
 فرقِ بر محكم خواهم مي كه شوم مي عصبي قدر آن گاه. برد فنا به برمك را عمرمان سالهاي بهترين از سال هفت. بود گرفته آتش
 فطرتت پست برادرِ به نسبت را احساس اين تو يعني. بگيرم ازش را هايمان ناكامي و رفته دست از سالهاي انتقام و بكوبم سرش
 نداري؟

 آن حاال،. افتاده ديگري مسير در ام زندگي و گذاشتم سر پشت را دوران آن من. كنم موضوع اين به مشغول را فكرم خواهم نمي_
 صدمه هم عزيز به كني، پيله برمك به زياد اگر. باش هم مادرمان فكر. شوم مي ديوانه دارم كه است زياد ام فكري مشغله قدر

 پچ هم با داشتند همش ديشب كه ديدي. آزيتا به بسپارش بگذاري، ميان در شيرين با را موضوع تواني نمي خودت اگر. زد خواهي
 .بود هم با شان پيك و جيك بچگي دوران همان از تا دو اين داني مي كه تو. كردند مي پچ

 تر راحت تو به. گفتند مي چه هم با كه بكشي بيرون آزيتا زبانِ زير از جوري يك امشب كن سعي. توست خود عهده به ديگر اين_
 .من به تا دهد مي بروز

 :گفتم و زدم لبخندي. گرفت فرا را وجودم اي مادرانه لذت. ماندانا شيطنتهاي يادآوري با

 .گذاشت نمي باقي ناگفته را حرفي و آورد مي در را قضيه توي ته حسابي كردي، مي واگذارش ماندانا به اگر_

 .شود مي بلند كوچولو بال اين سر زير از ها آتش همه_

 صبح جوري يك بكشم، بيرون حرفي آزيتا زبانِ زير از بتوانم اگر اما باشم، رفته من برگردي، بازار از تو كه غروب فردا تا شايد_
 .گويم مي بهت بازار به رفتنت از قبل

 گذشته از حسرتي چه با داني نمي. زده زمينش بدجوري شكست اين. سوزد مي خيلي داريوش براي دلم. ركسانا ممنونم ازت_
 كمر بتواند دانم مي بعيد آورده، سرش را بال اين اش كاري ندانم با كسي چه و رفته سرش كالهي چه فهميده كه حاال. زد مي حرف
 .كند راست

_نده دست از را فرصت. شويم مي نزديك خانه به داريم. كرد خواهد تزريق رگهايش در را فراموشي داروي تدريج به زمان گذشت 
 شب هم آقاجان اگر بكن را فكرش. آمد داريوش و من سر به كه بيايد سرت بال همان كردنت فردا امروز با نگذار. بابك

 حسرت براي چيزي امروز كرد، نمي داريوش سربازي خدمت پايان به موكول را آن ما، عقدكنان با موافقت جاي به خواستگاري
 و من نظر از و مهرباني و خوب خيلي تو. بگذار كنار را ترديد آيد، مي پيش مترقبه غير و ناگهاني چيز همه. ماند نمي باقي خوردن

 .شود مي ام حسودي شيرين به بگويم بايد بخواهي را راستش. آل ايده و مسؤول همسر و همراه يك فاميل بقيه

 :گفت و زد اي قهقهه
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 ي همه با. دانست مي را قدرت و شناخت مي را تو شناختمت من كه همانطور سامان كاش. نازنينم خواهر نگذار بغلم زير هندوانه_
 .بكني برايم تواني مي كار چه ببينم حاال ريختي كه زباني و زدي كه حرفهايي اين

 .خجالتي داماد بخير شب. خودت با اش بقيه را، دوم قدم آزيتا دارم، مي بر را اول قدم من_

 بود، انداخته خودش رختخواب كنار را جايم آزيتا. كردم عوض را لباسهايم تاريكي در و شدم اتاق وارد پاورچين پاورچين صدا، بي
 :پرسيد اي آهسته صداي با و آورد گوشم نزديك را سر خزيدم، لحاف زير كه همين

 بوديم؟ غريبه ما كه كشيديد مي داشتيد اي نقشه چه تا دو شما باز_

 بايد. گذشته تو و من از. هواست در پا ام زندگي كه كشيدم مي نقشه خودم براي بودم بلد كشي نقشه اگر من. جان خواهر اي_
 .ماست فكر به همش باشد، خودش فكر به اينكه جاي به پسر اين. كنيم بابك حال به فكري زودتر

 .اي كرده شوهر تو كه نيست خيالش عينِ اصالً و است شيدايت و واله هنوز كه داريوش. نيست بد وضعت كه تو_

 خيلي اگر من. خورد مي دردش چه به بسته دمش به زِبل و گرگ ساله چهار بچه يك كه شوهردار زن يك. آزيتا نزن را حرف اين_
 چيزي يك امشب. ام كرده هنر خيلي اوست ذكرم و فكر بفهمانم بهش و بياورم بدست را سامان دلِ بتوانم كه همين باشم زرنگ

 نه؟ يا است درست حدسم دانم نمي. شد دستگيرم

 :گفت طعنه به

 شد؟ دستگيرت چيزي يك جوري چه پس بود، گرم ديگر جاي يك سرت كه تو_

 بابك و شيرين دار معني نگاههاي متوجه هم داريوش حتي. كرد مي كار خوب حواسم و هوش اتفاقاً. نبود گرم جا هيچ سرم من_
 نشدي؟ متوجه تو يعني. بود شده

 گرچه شديد، نگاهها اين متوجه حاال كه ايد افتاده عقب چقدر تا دو شما تازه. بپايم را ديگران كه نبودم بيكار داريوش و تو مثلِ من_
. كنند بازي نظر دارد عيبي چه خُب. ديديد نمي را ديگران كه بوديد خودتان احساس غرق قدر آن ها موقع آن چون داريد، هم حق
 .بوده هم دنبال چشمشان بچگي، زمان همان از و جوانند دو هر

 :گفتم و زدم ندانستن به را خودم

 كني؟ مي شوخي يا آزيتا مطمئني تو! گويي؟ مي راست_

 چند طفلكي ببين. بود كرده شوهر حاال تا كه نداشت دوست را بابك اگر شيرين. نفهميدي كه خنگي قدر اين كه نگو شوخي، چرا_
 .نشد نااميد و نشست پايش به سال
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 :پرسيدم و زد مي طعنه من به داشت كه نياوردم رويم به

 زني؟ مي حدس تو يا گفت بهت خودش_

 :پرسيد و ساخت نزديكتر من به را خودش شد، جا به جا لحاف زير. زد برق تاريكي در چشمهايش

. رسي مي هدف به زودتر بگويي را راستش اگر بكشي؟ حرف ازم و كني كشي پا زير كرده مأمورت بابك خراب، جنسِ بگو راست_
 .بيايد زبان به خودش خواهد مي كي پس ما خجالتي برادر اين

 من؟ يا باشد خواسته او كند مي فرقي چه خب_

. زديم مي هم به را حرفهايمان هميشه و بوديم نزديك هم به خيلي شيرين و من هم اول از باشد يادت اگر. كند مي فرق خيلي_
 هيچ اين وجود با كند، خواستگاري ازش و بيايد زبان به او بلكه بود منتظر سربازي به بابك رفتن از قبل حتي موقع همان از طفلكي
 كه اين از بعد است، طرفه دو اش عالقه كه داشت را اطمينان اين هميشه شيرين نداد، بروز را احساسش ما تودار برادر اين وقت
 آرزويش به او و شود رفع كدورت اين روز يك شايد كه نشست اين به هم باز افتاد، فاصله خانواده دو بين و ريخت بهم چيز همه

 .بگذارد پيش قدم زودتر كه است بابك همت به بسته ديگر حاال. برسد

 سرم از را داريوش فكر كرد مي نصيحتم داشت كه موقعي من، ازدواج از قبل پيش سال دو حتي. دارد دوست را شيرين هم بابك_
 تو از من. برود اش خواستگاري به خدمتش پايان از بعد داشته خيال گفت بهم و زد حرف شيرين به خودش احساس از كنم، بيرون
 دلشان مراد به زودتر تا دو اين نشدي باعث و نگرفتي را ميانه وقت هيچ چرا بودي جريان در اول از كه تو آزيتا، كنم مي تعجب
 به گردم برمي من. بده را خواستگاري ترتيب و بزن حرف هردويشان با برگردي مشهد به اينكه از قبل. كن عجله هم حاال برسند؟

 وقف را اش زندگي بابك طفلكي. خودت با اش بقيه. كنم مي حساس را سامان كمتر شوم، دور معركه اين از زودتر چه هر. ام خانه
 دستت از خير كار يك ببينم هستم، خبرت منتظر. باشد خودش فكر به كه شده وقتش ديگر حاال كرده، خواهرهايش و برادر و مادر
 نه؟ يا آيد مي بر

 .نه يا آيد مي بر بيني مي حاال_
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 آزيتا، و من سر باالي درست. كند مي كار چه دارد فهميدم نمي اصالً. شديم بيدار خواب از خانجون صداي و سر با بعد روز صبح
 .پيچيد مي آن الي را چيزي يك داشت و بود آورده در را روزنامه كاغد خش خش صداي

 :گفتم و كردم پنهان الحاف زير را سرم
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 .بخوابيم گذاريد نمي چرا كنيد؟ مي كار چه داريد خانجون واي- 

 :گفت و كشيد رويم از را لحاف

 رو سفره كنين، جمع رختخوابهاتونو زودتر پاشين كنم مي جمع مو اثاثيه و اسباب دارم من. خوابين مي چقدر. ها تنبل پاشين ـ
 آي؟ نمي تو مگه خونم، برگردم خوام مي. بسه تَلَلي يلَلي ديگخ. بخوريم صبحونه لقمه يه بندازي،

 :دادم پاسخ و نشستم رختخواب توي پريدم، جا از فنر عينِ جمله اين شنيدن به

 .گرديم مي بر هم شما با آيم، مي شما با. آيم مي كه است معلوم خُب ـ

 .س بسته دمش به دت و شده عزيز مادربزرگت ديگه حاال سفيد، چشم اي ـ

 :گفت و كشيد اي خميازه آزيتا

 .بخوابيم بگذار خدا به را شما. نيست رفتن وقت كه زودي اين به صبح. خانجون بابا اي ـ

 :گفت و كرد اشاره كشيد مي سر اتاق داخل به داشت كه آفتابي نور به دست با

 دختر شو بلند! ياري؟ نمي صداشودر تهرون، فرستاده رو تو شوهرت مادر نكنه خانم؟ آزيتا آري مي در اداها اين از خودم خونه تو ـ
 .ظهره لنگ بيني نمي مگه

 .كند سرخ كرسي منقل براي را ذغال تا گرداند مي سرش دور به ايوان در را گردان آتش داشت عزيز

 :گفت و شد اتاق وارد آماده پوشيد لباس بابك

 :گفت و زد صدايش ايوان صبح امروز انگار ـ

 .كنيد دم را چاي كدامتان يك آمده، جوش صبحانه منتظر سماور آب نرو نخورده صبحانه- 

 :گفتم و افتادم راه آشپزخانه طرف به. است من جانِب از خبر منتظر بلكه نيست، صبحانه منتظر بابك كه دانستم مي

 .كنم مي دم را چايي من ـ

 :پرسيد و ايستاد سرم باالي آمد، دنبالم به

 زدي؟ حرف آزيتا با- 
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 پيشنهادت منتظر سربازي، خدمت رفتي مي داشتي كه موقع همان از شيرين خدا بنده. است مراد وفقِ بر چيز همه. جورم چه بله، ـ
 مرا. اش خانه گردم برمي خانجون با دارم من. كند صحبت شيرين و تو با امروز همين گفتم بهش. است جريان در كامالً آزيتا. بوده
 .نگذاريد خبر بي

 .كرد شادماني و سرور اين در شركت به دعوت را ديدگانش بست، نقش لبانش بر كه شيريني تبسم. انداخت گل هايش گونه

 :لرزيد مي شوق از صدايش جمله اين بيان موقعِ در

 را حرفهايمان شيرين و من بگذارد قرار همين جوري يك كنم، صبت آزيتا با بايد. بازار روم مي ديرتر امروز. ركسانا ممنونم ازت ـ
 چي؟ نكند قبول اهللا سيف عمو اگر ولي بزنيم،

 الهي. باشند داشته دامادي چنين هم يك بخواهد دلشان از غير. مانده شان ريش بيخ شان يكدانه يكي دختر! زني مي حرفها چه ـ
 اينجا سري يك ظهر از بعد فردا. برگردد اش خانه به خواهد مي بسته را ش بقچه زود صبح از شده نما خواب خانجون ديشب شكر
 .كرديد كار چه ببينم زنم مي

 :برخاست خانجون فرياد صداي

 گرفتين؟ معركه كه خبره چه باز كنين؟ مي كار چي آشپزخانه تو دوتا شما شد؟ چي چايي اين پس ـ

 :گفتم اي آهسته صداي با و آوردم بيرون در الي از را سرم

 .شود مي بيدار ماندانا يواشتر، خدا به را شما بشه، خُب ـ

 :گفت مهرباني لحن با بابك

 را صورتت و سر برو تو. خودت خانه برگردي و بيايد عقل سر زودتر سامان كنم مي دعا. برسد دادت به خدا. سوزد مي برايت دلم ـ
 .ريزم مي را چايي من بشور،

 :پرسيد و گرفت قرار ام شانه به شانه. برخوردم آزيتا به آشپزخانه در جلوي

 كنيد؟ مي كار چه تا دو شما است معلوم هيچ ـ

 .بگذار باهاش را مدارها قرار و بگير تحويلش برو است، خودت نوبت حاال پرسي؟ مي چرا ديگر تو ـ

 .رفتم كارم دنبال به و گذاشتنم تنها دو آن

 :گفت مي و نبود رفتنم به ضي را عزيز. شدم ساكم بستن سرگرم كردم، جمع را سفره
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 سامان اگر. بروي خواهي مي كجا كني؟ كار چه خواهي مي. توست پيش حواسم هستم، نگرانت دل آمده، پيش كه وضعي ابن با ـ
 .دنيالت آمدم شدم بلند ديدي وقت يك. آورد نمي طاقت دلم من چي؟ كند تلخي اوقات باهات

 :گفت ماندانا

 اونا، پيش ميريم سر يه. شده ذره يه برام فيدل و بابا دلِ ديگه االن. تون پيش آييم مي بازم خودمون ما نيايين، شما عزيزجون، نه ـ
 .اينجا گرديم برمي بعد

 :گفت و آورد چشم به اشك

 .اينجا بياوري بكشاني را مادرت تو مگر. دلم عزيز فدايت خودم الهي ـ

 :گفت زنان تشر خانجون

 بياد باز كه خودش، بدبختي دنيالِ بره بايد اون. دادي شوهر تو دختر رفته يادت گمونم به. بگير آبغوره كم طوبي خوب خيلي ـ
 .ش ننه وردلِ بشينه

 :گفت بابك شديم، كه رفتن آماده

 .آيم مي همراهتان اتوبوس ايستگاه تا من. است زياد بنديلتان و بار ـ

 :گفت آزيتا

 .شيرين سراغ بروم سر يك خواهم مي آنجا از. آيم مي هم من ـ

 :گفت و كرد نگاهش چپ چپ خانجون

 سايه و بودين هم خوني دشمنِ پيش روز چند همين تا رفته يادت انگار. شدين جوني جون هم با دوباره نشد، هيچي. بشه چي كه- 
 .زدين مي تير با شو

 هفت تالفي خواهيم مي حاال خُب بوديم، جوني جون هم با چقدر بچگي از شيرين و من رفته يادتان گمانم به. كند مي فرق حاال خُب ـ
 .بياورم در را مان محروميت سال

 :پرسيد ازم رودابه خداحافظي موقع. شد مي مدرسه به رفتن آماده داشت كه بود برمك متوجه نگاهش جمله اين بيانِِ موقع در

 بمونه؟ ما پيش ماندانا شه نمي ـ

 :داد را پاسخش ماندانا من جاي به
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 .اينجا بيام دوباره فردا دم مي قول. شده تنك دلم. شه نمي نه ـ

 :پرسيدم آزيتا از و گرفتم فاصله خانجون از كردم، آهسته قدم راه بين

 آيد؟ مي دارد كجا بابك ـ

 هم با تا دو آن شد الزم اگر. بزنم شيرين با را حرفهايم بوم من تا بايستد، اله سيف عمو سركوچه است قرار. نياور در را صدايش- 
 .كنند صحبت

 .گيرم مي خبر ازت زنم مي زنگ خانم خديجه منزلِ غروب. باشي موفق ست خوبي فكر ـ

 و بود رودخانه. گرفت دلم. زد نمي چهچه بلبل واندند، نمي آواز ها پرنده. رسيد نمي گوش به رودخانه آب صداي. بود دلتنگ كوچه
 اين شايد. زدند مي پر و بال دورش به و پريدند مي پايين باال شاخسارش روي بر پرندگان شب و روز كه درختها همان درختان
 .گريخت مي هايش خاطره از و داد مي جلوه وارانه را چيز همه كه بود من احساس

 :گفت.  ايستاد در جلوي. نشد مادربزرگم خانه وارد ماندانا

 .خودمون خونه برم خوام مي ـ

 .نيست خانه بابات كه االن ولي- 

 آي؟ نمي تو مگه. هستم كه قدسي مامان و سپيده و سودابه عمه ـ

 :گفت خانجون

 خبره؟ جه اونجا ببين برو باهاش خب ـ

 چي؟ بود سامان اگر ـ

 .اونجا بري نگيري دستت دفه يه من به بده ساكم اون. كني التماسش بري نكنه. برگرد در دمِ همون از

 .آورد در صدا به را در كوبه پي در پي بار چندين و رساند آنجا به را خود اوان دوان من از زودتر. بزنم را در زنگ نداد مجال ماندانا

 بيرون هم با همه نداره امكان ؟!است ممكن مگر چه؟ يعني ". نبود خانه كس هيچ انگار. كشيد درازا به در شدن باز براي انتظارمان
 .افتاده بدي اتفاق داد مي گواهي قلبم. گذاشت نمي راحتم اظطراب و دلهره "چي؟ محرم و مستوره پس باشند، رفته

 گريه ماندانا رسيد، نمي گوش به ديگري صداي فيدل پارس از غير به. برنداشتم ديگر و گذاشتم زنگ دكمه بر را دستم بار اين
 :افتاد
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 كنه؟ نمي وا درو كس هيج چرا پس ـ

 .اينجا برگرديم ما است قرار دانستند نمي كه آنها. نيست خانه كسي حتماً خُب ـ

 كنيم؟ كار چي حاال ـ

 .اند رفته كجا آنها بداند منور شايد ، سودابه عمه منزلِ رويم مي و شويم مي ماشين سوار ـ

 .نداشت را زدن حرف حوصله ديگر و بود كرده بغض افتاد راه به كنارم در عبوس چهره با و مظلومانه

 حيرت بودند، شده قطار هم سر پشت كه آتشنشاني اتومبيل ديدن از رسيديم، كه كوچه سر به شديم، پياده تاكسي از سرخيابان
 :زدم فرياد بلند صداي با كه حالي در. سوخت مي آتش هاي شعله ميان در داشت سودابه خانه. كرديم

 .برس دادمان به من خداي واي افتاده؟ اتفاقي چه اينجا ـ

 .دويدم خانه طرف به

 :شنيدم سر پشت از را قدسي آشناي صداي

 .اينجا بيا روي مي كجا ركسانا ـ

 نشسته سبيده و سودابه سامان، بيوك اتومبيل عقب صندلي در دورتر كمي. داشت فاصله من با قدم چند فقط قدسي. برگشتم عقب به
 .افكند او آغوش در را خود و دويد مادربزرگ طرف به ماندانا. بودند نشسته

 :پرسيدم وحشت با آميخته لحني با و رساندم نزديكشان به را خود سراسيمه

 افتاده؟ اتفاقي چه اينجا ـ

 لباس پالتو زير در كدام هيچ. گريست وي همراه و بود كرده همراه و بود كرده پنهان مادرش آغوش در را لزرانش بدنِ سپيده
 .بود كشانده آنجا به و كشيده بيرون رختخواب از را آنها همهي نفر يك انگار. نداشتند تن به مناسبي

 :گفت كنان هق هق و آورد بيرون ماشين پنجره از را سر سودابه

 .كرده گم را گورش و زده آتش را خانه شرف بي فرامرزي ـ

 شده؟ ديوانه مگر چرا آخر ـ
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 صحنه وحشت از صدايش كه حالي در منور. كرد بيدار خواب از را همه مرگ ناقوس همه مرگ ناقوس عين تلفن زنگ زود صبح ـ
 :گفت لرزيد مي ديده كه اي

 صبح. رسانديم اينجا به را خودمان جوري چه دانم نمي اصالً ".سوزه مي آتشين تو داره خونه. برسونين خودتو زودتر كنين عجله"
 ش اثاثيه اسباب پس ":پرسيده ست خالي خانه ديده وقتي. ببرد خودش با را سپيده و كند تهديد مرا باز كه بوده آمده سحر كله

 نفت زمين زير از رفته شده، ديوانه ندارم، بساط در آه من و گرفته ازم را چيز همه پدرم كه شنيده منور از وقتي بعد " كجاست؟
 چيز همه بي ساماني مالِ چيز همه كه حاال ":كشيده فريا فرار موقع و كرده پا به آتش فندكش شعله با ديوار، و در به پاشيده آورده

 مي حاال. كنند مي بازي من با. د.ش نمي سرم چيزي احمقمو من كردند خيال. كشم مي آتيش به راهم اش كارخونه دروغگوست،
 ".رسم مي را حسابشان چطوري بينند

 دستم از چيز همه. كنند شكايت فرامرزي از آگاهي اند رفته هم با و كشيده بيرون رختخواب از مريض حالِ آن با را بيچاره پدر ـ
 چيز همه. بردارد سرمان از دست است ممكن غير. كنم مبارزه فطرت پست اين با دانستم نمي كه دانستم مي من. ركسانا رفت

 چي؟ بگيرد ازم را سپيده بخواهد اگر ولي بجنبم،

 :گفت قدسي

 .رسد نمي دخترش به دستش بميرد. خوانده كور ديگر را يكي اين كردي؟ شروع باز ـ

 دستش وقتي. بود سهام و خانه اين به چشمش. ست زخمي پلنگ االن او. بگيريد را جلويش توانيد مي چطور. آيد مي آسان زبان به ـ
 .برد خواهد پناه اش حربه تنها به شود، كوتاه جا همه از

 .خورد خواهد خنك آب زندان هاي ميله پشت برسد، سپيده به دستش كه اين از قبل ـ

 هيچ. رسد نمي دادم به كس هيچ. ركسانا ترسم مي من. بدهد تله به دم سادگي اين به است ممكن غير شناسيد، نمي را او شما ـ
 .كس

 :گفتم و گفتم و كردم حلقه گردنش دور به دست. را سپيده ماندانا و گرفتم آغوش در را سودابه من

 بهش سپيده خاطر به بايد عمر يك و شوي، تسليمش اگر نداري برگشت راه تو شود تمام جوري يك بازي اين باالخره باش آرام ـ
 كني؟ زندگي صفت ديو مرد اين با سال شش توانستي چطور كنم، مي تعجب.  بدهي باج

 .بود جهنم آتش در سوختن واقع در. گذاشت زندگي شود نمي را اسمش ـ

 .نكرد باز را در كسي زديم زنگ چه هر هستند؟ كجا محرم و مستوره پس ـ

 :گفت قدسي
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 به را در سپرديم بهشان ما. هستند خانه منور و مستوره كنند، مي همكاري ها فشان آتش با دارد ساختمان جلوي اينجاست، محرم ـ
 آنجا االن. مان سراغ آنجا بياييد است سامان منزلِ سودابه داند مي كه حاال نيست بعيد چيز همه بي آن از نكنند، باز كس هيچ روي
 .فخري خواهرم منزل فرستم مي را سپيده مدتي يك هم من خودت پيش ببرد بردارد را ماندانا تو. ندارد امنيت هم

 :گفت و گشوده اعتراض به زبان سودابه

 .كند داري نگه ازش نباشيد مايل فخري خاله شايد ولي ـ

. بود خواهد مواظبش و دارد دوست خيلي را سپيده بخصوص دارد جا چشمش روي بداند را ما موقعيت وقتي. است ممكن غير ـ
 مهمانش من زبان شيرين و خوشگل نوه روزي چند شود نمي گناه حاال بود، من مهمان پاريس تو هفته چند پيش، ماه سه دو همين
 .باشد

. آورده روزم به چه مرد آن فهميد خواهند همه كم كم. رفته آبرويم جا همه. فهمم نمي را خودم حال اصالً. بريدم كه من دانم، نمي ـ
 .بكنيد دانيد مي صالح كاري هر خودتان. نپرسيد من از اصالً. كنم نگاه رويشان تو توانم مي چطور ديگر

 :پرسيدم و دادم جرات خودم به

 ست؟ عصباني من دست از هنوز. است چطور سامان وضع ـ

 :گفت و داد تكان تاسف حالت به را سرش بار چندين قدسي

 مثل. مهمانيد ات عمه منزل دانست نمي كه ديشب بخصوص. زد حرف شود نمي اصالً. كنند مي ولز جلز آنتن روي اسپند عين ـ
 .زند مي حرف خودش با و رفت مي راه اتاق تو ها ديوانه

 كرديم؟ آشتي اش خانواده و اله سيف عمو با ما كه گفتند بهش ـ

 با شان منزل رفتند روز همان صبح كه بگويم بهش شدم ناچار نه؟ ي بودند آنجا هم آنها كه پرسيد ازم خودش منزل، رسيديم تا ـ
 خودش با داشت انگار. زد آتشش بيشتر من حرفهاي. بودند خانم طوبي منزلِ شب آن هم دخترش و خانم عذرا و كرديد آشتي هم

 شما باز حاال. سابقش نامزد ديدن رفته كه هم صبح است، گرم سرش آنجا. ندارد من به نيازي ديگر او ":گفت لب زير. زد مي حرف
 ".بيا دار برش بگير ذا زنت دست برو بگوييد

 داديد؟ او به جوابي چه شما. است دل بد قدر اين سامان چرا فهمم نمي من. دارد هم به ربطي چه آخر- 

 آن تازه. نيست تازه. نيست گناه كه عمو پسر ديدن و عمو منزل رفتن. است بعيد تو از حرفا اين چه؟ يعني ":گفتم توپيدم بهش- 
 اين دانستي نمي اول از تو مگر. دارد ركسانا به ربطي چه بوده، كه هم فرض بر نبوده آنجا اصالً و است قزوين كارش محلِ پسر
 و بود خون كاسه تا دو چشمانش. پريد جا از ترقه عين "كردي؟ عروسي باهاش چرا بددلي، و حسود اينقدر اگر. داشته نامزد دختر
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به صورتش پوست است رامك قاتل برادرش. اند كرده رابطه قطع آنها با گفت بهم اينكه براي ":كشيد مي فرياد بند يك. انار رنگ 
 سوار زده ذوق بيفتد، او به چشمش كه همين دانستم مي كجا از. نبرند را عمويشان خانواده اسمِ عمر آخر تا داده شان قسم پدرش و

 مي من ريش به گردد برمي رودو مي همراهش زنجان تا من تعقيب اسم به كند، مي باز پيشش را دلش سفره شود، مي ماشينش
 منزلِ مهماني تو مثالً روزها همين بسا چه رود، مي بين از كدورتها و كنند مي آشتي هم با شود، مي وارانه چيز همه هم بعد. خندد

 اين. است خودت تقصير همش":دادم را جوابش ". آورده سرم باليي چه حسودم شوهر داني نمي بگويد بهش و بنشيند هم وردلش
 در خودت مهماني آن در بايد ، گذاشتي مي تنهايش نبايد. هستي شوهرش كه بردي ياد از و كردي رها خودش حالِ به را او كه تويي

 ".بكشد بيرون اش زندگي از را پايش بايد و كرده شوهر ركسانا كه بفهماني سابقش نامزد به تا نشستي مي كنارش

 بود؟ آنجا هم داريوش ديشب بگو راست حاال

 :دادم پاسخ و افكندم زير سربه

 كه كرد گريه قدر آن ماندانا اما بروم، ناهيد عمه منزلِ به خواست نمي دلم اصًال آنجاست، دانستم نمي كه اين وجود با. بود آنجا بله ـ
 .بشكنم را دلش نياوردم طاقت

 :گفت و پريد كالمم ميانِ به ماندانا

. خونه مونيم مي ماندانا و من گفت مي عزيز به همش. اونجا بره شد راضي مامي تا كردم گريه چقدر كه گم مي بابا به خودم من ـ
 .خونه بمونيم تنهايي ما مهموني برن همه كه شد مي آخه قدسي مامان خب

 :گفت او گيسوانِ نوازش حال در قدسي

 .نيست گناه كه ناهيد عمه منزلِ رفتن. مادرت نه كردي بدي كار تو نه ـ

 .كنه دعوا باهاش بابا بازم ترسم مي آخه ـ

 نكرده؟ بدي كار كه او كند؟ دعوا بايد چرا ـ

 چي؟ ديد مي اونجا رو داريوش عمو اگه قدسي، مامان آخه ـ

 .است مامانت عموي پسر داريوش عمو.دارد عيبي چه خب ـ

 نداره؟ دوسش بابا چرا پس ـ

 :گفت و رسيد دادش به سودابه. ماند عاجز جواب از قدسي. بود سختي سوال

 .طرف اين آيد مي دارد محرم شده، مهار آتش انگار كنيد، نگاه ـ
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 :گفت و شد جلب سو آن به ماندانا توجه

 شده؟ خاموش گين مي جوري چه پس. شه مي بلند ازش دودي چه ببين واي ـ

 .شود نمي خانه من براي ديگر خانه اين.  هواست به دودش ها حاال حاال. س سوخته قسمتهاي آن مالِ اين ـ

 :گفت قدسي

 از كه نيست دلت از بدتر سرت فداي. است بهتر برود بين از و.بگيرد آتش نبودي، خوشبخت آن وقتدر هيچ كه جايي. نشود خب ـ
آن از بعدش. كنيم كم ات زندگي از را شرش و برسيم را حسابش بگذار. نكن را فكرش. سوزد مي دارد وجدان بي آن دست 

 مرا كه بود سامان تقصير فرنگ بروم بگذارم را هايم بچه ديگر كنم غلط. هسنم جا همرن نمردم كه من. خرم مي برايت را بهترش
 .پاريس كشاند

 :پرسيد آلود بغض صداي با سپيده

 ما؟ پيش آد نمي ديگه چي، بابا پس ـ

 .آورده تان خانه روز به چه نميبيني مگر. است بهتر نيايد همان ـ

 :داد پاسخ و افتاد هق هق به

 .گيره مي آتيش خونه بكشه كبريت اگه نبوده حواسش شايد. كنه نمي كارو اين اون ـ

 :گفت و فشرد او اشك از خيس گونه بر را لبهايش ماندانا

 سرشو زمين انداختنش. ببره خودش با رو تو زور به خواس مي تون خونه بود اومده دفه اون رفته يادت مگه. بديه مرد اون ـ
 .شكست

 :گفت و راند خود از را ماندانا دست فشار با

 .ببينه منو بياد ذاشت نمي كه بود بزرگ بابا تقصير نيس، بد اون نه ـ

 :گفت سودابه

 فدايت جمله يك با هم آخرش است، دختر اين خاطر به كشم مي دارم كه ها بدبختي اين ي همه. م بچه از اينم ركسانا، بيني مي ـ
 .او طرف رود مي كند مي ول مرا پدرش، شوم
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 منكر تواني نمي تو. است صاف عين بچه اين قلبِ. آورده روزتان به چه صف بي آن و است خبر چه دنيا داند نمي كه سپيده خُب ـ
 مي آوردنش دست به خاطر به دارد او كه است اين است مهم برايش ودار گير اين در كه آنچه. شوي پدرش به محيتش و مهر

 .جنگيد

 مگر اصالً. است دخترش وجود ندارد اهميت مرد آن براي كامالً كه چيزي كنم حالي بهش توانم نمي كه سوزد مي اين از دلم خب ـ
 .بداند را محبت و عشق خاطر به تپيدن مفهوم كه دارد شينه توي قلبي

 شد كه بزرگتر. است زود خيلي كردنش حالجي و موضوع اين دانستن براي هنوز. بگويي بهش مورد اين در چيزي هم نبايد ـ
 .كرد خواهد درك را چيز همه خودش

 :پرسيد بود، رسيده اتومبيل كنار به كه محرم از و پايين را اتومبيل شيشه قدسي

 محرم؟ خبر چه ـ

 و كشيده آتيش به رو جا همه انصاف بي اون نمونده، باقي سوختن واسه چيزي ديگه جون، خانوم بگم چي اما شده، خاموش آتيش ـ
 .كردن خالي خونه اين سر شو دلي دقِ

 ركسانا با ما. خانه برگرد ببندش، مانده، باقي پيكري و در اگر رفتند كه ها نشان آتش. رسد مي هم او سوختن نوبت. نشو ناراحت- 
 به را در گويم مي هم باز. دنبالمان بفرست را مستوره بعد هستيم، آنجا ما بگو بهش سامان آقا اگر. ماكويي خانم منزل رويم مي

 داري؟ كليد. نكنيد باز كس هيچ روي

 .ندارم الزم كليد شناسه، مي منو زدنِ در طرز مستوره جون خانوم نه ـ

 :گفت و كرد باز را اتومبيل در سودابه. رسانيم مي هم را تو برويم، خواستيم ما وقتي كن صبر پس خب خيلي ـ

 .آمده وامانده ساختمان اين روز به چي ببينم روم مي من ـ

 .بكنيم بهش نگاهي برويم هم با بيا نداره، قدسي

 :گفت و گرفت را دستم ماندانا

 .سوخته كجاهاش بگم بهش كنم، تعريف عزيز و خانجون واسه برم بعدش ببينم بيام خوام مي منم ـ

 :گفت و ورچيد لب سپيده

 .تو خونه نه ماس خونه اينجا ؟ چي من پس ـ
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 پس زير در صفايش با گلهاي كه بود حياطي سالمش جاي تنها. گرفت دلم. رفتيم خانه طرف به محرم همراه و شديم پياده همگي
 .بودند مانده مدفون الي و گل به آلوده و شده سياه برفهاي مانده

 .بود كرده فروكش اول طبقه بر سقفش و نداشت وجود دومي طبقه ديگر

 :گفت و افتاد گريه به سپيده

 :گفت و كرد خرابش كي كو؟ من اتاقِ پس ـ

 خوبيه؟ باباي گي مي حاالم بگو راست. زده آتيش اتاقتو داري دوسش خيلي كه بابايي همون ـ
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 كه گذشته خوش روزهاي با خاطره تجديد يا ناديده خوشبختي از اثري يافتن گشت؟ مي چه دنبال به خانه آن هاي ويرانه در سودابه
 .بود نديده خود به را آن رنگ آن هرگز

 بود؟ افكنده طنين محبتي، و مهر زمزمه و عاشقانه نجواي ويرانه آن ريخته فرو سقف كدام زير در

 مي هم به را حالش مسمومش هواي. بود نرسيده گوشش به كالمي تزوير و ربا فريب، و دروغ از غير به آورد مي ياد به كه آنجايي تا
 در ديگر. بود باز فرار راه حاال و بست مي آنجا از را او گريز راه خارداري سيم چون سپيده وجود اما داشت، گريز به ميل هميشه. زد
 .باشد راهش سد خارداري سيم تا نداشت وجو اي پنجره و

 مي تا و نهاد اش ريخته فرو گچي ستونِ روي بر سر سپس. رساند عمارت ايوانِ به را خود و گذشت كننده خفه و مسموم دود ميان از
 با هايش زاري و اشك ميان در و كرد حلقه او كمر دور به را دستهايش زد، زانو مادر از تاسي با سپيده. گريست هاي هاي توانست
 :گفت آلودي بغض صداي با هايش زاري و اشك ميان در و كرد حلقه او آلود بغض صداي

 .باشم نداشته دوست تونم نمي هم بابامو خُب آخه ولي دارم، دوست خيلي رو تو من خدا به. نكن گريه جون مامي ـ

 :گفت و گرفت را بازويش بار زير قدسي

 هر. كند مي مان خفه دارد دود بوي. است مسموم چقدر هوايش بيني نمي مگر. بريم بيرون اينجا از زودتر بايد سودابه، شو بلند ـ
 .باش بچه اين فكر نيستي، خودت فكر اگر. شود خراب سرمان بر ساختمان بقيه است ممكن لحظه

 :پرسيد و شد ملحق ما به داشت، دست در را سپيده دست كه حالي در برخاست مادر كمك به

 افتادم؟ روزي چه به بيني مي ركسانا، بيني مي نيست، امن برايمان ديگر جا هيچ بكنيم؟ بايد كار چه برويم؟ بايد كجا حاال ـ
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 :گفتم و كنم آرامش تا كوشيدم

 .آيد مي پيش چه ببينم تا آنجا رويم مي هم با فعالً بزرگم، مادر منزل برويم نشد قرار مگر ـ

 االن بسا چه. آمد خواهد مان دنبالِ برويم جا هر. نيست بردار دست فرامرزي. ندارد را رفتن راه توانِ پاهايم. ركسانا ترسم مي من ـ
 .پايد مي را ما دارد و شده قايم اي گوشه برها دور همين هم،

 .شود آفتابي اطراف اين است محال كرده، غلظي چه داند مي خودش كه حاال. است ممكن غير ـ

 :گفت من به خطاب و كرد پياده را محرم رسيديم، كه مادربزرگم خانه كوچه سر به. نشست فرمان پشت قدسي و شديم سوار همگي

 بود منزل اگر. زنيم مي فخري به زنگي يك رويم مي سودابه و من.  هستند راه در مزاحمين كه بدهي خبر كويي ما خانم به تو تا ـ
 .شما پيشِ گرديم برمي آنجا گذاريم مي بريم مي را سپيده

 .شود مي خوشحال خيلي ديدنتان از هم خاتون مطمئنم. چشم روي تان قدم ـ

 :پرسيد خاتون و شد باز رويم به در كه بود زنگ دكمه روي دستم هنوز

 بوده؟ خبر چه اونجا مگه دادي؟ طول چقدر ـ

 .شود باورتاننمي اصالً. بود خبر چه بداند اگر خانجون، واي ـ

 .كردي آب دلمو بگو زودتر ـ

 و مرغ و ميوه كم يه كوچه سر برم تونستم فقط. نكردم كارمو هنوز. رسيديم راه از تازه خودمون ما اومئنه، مهمون وقت چه حاال وا
 .كنم درست شاممون و ناهار ولسه چيزي يه كه بخرم گوشت

 .بكشيم باال طبقه پذيرايي.  اتاقها ي تاقچه خاك و گرد گوش و سر به دستي يك كنم، مي تعريف برايتان را جريان من تا پس ـ

 باال؟ ببريشون خواي مي كه س غريبه مهمون مگه وا ـ

 .نه زياد _

 :گفت حرص با و شد عصبي

 .بياد خواد مي كي بگو خب. ذاري مي سرم به سر چرا دختر؟ گرفته ت شوخي آ

 .سودابه و خانم قدسي ـ
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 !ت خواسگاري بيان دوباره خوان مي نكند ؟!شده خبر چه مگه ـ

 ساماني و ندارد يساط در آه سودابه فهميد اينكه ا بعد. كرده خانمانشان بي فرامرزي. پشيمانند االن آندند كه هم دفعه يك. بابا نه ـ
 بيشتر. شود جزغاله و بسوزد كه است بهتر پس ست ساماني مالِ كه حالال گفته و زده آتش را خودشان خانه گرفته، ازش را چيز همه
 دست بسپارد را سپيده رفته خانم قدسي بزند آتش هم را آنجا است، سامان منزل سودابه داند مي چون كه ترسيد مي اين از

 .كند روشن را تكليفشان برگردد آگاهي از سامان تا شود منتظر اينجا بيايد بعد خانم فخري خواهرش

 افتاده زلزله دفه يه انگار. بخوريم هم با ششه مي پيدا نون لقمه يه باالخره. بمونن خودمون پيش جا همين تونن مي. ندارن تكليفي ـ
 بكشي برداري دستمال يه اگه هم تو. باشم ناهار فكر آشپزخونه ميرم من. سودابه مالِ اينم تو قضيه از اون. ساماني خونواده جونِ به
 .گيره نمي درد دستت ها، تاقچه و ميزا رو

 .باشند آنها دانستم مي بعيد كيست؟ ديگر اين ريخت، فرو قلبم. زدند در كه بودم شده فارغ گيري گرد از تازه

 :زد صدايم خاجون

 .باشند آنها دانستم مي بعيد كيست؟ ديگر اين ريخت، فرو قلبم. زدند در ركسانا كجايي ـ

 !اومدن زودي همين به يعني. زنند مي در ركسانا خانجون

 .برگردند بروند زودي اين به آنها كه نيست نزديك اين فخري خاله منزلِ خانجون، نه ـ

 .بزنه آتيش هم مارو خونه اومده نفت پيت با فرامرزي نكنه واكنم، و دور برم خودم بذار پس ـ

 .آيم مي شما با منم پس ـ

 .بخوام ينگه كه جنگ ميدونِ برم خوام مي انگار بشه؟ چي كه ـ

 .افتادم راه به سرش پشت و نكردم اعتراضش به اعتنايي

 :پرسيدم تعجب با وو پرسيدم تعجب با و خوردم يكه در پشت ها بچه و سودابه و قدسي دين بس از

 ؟!برگشتيد زودي اين به ـ

 :گفت قدسي

 فخري منزلِ برويم نگذاشت شنيد، را جريان وقتي. شد سبز پايمان جلوي سامان رسيديم، كه خيابان سر. برگرديم كه نرفتيم اصالً ـ
 .كند خبرمان تا شما پيش بياييم فعالً گفت
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 :گفت خانجون

 بي ذاره نمي كه مادرتو داره نگه خدا. ديگه نشد خونه اون. سرت فداي جون سودابه نخور غصه. آمديد خوش. چشم روي تان قدم ـ
 .رسه مي خالفش عمل سزاي به باالخره خبرمو بي خدا از اون. بموني پناه سر

گفت قدسي. نپذيرفتند باال رفتن براي ما دعوت: 

 با را پاهايم و بدهم لم زير آن ساعتي يك مدتها از بعد دارد كيف خيلي. ننشتم كرسي زير است وقت خيلي. تريم راحت جا همين ـ
 كنم گرم كرسي منقلِ آتشِ

 :پرسيد خانجون

 رفته؟ كجا خودش سامان حاال- 

 رود مي بعدش كنند، دستگيرش آمد فرامرضي كه اين محض به تا بدهد كشيك خانه اطراف كه بياورد مامور محل كالنتر رفته ـ
 .بنشيند فرمان پشت تواند نمي و نيست خوب حالش عنوز او چون برساند، را پدرش

 :گفت و گذاشت سرش روي دست سودابه

 .بميرم بيفتم گوشه يه خواهم مي فقط. تركد مي درد از دارد سرم ـ

 :گفت خانجون

 تقاصشو زودتر كه كنم مي نفرينش. آورد سرتون رو بال اين كه اون. نبينه ش زندگي از خير الهي. بميري چرا تو. بميره دشمنت ـ
 يه سپيد با برو هم تو جون ماندانا. بخوابه كرسي زير بخوره بيار براش درد سر قرصِ يه با آب ليوان يه ركسانا بره بدو. بده پس

 .كنين بازي هم با بريز هاتو بازي اسباب بشين گوشه

 :گفت شرمندگي با آميخته بالحني قدسي

 .كردند دعوت را خودشان صاحبخونه اجازه بي كه ببخشيد را پررو مهمانهاي اين ـ

 .بمونين خودم پيش جا همين الزمه وقت هر تا نباشين، ديگه جاي فكر اصالً. خودتونه خوبه اينجا خواد نمي اجازه ـ

 :گفت ماندانا

 .مون خونه ميبره مند امشب گفت بهم االنه خودش. بابام پيش برم خوام مي من خانجون، نه ـ
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 خواد مي خودمون، پيش بياد پاشه كه اين عوضِ نيس، امن خونش مه حاال. نرسونده صبح اينجا رو شبا كم من، نامهربونِ داماد اين ـ
 .آتيش جوجه وسط ببره برداره هم رو بسته زبون دختر اين

 به خانجون. بود گرم بازي به سرشان سپيده و ماندانا. برد خوابش كرسي زير دقيقه چند از پس و خورد را مسكن قرصِ سودابه
 .ببيند را ناهار تدارك تا رفت آشپزخانه

 :گفت و برد فرو گريبان در سر كرسي زير قدسي

 سر باليي و شود گير در سر باليي و شود دگير فرامرزي با ترسم مي. دارد اي نقشه چه سامان دانم نمي. گيرد نمي آرام دلم ـ
 البته شده ماجرا اين درگير ناچار و حاال و آمد بيرون بيشتر عمل اتاق از كه نيست روزبيشتر چند ساماني خدا بنده. بياورد خودش
 نمي باعث بود اش زندگي بند پاي اول از اگر. است خودش باري بند بي و مسوليتي بي ي نتيجه همه ها بدبختي اين. است حقش
 آن زنِ مطالعه بي كه زد نمي آب به گدار بي و ديد نمي راخالي دوروبرش خانواده محيط در هم سودابه طفلي. بروم بگذارم شدمن

 بچه تا دو افتاده پادش و كند مي مسووليت احساس تازه شازده رسيده، اينجا به كار كه حاال. شود حرومزاده پاس و آس فرامرزي
 اينجا آمدم پاشدم پاريس از من رسيده خيالش به. كشد مي را خودش دارد شراره. اند شده مشكل دچار نوعي به كدام هر كه دارد

 بار يك همان. صاحبش ريش بيخ بد مالِ برسانم گوشش به جوري يك خوامد مي دلم. بياورم بيرون چنگش از را اش تحفه شوهر
 .است بس پشتم هفت براي امتحان

 از بعد شما رفتار سردي و اش زندگي در را شما جاي زني هيچ كه گفت بهم خودش بيمارستان توي ساماني آقاي جان، قدسي ولي ـ
 .شد لغزشها آن تكرار باعث لغزشش اولين

 كجا سرش نبود مهم برايم ديگر. افتاد چشمم از كرده غلطي چه فهميدم كه اول دفه همان. زد مفتي حرف چين هم يه كرد غلط ـ
 .شد روشن هم سامان و تو وضعيت كه اين از بعد البته. پاريس برم مي دارم مي برش بگيرم را سودابه طالقِ بتوانم اگر. است بند

 چي؟ سپيده پس ـ

 يك ركسانا كنيد مي اشتباه داريد هم سامان و تو. بردارد قدمي نيست حاضر حاضرش دخترش بدونِ سودابه كه داني مي خودت ـ
 برخالف »نه؟ يا بود آمده ناهيد عمه منزل هم داريوش عمو« :پرسيدم ماندانا از امتحان براي. كرديم پياده را تو وقتي پيش ساعت
 و گرفت خود به جانب به حق قيافه گذاشت، نمي باقي ناگفته را حرفي و ريخت مي آب روي را همه پته اشتباه و هيجان با كه هميشه
 بود، آنجا كه گفتي بهم قبالً چون بكشم، حرف ازش خواستم نمي من كه داني مي خودت ". ديدمش كه من دونم، نمي من": گفت
 .دهد مي دست از دارد كه را خوبي قفت آن و كند مي عادت دروغگويي به دارد او ترتيب اين به ولي

 به چون برگرديم، اتوبوس با داشت اصرار وقتي حتي. بگويد را دروغ اين نخواستم ازش من باوركنيد. ترسم مي همين از هم من ـ
 در ".اومديم اتوبوس با نگم بابا به دم مي قول ":افزود توپيده، بهم اش سواري اتوبوس خاطر به پدرش كه. بود شنيده خودش گوش
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 بيند مي وقتي. نيست من تقصير كنم چه ".نيست بدي كار كه سواري اتوبوس. بگو را راستش هميشه ": گفتم و زدم تشر بهش جواي
 .شود مي متوصل دروغ حربه به بيازاد، مرا او كه اين ترس از شده حساس چيزهايي چه به پدرش

 آدم گير و آورده بد سودابه طفلكي.خوشبختند و كنند مي را شان زندگي دارند هايم بچه كه بود خوش دلم. شوم مي ديوانه دارم ـ
 .افتاده بدي

 خواهد باقي ذهنش در هميشه براي اثرش كه باشد هايي صحنه شاهد بچگي از سپيده شده باعث اش نسنجيده و عجوالنه ازدواج
 را همديگر عاشقانه دو هر كه مطمئنم. كند مي فرق وضع سامان و تو مورد در اما گذاشت، خواهد تاثير اش آينده زندگي در و ماند

 و زنيد مي صدمه خودتان به هم بيهوده، هاي بدگماني و اشتباهات با جهت بي و خود آخرچرايي. داريد دوسست را همديگر دوست
 مي بعيد. بود بزرگي اشتباه سابقت نامزد با هم آن زنجان، به رفتنت ركسانا؟ كردي شروعش تو كن تصديق. گناه بي بچه اين به هم
 درست. دارد ادامه ماجرا اين هم با خوانواده دو آشتي از بعد حاال كه بخصوص كني، پاك سامان ذهن از را آن بتواني راحتي به دانم
 خاطر به كه است اين از من ترسِ و نكرده فراموشت پسر آن ولي تفاوتي، بي داريوش به نسبت تو و كند مي اشتباه سامان كه است
 .كند ات زندگي در پاشي سم به شروع دارد بهت كه عشقي

 :گفتم اطمينان با

 به است تالش در وجود اين با. ست باقي قلبش در سابق احساِس كه كنم نمي انكار. شناسمش مي من. نيست آدمي چنين هم او ـ
 .كند صحب باهاش بيايد خودش بگذارم داد حتي و كند مي اشتباه هم با مان ارتباط مورد در كه كند باعث سامان به طريقي

 .شود تان جدايي باعث كه نباشد اين هدهش و بگويد راست اميدوارم ـ

 نزديك اينجا خواهم مي چون شوم، نمي بند مادرم منزلِ. است نامعلوم من وضع. ندارد را قصدي چنين و است طور اين كه مطمئنم ـ
 .است بد خيلي بالتكليفي. كند پيدا ادامه تواند نمي وضع اين. باشم خودم خانه

 طفلكي آن. را سودابه وضع هم و كنم مي درك را تو وضع هم. دارم ازش تلخي خاطرات و ام گذرانده را روزها اين من فهمم مي ـ
 يك اشتباهتان نگذاريد و كنيد رجوع تان قلب به بايد هردو سامان و تو اما ست، جدايي راهش تنها و نيست فرجش به اميدي كه

 .بياورد با پشيماني عمر
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 و غلتيد مي پهلو آن به پهلو اين از كنان ناله گاه. گرفت نمي آرام كرسي زير بسته، چشم با. بيدار يا است خواب سودابه نبود معلوم
 .فرستاد مي بيرون را نامفهومي كلمات ميانشان از و داد مي حركت را لبهايش. خوابيد مي باز تاق گاه
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 به خود و فرستاد پس را او خانجون اما رفت، آشپزخانه به كمك براي و برخاست. گرفت نمي آرام جا يك و بود سامان نگران قدسي
 :گفت و نشست روبرويم كرسي زير برگشت كه همين. پرداخت غذا تدارك به تنهايي

 كه شد مرد اين چي چي عاشق سودابه دانم نمي. بياورد سرش باليي فرامرزي ترسم مي. زند مي شور دلم. كرده دير خيلي سامان_
 .كرد بدبخت را خودش بسته چسم

 يك سر بر تفكر قدرت كه بود آمده پيش هم سر پشت قدر آن حوادث. انداخت شور به را دلم و كرد سرايت هم من به اش نگراني
. كرده گير اي مخمصه بد در اش فطرتي پست ي همه با هم زن آن ": گفتم خود با و افتادم شهناز فكر به. گرفت مي ازم را موضوع
 او به كند فكر كه باشد احمق خيلي بايد شهناز. نكرد وفا اش عقدي زنِ به فرامرزي. است انتظارش در اي آينده چه داند نمي خودش
 بدبختي فكر به بايد حاال بود، كم خودش مشكلِ خراب، روحي وضعِ اين با. افتاده زندگي و كار از سامان بيچاره. ماند خواهد وفادار

 ". باشد هم او مشكالت حلِ و خواهرش

 مي آرام و داد مي تسكينش حرفهايم. بودم من پناهگاهش آمد مي پيش برايش مشكلي وقت هر سال پنج اين ظرف آمد، يادم به
 كار پنهانكاري، همين نگذاشت؟ ميان در باهام را نامه آن و سودابه جريان كه شد بيگانه من با حد اين به تا ناگهان چرا پس. گرفت

 .افكند جدايي مان بين و كشاند اينجا به را

 :گفتم لب زير اختيار بي

 .نينداز من گردن به را گناهش خود بي سامان، بود خودت تقصير اولش_

 :پرسيد قدسي

 ركسانا؟ زني مي حرف خودت با داري چرا شده؟ چي_

 مورد در چرا پس كرديم، نمي پنهان هم از را چيزي وقت هيچ قبالً. نبود روراست من با سامان اولش از چرا كردم مي فكر داشتم_
 زد؟ پنهانكاري به دست سودابه به كمك براي و دانست غريبه مرا نامه آن

 :پرسيد و كرد باز نيمه را پلكهايش خودش، نامِ شنيدن با سودابه

 زدي؟ صدا مرا_

 مرا و كرد پنهان ازم را نامه آن موضوع و فرامرزي با تو اختالف سامان چرا گفتم مي قدسي مامان به داشتم فقط. جان سودابه نه_
 .دانست غريبه

 :گفت و داد تكيه پشتي به كرسي زير
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 هم تو به كه دادم قسمش ماندانا جانِ به. شوند باخبر جريان آن از مادرم و پدر حتي كس هيچ خواستم نمي كه بود من تقصير_
 بدبختي دانستم مي چه. افتي مي راه دنبالش و كني مي پيدا جيبش در را نامه آن دانستم مي كجا از ركسانا، ببخش مرا. نگويد چيزي
 .شد خواهم هم تا دو شما اختالف و گرفتاري باعث است، كم خودم

 را كار و داشت پي در را بعدي اشتباههاي اشتباه، آن. كردم عجله قضاوت در هم خودم. نبود گله من قصد. نكن ناراحت را خودت_
 .بكشد را غذا بعد شوي بيدار تو بود منتظر خانجون. بزن صورتت و سر به آبي شو بلند. كشاند اينجا به

 .دارد اي مزه چه كرسي منقل حرارت با خواب قدسي مامان داني نمي. بودم نشسته كرسي زير بود وقت خيلي_

 :گفت من به خطاب و شد بشاش قدسي گرفته چهره. زدند در كه بوديم انداخته را سفره تازه

 .ركسانا كن باز را در برو خودت تو. است سامان گمانم به_

 :گقت طعنه به خانجون كه برخاستم شتابي چنان با

 .زمين نخوري پا به دختر، چيه_

 را سامان كه تو شكستي، را دلش بدجوري ركسانا، نشو زده ذوق خود بي ": گفتم خود با و كردم آهسته قدم رسيديم، كه حياط به
 ". آيد نمي كوتاه سادگيها اين به شناسي مي

 طور آن را او هرگز. سامان بود خودش. دادم عبور بيرون به در الي از را منتظرم نگاه. لرزيد مي در بازكردن موقع در دستهايم
 .كند راشانه موهايش نكرده فرصت روز آن حتي رسيد مي نظر به. بودم نديده برآشفته و پريشان

 با و افتاد پايين چشمهايش پلك. شد تر عبوس عبوسش چهره. كنم باز رويش به را در من نداشت انتظار انگار. خورد جا ديدنم از
 :گفت سردي لحنِ

 .باشيد اينجا شما كردم نمي فكر_

 ". باش خودش مثِل نكن، التماسش ": درآمد صدا به قلبم

 :گفتم آميزي مالمت لحنِ با

 نديدي؟ مادرت همراه را ماندانا صبح مگر. هستم اينجا من دانستي نمي چطور. نزن حرف غريبه يك مثلِ من با_

 .مادرت منزل برگشتي دادي، قدسي مامان تحويل را ماندانا خيالم به اما ديدم، چرا_

 .باشم اش قدمي چند در خواهم مي باشد، تو پيش اگر حتي نيستم، جدا ام بچه از من_
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 :گفت تفاوتي بي لحنِ با

 .برويم بيايند زودتر بگو بهشان. آنها دنبال ام آمده من_

 .هست هم تو منتظر خانجون. هستند غذا سفره سر_

 .بخورند را ناهارشان تا كنم مي صبر جا همين. ممنون نه_

 :شنيدم سر پشت از را خانجون صداي

 .تو بيا كنم؟ مي صبر اينجا چه يعني مرد؟ بكش خجالت. جواب نشد كه ممنون_

 :گفت اي مؤدبانه لحنِ با و شد نمايان تلخي لبخند اش گرفته و خسته چهره در

 .ماكويي خانم سالم_

 كجايي؟ تو معلومه هيچ. خودمون محبت و مهر بي داماد سالم_

 .گرفتارم چقدر بينيد مي_

 من با قهري، زنت با. برو بري خواي مي جا هر بعد سفره، سر بيا. ندي توني نمي كه تو گرسنه شكم جوابِ ، باشي گرفتار چقدر هر_
 .نيستي قهر كه

 پناه آغوشش در و رساند او به را خود زده ذوق ماندانا. بست سر پشت را در و شد حياط وارد نيافت، اطاعت از غير به اي چاره
 .گرفت

 .آمدم نمي چشم به كه بودم اي شده فراموش و محو وجود. گرفت نمي تحويلم و داد نمي وجودم به اهميتي

 :گفت او به خطاب و پرسيد را خواهرش حالِ مهرباني با

 كه همين. كنند مي دستگيرش شود، آفتابي طرفها اين كه همين. است نظر تحت خانه. نيست نگراني جاي. نخور را چيز هيچ غصه_
 از خوش آب بگذارم است ممكن غير. خودمان منزلِ برگرديد توانيد مي راحت خيال با. كنند مي دستگيرش شود، آفتابي طرفها اين

 قدسي؟ مامان است چطور حالتان شما. برود پايين گلويش

 :داد پاسخ و كشيد آهي

 .دارد هايم بچه حالِ به بستگي من حالِ_
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 :گفت او براي غذا كشيدن حالِ در خانجون

 امونتي تا دو اين من«: گفتي مي بهم مأموريت، رفتي مي خودت قولِ به داشتي وقتي سحر، كله صبحِ برفي روز اون آيد مي يادت_
 ازم آي نمي چرا پس خب» .بديد تحويلم سالم و صحيح اونارو برگشتم كه روزي. باشين مواظبشون. شما دست سپردم عزيزمو هاي

 بگيري؟ پسشون

 مگر آورد؟ دوام شما پيش بيشتر روز يك مگر. دانيد مي بهتر خودتان را دليلش يكي، آن مورد در اما چشمم، روي دخترم قدم_
 وگرنه است، واجب برايم شما احترام ماكويي خانم برد؟ را آبرويم زنجان رفت عزيزش عموي پسر با نيفتاد راه من چشم از دور

 ما ي همه كه امروز بخصوص. نزنيم را حرفش اصالً بدهيد اجازه هم حاال. آنجاست او كه بگذارم جايي در قدم دوباره بود غيرممكن
 .ايم گذرانده را سختي روز و داريم نامساعدي روحي وضع

 مي آه گيره، مي آبغوره داره شب و روز. ره مي در تو واسه جونش دختر اين. ري مي در كوره از زود اينقدر چرا سامان، آقا بابا اي_
 كه كرده كبيره گناه مگه حاال. زنجان بره بيفته راه نداشت مرض كه كرد نمي پيدا پيرهنت جيبِ تو بشم فدايت ي نامه يه اگه كشه،

 و تَر تونه مي زنت از بهتر كسي چه خرابه، ت روحي وضع گي مي اگه. ته بچه مادر انگار نه انگار. افتاده چشمت از جوري اين دفه يه
 .خودم چشمِ رو قدمش. بمونه جا همين بذارش خواي مي ببر، تو امانتي خواي مي خودته، ميل حاال. بخوري غصه نذاره كنه خشكت

 :گفت و گذاشت پدرش زانوي روي به سر ماندانا

 .خودمون خونه بياد مامي بذار داري دوست منو اگه جون، بابا_

 :گفت و كشيد او سر بر كنان نوازش را دستش

 .نداري دوست مرا كه تو_

 .بود شده تنگ برات دلم هم خيلي. دارم دوست خيلي چرا_

 خودمان؟ خانه نيامدي ت عمه و قدسي مامان با پريشب چرا پس بود، شده تنگ برايم دلت و داشتي دوستم اگر_

 .ناهيد عمه منزلِ بريم مامانم با كه بمانم اونجا خواستم مي آخه_

 دوباره و كند داريوش نامِ به اي اشاره كوچكترين ماندانا بود كافي. پريد آشكارا ام چهره رنگ. بود رسيده سؤالش حساس نقطه به
 .بريزد هم به چيز همه

 :گفت بود مشخص هدفش كامالً كه اي سياستمدارانه لحنِ با سامان

 بود؟ خبر چه آنجا مگر. داشتي دوست بابات از بيشتر را رفتن مهماني بگو پس_
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 :داد پاسخ پرشوري لحنِ با و آمد هيجان به برد، ياد از را قرارهايش و قول ماندانا

 و بابك دايي هم پريدن، مي هوا به كردن مي ذوق بودن شده ها بچه مث جون شيرين و مامي آزيتا، خاله هم. گذشت خوش خيلي_
 ...داريوش عمو

 .برود بين از اثرش شايد تا داد قورت بود، پريده بيرون زبانش از اراده بي كه را اي كلمه

 :پرسيد داشت دهان در كه اي لقمه جويدن حالِ در سامان

 كردند؟ مي داشتند كار چه مگر_

 :افزود و شد مطلب بيان از دخترش پريشاني متوجه نبود، بردار دست سامان. خورد گره گلويش در صدا. رفت وا ماندانا

 كردند؟ مي كار چه بگو خب. بياورند در را ها بچه اداي بزرگترها وقتها بعضي دارد عيبي چه خب. نزدي بدي حرف كه تو_

 :گفت اي آهسته صداي با و افكند زير به سر. ورچيد لب ماندانا

 .نديدم رو داريوش عمو كه من. دونم نمي_

 :گفتم ماندانا به خطاب فرستادم مي بيرون گلويم بغض ميانِ از را صدايم زحمت به كه حالي در

 بدي كار دروغگويي گفتم بهت قبالً كه من. بگو را راستش. كرديم مي كار چه بگو خب نپرسيد، ازت بابات مگر شدي ساكت چرا_
 .است

 :داد پاسخ و دوخت صورتم به را اش مظلومانه نگاه

 مي جيغ شون همه هي. بودن نوشته چيزايي يه سياش و كثيف ديواراي رو كه اله سيف عمو منزل زيرزمين تو بوديم رفته همه خُب_
 مامي؟ نه مگه توس، يادگاري اون منه، يادگاري اين زدن، مي فرياد كردن مي اشاره ها نوشته اون به پريدن، مي هوا به. زدن

 :دادم تكان تأييد عالمت به را سر

 ديگر رامك فوت از بعد. نوشتيم مي يادگاري ديوارهايش روي بوديم كه بچه. گويي مي تو كه بود طور همين درست. عزيزم آره_
 قلبي عواطف و احساس به ربطي هيچ و است لذتبخش نيست، گناه كه كودكي خاطرات تجديد. بودم نگذاشته آنجا به قدم هرگز
. بگرديم يادگاريهايمان دنبال به اش گرفته دوده ديوارهاي روي و برويم زيرزمين آن به كه بود شيرين و آزيتا پيشنهاد اين. ندارد
 به راضي هم اولش از كه دلم عزيز داني مي خودت. بروي همراهشان خواست مي دلت تو كه بود آن خاطر به رفتم آنجا به من اگر

 .كنيم شان همراهي كه كردي وادارم هايت زاري و گريه با تو نبودم، مهماني آن به رفتن
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 :گفت ماندانا

 كه كردم گريه قدر اين زمين، زدم خودمو من اما. برين شما خونه، مونيم مي ماندانا و من گفت عزيز به مامي. بابا گه مي راست_
 باهاش. ديگه شهر يه رفته كه بودن گفته آخه اونجاست، داريوش عمو دونست نمي كه اون. بريم باهاشون شد راضي سوخت، دلش
 .ها نكني دعوا

 :گفت و توپيد او به خانجون

 تو. شدن بزرگ هم با بچگي از اينا. نيس گناه كه پسرعمو دخترعمو با زدن حرف ، عمو و عمه منزل رفتن كنه؟ دعوا چي واسه_
 پيرزن منِ. زندگيشونه از جزيي ها خاطره اون يادآوري. نوشتن يادگاري ديوارهاش رو. رفتن باال هم كولِ و سر از زيرزمين همين
 حسرت آه و كنه مي لذت از پر وجودمو همه از بيشتر كه چيزي اون آرم، مي چشمم جلو رو ها گذشته و بندم مي چشمامو وقتي

 با خلوت حياط تو بازي موشك قايم و لي لي چارگوش، جفتك. مه بچگي دوران شاديهاي كشه مي بيرون م سينه از گذشتنشو
 كه داشت مي برت خوف دفه صد كنن پيدات بيان تا كه سردابهايي و دالونها تو شدن قايم عموها، عمه دخترپسراي و عفت خواهرم

 و صفا اون ياد هي،. سوختي مي سك سك از قبل و دادي مي لو خودتو ترس از آخرشم. باال بره پات و دست از چيزي جونوري مبادا
 .بود زمانها اون هم هنوز كاش. بخير ها صميميت

 :گفت و كشيد آهي قدسي

_يعني رنگي، يك يعني بچگي. رود مي جلو به فقط بلكه. گردد برنمي عقب به زندگي كه افسوس. ماكويي خانم زديد مرا دل حرف 
 اين حاال اما رود، مي بين از اثرش گرم، بوسه يك و مهرآميز كالم يك با و ست آني حسادتها ها، كينه و بغض. صميميت و صفا

 و سنگي حد اين به تا شان قلب چرا پس هستند، ها بچه همان فطرت پست فرامرزي مثل آدمهايي بيني، مي دوروبرت كه آدمهايي
 گرفته؟ دلهايشان در را محبت و مهر جايِ دوختن ديگران منالِ و مال به چشم نفرت، و كينه چرا شده؟ تزوير و پرريا

 :گفت و زد كنار را غذا خالي بشقابِ سامان

 اعتماد شود نمي كس هيچ به. نيستند يكي هم با و زنند مي ساز يك كدام هر زبانها و ها قلب ديگر حاال. است طبيعت رسم اين_
 از و بمانيم توانيم نمي اگر خواهم مي معذرت. بود لذيذ و خوشمزه هميشه مثلِ. ماكويي خانم نكند درد شما دست. كس هيچ به كرد،

خانه برگرديم زودتر بايد ببندد، را ساكت قدسي مامان بده بيار بردار را لباسهايت ماندانا شو بلند بياييم، در ناهار خجالت. 

 :پرسيد و كرد بغض ماندانا

 .آم نمي منم نياد، اون اگه ببنده؟ ساكشو اونم چي؟ مامي پس_

 :كشيد فرياد گوشخراشي صداي با
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 گفتم؟ چي نشنيدي مگر. شو بلند گفتم بهت_

 :فرستاد بيرون گلو از را صدايش فشار با و افتاد گريه به

 كني؟ نمي دعوا باهاش گفتي كه تو_

 هايش خاطره تجديد و است خوش آنجا در كه جايي همان به گردد برمي او. نخور را مادرت غصه كردم؟ دعوا باهاش من مگر_
 .لذتبخش

 :پرداخت مالمتش به قدسي

 .دور بينداز را گانه بچه حرفهاي اين. را زنت نه بده، آزار را خودت نه جهت بي و باش منطقي كم يك سامان؟ كردي شروع تو باز_

 :گفت و برخاست تندي حركت با. كند تمام را اش جمله نداد فرصت

 بهتان زياد ماندانا. ممنون تان پذيرايي از. ماكويي خانم ببخشيد مرا. بياييد زودتر كنيد، حاضر را ها بچه. هستم منتظرتان در دم من_
 .باشد نداشته برايتان زحمتي اين از بعد كنم مي سعي. داده زحمت

 براي گوشهايش. نداشت ثمري بحث اين ادامه. برسد انفجار حد به بود نمانده چيزي. شد مي افزوده خشمش شدت بر لحظه هر
 .هميشه براي ام داده دست از را او هميشه براي داشتم يقين بار اين. كور اشكهايم ديدن براي ديدگانش و بود كَر حرفهايم شنيدن
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 باز دهان و گشودم طرفش به را دستهايم.زد جانم به خانه،آتيش از خروج ي لحظه در ماندانا اشك از مملو ديدگان نگاه آخرين
 )كنند،برگرد جدا ازم را تو ماندانا،نه،نگذار نه(بزنم فرياد تا كردم

 :گفت و گذاشت دهانم روي دست موقع به خانجون اما

 در طرف به.داره دوست شو بچه داري،اونم دوستش تو كه قدر همون.پدرشه نوبت بود،حاال تو پيش روز چند.نيار در تو صدا- 
 دلم در را ديدنش دوباره حسرت و شدند بعدي ي كوچه داخل اميدم از خالي نگاه مقابل در كنم،ولي تماشايشان دور از دويدم،تا

 .گذشتند باقي

 ميان از نامفهم گريهام هاي ميانهاي در را كلمات و كردم صورتم حايل را نشستم،دستهايم حيات به رو ي پله تنها روي بر در پشت
 :فرستادم بيرون لبهايم
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 ميدانم،ميدانم كنم؟من چه تو بي اين از زندگيم،بعد ي دلم،همه چي؟عزيز ببينم را تو نگذرد ديگر پدرت اگر.ماندانا،كجا رفتي كجا- 
 .است من با لجبازي كارها اين از تو هدف كه سامان

 :گفت مالمتي پر لحن با و ايستاد قدميام چند در خانجون

 كدوم آخرش ببينم.بكنين،مختارين ميخواهين تا دو شما غلطي هر حاال.حقته باشه لجبازي هم اگه.بذار ميخواي چي هر اسمشو- 
 .موندم حيرون كارتون تو ديگه كه من ميشين برنده يكيتون

 :افزود و داد قرار مخاطب را خود سپس

 ميري ميفتي راه شوهرت دنبال داري چي واسه آخه گفتي دختره اين به كه اول روز همون مگه.بگير خون عاليه،خفه اي- 
 زمين زير تو بره سفر،بعد بره سابقش نامزد با..بكنه ميخواد دلش كاري هر بذار كن ،ولش..بده حاال كه داد حرفت به زنجان،گوش

 .مياره در پدرمو داره كه نامهربانم شوهر اين از امون كه بده سر ناله و اه پسر همون گوش عموش،تو ي خونه

 :گفتم و آوردم در او سر رو دليام و دق

 سرم حرفها اين ديگه.مقصرم من فقط انگار.شنيدم مالمت همه از بس كه مردم.نزنيد كوفت سر بهم اينقدر خدا به را شما- 
 .است محال تو بدون كشيدن نفس.كجايي دلم ماندانا،عزيز..نميشود

 :گفت خونسردي با

 شايدم كه نميرسه عقلت مگه.نكن هاش بچه و قدسي نماي انگشت خودتو نشين اينجا خود بي.ميترسوني رو كي.نكش نفس خوب- 
 دلتو بدجور كه ميشه خنك دلش و ميخنده اشكات به داره هم ت غيرت شوهر اون البد.ميكنن نگات پنجره پشت از دارن االن

 .سوزونده

 و كرد غافلگيرم پله اولين روي.دويدم باال ي طبقه هاي پله طرف به و برخاستم شتاب كشتم،با گلويم در را بغض جمله اين شنيدن با
 :گفت

 پاشهاي و ريخت اول.داريم كار تا هزار كه پائين بيا.بگير آبغوره بيفت گوشه يه باال اون برو نگير راتو خود ميري؟بي كجا داري هي- 
 .برسم ديگه كارهاي به منم بشور،تا رو ظرفها كن،بعدش جمع رو شوهرت قوم

 را سفره اشكهايم با.باشم داشته را خوردن غصه و كردم فكر فرصت كمتر تا كند گرم كار به را سرم كه است اين هدفش دانستم مي
 خانجون فرياد شكست،صداي افتاد دستم از كه ليوان.شدم ظرفها شستن سرگرم حوصلگي بي با.نميرفت كار به دستم.دادم شستشو

 :رفت هوا به بود چركهايش رخت شستن سرگرم كه
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 خورد هم تره واست حاال كه نشناس نمك ي مستوره و محرمو شودي،اون عادت بد شوهرت ي خونه ميكني؟تو داري كار چي- 
 چيزايي اون شودي چلفتي پا و دست.نمياد بر ازت كاري هيچ ديگه حاال.بودن خدمتت در سينه به دست ساعته چهار و بيست نميكنن

 .رفته يادت از گرفتي ياد مادرت ي خونه توي كه هم

 :گفتم شرمندگي با

 .افتاد كه شد چطور نفهميدم ببخشيد،اصال خانجون واي- 

 .بشورمشون خودم كور،بذار نشكستي،چشمم رو ش بقيه كنار،تا برو ٔيا.ديگه نباشه،همينه كار به حواست وقتي.ميفهميدي نبيدم- 

 :افزود و افكند آلودم خون انگشت به نگاهي سپس

 بياد،هم بند خونش هم كه روش بزن بيار در رو دواقرمز گنجه تو از برو بدو.تري سنگين نكني كار تو.بريدي كه دستتم انگشت- 
 .بگيري آروم بلكه بخواب كرسي زير بگير بعدم.نكنه چرك

 - :گفتم ميرفتم داروها ي گنجه طرف با كه حالي در

 ام؟ وابسته دخترمان و او به حد چه تا نميكند درك نميفهمد،چرا سامان خانجون،چرا چرا

 :پرسيد و گذشت زخميام انگشت روي بر را آن و كرد مركوكرم به آغشته را آمد،پنبه دنبالم به

 خوابيدي؟ مسافرخونه زنجان،تو توي شب يه تو ميدونه ركسانا،اون ببينم- 

 .كشيد طول روز دو سفرم كه نميداند را موضوع اين كس هيچ شما از غير.بگوييد بهش چيزي خانجون،مبادا واي- 

 كه برگشتي شب رفتي صبح تو ميكنه فكر اون تازه.ميكنه جدا تنت از سرتو كه بفهمه عقل،اگه بي ي دختره لعنت،آخه شيطون بر- 
 غريبه مرد يه با زنت شب يه بگه بهش چي مسافرخونه اون اگه ميدونه خدا.بدونه رو ش بقيه اينكه به كرده،واي پا به رو قشقرق اين
 .ميكشدت ميفهمي كشدت مي.بشه جلودارش بتونه گرفت،كسي اتاق اينجا اومد

 :گفتم درماندگي و عجز نهايت در

 از نميتوانستيم جوري بود،هيچ شب زنجان رسيديم وقتي.مانديم راه توي روز آن ظهر از بعد تا.بود بسته كردم؟راه كار چه من مگر- 
 اتاق تا دو است،آنجا ابرومندي نيست،جاي خانه مسافر مقدم بگرديم،هتل دنبالش شديم ناچار.بگيريم را سامان سراغ كسي

 خوابيد؟ نميشد كه كوچه توي.بكنيم ميتوانستيم كار چه اين از غير.گرفتيم

 :گفت و افكند باال شانه تمسخر حالت ورچيد،به لب
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 يكي اين كه كن شكر رو نكردي؟خدا كه بكني ميتونستي كار چي ديگه.بزن خودش به رو حرفها اين داري جرات ميگي؟اگه راست- 
 يكي اين بود خوش دلم.ميشم ديونه دستت از دارم ديگه كه بخواب بگير بخور مسكن قرص يه برو حاال.نرسيده گوشش به هنوز
 .تره عقل بي همشون از ميبينم داره،حاال حسابي و درست عقل ام نوه

 :گفتم التماس با

 .برسانيد سامان گوش به را موضوع اين مبادا خدا به را شما- 

 من.آب رو ميريزه شو ننه ي پته ببينه باباشو تا كه دخترتم من خيالت به.نميبندن دستمال نميكنه درد كه سري.خوش دلت بابا برو
 خدا.گذاشتي روش ديگه كار يه بكني واسم كار يه امدي.بشورم رو رختها و ظرفها بعد كنم جمع رو شيشهها خرده مطبخ تو ميرم

 .باشم نوهام دست عصاي بايد پيرزن من دستشونه،اما عصاي شون نوه بده،مردم شانس

 :گفتم رنجش به آميخته لحني با

 براي زحمت از غير به ماندنم ببينم،اينجا را ماندانا بگذارد سامان است ممكن غير ديگر مطمئنم كه حاال.مادرم منزل ميگردم بر من- 
 .ندارد ثمري شما

 :گفت و شد مهربان صدايش لحن

 غصه طاقت ميدوني خودت.منه چشم تخم رو تو جاي.بياي خودت به كمي يه بلكه ميزنم رو حرفها اين برخورد؟من شد،بهت چي- 
 هاتو غصه كه طوبي ي خونه برگردي ميخواي.نميشه سرت حساب حرف كه لجبازي و دنده يك اونقدر كه كنم چه ندارم،ولي هاتو

 .بياد جا حالت بزن،بلكه چرتي يه برو داره؟حاال بفبختي كم خودش اون بيچاره؟آخه زن اون دلم تو بريزي

 آرزوهايم غلتان مرواريد ي رشته.سياهم بخت تاريكي و سياهي شد،به تاريك اطرافم كردم،دنياي پنهان لحاف زير كه را سرم
 .ميكرد مالشان لگد و ميگذاشت آاش پراكنده دانههاي روي بر پا سامان.بود گسته

 .پريدم خواب از خانجون دست تكان با بعد روز صبح.برد خوابم خرهٔباال تا رفتم كلنجار خودم با ساعتي چند

 :پرسيدم و كشيدم اي دادم،خميازه كش را خستهام بدن.ميخوابي چقدر ركسانا شو بلند- 

 است؟ چند ساعت مگر- 

 .صبح شيش- 

 بودم؟ خواب من حاال تا غروب ديروز از صبح؟يعني شيش- 

 .برد خوابت صبح تا غصه خانوما،،از خانم بله- 
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 .بزنم زنگ آزيتا به ديشب بود شد،قرار بد خيلي- 

 .كن دم رو اومد،چايي جوش كه سماور آب.نونوايي ميرم دارم خبره،من چه اونجا ببين بزن زنگ بهش ندارد،امشب عيبي- 

 .نانوايي ميروم خودم من نكشيد زحمت شما- 

 :پرسيد طعنه به و زد كمر به دست

 خبرچين؟ ي مستوره سراغ بري ميخواي چيه؟باز- 

 .آنجاست دلم خانجون كنم چه- 

 .كنم بيدارت م شا واسه نيومد دلم ميره،ديشب ضعف داره دلم كه برو شو حاضر زودتر پاشو پس- 

 ميساخت،اما دلپذير را ميوزيد،پيادروي كه ماليمي بود،نسيم شده كاسته هوا سرماي آمدم،از بيرون خانه از و شدم حاضر عجله با
 گرمي قلبم گرمايش،به نه و ميداد نشان را خود وجودم انجماد در سرمايش نه.سرد يا باشد گرم هوا ميكرد فرقي چه من براي

 .ميبخشيد

 .داد تكان دست طرفم به و ديد مرا دور بود،از ايستاده صاف اوايل مستوره

 بگيرم؟ واستون نون تا چند -:پرسيد و كرد رسيدم،سالم كه نزديكش به

 است؟ چطور ماندانا.تا ده- 

 بتونه بلكه تا كشت خودشو بزرگ خانم بيچاره.كنيم كار چي باهاش نميدونستيم.بوديم كالفه مون همه.ميكرد تابي بي خيلي ديشب- 
 .بگيرم نون بدبختمون خود واسه فقط كه اينه واسه اينجام من ميبين كه النام.مياومد بر ش عهده از مگه كنه،اما آرومش

 :پرسيدم اضطراب و دلهره با آميخته تعجبي با

 هستن؟ كجا چي؟بقيه يعني بدبخت خود- 

 يه مبادا كه بزاره تنها اينجا رو اونا ترسه داره،مي كار اونجا روز سه دو چون گفت مي.برد خودش با هم رو زنجان،بقيه رفت آقا- 
 .كنه پا به شري سراغشون،يه بياد فرامرزي آقاي دفعه

 :كرد جلب سويم به را همه توجه مانندم فرياد صداي

 چرا؟ برد؟آخر خودش با هم را ماندانا يعني- 
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 بفرست رو بچه اين اقالً گفت پسرش به كه بس كشت خودشو بزرگ خانم بيچاره.بذاره تنها اينجا اونو كه آره،نميتونست خوب- 
 .ببينه خواب تو شو بچه ديگه مگه- :داد جوابشو آقا.ميزنم حرف اين كه جون خانم ببخشين منو مادرش،ولي پيش

 :پرسيدم ميداد شو شسته را هايم گونه اشك سيالب كه حالي در

 رفتند؟ موقع چه- 

 مادرش از اونو دارن نميفهميد بود،اصال باباش شونههاي روي سرش ماندانا.بودن خواب هنوز ها بچه طفلكي.پيش ساعت يه همين- 
 .معصوم دختر اون دل و شما دل واسه بميرم.ميكنن جدا

 :نبود ميرسيد گوش به عميقي چاه ته از كه ضعيفي ي ناله به شباهت بي صدايم

 برگرداند؟ موقع چه ميكني فكر- 

 .ظهر از بعد شنبه يا صبح جمعه يا نيست معلوم- 

 بمانند؟ است قرار كجا نفهميدي.بيارم طاقت جوري چه.كنم كار چي موقع آن تا من پس.دير اينقدر چرا من خداي واي- 

 فرامزري آقاي گوش به مبادا كه هستيم كجا ما نگين كسي به سپرد محرم،اما به داد هم رو تلفنش شماره.گفت را هتلي اسم آقا- 
 .سراغشون برسه،بره

 بود؟ چي هتل اسم بياد يادت كن سعي- 

 بود؟ چي خانم خاله فخري بيامرز خدا شوهر فاميل يادتونه بمونه،شما يادم چيزا اين ندارم سواد كه جون،من خانم اي- 

 :گفتم لرزاني صداي با و كردم احساس سينه درون را قلبم ريختن فرو صداي

 .مقدم آقاي- 

 .افتاد يادم حاال.بود همين شبيه اسمي خودش،يه- 

 :ناليدم لب زير

 .تازه بدبختي يك هم اين- 

 .دويدم نفس يك را خانه تا بازگشت راه و گرفتم مستوره دست از را نان ي سفره

 :پرسيد نگراني با و خورد يكه پريشانم حال و آشفته ظاهر ديدن با خانجون
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 شده؟ خبر چه باز چيه- 

 .برگردند كي نيست معلوم.بردند خودشان با هم را ماندانا.زنجان رفتند همه آنها- 

 .نداره خوردن غصه ديگه اينكه.ميگردند بر و ميخورند هوايي يه.داره عيبي چه خوب- 

 .من به سپردنش نميبردند،مي خودشان با را او داشت عيبي چه ندارم،آخر را طاقتش من- 

 رو منظورش تو يعني)شما گردن بيفته ماندانا زحمت نميزارم ديگه(گفت بهم رفتن موقع رفته يادت اينكه مثل.داشته عيب البد- 
 .باش خيالش بفهمونه،بي بهت اينجور خواست نفهميدي؟مي

 .نيست انصاف اين نه نه،خاجون- 

 كشيده كه رو لشگري اين حاال.بدتره بدي نشون صبر بي كني،خودتو قراري بي چي هر.افتاده لج سر حاال دختر،اون كني تحمل بايد
 .نيست خونه مسافر كه بده؟اداره جاشون ميخواد كجا اونجا برده خودش با

 :گفت و داد تكان ٔسو آن و اين به را سرش وار گهواره تأسف با.مقدم هتل- 

 خودشو يكي يكي كردي كه اشتباهاتي.نميمونه ابر پشت گفتم؟ماه بهت چي غروب ديروز مياد ركسانا،يادت برسه دادت به خدا- 
 با و نشستم كرسي روي.ميبيني گوشتم پشت ديدي رو ماندانا اگه ديگه موقع اون.مياره در روزگارت از دمار بفهمه ميده،اگه نشون
 :گفتم اي ملتمسانه لحن

 نميتوانم جوري هيچ مانديم،ديگر آنجا را شب ما بفهمد و بياره در رو قضيه توي ته هتل توي سامان اگه.خانجون برسيد دادم به- 
 .باشم داشته را آاش خانه به بازگشت به اميد

 ميشناسه؟ رو تو هتل صاحب مگه- 

 برده شكش اگر و است پيله بد سامان چون.نباشم نگران نميتوانم باز ميرفتم،ولي آنجا به كه بود باري اولين نه،چون كه ظاهرأ- 
 ميايد پيش جرياني شود،باز بهتر كمي يك اوضاع ميخواهد تا هميشه شانسم،چون بد خيلي من.نيست كن نرسد،ولن هدف به باشد،تا

 .ميكند بدترش و

 . ركسانا زاره كارت بگذره،وگرنه خير به بار اين كه كن دعا برو پس- 
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 عطر بوي ديگر كه اكنون.شدم مادرم منزل به رفتن ي آماده و دادم جا ساك داخل را خانجون،وسايلم كنجكاو ديدگان مقابل در
 .نداشت ثمري آنجا در بود،ماندنم دور من از فرسنگها او و نميرسيد مشام به متريام چند دا ماندانا نفسهاي

 من از تا برده ماموريتش محل به خود با را ماندانا سامان ميفهميد عزيز وقتي.بشنوم را صدايش نه و بگيرم ازش خبري ميتوانستم نه
 پناهگاهم نميرفتم،پس آنجا اگر بخورد،ولي هم مرا ي غصه ،بايد بود كم ش بدبختي خانجون قول ميشد؟به حالي چه كند دورش

 .كشيد پر مهربانش دستهاي و گرم آغوش هواي به بگيرم؟دلم آرام ميتوانستم كجا و بود كجا

 :پرسيد و زد زانو كنارم خانجون

 ميكني؟ كار چي داري- 

 .ميشويد راحت من دست از روزي چند يك.ميبندم رو ساكم دارم- 

 :گفت و گرفت دستم از را كرده تا پيراهن

 ديدي وقت بشه؟يه چي كه بدي غصه هم رو طوبي اونجا بري.ميگرفتي دلم به زدم،نبايد حرفي يه جات،من سر نكرده،بشين الزم- 
 .برگشتن زنجان از اونا شب فردا يا امشب

 هم آزيتا كه حاال خصوص ميخورم،به غصه كمتر و است گرم سرم باشم كه آنجا.ميدهيد خبر بهم و ميفهميد شما برگرداند وقت هر- 
 كه ماندم ميان اين در من.است بسته رويم به پيش و پس راه گرفته،انگار خيلي دلم.كنم دلم درد خواهرم با ميتوانم است،القل تهران

 .بابك و عزيز آنجا و داد خواهم آزار را شما باشم كه اينجا.بكنم بايد كار چه

 ..ميگيره دلم نباشي كه كردم،وقتي عادت بهت من..ميده آزارم بيشتر نبودنت- 

 .ببرم خودم با هم را شما بايد شده جور هر پس- 

 ...اونجا ميام ميشم پا فردا گرفت،خودم دلم اگه.برو نميام،تو من.بدم بهش ساماني و سر يه اومدم چي؟تازه خودم زندگي خونه- 

 :گفتم اي سياستمدارانه لحن با

 .كنيم خبرتان بتوانيم تا نداريد هم تلفن.شود الزم آنجا وجودتان است ممكن نميگويم،اما بهتان چيزي االن- 

 :پرسيد تعجب با و شد تحريك ش كنجكاوي حس

 كني؟ راهيم كه ميزني گول منو خبري؟داري چه مثال- 

 :گفت و آمد،برخاست هيجان به.ميفهميد ندارم،بعدا خيالي همچين بخدا،اصال نه- 
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 خبر؟ چه طوبي ي خونه ميگم خودم به اونجا،هي ميمونه نيام،دلم باهات اگه- 

 اومد يكي يه نرسيده راه از دفعه اون مثل اگه كه كنم جور جمع هم كم تو،يه بيارم بردارم بند رو از رو رختها كن صبر پس
 .نشيم سراغمون،غافلگير

 كنم؟چطور؟االن تحمل را خالياش جاي ميتوانستم چطور.بود كشيده پردههايش كه دوختم ماندانا پنجره به را زدهام حسرت نگاه
 بيدار عزيز يا خانجون منزل در وقت هر كه همانطور بسا چه.ميكند گريه دارد و شده بيدار ميكرد؟البد كار چه بود؟داشت كجا

 غصه كمتر و شود گرم سپيده با بازي به سرش كند ميگيرد،خدا مرا ي بهانه دارد هم ميگرفت،حاال را پدرش ي ميشد،بهانه
 :گفت و گذاشت شانهام روي به دست.بخوره

 رو آدميزاد جون تا مرغ جون از گرفتن دورشو نازكش تا سه.خوشه و خوب االن باشه راحت خيالت.اونجا رفت حواست تو كه باز
 واسه باشه آوري جمع بقيه.تو آوردم رو رختها.شودي استخوان و پوست يه كه بخور خودتو ي غصه تو.ميكنن حاضر براش

 .حاضرم بريم،من بيا.برگشتن

 كنارم در كه خانجون.گرفت دلم و آوردم ياد به ش سواري اتوبوس روز اولين در را ماندانا شوق و شديم،شور كه اتوبوس سوار
 :گفت و كشيد بود،آهي نشسته

 باباشه،سرشو ماشين سوار آلنه.بود آورده در پر شد،انگار اتوبوس سوار اول ي دفعه وقتي ميكرد ذوقي چه بخير،بچهام يادش- 
 عاقبت نيست معلوم كه بدبخت ي سپيده پيش بذار دلشو بايد.ميبينه مادرشو خواب خوابيده،داره قدسي ي شونه روي گذاشته
 .ميرسه كجا به مادرش پدر بي باباي اون با كارش

 و شوند اه تا نشاندم سينهام روي بر را بردم،حسرتهايم فرو را بغضم.بود مرطوب سويش كم كردم،ديدگان نگاهش كه چشمي زير
 .شديم رسيديم،پياده كه را شميران پيچ به.آيند فرياد به

 :گفت گرفتم دستش از كه را ساك

 زندگيت،تا سر برگردي زودتر تو الهي.ميريم خونه اون خونه،به اين از ميبنديم مونو ساك ميان در روز يه.سرگردان كليه شديم- 
 ...خوشبخته م متري چند تو م كرده عزيز ي نوه كه باشه راحت خيالم و بگيره آروم خودم خونه تو منم دل

 :پرسيد نگراني با و ماند خيره پريدهام رنگ چهره و آشفته روي و سر به ش زده بهت نگاه.نداشت را ديدنمان انتظار عزيز

 كجاست؟ ماندانا ركسانا؟پس شده چيزي- 

 .بود كافي م رسوايي براي پاسخ موقع در صدايم گرفتگي گرچه.ميشد فراموشش مكان و زمان موقعيت هميشه كه اشكهايم به لعنت

 .زنجان رفته پدرش با- 
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 بشود؟ چه كه آنجا برده كشانده اينجا از را بسته زبون ي بچه راه همه چي؟اين براي انجام

 .هستند همراهشان هم سپيده و سودابه و قدسي.نيستند كه تنها- 

 .بود ديگران اسرار كردن فاش و گري افشا آماده هميشه مثل.نداد من به را پاسخ فرصت خانجون

 چايي يه.مياد باهامون غصه و غم ميريم كه جا هر.ببينيم مون زندگي تو خوش روز يك حتي نبايد كه نوشته ما طالع طوبي،تو بابا اي- 
 پسر اين.ما روزگار به چي چه اومده بيچاره سودابه سر به چي بدوني كه ميكنم تعريف واست بعد شه گرم بدنم كه بخرم بده

 فوري،بدون تا بياري سامان جلوي اسمشو كافيه فقط.ركسانا زندگي رو افتاده بختك شده بدونه خودش اينكه بدون هم داريوش
 .ميكرد كم مادرم سوالهاي به پاسخ براي مرا زحمت و بود شده گرم خانجون ي چانه.كنه قاطي معطلي

 :گفتم و رفتم آشپزخانه به آزيتا دنبال به

 يا شيري بگو تو اول.بگيرم تماس باهات نتونستم كه افتاد اتفاقهايي چه كه ميكنم تعريف برايت شدم،بعدا گرفتار خيلي ديروز- 
 .روباه

 .زدم حرف باهاش كوچه تو كشيدم رو شيرين اول.شد جور چيز همه راحت شير،خيلي كه است معلوم- 

 :پرسيدم و آمدن هيجان به

 بود؟ گفت،راضي چي خوب- 

 و صبوري ي بسته،نتيجه خواستگارهايش روي به را خانه در و نشسته بابك پاي به كه طوالني مدت اين از خداشه،بعد از طفلكي آن- 
 پيچ شديم،آمديم اتوبوس سوار باهم تايي سه زدم،بعد صدا را شدم،بابك مطمئن شيرين از كه همين.ببيند را انتظارش

 فضول من كند،بعد مهمان فالوده را ما كه انداختيم بابك گردن خالي نشستيم،جات باالش طبقه بلبل،تو و گًل كافه شميران،رفتيم
 نطقش سر.ماست خجالتي برادر اين انگار نه انگار.ميزنند هم به حرفهايي چه عاشق ي رندهپ تا دو اين ببينم تا روبرويشان نشستم

 و نرفتم رو كردم،از پرويي م،ولي زيادي آنجا ديگر كه دانستم مي.نبود خبري آمدن،اصال بند شدن،زبان پته،سرخ تته از.بود شده باز
 :گفت بابك.انداخت گًل صحبتشان.ماندم

 نيست،قسم خانواده دو روابط بهبود به اميدي هيچ ديگر كه فهميدم و خورد بهم هم ركسانا نامزدي ها،وقتي اتفاق آن از بعد- 
 شد،كابوس كابوس به بودي،تبديل تو پايانش و آغاز كه بودم،رويايي كشيده آينده براي كه نقشههايي.نگيرم زن هرگز كه خوردم

 .باشم داشته انتظارم پايان به اميدي آنكه ماندم،بي وفادار بودم داده خودم به كه قولي به من.آرزوهايم رفتن بعد بر

 :گفت شيرين

 .نروم خانواده فشار بار زير و نكنم شوهر هرگز خوردم قسم شدم اميد ناا ازت همينطور،وقتي هم من- 
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 :گفت بابك.رسيد آينده مورد در صحبت به شد،نوبت تمام كه دلها درد

 پر و بال زير دادم قول پدرم به من.نگفتيم اول از چرا كه نكنيم مالمت را همديگر بعدا كه بزنيم االن داريم حرفي است،هر بهتر- 
 آن.آگاهي ما خانوادگي وضعيت از و نيستي غريبه نگذارم،تو تنها دارد نياز بهم كه زماني تا را مادرم و بگيرم را خواهرهايم برادر
 مجسم را روزي روياهايم در هميشه پدرم و رامك فوت از قبل.مان، كسب محل تنها و ماست ي همه به متعلق آمدش در و دكان

 من.كرده فرق وضع حاال تو،ولي و باشم من فقط آنجا كه نقلي كوچيك ي خونه يه ببرم خودم با و بگيرم را دستت بتوانم كه ميكردم
 كني قبول و بشوي زنم حاضري شرايط اين با تو.بمانم كنارشان در بايد باشند داشته نياز بهم وقتي تا.كنم رها را م خانواده نميتوانم

 آنجا؟ بيايي

 :داد پاسخ اطمينان با انتظارمان خالف بر او بودم،اما جوابش نگران و داشتم دلشوره بابك مثل هم من

 ضعيف نور سوي كور حتي كه زماني. ميگيرد تمسخر باد به را پردازيهايمان خيال و تصورات و است نيست،واقعيت رويا زندگي- 
 آفتاب نور كه حاال.ماندم است،منتظرت بيهوده انتظارم ميدانستم اينكه وجود نميتاباند،با اميدم ناا قلب به نوري سوخته نيم شمع يك

 :شاعر قول به.نكنم قبول دارد دليلي چه پس توست و من زندگي روي به تابش ي آماده خوشبختي درخشان

 .منزلم باشد خاك روي به اگر خوشدلم من مني با تو كه كجا هر- 

 ي چهره خوشبختي از اي حاله لحظه آن در ميكرد،اما دريغ بابك زندگي به را نورش خورشيد،تابش طاليي انوار بود وقت خيلي- 
 بار سالگي نوزده در خرده گره ابرووني و خسته ي چهره با كه بود؟بابكي بابك اين يعني.بود گرفته ميان در را خندانش و بشاش

 ات زندگي در كه ميدانم.ركسانا كنيم كمكش ميكرد؟بايد حمل نحيفش شانههاي روي بر را نفري شيش ي خانواده يك مسئوليت
 اين در كس هيچ سامان و خودت از غير به.بگذرد ميان در باهام را تو مشكالت كردم وادار را بابك مراجعت راه در.داري مشكل
 رفتي افتادي راه داريوش با شنيدم وقتي.باختيد دو ببنديد،هر را برگشت راه لجبازي و لج با و كنيد بچگي اگر.نيست مقصر مورد

 كه نيست اين كار خيانت شوهر يك با مبارزه بود،راه كرده خيانت بهت او اگر عقل،حتي بي دختر آخر.ميشودم ديوانه زنجان،داشتم
 به روزها اين ميدانم بزنم،هان كفت سر بهت نميخواهم.بريزي را او و خودت آبروي و بزني ش تعقيب به دست سابقت نامزد با

 از سامان حساسيت وقتي تا و بكش خط را داريوش نكن،دور بدتر اين از را وضع اي،ولي شنيده مالمت طرف هر از كافي ي اندازه
 زنجان؟ برد خودش با و گرفت ازت را ماندانا كه شد چي.باش ناداشته برخورد باهاش نرفته،جايي بين

 ي همه اينكه از بعد.داشت ادامه ظهر از بعد تا و شد شروع خانجون منزل به رسيدن ي لحظه همان از.بود مجرايي پر روز ديروز- 
 :گفت شدم ساكت و دادم شرح برايش را ماجرا

 دخترت و خودت كاريهاي خراب اين با.نميشدي ماندانا اصرار تسليم داد؟كاش دستت كار ناهيد عمه مهماني همان ديدي حاال- 
 جرقه خاكستر زير آتيش آن ميگذار؟نكند دلت تو چي ركسانا بگو را راستش.شده حساس بدجوري سامان.نيست آشتي به فرجي

 كرده؟ ت هوايي و زده قلبت در اي
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 :گفتم دلخوري با و كشيدم هم در ابرو

 و احساسات به ربطي نوجوانيام و كودكي شيرين خاطرات دام،تجديد دوست را سامان من.بزني را حرفها اين كه است بعيد تو از- 
 وقتي بودم،حتي داريوش عاشق آوردند،هنوز بيرون انگشتم از را نامزدي ي حلقه زور به كه موقع همان چند هر.ندارد م قلبي عواطف
 مقصر شهروز خطاي و رامك مرگ جريان در را او و بود عشقش از مالمال ،قلبم نياورم را اسمش هرگز ديگر كه داد قسمم آقاجان

 آزيتا،خيلي بود مشكلي كار.كنم بيرون سرم از را فكرش بايد كه كردم تلقين خودم به و دادم قضا به تن اين وجود با.نميدانستم
 بار اولين.بود نخشكيده داريوش به احساساتم ريشههاي تمام هم هنوز محيط آن از شدن دور و خانه كردن عوض با بود،حتي مشكل

 دوباره وقتي بعد سال ماه مرداد تظاهرات در ،اما گفتم او به هم را اين دارم رد جواب بهش كرد،وقتي خواستگاري ازم سامان كه
 .دادم مثبت جواب ش خواستگاري به اطمينان با همين خاطر بود،به قبليام احساس از عاري قلبم ديديم،ديگر را همديگر

 داري؟ اطمينان سامان به احساست به نسبت حد چه تا حاال خوب- 

 .ميمانم وفادار دادم بهش كه قولي و بستم او با كه عهدي به بكشد جدايي به كارمان اگر حتي كه حد آن به تا- 

 .نبازي مفت و كني جلب را اطمينانش تا كن تالش پس- 

 .گرفتند تصميمي چه بابك و شيرين خرهٔباال نگفتي- 

 ميگفت و ميريخت شوق اشك.شد حالي چه عزيز ببيني تا نبودي كه حيف.گذاشت ميان در مادر با را موضوع بابك ديشب همان-- 
 حرفي اگر كند صحبت مادرش و پدر با هم شيرين شد قرار.شود عروسش شيرين كه بوده اين آرزويش هميشه حادثه آن از قبل

 .ش خواستگاري برويم شب فردا نداشتند

 :گفتم حسرت با

 .بيام نميتوانم كه من- 

 .نميگذارم من.بخواهي خودت هم اگر حتي.بيايي نبايد كه است معلوم خوب- 
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 دانست نمي عزيز نداشت؟طفلكي عمقي و بود لبخند از نقشي فقط لبخندهايم باشم؟چرا شريك ديگران شادي در توانستم نمي چرا
 و افسرده چهره به نگاهش كه همين اما ساخت، مي بارور دلش در را اميد هاي جوانه بابك به نگاهش. غمگين يا باشد شاد بايد

 .كرد مي آبياري را ديدگانش خشكيده چشمه اشك با افتاد، مي من محزون
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 سرخانه معلم كه تكاليفي انجام به پشتكار با ، يادگيري از محروميت سالهاي جبرانِ براي او و بود پهن اتاق وسط رودابه مشقِ دفترِ
 .پرداخت مي داد، مي اش

 .سازد پنهان تفاوتي، بي پرده پشت در را اش شادي و سرور كوشيد مي و بود تودار هميشه مثل بابك

 بابك و عزيز به شود گفته خواستگاري مراسم در بايد كه حرفهايي كردن ديكته سرگرم گاه و داد مي فرمان رفت مي راه خانجون
 .شد مي

 دختر ، فراوونه كه چيزي. نيس سوزي دهن آشِ نشين، هول. شين مي پشيمون بعدا وگرنه نكنين، قبول گفتن چه هر نديد، وا - 
 .كنار ذارمش مي شورم مي كرد بيجا دخالت عفت اگه. خودم عهده به بذارينش اصال.كماله با و رو برو خوش

 .شد مي آبروريزي شب آن وگرنه گرفتند، نمي دل به را حرفهايش و شناختند مي را خانجون همه كه شكر را خدا

 ديگران چشم از دور به تا است فرصت منتظر رسيد مي نظر به. بود هيجانش و قراري بي از حاكي حركاتش و داشت اضطراب بابك
 .بزند را حرفهايش و شود تنها من با

. رفتم همراهش بخرد جوراب خودش براي خيابان سر تا رفت مي داشت كه زماني و آوردم بوجود برايش را فرصت اين من باالخره
 :گفت نگراني با شديم، دور خانه از قدمي چند كه همين

 .بريزد هم به را چيز همه عذرا، عمو زن و عفت خاله مقابل گيري جبهه با و كند آبروريزي خانجون ترسم مي - 

 :گفتم و دادم دلداريش

 كه دهد مي فرمان بهش مهربانش قلبِ رسيد كه آنجا زند، مي را حرفها اين اينجا. شناسم مي بهتر را او من. جان بابك نترس - 
 .كند رديف را چيز همه چطور

 تواند نمي دليلي هيچ. است من براي نشدني فراموش و خاص شب يك امشب. ركسانا فهمم نمي اصال. باشد طور اين اميدوارم - 
 .باشي غايب خواستگاري مراسم در تو كه كند قانعم

 :دادم پاسخ پرحسرتي لحنِ با

 اما بيايم، ات عالقه مورد دختر خواستگاري به همراهت و بگيرم دستم گل سبد خودم دارم آرزو كه است سال چند داني مي هيچ - 
. كنم ناراحتت و بدهم سر ناله و آه شبي چين هم يك در خواهد نمي دلم. برسم آرزويم به توانم نمي مورد اين در كه كنم چه

 بهانه برود، پيش منوال همين به اوضاع اگر چه گر. نشود آبروريزي كه بياور بهانه يك پس،. چيست دردم داني مي بهتر خودت
يك آمد، عزيز زبان به داريوش اسمِ تا چطور كه ديد شب آن خوشد ناهيد عمه. است باور غيرقابل و مسخره آوردن بهانه پشت 
 .رفت و شد بلند و آورد جوش سامان دفعه
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 :گفت و ساخت گلگون را بابك چهره خشم خون

 موضوع قدر اين ندارد دليلي ولي بود، تو از اشتباه كه است درست. كند مي ام كفري حسابي دارد ديگر درآورده، را شورش سامان - 
 داريوش به چشمت آنجا مبادا كه باشي غايب هم ام عروسي شبِ داري خيال البد بدهد، ادامه روش اين به بخواهد اگر. بدهد كش را

 .بيفتد

 :گفت مي كه شنيدم سر پشت از را آزيتا صداي

 سيف عمو خانواده بر و دور مدت يك است بهتر هم من نظر به. باشد خودش حال به بگذار. نگذار سرش به سر. بابك كن ولش - 
 .نچرخد اله

 :پرسيدم و برگرداندم عقب به سر

 .زدي مي چوب را ما سياه زاغ داشتي انگار ؟!شد پيدايت كجا از تو - 

 .بزنيد را حرفهايتان من چشم از دور كه اينجا آمدم شدم پا مشهد از راه همه اين خيالتان به. چي پس - 

 :گفت بابك

 وصله ما خواهر به كند مي غلط سامان چه؟ يعني. كند دوري عمويش خانواده از بايد ركسانا چه براي. است بهتر باشي هم تو اتفاقا - 
 قيد من نيايي تو باشد قرار اگر. برويم بيا شو آماده خانه برگشتم وقتي. ركساناست به توهين نوع يك خودش اين. چسباند مي ناجور

 .زنم مي را خواستگاري

 :بود آميز التماس كالمم لحن

 نمي تو. ام خانه به برگردم خواهم مي. دارم دوست را ام زندگي من. بدهم ادامه شكل اين به توانم نمي من. بابك كنم مي خواهش
 مي گم چيزي يك انگار ماموريت، رفت مي كه وقت هر. بوديم وابسته خيلي هم به ما. دارم حالي چه سامان و ماندانا از دور االن داني
 االن. برگردد تا شمردم مي را هايش دقيقه و ها ثانيه حركت و بود ديواري ساعت به چشمم. رفت نمي كار به دلم و دست. كردم
 خواهم مي. بچينم هم كنار را هايش تكه خواهم مي. افتاده مهجور گوشه يك اش تكه هر و شده پاره تكه قلبم. ام خالي آنها بدونِ
 .بشنوم دو آن قلبِ كنار در را تپيدنش صداي دوباره روز يك

 :گفت و نداد فريادهايم به اهميتي

 .ارزد نمي هم مفت زندگي آن باشد، نداشته اعتماد بهت كه وقتي زدي كه حرفها اين ي همه با - 
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 كه بفهمانم بهش خواهم مي. كنم جبرانش خواهم مي حاال. بود خودم تقصير. شدم اعتمادش سلب باعث من اما داشت، اعتماد - 
 .كند مي اشتباه

 برده برداشته را ماندانا سرد هواي اين تو زمستان چله. آيد نمي وجود به بستن خود روي به را در ، ماندن خانه با اعتماد اين - 
 .دهد مي آزار تو از بيشتر را بچه آن كه كند نمي فكر اصال. بيازارد را تو كه زنجان

 قلبش روي به كه اي پوسته آن. بگذارد كنار و ببوسد را اش قلبي احساس تواند نمي چون بيند، مي آزار خودش تا دو ما از بيشتر - 
 كه ندارم شكي نبريده، دل من از سامان. كشد بيرون ميانش از را اش اصلي ماهيت نتواند كه نشده سخت قدر آن هنوز كشيده
 توانم نمي ديگر. شد اش نشيني عقب باعث ماندانا حرفهاي هم بار اين و برداشت زماني آشتي براي را اول قدم او.  كنم نمي اشتباه
 گويم؟ مي چه فهمي مي بدهم، دستش به بهانه

 :گفت آزيتا

 خواستگاري مراسم در خواهرهايش نيست،الاقل زنده پدرمان كه حاال خواهد مي دلش او. بابك هم داري حق تو هم. فهمم مي من - 
 التماسهاي و زاري و اشك با ما ي همه شب آن اگر. كنم مي درك را تو موقعيت اين وجود با. نگذارند تنهايش و باشند دوروبرش

 خانه در باشد اينجا اينكه جاي به االن شايد برديم، نمي اله سيف عمو منزل به ميلش برخالف را ركسانا و شديم نمي صدا هم ماندانا
 دادي؟ سفارش گل سبد. شود مي دير كه برويم شويم حاضر خانه برگرديم زودتر پس. بود دخترش و همسر كنار در خودش

. برويم خب. است بهتر جوري اين. بريم مي گيريم، مي همانجا از. بدهد سفارش برايم خودشان منزلِ سركوچه گفتم ناهيد عمه به - 
 .برسند ما از زودتر محمودي آقاي و طيبه خاله ترسم مي

 :پرسيد بود هم با ما گوي و گفت نتيجه منتظر صبري بي با كه عزيز برگشتيم، كه خانه به

 ركسانا؟ نه يا آيي مي ما با باالخره. شد چي خب - 

 :گفت و پريد كالمش ميان به خانجون

 .دارين برنمي سرش از دست نكنين، شوهر بي رو دختره اين تا شماها طوبي؟ داري كارش چي - 

 .برود سر اش حوصله تنهايي ترسم مي آخر - 

 :پرسيد كمرويي با برمك

 بمانم؟ پيشش من خواهيد مي - 

 :داد پاسخ ترشرويي با بابك
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 .ست كافي آبروريزي براي آيد نمي يكي همان. نيست نه،الزم - 

 .باشم داشته حضور مراسمش تمام در و شوم شريك شاديهايش در داشتم آرزو چقدر. سوخت خودم و او براي دلم

 :پرسيد اي مظلومانه لحنِ با مادرم

 !ركسانا؟ بيايي خواهي نمي واقعا - 

 :گفتم درماندگي با

. بگذرد خوش. كنيد خالي خيلي مرا جاي. است صالح نيامدنم بگويم بايد بار چند. نكنيد شروع دوباره خدا به را شما عزيز واي - 
 .برگرديد پر دست با اميدوارم

 :گفت و گرفت خود به تسليم حالت

 .بلنگد شاديهايمان پاي يك بايد هميشه. بگذرد خوش است ممكن مگر تو بدونِ. نخواب گرسنه است، اجاق رو غذا - 

 :گفت و افكند سر به چادر خانجون

 خواد مي فقط. داره غيرت مرده، باالخره خب ولي خمارش، چشم نگاه يه واسه ره مي در جونش سامان نخور، دخترو اين غصه - 
 .بگرده رو دنيا دور بره بيفته راه ديگه مرد يه با نكنه هوس ديگه دفه كه بده ش گوشمالي

 جا تاقچه روي را خانه در كليد خوشبختانه. شدم نمي بند خونه توي. بودم حوصله بي. شدند رفتن آماده و آمدند كوتاه باالخره
 .نه يا دارد خبر آنها از بپرسم بگيرم تماس مستوره با خيابان سر از بروم افتادم فكر به.بودند گذاشته

 اش دوراني حركت به زندگي. شد مي تاريك داشت هوا كم كم و بود كرده غروب آفتاب. آمدم بيرون خانه از و پوشيدم را پالتويم
 يافت؟ مي ادامه بالتكليفي اين مدت چه تا. صبح به را شب و رساند مي شب به را داد،روز مي ادامه

 :برداشت را گوشي زنگ اولين با. بود نشسته تلفن پاي انگار مستوره

 .بودم گذاشته رو گوشي تازه كردن تلفن بزرگ خانوم شما پاي پيش االن! شمايين جون خانوم سالم - 

 گفتند؟ چي خب - 

 .نشده تموم كارش هنوز آقا. داره رو شما هواي و كنه مي قراري بي خيلي ماندانا فقط. خوبه شون همه حالِ - 

 گردند؟ مي بر كي نگفتند - 
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 فرامرزي آقا از شكر الهي. گذره مي خوش بهشون هم ها بچه. خريد بازار رن مي روزا. بمونن هم رو شنبه گمونم به. نيس معلوم - 
 .نيس خبري هيچ هم

 :پرسيدم نااميدي با

 .بود هتل تو هم آقا - 

 .كنن مي كار وقت دير تا شبا آقا گفتن بزرگ خانوم نه - 

 بخواند؟ برايم را اش شماره نيست دوروبرها آن محرم - 

 .داديم تلفنو شماره بهتون ما نگين بخدا رو شما ولي بهش، دم مي رو گوشي. جاست همين چرا - 

 :گفتم و دادم مغازه صاحب به را آن. گرفتم محرم از را شماره

 مي در تان خجالت بگيرند؟از برايم را شماره اين بگوييد است ممكن. بزنم زنجان به فوري تلفن يك بايد من ، مرتضي آقا ببخشيد - 
 .آيم

 .بگيرن براتون گم مي االن باشين داشته تشريف. هستيم سيفي خانوم پرورده نمك ما دارين، اختيار - 

 پيدايشان چطور نپرسيد اصال اما. كرد تعجب صدايم شنيدن از قدسي شد برقرار تماس باالخره. ماندم منتظر و ايستادم همانجا
 .كردم

 :گفتم گلو در خورده گره بغضِ با

 .ركسانا منم قدسي مامان سالم - 

 :بود مهربان و گرم هميشه مثلِ صدايش لحن

 است؟ چطور حالت. عزيزدلم سالم - 

 مي كجاست، ماندانا. بگذارم بيابان و كوه به سر و شوم ديوانه نمانده چيزي. ندارم را ماندانا از دوري طاقت ديگر. بد خيلي بد، - 
 .بشنوم را صدايش خواهم

 حرف باهاش بودم تو جاي من اگر ولي كنم، مي صدايش بخواهي اگر. كند مي بازي سپيده با دارد. است سودابه پيشِ بغلي اتاق - 
 .زدم نمي

 !چرا؟ - 
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 نمي ديگر بشنود، را صدايت االن اگر. گرفته را ات بهانه و كرده گريه كه بس بريده، را مان امان حاال تا ديشب از بچه اين چون - 
 خواهد داده بهت را اينجا شماره كه كسي دنبال موقع آن چون گرفتي، تماس تو نداند سامان است بهتر ضمن در.كنم ساكتش توانم
 .بيفتند خوردن نان از و ببيند صدمه قضيه اين در اند مانده بالتكليف وسط اين كه هم ها بيچاره آن خواهد نمي دلم من. گشت

 برگرديد؟ است قرار موقع چه - 

 تو هم و باشيم فرامرزي تيررس از دور مدت يك تا هم كه دهد مي كش را ماموريتش مخصوصا سامان. است نامعلوم ما وضع - 
 گرفتي، تماس تو نگويد پدرش به بخواهم ازش و بدهم عادت دروغگويي به را ماندانا خواهم نمي من. نرسد دخترت به دستت
 .بزند حرف باهات كه زدم مي صدايش وگرنه

 .ست است،كافي خوب حالش بدانم كه همين. نزن صدايش جان، قدسي نه - 

 كجايي؟ االن تو - 

 منزل اند رفته هم امشب. مادرم منزلِ برگشتم خانجون با رفتيد زنجان به شما شنيدم كه حاال تا ديروز از. عزيز منزل كوچه سر - 
 .كنند خواستگاري بابك براي را شيرين اله، سيف عمو

 !نرفتي؟ چرا تو پس - 

 هم به اتفاق آن از قبل خيل از بابك و شيرين. ست ديگركافي شده، حساس سامان كافي اندازه به. دانيد مي كه خودتان را دليلش - 
 دارند باالخره سال هفت از بعد كه شكر را خدا. كردند مي عروسي هم با اينها از زودتر آمد نمي پيش حادثه آن اگر داشتند، عالقه

 چقدر داند مي خدا. بروم آنجا به همراهشان امشب ندارم خيال فهميد وقتي شد ناراحت خيلي بابك طفلكي. رسند مي آرزويشان به
 ما ي همه حقِ در واقع در كم سنِ آن با آقاجان فوت از بعد او. باشم اش خوشبختي شاهد كه داشتم را روزي همچين يك آرزوي
 .ام شرمنده رويش از كرده، پدري

 :پرسيد تعجب با

 .عزيزدلم برايت بميرم!خانه؟ ماندي تنها تو فقط رفتند همه يعني - 

 فشارش تحتي اند آماده كه موزيست نيروهاي محاصره تحت چهارطرف از قلبم انگار. گرفته دلم چقدر دانيد نمي. نبود اي چاره - 
 .بشنوم را ماندانا صداي توانستم مي كاش تركيد مي دلم غصه از گرفتم نمي تماس شما با اگر. كنند بيرونش سينه از و دهند قرار

 ديدي كه خودت اما كنم، پياده شيطان خرِ از را سامان كردم سعي خيلي ركسانا، كن باور. كشي مي چه فهمم مي. دلت براي بميرم - 
 صبوري كمي با. تويي ذكرش و فكر تمام. نباش نااميد اين وجود با. شد بدتر كه افتاد اتفاقي كنم، نرمش كمي يكي توانستم بار هر
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 كار شده،ولي اطرافيانت ي همه ناراحتي باعث و بود زشتي كار امشب مراسم در غيبتت دانم مي چند هر. شود مي درست چيز همه
 .نرفتي كه كردي خوبي

 :گفت مي داشت كه رسيد گوشم به ماندانا صداي ناگهان

 .من به بده رو زني؟گوشي مي حرف مامي با داري قدسي مامان - 

 :گفت قدسي. فرادادم گوش و شدم ساكت. آورد وجد به را روحم و قلب صدايش دلنواز موسيقي ترنم

 .زنم مي حرف مستوره با دارم عزيزم، نه - 

 دلم خيلي آخه.ما پيش اينجا بياد خواد مي دلم. كجاييم ما بگه اون به خانجون خونه بره بگو بهش. كجاست مامي بپرس ازش - 
 .شده تنگ واسش

 به اعتراضي ام خانواده با آشنايي خاطر به اما پاييد، مي را حركاتم چشمي زير مرتضي آقا. كرد آبياري را هايم گونه اشك قطرات
 .كرد نمي ام تلفني مكالمه شدن طوالني

 .آنها پيش خانجون منزل برمت مي خودم. برگشتيم ما اينجا بيايد بخواهد مادرت تا - 

 :گفت آلودي بغض صداي با

 .ت مامي پيش بري ذارم نمي ديگه گه مي بابا آخه - 

 .بود عصباني زد را حرف اين كه موقع آن - 

 :افزود من به خطاب اي اهسته صداي با قدسي سپس

 مي بر كي ما باشد شده معلوم موقع آن تا شايد. بگير خبر مستوره از ظهر شنبه. است قرارت بي چقدر بيني مي.شنيدي را صدايش - 
 .گرديم

 .خداحافظ. برسانيد سالم خيلي هم سودابه به. بخورد غصه نگذاريد. باشيد مواظبش ممنون، - 

 :گفتم و آوردم بيرون كيفم از توماني پنجاه اسكناس يك شرمندگي با و گذاشتم را گوشي

 .شد طوالني كم يك كه مرتضي آقا خوام مي معذرت - 

 :گفت و زد صدايم رفتم كه در طرف به
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 .بگيرين شو بقيه كنين صبر - 

 .خداحافظ.تان خدمت باشد ندارد، قابلي - 
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 و شيرين سرنوشت و گذشت مي عمويم منزل در كه آنچه به و كنم متمركز نقطه يك در را افكارم توانستم مي خواست مي دلم
 .خواستند نمي را ديگري بازيچه ماندانا، از غيز به مغزم بازيگوش سلولهاي اما بينديشم، زد مي رقم را بابك

 داشت وجود امكان اين كاش اي ".ما پيشِ اينجا بياد بگه مامي به خاتون خونه بره بگين مستوره به" زد، مي زنگ گوشم در صدايش
 چرا؟ بيايد، سرم بال اين گذاشتم چرا.  سامان و او پيشِ بود، آنجا من جاي كردم، مي كار چه اينجا من. باشم كنارش در االن كه

 كم كم. برد مي خوابم پريشاني حالت آن در مگر ولي بود، كرده پهن جلويي اتاقِ در را آزيتا و من رختخوابِ رفتن، از قبل عزيز
 .رفتم بستر به و فرستادم پايين گلويم از آب، زور ب را قرص. دادم مي عادت بخش آرام داروهاي مصرف به را خودم داشتم

 .بود كابوس با همراه كه ناآرامي خواب. برد خوابم و كرد اثر دارو تا كشيد طول مدتي

 باشد؟ است ممكن كسي چه! چه يعني. پريدم جا از زده وحشت. شد ام بيداري باعث در زنگ ممتد صداي بعد ساعت چند

 .بودند گذاشته جا را كليد آنها كه آوردم ياد به بالفاصله بعد و داشت برم ترس ابتدا

 :گفت و داد بيرون سينه از راحتي به را نفس گذاشت، قلبش روي دست عزيز كردم، باز را در

 كردي؟ نمي باز را در چرا. باشد آمده سرت باليي ترسيدم مي. شدم مي نگران داشتم كم كم. است خوب حالت كه شكر الهي ـ

 .در جلوي آمدم دويدم شنيدم تا ـ

 :گفت طعنه به خانجون

 .بره نمي خوابم شبا گفتي مي كه تو. دريم پشت ساعته يه. كشيدي زحمت نكنه، درد دستت ـ

 :پرسيدم جواب، جاي به. رسيده هدف به و است راه به رو چيز همه شد، مي معلوم. بود بشاش بابك چهره

 نه؟ افتاديم عروسي ـ

 :داد پاسخ خانجون
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 غايبيد؟ شبم اون البد شوهرت و خودت اطوارهاي ادا اين با چون نيس، معلوم تو افتاديم ما ـ

 :گفت آزيتا

 .شود مي راه به رو شان اوضاع خدا اميد به موقع آن تا. ديگر نيم و ماه يك تا كه حاال خانجون، بابا اي ـ

 .گفتم و كردم بابك به رو

 .جان بابك است مبارك. است عيد شب عروسي جشن شود، مي معلوم حرفها، اين با ـ

 :گفت مهرباني با

 .شود نمي راحت من فكر ت، زندگي سر نروي تو تا ـ

 :پرسيد افتاد، بود اجاق روي هنوز كه غذا نخوورده دست ي قابلمه به چشمش كه همين و كشيد سرك آشپزخانه به عزيز

 خوابيدي؟ گرسنه چرا پس. است اجاق روي هنوز كه شامت. بابا اي ـ

 .نداشتم ميل ـ

 تو فكر همش. گذشت خوش من به آنجا كردي فكر. دختر كن خون را دلم كم. داري خودكشي قصد مگر. نداشتم ميل چه يعني ـ
. بكشد حرف زبانم از جوري يك خواست مي برده بوهايي يك كه طيبه. هستند كجا شوهرش و ركسانا پس. پرسيدند مي همه. بودم
 .كنند مي ام مسخره سر پشت و فهمند مي نيستند، كه خر بزنم، گول را مردم توانم مي كي تا آخر

 :پرسيدم درماندگي با

 كوتاه سامان كه كنم چه ولي ام، زندگي سر رفتم مي گرفتم مي را هم را االن همين بود من دست اگر كنم؟ كار چه بايد شما نظر به ـ
 بود؟ خبر چه آنجا بگوييد ها حرف اين جاي به حاال آيد، نمي

 :داد پاسخ آزيتا

 .كنم مي تعريف برايت را چيز همه بعداً خودم ـ

 :گفت كردو پيشدستي خانجون

 پسر اين كه دادم مجال عذرا و عفت به مگه. دوختم بريدم، و چيز همه خودم. نداريم زبون ما كدوم هيچ مگه بگي، چرا تو حاال ـ
 هم سري آخر. كباب نه بسوزه سيخ نه كه كردم كاري يه. گردنش به خرج و بندازن پاش جلو سنگ بيارن گير مظلوم رو نازنين
 است؟ بزرگ كه بگيريم دامامون خونه تو رو عروسي بلكه گفتم بهشون
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 .سامان خونه يعني طوباست داماد خونه من منظور خوره، نمي عروسي جشن درد به كه مرغ لونه اون. دونم مي خودم كه من كه اينو ـ

 سپس ".گويد مي دارد چي فهمد نمي هم خودش اصاً كند مي باز رو دهنش وقتي. آورده در را شورش ديگر خانجون ":گفتم خود با
 :گفتم بلند صداي با دلخوري با

 .ندارد را اش خانواده و داريوش ديدن چشم سامان دانيد مي كه شما زديد؟ را حرف اين چرا ـ

 پدرشو. پيچه مي اينا پاي پرو به داره جهت بي و خود بي. آورده در رو شورش ديگه پسره اين. نداره ديدنشو چشم خود بي ـ
 .بياد كوتاه تونه نمي كه نكشتن

 :كرد زمزمه گوشم كنار آزيتا

 در جيكشان تشرهايش و توپ ترس از هم عذرا عمو زن و عفت خاله خدا بنده. بزند حرف كسي گذاشت مگر. آورد ر را ما پدر ـ
 .آمد نمي

 :گفتم و آوردم لب بر خنده روز آن در بار اولين براي

 .اينجا آوردم كشاندم را خانجون زور به كه باشيد ممنون من از بايد. شد جور چي همه كه شكر الهي. بابك نفع به يكي پس خوب ـ

 .نكردي رحم اهللا سيف عمو خانواده به كه بود تو كار پس ـ

 :پرسيد و شد ما پچ پچ متوجه

 كنين؟ مي پچ پچ هم گوش تو دارين چي دوتا شما ـ

 :داد پاسخ آميزي شيطنت لحن با آزيتا

 .شد نمي دست كار نبوديد شما اگر كه گفتم مي ركسانا به داشتم ـ

 .كيه دست دنيا فهميدي و افتاد كار به تو ناقصِ عقلِ باالخره عجب چه ـ

 :گفت و آمد دنبالم به بابك. بخورم آب ليوان يك تا رفتم آشپزخانه به سوخت، مي گلويم

 حساسيت متوجه تا بگويم بهش رو علتش شدم ناچار پرسيد، رو دليلش زم وقتي. بودي نيامده تو كه شد ناراحت خيلي داريوش ـ
 .بداند را خودش كار حسابِ و شود سامان

 .ام وابسته سامان با زندگيم به حد چه تا فهماندم بهش و دادم شرح برايش را جريان خودم زمين زير تو روز آن ـ
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 :گفت سپس و كرد مكث اي لحظه

 منزل به مانده كوچه يك دانست مي و شناخت مي را حدودش البته. پرسيد ازم را شما منزل دقيق آدرس چي براي نفهميدم اصالً ـ
 .است خانجون

 بار هر و نيست شدني درست كار اين انگار چي؟ سراغش برود اگر كردي؟ مي را كار اين نبايد بابك واي دادي؟ آدرس بهش تو ـ
 .كند بدترش و بيايد پيش موضوعي بايد

 .نيست كه احمق. برود ندارد دليلي ؟!شدي ناراحت چرا ـ

 روم مي خودم اصالً ":گفت و كرد بهم را پيشنهاد اين زمين زير توي شب آن چون بكند، را كار اين نيست بعيد ازش. هست چرا ـ
 ".دهم مي توضيح بهش را چيز همه و سراغش

 گفتي؟ بهش چي تو ـ

 هميشه بوديم بچه وقتي كه نرفته يادت البد ولي نكند، بدتر را اوضاع نداره، او به ربطي كه كاري در دخالتش با خواستم ازش ـ
 خطرناكي كار بهچنين دست است، آدم همان هنوز كند ثابت بهم اينكه براي نيست بعيد. دانست مي من پشتيبان و حامي را خودش

 .بزند

 .كند قانع را سامان او توضيح شايد نرسيديم، نتيجه به راهي هيچ از كه حاال. دارد عيبي چه خب ـ

 :گفتم و دادم تكان طرفش به اعتراض عالمت به را دستم

 .بكشد بيرون ام زندگي از را پايش و بردارد سرم از دست بگو بهش. نه نه، ـ

 :پرسيد و شد آشپزخانه وارد سراسيمه خانجون

 بي و داد كه شده خبر چه باز ؟!انداختين راه داد بي و داد كه شده خبر چه باز ؟!كنين مي كار چه دارين اينجا تا دو شما مهلومه هيچ ـ
 .بخوابيم بذاريم مرگمونو كپه بذارين انداختين، راه داد

 :گفت آرمي صداي با بابك

 .كنم صحبت ركسانا با كم يك. بود الم. نيست مهمي چيز آييم، مي االن همين. خانجون چشم ـ

. كنه مي در يكي اون از شنوه مي گوش اين از بگي چي هر. نيس پذير نصيحت كه دختر كه دختر اين. بگي بهش خواي مي چي مثالً ـ
 .توس نوبت حاال. نرفت كه نرفت فرو گوشش تو زدم، حرف باهاش كشه مي بيرون سوراخ از رو ما كه زبوني اين با من
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 :داد ادامه سپس شود، دور او تا شد منتظر و زد پوزخندي بابك

 بهش جوري يك منزلشان روم مي فردا همين ناراحتي تو كه حاال ولي سامان، سراغِ برود و بكشند را كار اين دانم مي بعيد من البته ـ
 .نكند دخالت كار اين در كه فهمانم مي

 :گفتم و كشيدم آهي

 .برنگردند ها زودي اين به شايد و هستند زنجان هنوز كه حاال ـ

 داني؟ مي كجا از ـ

 ام ديوامه سامان جاي بي حسادتهاي و خودم بالتكليفي و سروساماني بي ماندانا، دوري رنج. بود گرفته خيلي دلم رفتند، ك شما ـ
 و گرفتم محرم از را هتل شماره. بگيرم تماس قدسي با جوري يك سركوچه، بروم افتادم فكر ه گذاشتند جا را كليد ديدم وقتي. كرد
 .زدم زنگ آنجا به

 :شود عصباني و بردارد را گوشي سامان شايد نكردي فكر ـ

 .برنگشته اداره از هنوز او دانسته مي و داشته تماس باهاشون پيش دقيقه چند مستوره چون بود، راحت خيالم نظر اين از ـ

 كردي؟ صحبت هم ماندانا با ـ

 سامان. بود كافي برايم همين و شنيدم را صدايش ولي بگويد، پدرش به را جريان و دارد نگه را زبانش نتواند ترسيدم مي چون نه، ـ
 .ام مانده خانه در من و شيرين خواستگاري رفتند شما گفتم قدسي به. دهد مي كش را ماموريتش دارد جهت بي

 توضيحات. نبود درك قابل برايشان اصالً. شدند شوكه نيامدنت از همه. دهند مي آزارت دارند چقدر بفهمد بگذار. كردي خوبي كار ـ
 .شدم مي آب خجالت از داشتم. ركسانا شد بد خيلي. كرد مي شك ايجاد بيشتر من مسخره

 :گفتم شرمندگي با و افكندم زير به سر

 شريك تان شادي در و بنشينم ات عالقه مورد دختر تو روبروي شبي چنين در كه بود آرزويم بزرگترين اين. بابك ببخش مرا ـ
 رشته روي بر نشدني باز كورِ گره يك اما باشم، شريك تان شادي در و بنشينم ات عالقه مورد دختر و تو روبروي شبي باشم،

 .آورده بوجود سرش تا سر در جانبي گره هزاران آرزوهايم

 درگير او كه بخصوص. است بدتر تو از سامان وضعِ مطمئنم من. نياوري فشار اعصابت به قدر اي جهت بي و باشي صبور بايد تو ـ
 فقط. توست عاشقِ هنوز شك بدونِ. آزارد مي را روحش و قلب و خورد مي را وجودش خوره عين كه ست جايي بي حسادت حسِ

 قلبت در طفوليت زمان از كه اي ريشه عالقه و عشق يك تصور و سرسخت رقيبي وجود. گيرد مي سرچشمه عشق از حسادتش
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 جايي تا انداخته، جدايي تان بين خانواده فشار و زور اثر در بيني، پيش قابل غير حوادثي دار و درگير و كرده رشد و زده جوانه
 در خودت تو واقع در. آمده بوجود و شده ممكن ارتباط اين كه حاال. نباشد ممكن مجدد ارتباط امكان كه بود قبول قابلِ برايش
 .نيست آسان چندان او به عكسش اثبات اي، آورده بوجود را آن ات ناداني و فكري بي با خاص شرايط

 :پرسيدم ياس و نااميدي نهايت در

 شده؟ تمام چيز همه تو نظر به يعني ـ

 بدونِ عاقالنه، رفتارهاي با. است ممكن غير كه اين نه نيست، آسان چندان كه است اين منظورم. نگفتم را اين من. ركسانا نشو بچه ـ
 .برساني اثبات به او به را ان عالقه و عشق تواني مي بيشتر، حساسيت ايجاد

 كردي؟ كار چه آنجا بگو تو حاال. شود باورش كه است آن از تر شق كله و تر سخت خيلي سامان اما كنم، مي را خودم تالش من ـ

 :گفت و نشست لبانش رووي به لبخندي. شد باز اش چهره رنگ

 به آشكارا ما سالها و افتاده ما بين اتفاقها آن انگار نه انگار. باشد مهربان و گذشت با قدر اين اهللا سيف عمو شود نمي باورم اصالً ـ
 محروم قالبش يك در جان برادر با ارتباط از را آقاجان عمري آخر كه را برمك اين كند لعنت خدا. كرديم مي توهين شان همه
 و مهريه از خواستيم وقتي. پذيرفتند را چيز همه چرا و چون بي و گرفتند ناديده را خانجون هاي اندازي سنگ و ها پراني مزه. كرد
 را دخترم خودم عزيز برادرزاده به دارم من« :گفت اهللا سيف عمو بدانيم، را نظرشان و بزنيم حرف الزم تعهدات و شرايط ساير
 را چيزها اين صحبت ركسانا از ما خواستگاري جريان در بيامرز خدا نصرت مگر زنيد، مي شما كه چيست حرفها اين دهم، مي شوهر
. است بهتر كنيد راه به رو را چيز همه زودتر يكي اين مورد در الاقل. ندارم اي گله نشد، قسمت يكي آن حاال. كشيد پيش را چيزها
 بود، زنده هنوز نازنينم برادر اگر. سپارم نمي كسي بد دست به را شيرين كه خوشحالم دلم ته از. ست باجوهري پسر جان بابك
 ما فهمم مي االن. زمين زير بروم شوم آب بود نمانده چيزي. شدم شرمنده چقدر ركسانا داني نمي» . شد مي كامل سرورمان و شادي
 .كرديم اشتباه چقدر و بوديم بد چقدر

 .كند نمي عوض را چيز هيچ گذشته اشتباهات به افسوس ـ

 را كارتان خطا پسر« :گفتم و بوسيدم را عموجان دست رفتم جلو شد، تمام حرفها همه وقتي كردم؟ كار چه آخرش داني مي ـ
 اين بود، مان خونِ هم متاسفانه كه شاهدي به اعتماد. نداشتم تقصيري ديدم، نمي را ها واقعيت و بود كور مان چشم اگر. ببخشيد
 ».كنيد پدري من حقِ در خواهم مي شما از نيست، زنده آقاجان كه حاال. بود آورده بوجود را تصور

 :گفت و بوسيد را ام پيشاني مهرباني با

 و هستي خودم عزيز پسر هم تو باش مطمئن. كنم زنده را تلخ خاطرات آن خواهم نمي چون نزن، را ها گذشته حرف ديگر اصالً «
 ».دامادم هم
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 هم زلزله حتي بود،ديگه ابوالفضل حضرت سفره انداختن صحبت كه حاال.بود شده گرم مادرم منزل در حسابي سرش خانجون
 ميشد ادا بايد كه بود نذري.ميدانستند سفره انداختن براي مناسبي زمان را آينده ي شنبه چهار.دهد تكان جايش از را او نميتوانست

 .نميدانستند جايز را آن در تاخير و

 .ميرفتند كلنجار اول كالس فارسي كتاب با باهم دو هر و بود رودابه تكاليف به رسيدگي سرگرم آزيتا

 از او از اطالعي بي اظهار و مستور با تماس بود شده كارم ظهر نزديك روز هر.نشد خبري زنجان مسافرين بازگشت از شنبه دو تا
 نداشت سابقه تاريخ آن تا است،وگرنه من آزردن و لجبازي سامان هدف و است درست حدسم نداشتم شكي.آمدنشان تاريخ

 .شود طوالني قدر آن مأموريتهايش

 ي چشمه.ميزدم فرياد و ميگذاشتم سرم رو را ميرفتم،صدايم در كوره از حرفي كوچكترين با.بود رسيده پايان به تحملم و صبر
 و قدسي كه بود باور قابل غير برايم.ميگذشت رفتنشان از روز شيش.شدم طاقت بي صبح دوشنبه.بود جوشان هميشه اشكهايم
 .باشند آورده دوام آنجا در بچهها با سودابه

 كه كرد راضي بود چسبيده كرسي تشك به سيريش عين كه را خانجون نميشد وسيلهاي هيچ با و بود عزيز نذري ي سفره نزديك
 و بروم مستوره سراغ به بود مناسب موقعيت اگر بعد.بزنم او منزل به سري تنهايي به خودم افتادم فكر به.برگردد خانهاش به

 آنجا فهميد ميشد شايد ترتيب اين به.بزنم حرف باهاش هم خودم اگر بگيرد،حتي تماس قدسي با من جلوي همانجا كنم وادارش
 .دارند مراجعت قصد موقع چه و چيست شهر آن در اقامتشان شدن طوالني است،دليل خبر چه

 رفتن ي آماده و كردم كاله و شال كه همين.بگذرند خبر بي نميتوانستند را مستوره نميدادند،ولي درستي جواب من به شايد
 :پرسيد تعجب با شدم،عزيز

 .بزني تلفن قدسي به بري ميخواي سحر ي كله كجا؟صبح- 

 .است خبر چه ببينم خودم منزل بروم سر يك دارم خيال عزيز نه- 

 :گفت آميزي تمسخر پوزخند به همراه و زد قليان به پكي خانجون

 ناز براش داري ديد وقتي سامان بلكه جات،تا سر نميشيني رنگين و سنگين آدم بچه مثل چرا.سرت به زده باز.غلطا چه- 
 .بدتره بري دنبالش چي هر.سراغت بيايد شه بلند ميكني،خودش

 :گفتم و افتادم گريه به
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 نكنم درست رو تا دو شما كار مردم،تا من مگه ميگفت همش كه قدسي مامان همين.نيست من فكر به كس شده،هيچ تمام تحملم- 
 از كه نمانده چيزي و ميزنم پر پر ماندانا دوري از دارم اينجا من كه انگار نه كرده،انگار خوش جان زنجان رفته.نيستم بردار دست
 .كنم دق غصه

 مادرت دل هي بلدي فقط.ميشي تر خوشگل و ميره پپستت زير آبي داره روزم به روز.كردي دق نه و زدي پر پر نه هنوز كه حاال- 
 .شه لبريز هاش آبغوره ي شيشه تا كني خون رو

 :افتادم التماس به

 بهم را خودتان ي خانه كليد است ممكن اگر فقط.بمانم خبر بي ماندانا از نميتوانم من..بروم بگذاريد قسم عزيز جان به را شما- 
 .ميگردم بر و ميكنم جوي و پرس ميزنم،ازش مستوره به سر يك است مناسب موقعيت ديدم اگر آنجا بدهيد،ميروم

 .خبر چه اونا از بپرس بگير تماس باهاش كوچه سر از برو چي،خوب كه برگردي و بري راهو همه داري،اين قرض راه مگه- 

 .ندارم اعتماد كس هيچ به ديگر..نميدهند خبر و آمدند شايد.داشته برام شك كم كم.است روزم هر كار كه اين- 

 .نه يا كني رسواشون ميتوني ببينم كليد،برو اين بگير بيا.چيزي يه شد اين.بزنم چوب سياشونو زاغ ميخوام بگو پس- 

 :پرسيد آزيتا

 بيام؟ باهات هم من ميخواهي- 

 .است بهتر بروم تنها جون،خودم آزيتا نه- 

 و ميكرد سنگيني پاهايم روي بر كوهي چون نحيفم بدن كردم،اما كم وزن كيلو اخير،چند حوادث دار و گير در نميدانم درست
 جاي بيشتر شدم كه اتوبوس سوار.بود سوز پر و خشك سرما.ابر لكههاي از بود،و خبري آفتاب از نه.ميگرفت ازم را حركت قدرت
 فشار زانوهايم روي بر را پاهايش ،داشت بود نشسته آغوشم در كه افتادم روز آن ياد به و كردم حس كنارم در را ماندانا خالي

 .برد مي لذت گنده ماشين در سواري از و.ميچرخاند ٔسو آن و ٔسو اين به را شوقش از لبريز ميداد،نگاه

 امواج صداي.آوردم در گردش به اطرافش در را ناپذيرم سيري نگاه.ماندم دور م خانه اطراف محيط از كه سالهاست ميرسيد نظر به
 پارس مجنون،صداي بيد درخت شاداب هميشه شاخههاي روي بر آشيانه دور به پرندگان الي،پرواز و گل پر ي رودخانه خروشان

 .ميكرد حسرت از انباشته را بود،دلم شنيده آشنا بوي انگار كه فيدل

 باد اولين با تا كشاند خود دنبال مرا اراده بي كه بود نيرويي چه اين.زدم بهم را زندگيام آرامش آسان چه و باختم آسان چه
 .شود م خوشبختي ي كننده خيره و درخشان نور خاموشي نامسأعد،باعث
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 را زدن زنگ برگشتند،جرات آنها ميكرد؟نكند كار چه آنجا چه؟او يعني.كردم تعجب خانه در جلوي ساماني آقاي اتومبيل ديدن از
 چي؟ بود منزل سامان اگر.نيافتم

 بيايد،مگر بچههايش ديدن به و كند رها را زندگياش و كار روز ساعت آن در كه نبود آدمي ساماني آقاي.ايستادم همانجا مردد مدتي
 .شده الزم وجودش كه افتاده اتفاقي هم باز البد.مترقبه غير حوادث و ضروري مواقع در

 رخنه وجودم در سردي سوز.ميدادم نشانش را خودم شود،بعد پيدايش تا ميماندم آنجا آنقدر.گرفتم پناه خانجون منزل كوچه سر
 شدن بسته و باز صداي.ميسوخت چشمهايم و ميكشيد تير بينيام نوك.ميلرزيدم درون از داشتم تن به كه گرمي پوشش وجود با.كرد
 :شنيدم را ش جمله آخرين و محرم با را ش خداحافظي صداي.آورد خود به مرا در

 .كنند خبرم فوري بگو رسيدند تا- 

 :پرسيد تعجب با و ديد مرا رسيد كه اتوموبيلش جلوي به.بودند نيامده هنوز آنها پس

 جان؟ ركسانا ايستادي چرا اينجا- 

 :زد يخ گونههايم روي بر اشك قطرات

 .جان پدر بودم شما منتظر- 

 .است ريخته بهم خيلي عزيزم،اوضاع شو سوار بيا- 

 :پرسيدم و نشستم كنارش

 شده؟ چي باز مگر چرا- 

 يمان گرفتاري باعث شدنش ٔكشته ديگه طرف از و رسيد عملش مكافات به كثافت فطرت پست آن كه خوشحالم طرف يك از- 
 .شده

 قدرت.آورد بند را نفسم و افتاد سينه درون سهمگيني صداي با بود ضربه همين منتظر انگار كه قلبم.خوردم يكه جمله اين شنيدن از
 :داد ادامه ساماني آقاي.نميشد خارج ميانشان از كلمهاي اما ميخوردند تكان لبهايم.كردم نگاهش زده بهت.دادم دست از را تكلّم

 حاال القل.نكشيد عذاب كم سودابه طفلكي.نشده يمان بدبختي باعث كم.ببرد رو ريختش شور مرده.مرده كه جهنم ترسيدي؟به- 
 از است مجبور چرا و شده جدا پدرش از چرا كه بدهد پس حساب دخترش به عمر يك نيست مجبور ميكشدوا راحتي نفس يك

 ي الشه.زد آتيش كه را ش زندگي گذاشت؟خانه باقي برايش چي ديگر.بگيرد ازش را او مبادا تا شود قائم گوشهاي يك ترسش
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 و دليل با و بدهيم پس حساب آگاهي به بايد كه سامان و من براي مانده ش بدبختي فقط.افتاده سودابه ماشين توي كه متعفنش
 .نيستيم مقصر كه كنيم ثابت برهان

 :كشيدم فرياد دل ته از

 .من،نه خداي هستند؟نه مشكوك سامان و شما به يعني- 

 همه منزلش همسايههاي و در توي.بوديم تشنه خونش به نفر دو ما ميدانند باشند؟همه مشكوك كسي چه به بايد كردي فكر پس- 
 خانه پنجرههاي پشت از فضول و كنجكاو شد،همسايههاي درگير سامان و من با كه روزي.آورده سودابه روز به چه كه دارند خبر
 ديگر ناسزاهاي و فحش و نميگزارمت چيز،زنده همه بي ميكشمت جملههاي زبانمان از بار صد و بودند فريادهايمان و داد شاهد شان
 آرزوي ما از بيشتر كسي چه.داده باد بر را سودابه زندگي و بوده سوزي آتيش آن باعث او نداند كه نيست كس هيچ.اند شنيده را

 .ميكرده را مرگش

 :پرسيدم پاسخ از ترس با آميخته ترديدي با

 كشتيد؟ را او شما جان پدر يعني- 

 :گفت و خنديد قهقه به خشم عين در

 باشم؟ قاتل كه ميĤيد من به اصال!جان دختر ديوانهاي- 

 باشد؟ سامان كار چي؟نكند پس- 

 .ميخورد تكان تكان خنده شدت از شانههايش بار اين

 زنجان حاال تا پيش هفته يك از سامان بيچاره.مياندازي آنها دام به را تا دو ما داري حسابي و بدتري آگاهي بازجويي مامور از كه تو- 
 نخي سر بلكه تا اند تحقيق مشغول آبروريزي با.نيستند كن ولن هم باز نخورده،ولي تكان آنجا از كه دارد شاهد يك و است،هزار

 .نه يا برگشته زنجان به دوباره فرامرزي رساندن قتل به از پس و آماده تهران به ديشب و آيا بدانند و كنند پيدا

 :گفتم و افتاد لرزه به لبهام

 .است كينه بد چقدر او ميدانيد كه شما.جان پدر ميترسم من- 

 به ديد بايد.آدم به برسد چه ببرد را مرغ يك سر بتواند كه است باشد،محال هم حريف فن همه اگر حتي من پسر.ركسانا نشو بچه- 
 .داشته دشمني باهاش كسي چه ما از غير

 شده؟ ٔكشته چطور و افتاده اتفاق اين موقع چه- 
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 زدند،امانش سرش به كه سنگيني ي كرده،ضربه پيدا سودابه ماشين توي را جسدش پهلوي خيابان در گشت مامور زود صبح امروز- 
 رويش سوييچ كه ماشين هم و است جايش سر او پول كيف هم نبوده،چون سرقت خاطر به قتل.شده ناگهانياش مرد باعث و نداده
 .ميدهند نسبتش ما به و ميدانند خانوادگي دشمني را قتلش جهت،دليل همين به.دزديدش ميشد راحتي به و بوده

 .بدهد دستشان به نخي سر بتواند او زده،شايد هم به را سودابه زندگي كه يي هرزه زن آن سراغ نميروند چرا- 

 اما.كردند تعجب شنيدنش از و نبودند سودابه با اختالفش جريان در آنها حتي.ندارند اطالعي زن آن وجود از فرامرزي ي خانواده- 
 خبر ازش طريق اين از بتواني بلكه.كجاست پدرش منزل بداني است ممكن و ميشناسي را او تو گفت من به تلفن پاي سودابه االن

 .بگيري

 از ردي بلكه تا ميدهام انجام بياد بر دستم از كاري باشد،هر ميان در سامان و شما پاي قضيه اين در وقتي.ميكنم رو كار اين حتما- 
 ميگردد؟ بر موقع چه سامان نميدانيد شما.بيابم قاتلش

 .تهران بيايد بيفتد راه فوري تا كند خبرش گفتم سودابه به.كارش سر اداره رفته.نبود هتل توي االن- 

 :پرسيدم آشكاري شوق با

 ميگردند؟ بر امروز آنها پس- 

 دخترم؟ چطوري تو.نميكند تهديدشان فرامرزي مزاحمت خطر اين از بعد چون.ندارد لزومي آنجا در ماندنشان ديگر.برگردند بايد- 

 .ندارم را دورياش تحمل ديگر.زنجان برده خودش با گرفته ازم را ماندانا.نميĤيد كوتاه وجهه هيچ به سامان.جان پدر بد خيلي- 

 كه مردي.ميكنم صحبت تو ي درباره سامان با مينشينم فرصت سر روز يك.شويم خالص مخمصه اين از بگذار.عزيزم نخور غصه- 
 .بكند دل ازت راحتي اين به ميدانم برد،بعيد خانهاش به را تو عالقه و عشق آن با

 اهميتي برايش من وجود اصال.نميدهد كس هيچ حرف به شده،گوش ثابت بهم خالفش عمل در ولي.ميزنند بهم را حرفها اين همه- 
 .شدم خسته ديگر.ندارد

 بي دختر جواب نميدند اصال.ميكند تحمل را سختيهايش ش،دارد زندگي بهبود به اميدي هيچ سودابه،بدون دل پيش بگذار را دلت- 
 سپيده است،چون سخت او براي بيانش صورت هر در است،اما بودنش زنده از بهتر پدري چين هم مردن گرچه.بدهد چه را پدرش

 بودي؟ من منتظر اينجا االن تو.نيست كندني سادگي اين به دلش از مهرش و ندارد باور را پستيهايش

 آنها كردم ديدم،فكر در جلوي كه را تان ماشين.درد خبر چه ماندانا و سامان از بپرسم مستوره از بودم آماده جان،من پدر بله- 
 .برگرديد شما تا ماندم منتظر و نزدم در خاطر همين به برگشتند
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 .كني پيدا را هرزه زن آن جوري يك ميتوني بپرسم ازت ماكوئي خانم منزل بيايم اينجا از راست يك ميخواستم هم من اتفاقا- 

 .باشند داشته خبري ازش شايد مادرش منزل ميروم االن همين- 

 .آنجا ميرسانم را تو من- 

 همكالس شهناز متأسفانه كه ميدانيد البد.است مان سابق ي مدرسه نزديك السالم ظهير خيابان منزلشان.ميروم خودم ممنون نه- 
 .است من سابق

 .نگفت من به چيزي كسي.نميدانستم نه- 

 به راه از و كرده پهن دانه راهش سر فرامرزي ناموفقش ازدواج از بعد.بود معصومي و سده دختر موقعها آن.ميدانست سودابه- 
 قرار جريان در و ديدمش سالها از بعد قلهك دوراهي خيابان سر من.شديد درگير فرامرزي با شما كه روز همان.برده درش
 .م شرمنده واقعاً نظر اين از.گرفتم

 سادگي اثر در هم چاره بي دختر آن شايد گذشته آن از.ميدهند ماهيت تغيير حوادث دار و گير در انسانها.باشي شرمنده چرا تو- 
 شميران پيچ نزديك به گرديهايمان خيابان همين با ما صورت هر در.خورده را فرامرزي نرم و چرب زبان و آراسته ظاهر فريب اش

 .برسانم منزلشان حوالي تا را تو شد الزم پس.است راهم سر السالم ظهير.بزنم كارخانه به سري بايد من رسيديم،اتفاقا

 .جان پدر ممنونم

 .هستم تلفنت منتظر آنجا.داري كه را كارخانه ي شماره.بگير تماس من با- 

 و نميكند زندگي خانوادهاش با است وقت خيلي ميگفت خودش كنم،چون پيدا آنجا را شهناز نيستم اميدوار پنهان،اصال چه شما از- 
 .است كرده اجاره برايش فرامرزي كه است خانهاي ساكن

 هم ستاره يك آسمون هفت تو جول آسمون ي پسره اين ميكرده،وگرنه عياشيهايش خرج را بيچاره ي سودابه پول.لعنتي كثافت- 
 .هستم گويش دعا عمر يك يكي من.نكند درد ٔكشته را او كه كسي هر دست.نداشت

 .را تان دشمن نخواهيد،حتي خدا از را كسي مرگ وقت هيچ- 

 ركسانا؟ فهمي مي.رسانده حد آن به مرا پسر آن..باشد ناداشته را آرزويي چنين نميتواند كه ميرسد حدي به انسان گاهي- 

 .شده پدر بي كه باشيد هم دختري فكر به و كنيد پاك كينه از را دلتان اين وجود با- 
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. ندارد تعريفي چندان شان مالي وضع رسيد مي نظر به. شدم پياده ساماني آقاي اتومبيل از كبيري خانم منزلِ به مانده كوچه يك
 .داشت اساسي تعمير به نيازخانه از نشان پيكرش، و در و ساختمان نماي

 .بود كمرنگ آشنايي رنگ نگاهش در. گشود رويم به را در برمك سنِ هم تقريباً كه شهناز برادر

 :گفتم سالمش به پاسخ در. بياورد جا به مرا كه قدر آن نه اما آمد، مي آشنا حدودي تا نظرش به ام چهره خطوط

 .شهنازم دوست ركسانا من جان، شهريار ـ

 گفت، دوستانه چندان نه لهني با. رسيده راه از تازه شد مي معلوم. بود بغلش زير مدرسه كيف هنوز

 .خبريم بي ازش كه است وقت خيلي. نيست اينجا داريد كار شهناز با اگر ـ

 :زد داد ايوان توي از كبيري خانم

 شهريار؟ زني مي حرف كي با ـ

 .شهناز دوست خانم ركسانا ـ

 شده توش رو كپي كه زيبايي صورت از اثري اش چهره شمار بي هاي شكن و چين در. دويد سويم به شتاب با ژوليده و برهنه سر
 :پرسيد نگراني با و ايستاد رسيد، كه نزديكم به. خورد نمي چشم به بود، شهناز اش

 مادرم پدر گه نمي اصالً. خبرم بي ازش دوساله. كرده لب به جون رئ ما دختر اين. خانوم ركسانا بگين راست شده؟ چيزي شهناز ـ
 .بگو بهم داري خبري ازش اگه خدا رو تو. مرده يا ن زنده

 .بدهم شكسته دل و درمانده زن آن به توانستم مي جوابي چه. شدم پشيمان آمدنم از خورد، سنگ به تيرم

 :گفتم هايش البه و عجز به پاسخ در

 .شده تنگ برايش دلم. ندارم را آدرسش بگيرم، شماخبر از آمدم من ـ

 :گفت و داد تكان حسرت به را سر. كوفت سينه به مشت

 دلِ ورِ چسبيد ش ننه بچه شوهر اون. ريخت هم به همشو. كاشونه كدوم خونه، كدوم خواي؟ مي من از رو مرده اون آدرسِ ـ
 پيش سال يه كبيري. پدرش و ن گردنِ انداخت شو بدبختي گناه شهناز. گرفت ازش هم رو بچه كرد، خانمون بي زنشو مادرش،
 از آورمون نون. ريخت هم به ما وضع موقع اون. نشد آفتابي طرفا اين اصالً. داشته پدر دختر اين كه انگار نه انگار اما مرد، كرد سكته
 كه فهميدم مي تازه البد گفتم شنيدم كه صداتو. بشن چيزي يه اينا الاقل كه كردم ديگم ي بچه اون خرج ندارمو و دار. رفت دست
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 مي رو شهناز بوي تو كنم، تماشات سير بذار بخور داغ چايي يه تو بريم بيا. زده هم دوستاشو قيد بلكه نكرده، فراموش مارو فقط
 .دي

 .بزند من به سري يك بگوييد بهش حتماً تان سراغ آمد اگر. بروم بايد ديگر من. ممنون نه ـ

 تا الاقل پس كُشتي، غصه از كه پدرتو بگو ديديش اگه هم تو. گم مي بهش حتماً شد، پيدايش طرفها اين خدا اميد به اگه باشه ـ
 .برش دادش به س زنده مادرت

 .كنم مي را كار اين حتماً چشم، ـ

 روز به جه دختر اين دانست نمي كه بهتر چه كبيري، خانم طفلكي. دادم تكيه ديوار به و ايستادم همانجا شد، بسته سرم پشت كه در
 با هدف به رسيدن بدونِ. نداشت ثمري ايستادن آنجا بودندة زده يخ چكمه درون پاهايم. شده كشيده راهي چه به و آورده خودش
 .كنم طي پياده نبود زيادي راه به وارفته و شُل قدمهاي

 مي رويي چه با آمد؟ مي سرش به چه او از بعد. شده كشته فرامرزي كه هنوزنداند است ممكن يعني رفته؟ كجا شهناز ":گفتم دل در
 به سر پشت از آشنايي صداي كه بودم خودم افكار غرق ". مرده پدرش كه بداند هنوز نكنم گمان برگردد؟ مادرش نزد توانست
 :رسيده گوشم

 .كن صبر ركسانا ـ

 و بود خسته و روح بي نگاهش. بود ساخته پنهان پشمي شال زير در را صورتش از نيمي. شهناز بود خودش برگشتم، عقب به بهت
 .سرخ و زده سرما اش بيني نوك

 :بود نهفته درماندگي و بالتكليفي از دنيايي كالمش در

 .آروم خودم روز به چه داني نمي. ركسانا برس دادم به ـ

 چهره كه باري آخرين از رسيد مي نظر به. بود بيات صورتش آرايِش. زد كنار اش چانه و لبها روي از را شال جمله اين بيانِ موقع در
 .گذارد مي روز شبانه يك از بيش آراسته، را اش

 لحظه آن در اما داشتم، نفرت ازش مرگ سرحد تا ديدارمان آخرين از بعد كه اين وجود با. خاست برمي دل ته از اش زاري و ناله
 .سوخت برايش دلم

 :پرسيدم كردنش برانداز درحالِ

 پريشاني؟ قدر اين چرا شهناز، شده چي ـ
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 همان فرامرزي. نكردم انتخاب را درستي راه من داشتي، حق تو پناهي، و پشت نه دارم، جايي به راه نه ديگر. ركسانا شدم بدبخت ـ
 در كه دنيايي. برداري خواهرشوهرت راه سر از مرا كه است اين هدفت بودم خيال اين به احمق منِ و گفتي مي تو بودكه جانوري

 زمين طوري. رفتم بين از شدم، فنا من. داشت فاصله دارم مي بر قدم آن در االن كه تاريكي دنياي با فرسنگها كردم مي سير آن
 ركسانا؟ كنم كار چه بايد بگو بهم تو. نيست ممكن برخاستم كه ام خورده

 درددل، و زدن حرف گوشي در بود شده كارمان سركالس. نشينم مي نيمكت يك روي سالها تو و من. شهناز رفتني اشتباهي راه تو ـ
 آيد؟ ي يادت.  كرديم نمي پنهان هم از را چيزي وقت هيچ

 آن كنم، مي اقرار ام رسيده خط آخر به كه حاال. بگويم بهت نتوانستم وقت هيچ كه بود دلم بود دلم توي چيزي يك يادم كه البته ـ
 اين به اي توجه وقت هيچ بابك. افتاد مي تپش به قلبم و شدم مي سرخ ديدم مي را او وقت هر. بودم برادرت عاشقِ من ها موقع

 بي و برادرت اعتنايي بي ولي بردارم، پرده تو پيش دلم راز از كه آمد زبانم نوك بارها. ديد نمي و بود كور انگار. نداشت احساسم
 خواستگاري به فضلي كه زماني. ندارد ديگري نتيجه رسوايي از غير به اقرارش و است طرفه يك احساسم كه فهماند بهم اش خيالي

 هدفم ظاهر در آمدم تان خانه در به نااميدي نهايت در. نداشتم پيشنهادش قبولِ از غير به راهي ام خانواده فشار تحت و آمد ام
 مقابلش در هميشه مثل. گرفتم قرار بابك شانه به شانه در جلوي. آرزويم به رسيدن براي تالشم آخرين باطن در و بود تو ديدنِ
» .بزن را حرفت. نشو الل است، فرصت آخرين اين ديوانه«  گفتم دل در و كردم مالمت را خودم. گرفت گُر صورتم و آمد بند زبانم
 حيايم و شرم نشانه را آن بسا چه. آورد نمي در سر ام عادي غير حركات از و دانست نمي چيزي درونم آشفتگي و التهاب از بابك
 شوهرم زور به خواهند مي مادرم و پدر «گفتم بشنود هم او كه اين براي مقدمه بدونِ و باز زبانم رسيدي مي راه از كه تو. دانست مي

 شهناز ندهيد دستش از ست خوبي شانس اگر« :گفت بود خداحافظي ي آماده كه بابك» .ركسانا بروم بار زير خواهم نمي من. بدهند
 لحظه آن در» .جوانيد خيلي دهيد تشخيص چاه از را راه كه اين براي هنوز شما. دانند مي را هاشون بچه صالحِ بهتر مادر و پدر خانم
 از را آمده پيش فرصتهاي واهي اميدي به نبايد كه بفهماند بهم خواهد مي حرفها آن با واقع در. است آگاه دلم راز از كه رسيد نظر به

 .فنايم براي قدم اولين برداشتن و شد خانواده مقابل در تسليمم باعث نااميدي. بدهم دست

 مي دلم و ام رسيده خط آخر به من كه است اين دليلش زنم؟ مي بهت حاال را حرفها اين چه براي بپرسي ازم خواهي مي حاال البد
 سبزوار به قدم عشق از خالي قلبي با من. داشت پي در را بعدي هاي شكست شكست، اولين. باشد رو برايت كامالً دستم خواهد
. دادم جدايي به تن راحت خيلي و نكردم بود راهمان سر كه مشكالتي برداشتن ميان از براي تالشي هرگز دليل همين به و گذاشتم

 ماوايم و مسكن و بود فرامرزي پناهم آخرين مادر و پدر هاي شماتت و پرمالل زندگي از بعد و گريختم همسرم با زندگي از ابتدا
 اي دريچه پنداشتم و فريفت مرا اش فريبنده كلمات نرم و چرب زبانِ. بود كرده اجازه برايم او كه اي خوابه يك كوچك آپارتمان

 مي وقتي روز آن تصور همين با. رسيده سر به مرارت و سختي دورانِ و شده گشوده تاريكم زندگي روي بر روشنايي و نور از پر
 برخورد آن در كه نبود مهم برايم اصالً. نكردم باور گفتي مي كه را آنچه و نرفتم بار زير كني، روشن را ذهنم حرفهايت با خواستي

 اش خانه سودابه، ثروت آوردن شخصيت. بودي متنفر ام كرده سقوط روسپي يك حد تا كه من از اندازه چه تا و داشتي حالي چه تو
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 ناسزاهايش. زد مي نعره و رفت مي راه متري شصت آپارتمان در. بود شده ها ديوانه ها ديوانه مثلِ روز آن. كشيد آتش به را
 :گفت و توپيد بهم خشم نهايت در كنم، آرامش تا كوشيدم و ايستادم مقابلش وقتي. باور قابلِ غير و بود آور چندش

 برو. چي هيچ آمد، گيرم چي فروختم، تو مثلِ پاپتي زن يك به ثروت و مال همه آن با را زن آن من. نزن زيادي حرف شو، خفه «
 ».ببينمت خواهم نمي ديگر گمشو،

 او بعد ساعتي. بگيرد آرام تا ماندم منتظر ماندم منتظر و نشستم باال طبقه هاي پله روي رفتم بود؟ پناهم كجا بروم؟ توانستم مي كجا
 و دور آرزوهاي و شيرين روياي. سوزد مي دلش كجاي دانستم مي. شد خارج ساختمان از و آمد بيرون آپارتمان از كه ديدم را

 به پشيمان توانست نمي ديگر حتي. ديد نمي خود به را واقعيت رنگ ديگر كه بود سرابي زنش ثروت به يابي دست براي درازش
 .باشد خوش دل گذاشتند مي اختيارش در كه آنچه به و برگردد آنها سوي

 تو به« :گفت »بودي؟ كجا« : پرسيدم كه سوالم به پاسخ در. آمد كه بود گذشته نيمه از شب. شدم بازگشتش منتظر و برگشتم خانه به
. بود همين كارش روز هر آن از بعد. خوابيد و رفت رختخواب به يكراست. نيامد در جيكم و كردم تحمل هم باز» .نيست مربوط
. داديم مي ادامه هم كنار در زندگي به اند رسيده نفرت حد به دو هر كه اي بيپانه دو چون. زد نمي حرف من با هم كالم يك حتي

 غيبتم سال دو اين پاسخ توانستم مي چطور آخر نداشتم، را مادرم خانه به برگشت روي بروم بگيرم را راهم و شوم خسته بود منتظر
 بهتري راه چرا بكشد؟ اينجا به كار گذاشتم چرا من خداي واي. ندارم را گفتنش جرات ركسانا، كردم چه بداني اگر. بدهم بهشان را
 نكردم؟ انتخاب را

 هراس شنيد خواهم كه پاسخي كه حالي در. باشد شهناز خود كار ديوانگي آن و باشد درست حدسم ترسيدم مي. داشت برم هول
 :پرسيدم داشتم

 !شهناز؟ كردي كار چه مگر ـ

 من امشب بيرون، خانه از برو« :گفت بهم پروايي بي با آمد خانه به كه غروب رساند، لب به را جانم رفتارش و اعمال با ديشب ـ
 ».دارم ميهمان

 روي و بردم پناه داشت راه بام پشت به كه باال طبقه به دوباره. راند بيرون در از مرا قشار با زور به زدم، مقاومت به دست كه زماني
 مي بهم روز آن تو كه حرفهايي به و شنيدم شد، مي آپارتمان وارد او با داشت كه را زني هاي خنده صداي بعد ساعتي. نشستم ها پله

 شكست دو از تر سنگين شكست اين. آوردم مي در پا از مرا و بود قبلي شكست دو از تر سنگين شكست اين. آوردم ايمان گفتي
 شب نيمه از ساعت چند دانم نمي. برخاست دوباره و كرد راست قامت بشود كه نبود خوردني زمين. افكند پا از مرا و بود قبلي

 كه خانه به. فهميدم نمي را خودم حالِ اصالً. بودم شده ديوانه. رفتند پايين ها پله از و شدند خارج آپارتمان از كه بود گذشته
 گرفته را چشمهايم جلوي خون. ساختم پنهان كيفم داخلِ را آن و برداشتم را بزرگي قندشكن آشپزخانه كابينت كشوي از برگشتم،

 انتظار در ساختمان درِ جلوي. بود جلوي. بود خارج كنترلم از غيرارادي رفتارم و حركات. كنم مي كار چه دارم فهمدم نمي اصالً. بود
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 ايستاد، كرد ترمز كه همين. درخشيد شب سياهي در اتومبيلش هاي چراغ نور بعد ساعت نيم. شدم پنهان تاريكي در بازگشتش
 :گفتم اعتراضش به توجه بي و نشستم كنارش. شود پياده ندادم مجال

 ».بگردي خودت مثلِ ديگر دنبالِ شدي، خسته وقت هر و بگيري بازي به را جسمم و روح تواني مي كردي فكر آشغالي، كثافتي، تو «

 :گفت و گذاشت دهانم جلوي را دستش

 ».باشي سربارم خواهم نمي اين از بعد. خواهي مي چه جانم از. نيست مربوط تو به شو خفه «

. دويدم را شب تمام. گذاشتم فرار به پا و كوبيدم سرش فرقِ بر محكم را آن بردم، باال قندشكن با را دستم. ندادم مجالش بار اين
 كردم كه كاري از. رساند نمي جا هيچ به مرا كه اي بيهوده فرار. دادم مي ادامه دويدن به بعد و كردم مي تازه نفسي ايستادم، مي گاه

 بودم؟ سرنوشتي چنينِ مستحق هم من آيا چي؟ من اما بود، مرگ مستحقِ او. نيستم پشيمان

 اين از بعد آيا ولي گيرد، آرام و كند خالي را دلش عقده تا دادم فرصت. گريست توانست مي تا و نهاد ام شانه روي بر سر شهناز
 يك چون كه دانستم مي را اين اما آخرينش، يا ست فرامرزي قرباني اولين او دانستم نمي داشت؟ اش درزندگي جايي آرامش

 .است شده شكار نيز خود شكار، حين در ناشي شكارچي

 :گفت امانش بي هاي هاي ميان در

 سر به چه كه رسيده بهت خبرش البد پس. آمدي بيرون ما كوچه از كه ديدمت گويم؟ مي درست آيي، مي پدرم خانه از داري تو ـ
 نه؟ يا گويم مي درست بگيري، مرا سراغ مادرم از خواهستي مي همين خاطر به آمده فرامرزي

 پدرش و سامان به آنها. آمدند تحقيق براي آگاهي از و كردند پيدا را فرامرزي جسد صبح امروز. است درست حدست شهناز بله ـ
 فقط. باشي قانلش تو كه شد نمي باورم. بماند پنهان كه نيست چيزي قتل اين راز. گردند مي توهم دنبال به ضمن در. هستند مظنون

 به چون شد، خوشحال ديدنت از مادرت هستي؟ مظنون كسي به آيا و بود موقع چه ديدي را او كه باري آخرين بدانم خواستم مي
 خودت از را آنها مدت اين آمد دلت چطور شهناز انصافي بي خيلي. بود آورده در پر انگار. ام آورده پيغام برايش تو طرف از خيالش

 بگذاري؟ خبر بي

 ديدي؟ هم را پدرم بود چطور حالش ـ

 مادري چه و خبري بي مرگش از حتي كه غافلي آنها از حد اين به تا كه هستي دختري چه تو. مرد پيش سال يك پدرت متاسفم، ـ
 وقتي داني؟ مي چه عاطفه و مهر از تو. بگيري خبري ازش نيفتي فكر به اصالً و كني تحمل را پسرت از دوري توانستي كه هستي
 را هايت شكست گناه تواني نمي تو. رفت دنيا از راه به چشم پدرت سپردي فراموشي دست به را چيز همه شدي، هايت هوس اسير
 حتي. درآمدي پا از زود و نداشتي را مشكالتت با مبارزه قدرت كه بود خودت از گناه. كني مالمتشان بيندازيو ايت خانواده گردن به
. است مبارزه ميدان امازندگي شد، اشتباه دچار برايت همسر انتخاب در پدرت شايد. نبودي مبارزه به قادر هم ات بچه خاطر به
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 بگزي، دندان به حسرت انگشت حاال كه است حقت پس شهناز، رفتي را اشتباه راه اول از. پيروزي براي تالش و مشكالت با مبارزه
 خودت. بود هموار آينده راه اما برگردي، عقب به توانستي نمي تو. بخوري را رفته دست از هاي فرصت حسرت و بماني حيران
 محبت و پرمهر دامانِ ياد رسيدي، كه خط انتهاي به چي؟ كه اينجا آمدي راست يك فرامرزي قتلگاه از حاال. كردي نشيبش و پرفراز
 رسمش اين نه، شهناز، نه يابي؟ آرامش و كني حس را گرش نوازش دست بگذاري، زانويش روي بر را سرت تا افتادي مادرت
 به به اما بميرد، كه بود حقش انگل آن جانور آن. بردي را آبرويشان چطور و آوري سرشان باليي چه بداند او بگذاري نبايد تو نيست
 هر در بدهي؟ فيروز به آينده در خواهي مي جوابي چه. رساند م اعمالش سزاي به را او روزگار انتقام دست وقتش به. تو دست

 مي صدمه او به خودت از بيشتر. خورده اش پيشاني برروي هميشه براي كه ست ننگي داغ وجودت. اي بيچاره طفل آن مادر صورت
 مگر. نخوردم شكست من مگر كني، تبرئه را خودت شكستهايت آوري ياد با و. بدهي سر ناله و آه من براي نيست الزم. زدي

 آن خاطر به چرا پس نشدم، بودم كرده انگشت به آرزو و اميد هزاران با كه اي حلقه رسيدن تا قدم چند فقط كه زماني در درست
 من اگر حتي. نيست دردت دواي مجازات از فرار. كني تبرئه را خودت تواني نمي ها حرف اين با كردم؟ تباه را ام آينده ناكامي،
 را قصد اين اگر. نم فرار مجازات از خواهم نمي من ـ.بدهي پس حساب ناچار و شود مي آشكار زود يا دير كنم، اختيار سكوت
 را مادرم و پدر دستگيري از قبل تا ام آمده اينجا به. ببندم را گريز راه قتل به اقرار و بگيرم قرار راهت سر ديدم نمي لزومي داشتم،
 ندارم؟ را حق اين يعني. نيست حيات قيد در ديگر پدرم بدانم كه آن بي. ببينم

 بر و شده چين يك كشيده، ات دوري از كه آهي هر. نشناسي ببيني، را مادرت اگر شايد. كنم معين تكليف برايت توانم نمي من ـ
 ديدمش كه وقتي. بيابي را هايش جواني چهره اصلي خطوط تواني مي زحمت به شيارها آن ميان در تو زده، شيار صورتش پوست
 شهناز؟ آوردي زن اين روز به چه. شدم شكه

 خواب وقت هر كه هايم بچگي زمان مانند درست و بمانم كنارش شب يك فقط شب، يك خواهم مي. ركسانا ببينمش خواهم مي ـ
 ام آزادي شب آخرين و كنم حس را آغوشش گرماي فرامرزي، قتل كابوس از فذار براي بردم، مي پناه او آغوش به ديدم مي بدي
 .بگذرانم كنارش در را

 چه كني تركش بايد دوباره كه صبح فردا دهي؟ مي چه بودي، كجا مدت اين در كه را سوالش جواب بگويي؟ چه او به داري خيال ـ
 اي؟ كرده را اينها فكر آوردي؟ مي برايش اي بهانه

 :داد پاسخ و كرد صورتش حايل را دستهايش

 به را ضربه آن كه اي لحظه در را فرامرزي نگاه آخرين توانم نمي هرگز. كند نمي كار فكرم. دهد نمي قد عقلم. ركسانا دانم نمي ـ
 كه شد نمي باورم اصالً. دهد مي آزارم اش يادآوري حاال ولي لذتبخش، من براي اما بود، سخت دادنش جان. ببرم ياد از زدم سرش

 گوسفند بريدن سر شاهد وقتي كه اي بچه دختر شهناز من،. دارد هايي بازي چه روزگار. شدم فجيعي قتلِ چنين مرتكب كه بودم من
 .مادر منزل بيايي من با حاضري. گزد نمي ككش انسان يك كشتن از حاال بود، گريه كارش روز شبانه يك شد، قرباني
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 كه را آنچه.فهميد خواهد را چيز همه ات چهره به نگاه يك با بدهي فريبش تواني نمي تو. دارند عجيبي حس مادرها. نرو شهناز نه ـ
 به را خودش خوشي،او دنيا اين گوشه يك در كه باشد خيال اين به بگذار پس. گفت خواهد او به نگاهت نيست، بيانش به قدر زبانت
 را تحملش چون نكن، شريكش هايت بدبختي در پس بودي، كرده فراموششان ات زندگي خوش روزهاي در تو. داده عادت دوريت
 يا و كني خطا پا از دست بگذارم، تنهايت ترسم مي چون آمد، خواهم همراهت باشي داشته ديدنش به اصرار اگر البته. داشت خواهد
 .نباشد آسان جبرانش كه بيايد بيرون دهنت از حرفي

 بود، نخواهد آسان او از جدايي بار اين. داد خواهم كف از اختيار ببينمش اگر كنم، كنترل را خودم بتوانم كه نيستم وضعيتي در من ـ
 پس ام؟ رسيده آرزويم كدام به حاال تا من مگر است،اما من آرزوي ديدنش. ندارم ديگري پناه آغوشش از غير به ديگر حاال چون
 پشت كن دعا كن، دها برايم ركسانا، خداحافظ. باشد ام روزي سيه شاهد او نگذارم و بكشم دوش به را هايم حسرت بار باز بگذار
 فاسدش مغز شدنِ متالشي موقع در فرامرزي نگاه آخرين كابوس از را خودم بتوانم سازد، مي جدا خارج دنيا از مرا كه هايي ميله

 وسيله تنها تو اين از بعد.  نگذار تنهايم. بود خواهد دردناك خاطره آن آور ياد حياتم لحظه آخرين تا كه نگاهي بخشم، رهايي
 .اش بدبختي عاملِ نه بودم وسيله يك فقط من ببخشد،چون مرا بگو سودابه به. بيروني دنياي با من ارتباط
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 بودند،بر فرار اشكش قطرات. ساخت پنهان آن زير در لبها باالي تا را اش چهره از نيمي و آورد باال صورتش روي تا را شال دوباره
 .كردند مي طي گردنش زير تا را سرازيري راه و گرفتند نمي آرام هايش گونه روي

 و دوست يك به نگاه آخرين يا كرد مي تداعي برايش را فرامرزي به او نگاه آخرين من، به نگاهش آخرين دانستم مي كاش اي
 .را ديرين همكالسي

 بود شومش سرنوشت مقابلِ در تسليم كه را اش زندگي تصميم ترين مهم رسيد مي نظر به. بود محكم و استوار قدمهايش بار اين
 .است گرفته

 در درس كالسِ حياط به رو پنجره. كشاندند شاهدخت دبيرستان به خود با مرا اختيار بي و شدند زنده ها خاطره. ايستادم برجا مردد
 .بودند ما نشده برآورده آرزوهاي و درگوشي هاي ها،زمزمه شيطنت شاهد كه هايي نيمكت و دوم طبقه

 شاخت روي بنشيني،رفوزگي اينجا اگر" بود، شده نوشته اش پشتي ديوار روي بر انگار. بود ها تنبل جايگاه كالس ته نيمكتهاي
 .كشاند مي آنجا به خود با زور به هم مرا و نشست مي آنجا شهناز".است

 پنجره به را نگاهم من كه داشت اي نقطه همان به چشم درست و بود ايستاده من از دورتر قدم چند. گرداندم اطراف به را نگاهم
 .برد مي ها دوران آن خيالي بي و سرخوشي سالهاي به خود با مرا كه اي نقطه به بودم، دوخته اش
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 .ميزد رقم را جدايي ما ميانِ سرنوشت كه بود اي فاصله اندازه به من از اش فاصله ديدي، نمي مرا شهناز

 از عمومي تلفنِ پاي توانستم مي چطور گفتم؟ مي بهش چه بايد. است من تماس منتظر صبري بي با ساماني آقاي كه دانستم مي
 .بود طومار يك بياينش كه بگويم سخن اي فاجعه

 .شد ميخكوب ياس قنادي در سر روي بر نگاهم كه گشتم مي حوالي آن در او با تماس براي آشنايي محا دنبال به

 جا به بود خورده بيدمشك نقل و اي خامه شيريني آنجا در بارها كه را سابق پوش اُرمك دختر قنادي صاحب رسيد نمي نظر به
 .داد بهم را زدن تلفن اجازه و گرفت تحويلم خوشرويي با صورت هر در اما باشد، آورده

 :پرسيد صبري بي با و برداشت را گوشي زنگ اولين با ساماني آقاي

 كردي؟ پيدا را شهناز ركساناجان، بگو زود ـ

 .ببينمتان بايد بزنم، حرف توانم نمي تلفن پاي. پدرجان است مفصل داستانش ـ

 .است حركت آماده و برخاسته ميز پشت از جمله اين بيان موقع در كه بود آن از حاكي صندلي پايه كردن جا به جا صداي

 .آنجا آيم مي االن من كجايي؟ ـ

 .ياس قنادي مقابل ـ

 .باش منتظرم هستم، آنجا ديگر دقيقه ده تا ـ

 همان در او رسيدن انتظار در و كردم بندي ته اي خامه شيريني با. رفت مي مالش گرسنگي از ام معده و بودم نخورده ناهار هنوز
 .پرداختم زدن قدم حوالي

 :پرسيد و نداد مجال سوار بود، گوشخراش خيابان آسفالت روي بر اتومبيلش ترمز خط شدن كشيده صداي

 شد؟ چي بگو خب ـ

 .دادم شرح برايش از جدايي آخر دقيقه تا كبيري خانم منزلِ به رفتن لحظه از بيندازم، قلم از را چيزي كه آن بي مكث بدون و تند

 به چشم ناباوري با ساماني آقاي. كرد مي حمل دوشهايش روي بر كه ناماليماتي سنگينِ بارِ از تر سنگين بود، سنگين شهناز جرم
 :گفت دلسوزي با آميخته لحني با شدم، كه ساكت. داشت دهانم

 خودش از بيشتر دلم. شده فجيعي قتل چنين مرتكب و رسيده لب به جانش كه آورده او سر به چه نامرد آن بين. بيچاره دختر ـ
 .كند مي سكته غصه از شود باخبر موضوع از دردمند زن آن اگر البد. سوزد مي اش بيچاره مادر براي
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 :گفتم التماس با

. است شكستن حالِ در و برداشته ترك عمرش شيشه. است مويي به بسته اش زندگي. بكشيد ميان به ماجرا اين در را او پاي نبايد ـ
 .نكنيد حقش در را ظلم اين. ميرد مي بشنود اگر

 :گفت مهرباني و آرام لحن با

 كجاست؟ االن خودش. من به بسپارش نباش ناراحت تو ـ

 .كرد مي وداع هايش خاطره با داشت شاهدخت بيمارستان جلوي پيش ربع يك تا ـ

 .كند معرفي را خودش بايد كجا بداند و باشد بلد را چاه و راه دانم مي بعيد. باشد نرفته هنوز شايد. آنجا رويم مي پس ـ

 .افتاد راه به و فشرد گاز پدال روي را پار

 اشاره با ساماني آقاي اتومبيل. بود ايستاده نقطه همان در بودم، كرده تركش كه حالتي همان در روحي بي ي مجسمه چون شهناز
گفتم و آوردم بيرون ماشين پنجره از را سرم. شد متوقف پايش جلوي من، دست: 

 .شو سوار ـ

 :پرسيد و دوخت ام چهره به را نگاهش ، برداشت سر منگ و گيج

 .جداست شما راه از من راه كجا ـ

 .برمت مي بروي، بخواهي هرجا ـ

 :داد پاسخ حالي بي با

 .نيفتاده آگاهي و كالنتري با كارم و سر حاال تا بروم، بايد كجا بگو تو دانم، نمي ـ

 :گفت ساماني آقاي

 .آنجا برمت مي خودم. بروي بايد كجا دانم مي من داري خودت معرفي به تصميم اگر ـ

 :گفت و ساخت معطوف او سوي به كوتاه چرخش يك با را نگاهش باشد، يافته گاهي تكيه نااميدي عين در كه اين مانند درست

 تحويلم زودتر داريد عجله البد. ديدمتان ركسانا عروسي و عقد مراسم در بار دو يكي. شناسمتان مي باشيد، ساماني آقاي بايد شما ـ
 .بيابم پناهي سر الاقل تا كنم رامعرفي خودم زودتر دارم عجله هم من اتفاقاً. شويد خالص پسرتان و خودتان كه بدهيد
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 :گفت حسرتي پر آه با همراه و نشست عقب صندلي روي شد، سوار سپس

 ولي بردم، پي پستش ذات بت دير است درست. شوند خالص پا هشت جانور آن با آن هاي مزاحمت شر از ديگران تا شدم فدا من ـ
 .كشيدم عذاب و شدم شكنجه عمر يك انداره به داد نشانم را پليدش طينت و ذات كه اين از بعد كوتاه، مدت همان در

 :گفت ساماني آقاي

 سيرت روي بر كه را ماسكي مقصود، به رسيدن از بعد و سبز باغ ارِ دادن نشان و زباني چرب عالقه، اظهار اول. است اين عادتش ـ
 مي دل ته از را اين دخترجان، نبود اين او چنگ از رهاي راه صورت هر در.  كند مي عوض رنگ و دارد برمي كشيده اش واقعي
 پيش ما براي مشكلي و كرده اعتراف اصلي قاتل كه نشدم خوشحال اصالً توست، كار قتل آن گفت بهم ركسانا وقتي باوركن گويم،
 و خوردي زمين سخت گرچه. نبود دير رهايي براي هم باز ولي شدي، كشانده راه آن به چرا.  چطور دانم نمي من. آيد نمي

 شانه به تكيه با توانستي مي.داشتي را گاه تكيه آن تو اما دشوارتر، گاهي تكيه يافتنِ بدون ات بعدي هاي قدم و بود دشار برخاستنت
 .شوي خالص دهنده، آزار و وحشتناك كابوس آن از مادرت، افتاده هاي

 :ساخت نامفهوم و دورگه را صدايش فشرد، مي را گلويش كه بغضي گلوله

 چقدر فهميد نمي باشيد، صحنه آن شاهد و بگذاريد من جاي به را خودتان نتوانيد تا. كشيدم چه من شب آن دانيد نمي شما ـ
 صحنه چنين شاهد سودابه كه كنيد شكر را خدا. گرفت مي چشمه سر آني نفرت و خشم از نبود، ارادي حركتم. است سخت تحملش

 .زدم من كه زد مي كاري همان به دست هم او شايد گرنه و نشد، اي

 :افزود و آورد بيرون را كايدي دسته كيفش، داخل از سپس

 درد به ديگر.  شده پارك جلويش در فرامرزي اتومبيل كه دارد قرار اي خانه همان سوم طبقه در كه است من آپارتمانِ كليد اين ـ
. برگردانيد صاحبش به را كليدش و كنيد اش تخليه شما است ممكن اگر. بود كرده اجاره خودش نام به را آنجا او. خورد نمي

 را كسرش و كم. بود دزديده خودش زن از هم را آنها كه پول، مقدار يك با است، توالت ميز كشوي توي همانجا سودابه جواهرت
 زنداني قتل جرم به دخترش كه بداند و برسد مادرم گوشِ به خبر اين نگذاريد كنم مي خواهش. كرده خايش عياشي و خانه خرج
 .كنند مرگش دق و برويد سراغش به قصد اين به مبادا. اي وثيقه نه خواهم، مي ضامن نه ام آزادي براي من. شده

 :گفت دلسوزي با آميخته لحني با اش دلجويي براي ساماني آقاي

 روي اما باشي، داشته را آزادي انتظار تواني نمي ها زودي به.  دهم مي را وكالتش حق و گيرم مي وكيل برايت خودم من نترس، ـ
كن حساب من كمك. 

 مشكلِ ولي كردند، مي نفرينم و دانستند مي سودابه بدبختي باني و باعث مرا مدت اين تمام در. ندارم شك كردم، بد شما به من ـ
. بروم اش خانه به گرفتم نمي تصميم ركسانا با دل درد قصد وبه شكست مي پايم روز آن كاش اي. بود فرامرزي نبودم، من سودابه
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 و همسر هاي شكنجه و زجر از خالصي از بعد كه بودم من اش طعمه گشت، مي طعمه دنبالِ به او. انداخت دامم به لعنتي روز همان
 .كرد دامش اسير مرا و رسيد راه از ديگري شكارچي ناغافل شوهرم مادر

 روي هوسبازي از غير به ديگري حساب تواني نمي دانستي مي و شناختي مي را سودابه كه تو. خوردي مي را فريبش سادگي اين به ـ
 مردي فهميدي مي بايد تفريح، و گذراني وقت نه بود، كنارش در زندگي عمر يك و گاهه تكيه يافتن قصدت اگر. كني باز او شوهر

 اصل در و است زنش جيب توي دستش كه وقتي بخصوص. ماند نخواهد وفادار هم تو به كند، مي خيانت زنش به راحتي اين به كه
 بگذريم، خب. كني عوض تواني نمي را چيزي كشيدن، حسرت آه و خوردن افسوس با گذشته حرفها اين از تو كار. اوست باز سر

 آيي مي ما با هم تو فرامرزي، منزلِ حوالي همان يعني شده، بازجويي من از قبالً كه جايي همان به برويم بايد شهناز من جان، ركسانا
 برسانمت؟ ديگري جاي بايد يا

 برسند؟ تهران به موقع چه ماندانا و سامان كنيد مي فكر. عزيز منزلِِ روم مي من. پدرجان ممنون نه ـ

 طور همين و سودابه و من به بزرگي كمك تو ممنونم، ازت.باشند كرده حركت كي كه است اين به بسته. باشند راه تو بايد االن ـ
 تواند مي چطور داند نمي اصالً طفلي. نكنيد خلوت را سودابه بر و دور. شود مي درست نباش، هم قضه آن نگران. كردي شهناز
 خيلي است كوچكتر او از كه اين وجود با ماندانا. باشد داشته ديدنش به اميدي نبايد گيرد مي را پدرش بهانه بند يك كه را سپيده
 وجود با سپيده اما فهمد، مي را چيز همه راحت خيلي و است بيشتر سنش از عقلش و درك قدرت من نظر به. است داناتر و تر آگاه
 تواند نمي هرگز نبوده، مهم برايش بچه اين وجود اصالً و آورده او ندار و دار و مادرش سر باليي چه فرامرزي بوده شاهد كه اين

 .باشد نداشته دوستش و كند انكار را پدرش به عالقه و عشق

. كنيد كتمان توانند نمي را مساله اين بگذاريم، كنار را اش ذاتي عاطفه و مهر اگر حتي. داشت انتظار سپيد از توان نمي اين از غير به ـ
 ها كشمكش اين از پدرش هدف كه داده مي برايش را معنا اين قضيه ظاهر و بوده تا دو آن بين درگيري شاهد مرتب روزها اين

 .اوست گرفتن و دخترش به عالقه و عشق

 .بينند مي را رويش يك فقط سكه روي دو از و معصومند و گناه بي ها بچه ـ

 را نگاهم. ماندم هيزه شهناز زده ماتم چهره به اشك تا پرده پشت از و برگردانم عقب به سر. ايستاد كرد ترمز هدايت خيابان سر
 :گفت حسرتي پر داي با و آورد صورتم نزديك را سرش ديد، خودش متوجه كه

 :بودم نوشته اولش صفحه در كه ست دفتري همان منظورم داري، ياد به را خاطرات دفتر

 شدم پود زندگي وجود تارِ بر شدم نابود كه بزن بزن، طبال

 مرور به و مانديم خيزه نقطه يك به هم از فاصله قدم چند با هم بار يك و كرديم خداحافظي هم با بار دو امروز. ركسانا خداحافظ
 جستجوي در صفحاتش البالي در و كنم مرور را ام گذشته كه باشم داشته فرصت قدر آن زندان در بسا چه. پرداختيم مان خاطرات
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 از بعد وگرنه بروم، مادرم ديدن به نگذاشتي كه ممنون ازت. برسم خواهم مي كه اي نتيجه به اشتباهاتم آغاز و بدبختي علل يافتنِ
 مي اعتراف. نداشتم را ديدارش آرزوي حد اين به تا عمرم تمام در هرگز. شويم جدا هم از توانستيم مي سختي به دو هر ديدار اين
 شوهرت خانواده مقابل در چقدر دانم مي افسوس،. اوست به فقط نيارم بدبختي اوج در حاال و كردم فراموشش خوشي، زمان در كنم

 موقع آن. بگوييد سودابه به هم و بدانيد خودتان هم ساماني، آقاي گويم مي شما به را اين. داشتي من مثلِ دوستي كه اي زده خجالت
 ركسانا، چشيدي را شكست مزه بار يك تو. بود نكرده اش آلوده و سياه هايم ناكامي هنوز و بود آينه شفافي و پاكي به من قلبِ شب
 را آنچه قدر كه است همين خاطر به. كني تجربه را بزرگتري شكستهاي مقابلش، در كردن خم سر با نگذاشتي و نشدي تسليمش اما
 وحشتناك كابوس بتوانم كه كن دعا برايم. حالت به خودش. هستي حفظش براي مبارزه آماده دندان و چنگ با و داني مي داري كه
 موقع؟ چه رسيده، خواهم آرامش به موقع چه. كنم بيرون مغزم از را سرشكافته و ورقلمبيده چشمهاي آن
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 شده فرامرزي قتلِ مرتكبِ شهناز كه نبود باور قابل كدام هيچ براي. داشتند دهانم به چشم ناباوري با ام خانواده اعضاي ي همه
 .فرستاد مي لعنت اش باني و باعث بر خانجون و گريستند مي اش ناكامي بر آزيتا و عزيز. باشد

 :گفت شدم كه ساكت

 ساماني زد فرامرزي كه بار يه. ناخوش و بد خبراي اونم نياري، واسمون خبر طومار يه برگردي، بيرون بري خونه از تو روز يه شد_
 خودش بدبختي قيمت به شيطون زاده اون از رو همه انتقام شهناز كه حاالم. زد آتيش رو سودابه خونه بعد دفه كرد، پار و لَت رو

 برمي زنجان از دارن اونا چون كه نداره برت هول خود بي. كرد خالص خودش شر از رو همه چاه، تو افتاد كن چاه باالخره. گرفته
 اون براي شه بچه پدر اينكه واسه هم آبرو حفظ خاطر به هم مجبوره سودابه حاال چون خودمون، خونه بريم پاشيم بايد گردن،
 روز دو يكي. كنن خاكش قبرستون رن مي فردا البد. بياره چشمانش به اشك قطره چند شده زورم به بندازه، راه عزاداري مجلسِ
 .بگيم بهشون دار خنده تسليت يه بزنيم اونجا به سر يه شده جور هر كه خونه ريم مي شيم مي پا نذري سفره از بعد گرمه سرشون

 :گفتم و نرفتم بار زير

 حاضر تصنعي عزاداري مراسم اين در بايد كه كرده گناهي چه بيچاره طفلِ آن. چيست ماندانا تكليف وسط اين خانجون آخه_
 باشد؟

 رو دندون كمي يه. بكشه بيرون آب از گليمشو بلده خوب. نخور دخترتو غصه ، بده دلداري رو مرده پدر سپيده بايد اون خب_
 .نكن سبك خودتو خودي بي قدر اين. بذار جيگر

 :افزود مادرش سخنان تأييد در عزيز
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 خبر بي ازت سامان مدت يك وقتي كه ارزد مي اين به باشد، سخت برايت ماندانا دوري هم چقدر هر. گويد مي راست خانجون_
 و او نجات براي و كردي امروز كه كاري با بخصوص. رود مي اشتباهي را راه دارد كه برسد نتيجه اين به و بكند را فكرهايش بماند،
 .كند تسليم را خودش شهناز شدي باعث فرامرزي قتل اتهام از پدرش

 شهناز و كبيري خانم با برخورد بعد و شد وارد بهم فرامرزي قتل خبر شنيدن از بعد كه شوكي ابتدا. بودم گذرانده را سختي روز
 هنوز روز آن در كه خودم بالتكليفي به انديشيدن براي داشتم آرامي محيط به نياز. دادند قرار فشار تحت شدت به را اعصابم

 .بودم نيافته را فرصتش

 آماده كه همين. بنشينم بيكار و بگذارم دست روي دست توانستم نمي. بودند نذري سفره مقدمات تدارك در همه روز آن فرداي
 :پرسيد و شد سبز راهم سر خانجون شدم، خانه از خروج

 بري؟ خواي مي كجا بخير، اُقر_

 .گردم مي بر زنم مي تلفن كوچه سر از_

 برداشت رو گوشي كي هر با خودم من بده بگير رو شماره. كني سبك خودتو بزني زنگ خواد نمي تو. ريم مي هم با نكرده، الزم_
 .كردن كار چي ببينم بزنم حرف

 پس و گرفت دستم از را گوشي گيري شماره محضِ به. افتاد راه به كنارم در و انداخت سر به چادر. نداشتم تسليم از غير به اي چاره
 :گفت مي كه شنيدم را صدايش كوتاهي مكث از

 كجاس؟ خانوم قدسي مستوره، تويي_

 :بود رسا و بلند مستوره صداي

 كه شه نمي. باشه خودمون خونه ها عزاداري قراره اينجا گردن مي بر بعدش. ها بچه و مونديم ما فقط عبداهللا، امامزاده رفتن همه_
 بهشون زد تلفن خانوم ركسانا اگه گفتن بزرگ خانوم. كنيم آبروداري بايد نيس اي چاره. آورده ش بچه و زن سر باليي چه زد هوار
 بهشون شما شه مي. ندارن حرفي آبرو حفظ واسه هم آقا گمونم به. مسجد و خونه مراسم تو نيان اگه زشته فاميل و فك جلو بگم
 اينجا؟ بيان عصري فردا بگين

 :گفت ميلي بي با خانجون. شنيدم سينه درون را قلبم خيز و جست صداي

 .بشنوم صداشو خوام مي كجاس، ماندانا. شه مي چي ببينم حاال. داريم نذري سفره خودمون ما فردا ولي گم، مي بهش_

 .بگيره دستم از رو گوشي خواد مي هي شنيده، رو شما صداي. جاس همين_
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 .بزنم حرف باهاش خوام مي بهش بده_

 :شنيدم را صدايش و چسباندم تلفن گوشي به را گوشم

 .سالم جونم، خانجون_

 .شده ذره يه واست دلم. خودم نازي ناز خوشگلِ سالم_

 .شده ذره مليون ديگه كه اون واسه كجاس؟ مامي. بيشتره خيلي شما مالِ از. شده ذره هزار من مال_

 .عزيز پيش خونه مونده نيس اينجا_

 آخه اونجا، بري ذارم نمي شه، نمي گه مي هي. شده بد و بداخالق خيلي روزا اين بابا ولي ، پيشش بيام كه كردم گريه خيلي من_
 چرا؟

 .نكن گريه باش، خوبي دختر. خودمون پيش آرمت مي ميام خودم بعدش بشه، خوب اخالقش تا كن صبر كم يه_

 :گفت اي آهسته صداي با

 چيزي بهش نيگردار، خوشگلتو زبونِ گفته بهم قدسي مامان. دونه نمي سپيده اما دونم، مي من. مرده سپيده باباي بگين مامي به_
 از غير به نداشت، دوسش كي هيچ. كرد مي اذيت رو همه. نبود خوبي آدم چون مرد، كه خوشحالم خيلي ولي ، گم نمي منم خب. نگو

 .خوام مي بابامو من گه مي كنه مي گريه هي. رسه نمي عقلش كه سپيده

 .باشه نداشته دوست باباشو كه تونه نمي آدم خب_

 بزنه؟ حرف باهام بياد بگين مامي به شه مي_

 .كنه مي دعوا مستوره با شه، مي تلخ اوقاتش بفهمه بابات اگه چون شه، نمي نه_

 .نگم بهش دم مي قول_

 .نيگرداري زبونتو توني نمي فضولي، خودم مثلِ تو_

 چي؟ بدم قول اگه_

 .كن بازي سپيده با برو بدو. نه حاال ديگه، دفه باشه_

 :گفت و كرد من به رو گذاشت كه را گوشي
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 فرستاده؟ واست پيغومي چه مادرشوهرت كه شنيدي. خوبه حالش ديدي حاال شد؟ راحت خيالت شنيدي؟ صداشو_

 .آنجا روم مي فردابعدازظهر. شنيدم بله_

 .اينجا برگردي تنهايي شبي آخر توني نمي كه تو ؟!چه يعني_

 .آمدند من با هم برمك و بابك شايد. ندارند كاري كه مردها مشغولند، نذري سفره سر زنها خُب_

 .بندي مي رو زنها مفت حرف زبونِ هم ، بيني مي تو بچه هم. برو اومدن اونا اگه_

 و آزيتا و شيرين داريوش، و بابك بود قرار شب آن. بود تالطم در آنجا از دور به دلم. نگرفتم آرام اما كردم، گرم كار به سرم
 و بود كرده تمديد را تهران در اقامتش هفته يك آزيتا. ببرند كريستال سينما به»  ابديت تا اينجا از«  فيلم تماشاي براي را رودابه
 .برگردد مشهد به شود معلوم من تكليف اينكه از قبل تا آمد نمي دلش

 :گفت كند، شان همراهي به راضي مرا نتوانست كه موقعي

 .است الزم تفريح هم تو براي. نروم هم من دهم مي ترجيح نيايي، تو وقتي_

 چون چرا، داني مي نداشتم، را آمدن حوصله نبود، هم او اگر حتي. آيم نمي من ، شماست با داريوش چون كه نيست اين موضوع_
 .گويم مي چه فهمي مي شدي، دار بچه وقتي. كند نمي ام راضي و خوشحال چيز هيچ ماندانا و سامان بدونِ

 .برگردم مشهد به من برنگشتي ات خانه به تو تا آيد نمي دلم كه است همين خاطر به فهمم، مي هم االن_

 .شود راه به رو ها زودي اين به دانم مي بعيد ولي هستي، فكرم به كه ممنون_

 جور موقعيت بلكه كنند، مي كار چه آنجا بيايند همراهت است قرار كه برمك و بابك فردا ببينم حاال. شد شايد ديدي، چه رو خدا_
 .رفتيم ما باش، خودت مواظب بزنند، حرفي مورد اين در سامان با بتوانند باشد

 .كرد مي سير ديگري عالم در فكرش اما داشت، دست به را تاريخ كتاب برمك. بودند كار سرگرم آشپزخانه در عزيز و خانجون

 به داشت كم كم جمع، از دور به تنها، و يكه. گرفت نمي تحويلش كس هيچ ، رامك مرگ راز برمالشدنِ از بعد. سوخت برايش دلم
 .داد مي عادت را خود انزوا و نشيني گوشه

 :گفت شديم، تنها كه موقعي
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 مي فكر خوب وقتي. نرفتم خواب به راحت وجدانِ با وقت هيچ. زد شما از كدام هر به ضرري چه و بود اشتباه كارم دانم مي من_
 و مهر جاي نفرت و خشم و است خصمانه بقيه نگاههاي وگرنه است، اله سيف عمو ببخشد مرا توانسته كه كسي تنها بينم مي كنم

 ركسانا؟ نه مگر ، شده عوض من به نسبت هم تو نظر حتي. گرفته قلبهايشان در را محبت

 بي گذرد، مي اطرافم در آنچه از انگار كه هستم خودم مشكالت و مسايل درگير قدر آن چون. كني مي اشتباه يكي من مورد در_
 بقيه. كنم نمي فكر بهش من اين وجود با هضم، قابل غير و مسخره اش انگيزه توجيه و بود محض اشتباه كردي تو كه كاري. خبرم
 برمك؟ آمد خواهي كنار چطور قضيه اين با خودت اما كرد، خواهند بيرون مغزشان از را فكر اين تدريج به هم

 چون سوزد، مي تو براي دلم بيشتر. كنم فراموشش نتوانم هم عمر آخر تا بسا بيايم،چه بيرون فكرش از ام نتوانسته سالهاست من_
 .شده ظلم بقيه از بيشتر تو به بينم مي

 ديگري جاي را بختم من و بمانند هم منتظر شيرين و بابك كه بود اين قسمت شايد. دارد سرنوشتي كس هر. نكن را فكرش_
 مسير تغيير از و ندارم ديگري آرزوي هيچ اين از غير به. برگردم ماندانا و سامان پيش زودتر كه است اين من آرزوي بيازمايم،
 جبران با كن سعي. بود خواهد تو عهده به رودابه تكاليف به رسيدگي وظيفه برگردد مشهد به كه آزيتا. نيستم ناراضي اصالً ام زندگي
 .باشي عزيز براي كمكي و بكاهي گناهت بار از اش، ماندگي عقب

 را اطرافيانم خصمانه نگاههاي وقتي روزها اين. گيرد نمي ام بازي به كس هيچ ولي بگذارند، ام عهده به كاري خواهم مي خدا از من_
 مي من كه عذابي از بيشتر شايد حتي. كرده زندگي حس اين با سالها بيچاره، آن سوزد، مي شهروز براي دلم بينم، مي خود متوجه
 آن. برساند اثبات به را اش گناهي بي نتوانسته طريقي هيچ به و خورده اش پيشاني به قاتل مارك گناه بي چون. كشيده عذاب كشم،
 بخواند، درس تواند نمي و است پريشان فكرش كه شنيدم مي كنار گوشه از بارها. است من حقِ اما نبود، او حق شماتتها آن نگاهها
. كرده تحمل را رنجي چه او فهمم مي تازه آورم، نمي در سر خوانم مي آنچه از اصالً و ام شده دچار وضعيت اين به خودم كه االن
 بخشيده، مرا پدرش ترس از ظاهر در شهروز اما ببرم، بين از آمده وجود به مان ميان در كه را بيگانگي حسِ آن كردم سعي خيلي
 طفلكي. شود مي گريزان ازم بيشتر كنم، نزديك بهش بيشتر را خودم كنم مي سعي چقدر هر و است بيزار من از باطن در وگرنه
 آنجا به قدم خانواده عروس عنوان به شد، پدرمان زنِ وقتي كه كند زندگي اي خانه همان در هنوز خواست مي دلش چقدر عزيز

 وضو زاللش آبِ با و نشست مي كنارش در صبح هر آقاجان كه بگيرد وضو حوضي همان آب از خواست مي دلش چقدر. گذاشت
 يعني. داشتم دوستشان كه آنهايي روز به چه و آوردم خودم روز به چه ركسانا، واي. كردم جدا خاطراتش از را او من. گرفت مي

 او. است ممكن غير نه بدزدد؟ ازش پرستيده مي كه را دختري محبت شده باعث كه ببخشد را كسي بتواند داريوش است ممكن
 ركسانا؟ فهمي مي. متنفر. است متنفر ازم. بخشيد نخواهد مرا هرگز

 :گفتم مانندي فرياد صداي با
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 اين. انتهايش نه و است معلوم ابتدايش نه كه ست كراني بي درياي چون زندگي. نده عذاب مرا و خودت قدر اين. برمك كن بس_
كه ماست اشتباهات ل و خاكستري را اش آبي رنگهفت تو. كني شفافش و آبي دوباره تواني نمي خوردن حسرت با. كند مي آلود گ 

 اين باالخره. شود برمال رازت و كند باز زبان رودابه روز يك كه ترسيدي مي اين از هميشه. كردي زندگي نگراني و اضطراب با سال
 را تو تر راحت شهروز شايد موقع آن كني؟ اعتراف خطايت به نشدي حاظر و نكردي دستي پيش خودت چرا پس افتاد، مي اتفاق
 .آن منشاء از ديگر اشتباهات شدن جاري براي ايست سرچشمه اشتباه يك. پدرش از ترس و فشار با نه بخشيد، مي
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 شوقِ از دلم ورِ يك. بشكند را غرورم و نگيرد تحويلم ترسيدم مي. داشتم هراس سامان با شدن روبرو از. كردم مي ضعف احساس
 .ماتم و اندوه غرقِ سامان هاي اعتنايي بي و بداخمي تصور از ديگرش ورِ و بود شادي و سرور غرقِ ماندانا ديدار

 زد مي زار تنم به بودم كرده تن به كه مشكي لباس. داشتند را هوايم طرف دو از برمك و بابك. خوردم مي تلو تلو رفتن راه جاي به
 .ام كرده كم وزن چقدر كوتاه مدت همين در داد مي نشان و

 .باشم داشته تفاوت بي و آرام ظاهري و كنم مهار را اضطرابم و هيجان تا كوشيدم و ايستادم بود باز كه خانه در لنگه دو ميانِ در

 و سرگردان حبابي چون نگراني و اضطراب. افكند آغوشم در را خود شوق و شور با و دويد طرفم به شتاب با ديد، مرا دور از ماندانا
 .داد او گيسوان عطر بوييدنِ لذت به را خود جاي موقتاً بالتكليف،

 پذيرايي سالن از آن طرفينِ در ستون دو توسط و بود آقايان نشستن مخصوص كه رفتند غذاخوري سالنِ طرف به برمك و بابك
 .شد مي جدا

 .كرد استقبال آنها از خوشرويي با و برخاست پايشان جلوي در سامان. پرداختم تعقيبشان به نگاه با

 داشت كم كم اش تفاوتي بي و سردي. ديده مرا كه نياورد رويش به اصالً نكرد، مكث ام چهره روي بر نگاهش هم لحظه يك حتي
 .نداشتم را رفتارش اين تحمل اين از بيش. زد مي هم به را حالم

 دور به دست سودابه بوسيدن براي كه زماني. بودند نشسته فرامرزي خواهر و مادر كنار در مجلس صدر در سودابه و قدسي
 :گفت وار زمزمه گوشم كنار و افتاد گريه به انداختم، گردنش

 .كرد تعريف برايم را چيز همه پدر. ركسانا ممنونم ازت_

 نه و داشتند خبر زنش به فرامرزي خيانت از نه. بودند گود از خارج اخير حوادث در مادرش و او. بود خصمانه سودابه به فائزه نگاه
 .جواهراتش سرقت و خانه سوزي آتش از
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 .دانستند مي جرم شريك هم را سودابه قتلش، توجيه در بسا چه

 :گفت مي گريستنش هاي هاي البالي در و داد مي سر را گريه واردي تازه هر تسليت عرضِ به پاسخ در فرامرزي خانم

 .كرد جوانمرگش و ريخت را قتلش نقشه اي خورده پاك شير كدام نيست معلوم. كشتنش مرد، م بچه_

 .نريزند آب روي را او جوانمرگ پسر پته تا كردند مي كنترل را خود سختي به و خوردند مي حرص قدسي و سودابه

 زبانشان و بود نفرت و خشم با آميخته و برنده و تيز نگاهايشان. بودند درآورده را شورش نفر دو آن. داشت حدي هم آبروداري
 .زدن كنايه و نيش آماده

 .كنند جدايش من از دوباره مبادا كه بود چسبيده بهم طوري. كرد نمي رها را آغوشم ماندانا

 :گفت اي آهسته صداي با و چسباند گوشم الله به را گرمش لبهاي

 باباش نفهمه كه كنه بازي ش بچه با سودابه عمه دوست جون گلي خونه فرستادن رو سپيده. دارم ت دوس خيلي. خوشگلم مامي_
 مردمو كه بد آدمهاي ي همه يعني. بابام پيش برم خوام مي كرد نمي گريه هي ديگه اونوقت بود، بهتر كه گفتن مي بهش اگه. مرده
 جون؟ مامي ميرن، مي كنن مي اذيت

 .كشند مي عذاب و گيرند مي بد مرضهاي هم ها بعضي ميرند، مي هايشان بعضي_

 .بگيره بد مرضِ يا بميره بابام خوام نمي من نه،_

 .نيست بدي آدم كه او. عزيزم نكند خدا_

 كنه؟ مي اذيت رو تو چرا پس_

 .نبود فهم قابلِ او براي مان اختالف دليل توضيح. باسد داشته پدرش مورد در افكاري چنين خواست نمي دلم. ماندم عاجز جواب از

 :گفتم گيسوانش نوازش حالِ در

 .شده عصباني بابات كه كردم كاري من. داريم دوست را همديگر هم خيلي وگرنه قهريم، هم با فقط ما_

 كنين؟ مي آشتي كي پس_

 .زودي به شايد_

 كي؟ يعني زودي به_
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 .زديم را حرفهايمان نشستيم، سرفرصت كه اين از بعد_

 خب؟ بزن، حرف باهاش زودتر پس_

 .عزيزم خب_

 مي در كوره از داشت سودابه. عزاداري تا بود عروسشان دلِ سوزاندنِ بيشتر هدفشان انگار. نبودند بردار دست مادرش و فائزه
 در سالها كه فريادي داد، مي فرياد به را خود جاي داشت كم كم و بود داده دست از را تحمل قدرت لبهايش روي بر سكوت. رفت

 .رسيد مي اوج به داشت قرار بي از تر قرار بي اكنون و بود ساخته پنهان اش ديده رنج قلب زواياي

 :گفت بگشايد زبان او كه اين از قبل بود، اش دگرگوني شاهد قدسي

 پرده آخرين ديگر اين. بگو خواهد مي دلت چه هر وقت آن شود، خلوت برمان و دور بگذار. نيست وقتش االن سودابه، نه حاال_
 .است نمايش

 :گفت من به خطاب سودابه

 زنده پرسيدند نمي ماه به ماه. آوردند نمي را اسمش بود زنده فرامرزي وقتي تا. ركسانا كشيدم چه ها اين دست از من داني نمي تو_
 عزيز مرده كه حاال نداري؟ حسابي درست كارِ يك چرا كني، مي كار چه خودت اصالً آيد؟ مي كجا از ات بچه و زن خرج. مرده يا اي

 را دهنم اول روز از. كردم خودم كور چشمم. مرد مظلوم م بچه كشتند، را م بچه كه دهد مي سر زاري و اشك آيد مي كه هر. شده
 .بشنوم را حرفها اين كه است حقم حاال. نيامد در جيكم بستم،

 :گفت قدسي

 خانواده با كار چه را ما ديگر اصالً. انداختيم نمي راه را بساط اين و بوديم ننشسته اينجا االن ما نبود، آبرو حفظ خاطر به اگر_
 نشد باورشان و زدند حرف زيادي اگر. ريزيم مي آب روي را پسرشان پته نيستيم، ديگر ما را اش بقيه بگذرد، كه سوم. فرامرزي

 .شده دچار عاقبتي چنين به كه كرده چه او بشنوند قاتلش زبان از بروند شهناز پيش فرستمشان مي

 :گفت قدسي شدند، مي پراكنده داشتند مهمانان كه موقعي شام، صرف از بعد

 و لج. رود مي بين از دارد بچه اين. شود نمي جوري اين. كنم روشن سامان با را تكليفم امشب خواهم مي. بمان تو رفتند، كه همه_
 .چيست حسابش حرف بفهمم بايد باالخره. ست كافي لجبازي

 را قدم اولين و برد نمي ام گناهي بي واقعيت به پي او وقتي تا. داد نمي را شدن خورد و شكستن اجازه من به اين از بيش غرورم
 .بود آور شكنجه و نتيجه بي ها صحنه اين تكرار داشت، برنمي طرفم به خودش
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 :گفتم مصممي لحنِ با

 به كه نيست اين هدفم اصالً وگرنه آمدم، اينجا به ماندانا ديدنِ طور همين و سودابه و شما خاطر به فقط من. ممنون قدسي، مامان نه_
 شده حساس چنان آن دوانده، ريشه وجودش تمام در بدگماني كه وقتي نباشد، اعتماد كه وقتي كنم، تحميل سامان به را خودم زور
 غش و غل بي زندگي سال پنج و رسد مي جنون مرز به ندارد، قضيه اين در نقشي اصالً كه ام بيچاره پسرعموي نامِ شنيدن از حتي كه
 نمي من. شد خواهد تكرار ها صحنه اين بارها و بارها چون است، ثمر بي اش ادامه برد، مي ياد از را مان محبت و عشق با آميخته و

 بچه و زن و اله سيف عمو با مان ارتباط طبيعتاً بابك، برادرم با شيرين، دخترعمويم عروسي از بعد. باشم جدا ام خانواده از توانم
 پيش ترتيب اين به وضع اگر. بود سخت خواستگاريشان مراسم در نداشتن حضور برايم چقدر دانيد مي. شد خواهد بيشتر هايش
 شركت هم كرده پر مان زندگي در را او جاي پدرم فوت از بعد كه برادري هم آن برادرم، عروسي و عقد جشن در بايد البد برود،
 هيچ و جدايي نه اوست، با زندگي قصدم بفهمانم سامان به تا كردم را خودم سعي من. نيست دردي كم خودش اين. باشم نداشته
 محبت و عشق از رنگي كه نگاهي بودم، نگاهش يك منتظر فقط شدم، سالن وارد وقتي بعدازظهر امروز. ندارم سر در ديگري سوداي
 يك حتي ديد، نمي مرا اصًال انگار كه افسوس ولي نشده، خشك او قلب در اش ريشه هنوز كه بفهماند من به و باشد داشته را گذشته
 خانجون به تلفن پاي مستوره وقتي. است بس ديگر شدم، تحقير خانه اين در كافي اندازه به. نيفكند سويم به هم كوتاه نظر يك نظر،
 به روز يك اگر. نشدم تحقير كم بيايم، اينجا به عزاداري مراسم در شركت براي من كه ست راضي آبرو حفظ براي هم سامان گفت
 را خودتان سعي كافي اندازه به ممنون سودابه و شما از. ببرند فرمان ازم باشم داشته توقع خدمه از توانم مي چطور برگردم، خانه اين

 چون نكند، جدا ازم را ماندانا بخواهيد ازش فقط كه است اين دارم شما از كه خواهشي تنها. ببريد بين از را كدورت اين كه كرديد
 .ندارم را يكي اين تحمل

 :گفت پرمالمتي و آرام لحنِ با

 نباشد، آسان جبرانش شدي، پشيمان وقتي بعد كه نگير تصميمي وقت هيچ. ركسانا كني مي نشيني عقب داري زودي اين به يعني_
 شكل اين به پايانش كه كرد را فكرش شد مي اصالً شوهرش، و سودابه اختالف مورد در. نيست بيني پيش قابل چيز هيچ چون

 نقشه همان گمانم به. برسد هدف به فرامرزي نگذاريم تا كشيديم نقشه يك و هزار. ماليديم مان تن به را چيز همه پيه. بود خواهد
 قتلش عامل و شهناز پيش او دست شدنِ رو ريزي پي اصل در كارخانه، سهام و خانه فروش مورد در نامرد آن فريب براي ساماني

 محروم كران بي نعمت خوان آن از را او ماجرا اين در نقشش كه هم زني از شد، نااميد سودابه اموال به دستبرد از وقتي چون. بود
 و برسد قتل به فجيع شكلِ آن به بود حقش كه است درست. كند بندش را خود تا گشت ديگري طعمه دنبال به و شد منزجر كرده
 من و بود سپيده پدر پستي همه با صورت هر در چون نبود، آرزويمان او مرگ داند مي خدا اما بدهد، پس را ناپسندش اعمالِ تقاص

 به را چيز همه. باشي صبور كه است اين حرفها اين از منظورم. گيرد مي دلم او، دوري از گيريهايش بهانه و گريان چشمهاي ديدن از
 در فردا. زنم نمي حرفي و كنم مي سكوت امشب من نيستي، مايل خودت كه حاال. نكني عجله تصميم گرفتن در و بسپاري زمان

 بكنند، خواهند مي غلطي هر خودشان، با اش بقيه گيريم، مي برايش ما كه ست مراسمي آخرين اين. بينيم مي را همديگر مسجد
 .وابكنيم فرامرزي خانواده با را مان سنگ بايد فردا همين
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 :گفت و كرد سودابه به رو مقدمه بي شد خلوت سالن و رفتند مهمانان كه همين. بكشد فردا به كار نداد مجال فائزه اما

 بزند قندشكن با دليل بدون شود پيدا خياباني زن يك كه است باور قابل غير ما براي. كنم كنترل را خودم توانم نمي اين از بيشتر_
 .باشد داشته انگيزه بايد قاتل اين حتماً ام، بيچاره برادر سر تو

 :داد پاسخ آشكار غيظي با و يافت را مقابله فرصت سودابه

 همان. داشته عاشقانه رابطه مهربانت و عزيز برادر با تمام سال دو كه كاري خيانت زنِ به خيانت. داشته انگيزه كه است معلوم_
 همان يعني شهناز براي دانستيد مي. كند مي دارد غلطي چه دانستي نمي اصالً و پرسيدي نمي را حالش سال به سال كه عزيزي برادر
 بود؟ كرده اجاره آپارتمان ك گرفت، مي من از بهانه يك و هزار با كه پولي با پهلوي خيابان توي است قاتلش كه زني

 سخنان باور از اثري مادرش و فائزه چهره در. پيوستند ما جمع به سامان و ساماني آقاي همراه به برمك و بابك و فرامرزي پدرِ
 براي سامان. پرداخت بود، كرده تحملش دل خونِ با سالها اين در كه آنچه شرح به مكث بدون سودابه. شد نمي مشاهده عروسشان

 حلقه پدرش ديدگانِ درمقابل بخصوص. خورد نمي جم آغوشم از ماندانا. داشت زير به سر من نگاه با نگاهش برخورد از پرهيز
 .دارد نياز محبتم به حد چه تا كه بفهماند وي به تا كرد مي تر تنگ گردنم دور به را دستانش

 پدرش پرداخت، گريستن به سكوت در سودابه كه زماني. نشست مي ام چهره روي بر محبت و مهر پر و گرم ساماني آقاي نگاه
 :گفت و گشود سخن به زبان

 در سالها اين تمام در چطور آورد؟ بيچاره دختر اين روز به چه تان پرورده دست و پرورانديد آستين در ماري چه فهميديد حاال_
 مرده كه حاال. كند مي دارد غلطي چه بپرسيد او از كه نيفتاديد فكر اين به هم بار يك حتي مانديد، غافل ازش و نشستيد گود كنار
 به سري يك بدهيد زحمت خودتان به صبح فردا همين. كُشتنش گناه بي و مرد مظلوم كه دهيد مي سر ناله و آه داريد و شده عزيز

 و سودابه سر از دست هم بعد به اين از. شد قتلش باعث عاملي چه و مرد مكظلوم چطور كه بپرسيد قاتلش از و بزنيد بازداشتگاه
 خبر بي حالشان از هم اين از بعد پرسيديد، نمي را تان نوه و عروس حالِ سال به سال حاال تا كه طور همان و برداريد اش زندگي
 .است خودتان عهده به ديگر آنش از بعد گيريم، مي برايش ما كه ست مراسمي آخرين مسجد، در سوم عزاداري. بمانيد

 :گفت شرمندگي با آميخته لحني با بود، گرفته قرار ساماني آقاي و سودابه سخنان تأثير تحت كه فرامرزي آقاي

 نكن نگاهم چپ چپ خود بي. بود كاري خالف و آزاري مردم كارش بچگي همان از بود، شر اولش از پسر اين پنهان، چه شما از_
. باشد اش زندگي به سرش و شود آدم شايد كه دادم نويد خودم به گرفت زن وقتي. بيامرزدش خدا. زد بايد را راست حرف. خانم
 .نيست بشو راست كج ديوار كه اين از غافل

 :گفت و زد پوزخندي ساماني آقاي
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 ديگر كه شد راحت خيالتان و برداشتيد دوشتان روي از را وجودش سنگين بار گرفتنش زن از بعد كه بود همين خاطر به_
 آتش را او زندگي و خانه و كند خيانت زنش به بشكند، را پدرزنش هاي دنده اگر دارد اهميتي چه. نيست شما عهده به مسؤوليتش

 با و ندهند شعار ديگران جلوي خود بي بسپاريد، دخترتان و زن به الاقل پس. نيستيد جوابگو شما ديگر كه است اين مهم. بزند
 .نكنند سودابه دلِ به خون دادنش، جلوه مظلوم

 :گفت غيظ با و برخاست زد، كنار را صندلي خشمگين و طلقت بي فرامرزي خانم

 نداشته هم را گرفتن دهن به زبون حق حتي كه ، چي كه كنيم گوش را حرفها اين نشستيم اينجا. است بهتر برويم ما فائزه شو بلند_
 .نداريم هم را كشيدن نفس حق بگو دفعه يك. باشيم

 :گفت و برخاست او از تأسي به فائزه

 .گرفتيم مي مراسم برايش همانجا نداشتيم، زندگي خانه خودمان مگر شماست، تقصير_

 :گفت گريستن حالِ در و داد تكيه ام شانه به سودابه. رفت بيرون در از خداحافظي با كه بود ميانشان در كسي تنها فرامرزي آقاي

 .ارزيد نمي پشيزي به كه گذراندم مردي كنار در را ام زندگي سالهاي بهترين از سال شش ركسانا؟ كردم اشتباهي چه بيني مي_

 :دادم پاسخ اش دلجويي براي

 كه خاكي همان زير در را تلخت گذشته. كرد شاداب و تازه و تَر دوباره آبياري با شود نمي را پاييزي خشك و زرد برگهاي_
 كافي اندازه به بابك، حاظرم من. كن فكر سپيده به فقط اين از بعد و بسپار خاك به خفته زيرش در شرارتهايش ي همه با فرامرزي
 .برويم هم ما است بهتر. شديم مزاحم

 :گفت گرمي لحنِ با ساماني آقاي

 .برگردي كه نيامدي تو توست، خانه دخترم،اينجا كجا_

 .نيست ديگر حاال ولي بود،. ممنون جان، پدر نه_

 :گفت و كرد تر تنگ گردنم دور به را دستش حلقه ماندانا

 .بري نبايد. هست هم تو خونه اينجا. هست مامي نه_

 :دادم پاسخ و كردم باز گردنم دور از را دستش ي حلقه

 .بينمت مي مسجد توي فردا. هستند منتظرم خانجون و عزيز. بروم بايد_



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                   بي بازگشترودخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m  427 

 و تازه و تَر شد نمي دوباره كه اين به و انديشيد مي پاييزي خشك و زرد برگهاي به داشت بسا چه نكرد، رفتنم به اعتراضي سامان
 . نبود سپردنش خاك به لزومي و تلخ نه بود، شيرين ما گذشته اما كرد، شادابش

 

81 

 ميحطي از مرا زودتر چه هر تا كشيد يدك را توانم و نيرو بي پاهاي جانم بي جسم و ماند خانه آن در ام شيفته جانِ همراه به قلبم
 .بود فرمانروايش نافرمانم قلبِ كه كند دور

 .نزنيم حرفي شب آن ماجراي مورد در كه بوديم كرده تباني هم با سه هر انگار. شد طي سكوت در بازگشت راه

 مغزم در را تصور اين و سامان گذشته هاي صميميت و صفا و ها مهرباني از ذهنم كردن پاك به عادت دادم، مي عادت را خودم بايد
 براي. داشت من به قبالً كه احساسي از عاري و جديد هاي ايده و افكار با ايست، يافته تولد تازه موجود او كه آوردم مي وجود به

 سودابه و قدسي كنار در داشتم آغوش در را ماندانا كه حالي در روز آن فرداي نزديك، و دور آشنايانِ، و اقوام مقابل در ظاهر حفظ
 اختالف تكراري موضوع كشيدن پيش مجالِ آنها به كه آن بي مراسم، پايان از پس و نشستم فائزه و فرامرزي خانم از فاصله كمي با

 .برگشتم خانه به ام خانواده اعضاي بقيه همراه بدهم را مان

 كردند، مي بدل و رد هم با اطرافيانم كه اشاراتي به توجهي و بود تفاوتي بي براي تالشم و رويه تغيير گر نظاره صامت و ساكت قلبم
 .نداشتم

 اش همراهي به تمايلي بازگردد، اش خانه به گرفت تصميم خانجون كه زماني. كن تحمل كه زدم مي نهيبش اما بود، ماندانا پيش دلم
 :گفتم و ندادم نشان

 .بمانم جا همين خواهم مي است، تهران آزيتا وقتي تا - 

 :پرسيد و كرد تنگ چشم

 .نيس هم سوزي دهن آشِ چين هم بفهموني بهش تا بگيري شوهرت واسه خودتو گرفتي تصميم دفه يه كه شد چي - 

 :دادم پاسخ و نشود آشكار ام قراري بي تا كشتم گلويم در را بغض

 تا شوم متوسل سودابه و قدسي به دايم توانم نمي كه من. كند يكسره را تكليف و بيايد كنار خودش با بدم فرصت بهش خواهم مي - 
 شدن خفيف و خوار از بهتر باشد سخت تحملش هم چقدر هر. كشم مي ماندانا از دوري و بالتكليفي اين از زجري چه بفهمانم بهشان
 .است
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 م خونه درِ. دوني مي خودت. رم مي دارم من صورت هر در. ندادي حرفم به گوش. نكن سبك خودتو گفتم بهت اولش از كه من - 
 تو بدون خونه اون كه كردم عادت بهت قدرت اين ديگه حاال. خودم پيش بيا پاشو گرفت، دلت كه وقت هر بازه، روت به هميشه

 .نداره صفا

 .ببينمش نتوانم و باشم نزديك ماندانا به قدر آن توانم مي چطور آخر. شوم مي هوايي بيايم كه آنجا ممنون، خانجون، نه - 

 :گفت بود ذاتش در كه شيطنتي با آميخته مهر پر لحني با و زد عزيز به چشمكي

 .بيا شدي، هوايي وقت هر پس باشه، - 

 :افزود و گرفت دست به را ساكش سپس

 .م خونه بياد پاشه ببينه، منو خواد مي كي هر اين از بعد شد، تموم ولگرديم ديگه - 

 نگاهم وقت هر عزيز، دقِ آينه شدم من آن از بعد. نداشت را زدن حرف حوصله كس هيچ. شد سكوت از پر خانه رفت، كه خانجون
 چنان آن و افتادند مي ام سينه روي بر بختكي چون هايم دلتنگي ام، زندگي ستاره بي و تاريك شبهاي در. كشيد مي آه كرد، مي

 شيشه پشت از ديدگانم شد، مي حبس ام سينه در نفس. كرد مي خوابم بي شكستنش صداي كه فشردند مي آغوش در را قلبم تنگ
 مي خيره دور افقهاي به كند، خالص هايم غصه فشار زير از را قلبم و بشكافد را شب تاريكي كه نوري جوي و جست در پنجره تار
 .ماند

 

 داشت سامان، از خبري بي و ماندانا از دوري هفته سه تحمل. بماند كنارم در هستم آنجا در من تا بود كرده عهد. ماند و نرفت آزيتا
 .بردارم آنها با تماس براي قدمي و بشكنم ام بسته خود با كه را عهدي نداشتم قصد اين وجود با. رساند مي جنون مرز به مرا

 عزيز نگراني باعث ماندن براي آزيتا سماجت. برگرداند خانه به را همسرش تا كرد بهانه را بيماري و درآمد كيخسرو صداي كم كم
 :گفت و كند مشهد روانه را او فرصت اولين در تا كرد كفش يك در را پا دو هر و شد

 خانه سر برو. دارد ثمري چه اينجا تو ماندنِ. بيايد در صدايش دارد حق كيخسرو اينجايي، كه است نيم و ماه يك نزديك االن - 
 زندگي فكر به يكي تو الاقل. بيايند كوتاه كدامشان باالخره نيست معلوم اند، افتاده لج سرِ دو هر كه ركسانا و سامان. ات زندگي
 مثلِ هم تو كه برسد روز يك خواهم نمي. شوهرت پيشِ كند ات روانه بگيرد قطار بليت برايت گويم مي بابك به. باش خودت
 خوردن هم به قيمت به نه ولي باشند، خودم بر و دور هميشه هايم بچه خواهم مي خدا از من وگرنه باشي، من دقِ آيينه ركسانا
 .سعادتشان كاشانه
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 به حد اين به تا وقت هيچ. بود دلگير گذاشت، مي تنها مرا موقعيتي چنين در كه اين از. شد مشهد به مراجعت آماده آزيتا باالخره
 تمامي هايمان پچ پچ. آورد مي در را عزيز صداي و سر خواب، بستر در هايمان زدن حرف گوشي در شبها آخر. نبوديم نزديك هم

 .نداشت

 :گفت شديم كه تاكسي سوار رفتيم، مي آهن راه ايستگاه به اش بدرقه براي بابك همراه به كه زماني بعدازظهر شنبه سه

 خوب حالش رودابه كه حاال":گفتم مي خود با داشتم، شوقي و شور چه تهران به سفر موقع داني نمي. برگردم نبودم مجبور كاش - 
 تلخ را سفر اين خاطرات سامان، و تو قضيه بعد و برمك موضوع اول اما گذراند، خواهيم را خوشي روزهاي خانواده جمع در شده،
 قدم چرا پس دارد جدايي خيالِ اگر. چيست موضوع اين دادن كش از شوهرت هدف بفهمم توانم نمي كنم مي فكر چه هر. كرد
 گذراد؟ نمي پيش

 :گفت و كرد قطع را حرفش بابك

 

 كه است خيال اين به هنوز و دوانده ريشه مغزش در بدجوري بدگماني اما دارد، دوست را ركسانا هنوز او كه است اين دليلش - 
 را راستش. ساخته ورش شعله و كشيده بيرون خاكستر زير از دوباره را كهنه عشق آتشِ هم با داريوش و ركسانا مجدد برخورد
 بعد ولي كردم، را فكر همين گرفتم، قرار زنجان به هم با تا دو اين سفر جريان در كه اولي روز همان هم خودم من آزيتا بخواهي
 .نيست آسان سامان به اثباتش فقط. كنم مي اشتباه كه فهميدم

 :گفتم و كشيدم آهي

 يكذره ماندانا براي دلم. كرد شود مي كار چه رود، نمي فرو مغزش توي حساب حرف وقتي. دارد اي فايده چه حرفها اين تكرار - 
 جلوي را خودم يا بگذارم، لعنتي خانه آن به قدم ديدنش براي نزند سرم به دوباره تا كنم مي شكنجه را خودم اين وجود با شده،

. گذرد مي يكماه حدود ديدم را ماندانا كه باري آخرين از. بپرسم را دخترم حالِ ازش نانوايي صف توي و كنم كوچك مستوره
. است بهتر نزنيم را حرفش بگذريم،. كشم مي چه حاال باشم، دور ازش ساعت يك حتي توانستم نمي كه مني بكنيد، را فكرش

 .خورم مي را خودم اشتباه چوب دارم چون نخور، هم مرا غصه. جان آزيتا باش خودت زندگي فكر به هم تو. دهد مي آزارم تكرارش

 هايمان اشك شور طعم هايمان بوسه. يافتم گريستن براي اي بهانه. رسيد فرا خداحافظي زمان شد، نزديك كه قطار حركت ساعت
 .داد مي را

 :گفت آزيتا شد، قالب هم در كه دستهايمان

 خودت مواظبِ. باشي ات زندگي سر هم تو و باشد شده درست چيز همه گردم، برمي بابك عروسي براي كه عيد شبِ تا اميدوارم - 
 .باش
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 .باش كوچولويت نيِ ني و خودت مواظبِ هم تو - 

 :گفت و نهاد ام شانه روي بر دست بابك. داد سر را جدايي آهنگ قطار سوت صداي

 .ركسانا برويم بيا - 

 در را نگاهش خالي تاكسي جوي و جست در آمديم، بيرون كه آهن راه ايستگاه از. افتادم راه به كنارش در توان بي و حس بي
 نفس داشت زمين خانجون قول به. بود اسفند اوايل. سوزي هوا نه و داشت حركتي باد نه. بود آرام هوا. آورد در گردش به اطراف

 تاكسي يافتن از كه موقعي. شدند نمي برف به تبديل و زدند نمي يخ راه ميانه در شدن جاري و شكافتن موقع در ابرها و كشد مي
 :گفت شد اميد نا خالي

 .بياوريم گير وسيله بعد بزنيم قدم كمي يك است چطور. روي پياده براي دهد مي جان هوا اين - 

 .نكشي پيش را موضوع آن دوباره كه شرطي به اما آيد، نمي بدم - 

 .زد مي سوهان اش زندگي روزهاي شادترين روي بر كشيدم، مي من كه رنجي. بود رنگ بي لبانش بر تبسم

 .دهي مي عذاب را خودت داري جوري اين. نيست يكي زبانت با دلت حرف دانم مي كه من ركسانا؟ كني مي فرار حقيقت از چرا - 

 :دادم پاسخ تندي لحن با

 اين تحملِ به حاضر است غيرممكن بابك، نه كنم، التماسش سامان، خانه درِ بروم كنم؟ كار چه بايد تو نظر به چيست؟ منظورت - 
 .شوم خفت

 .كني روشن را خودت تكليف كه است اين فقط من منظور. اش خانه درِ برو گفت بهت كي - 

 جوري؟ چه بگو بهم تو جوري؟ چه - 

 

   

 از بيشتر و كند اقدام زودتر است بهتر ست، جدايي اطوارها ادا اين از قصدش اگر بگويم بهش و سراغش بروم خودم است چطور - 
 .نگذارد بالتكليف را تو اين

 .است ممكن غير برايم تصورش حتي چون نكن، را كار اين نه - 

 :گفت و فرستاد بيرون سينه از راحتي به را نفس
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 .باشي داشته را قصدي چنين واقعاً ترسيدم مي. شد راحت خيالم - 

 .نيافت ادامه بحث اين ديگر راه طول در و كرد ترمز پايمان كنار گشت، مي مشتري دنبالِ به كه خالي تاكسي

 بود، يافته پارك براي جايي تنگ كوچه همان در كه كوچك و جور و جمع اي نقره فيات اتومبيل ديدن از عزيز، خانه درِ جلوي
 :گفتم بابك به خطاب فشردم، مي زنگ دكمه روي بر را دستم كه حالي در. كردم حيرت

 .داريم غريب مهمانِ انگار آيد، نمي نظر به آشنا - 

 .بكشد مان رخ به را آن كه اينجا آمده و خريده نو ماشين اقوام از يكي هم شايد - 

 :گفت بدهد سؤال مجالِ ما به كه آن بي و گشود رويمان به را در رودابه

 .ببينه رو تو كه اينجا آوردن اش عمه مادربزرگشو رو ماندانا كه بيا باش زود. ركسانا بدو - 

 سردم لبهاي. برسانند آمد مي پايين ايوان هاي پله از داشت كه ماندانا به زودتر مرا تا گشودند بال پرواز تيز اي پرنده چون پاهايم
 .فشردم گرمش هاي گونه روي بر را

 .داد مي نوازش را روحم دلنوازي موسيقي آوايي چون صدايش

 بودي؟ رفته كجا پس خوشگلم، مامي جون، مامي - 

 .شد نمي اش حالي حرفها اين شوقم اشك اما بگريم، او مقابل در خواست نمي دلم

 .بود شده تنگ برايت دلم چقدر. دلم عزيز - 

 مامان با امروز گذاشت كه فرامرزي عمو مث بد بدي، خيلي كه گفتم بابا به قدر اين. كردم گريه قدر اين اومدي؟ نمي چرا پس - 
 .اينجا بيام قدسي

 را اش خورده تَرك و خشك لبهاي. رسيد مي نظر به پريده رنگ و الغر سياه، لباس در. آمد پيشوازم به اتاق در جلوي تا سودابه
 :گفت و آورد جلو بوسيدنم براي

 گريه كه بس. كشت مي را خودش داشت بچه اين. گرفتيم مي ماكوبي خانم از را سراغت روز هر. كجايي تو است معلوم هيچ - 
 .گرفت نفسش كرد،

 وقتي ولي داشت، حق بودم گناهكار اگر. ندارم را هايش بدعنقي تحملِ ديگر. گرفت تحويلم چقدر برادرت شب آن نديدي مگر - 
 .دارد درد برايم خيلي ام شده توجهي بي به محكوم گناه بي بينم مي
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 :گفت قدسي

 بود كرده آماده را خودش گمانم به. خورد يكه كند، پادرمياني ساماني نشدي حاضر و رفتي گذاشتي تصورش خالف بر كه شب آن - 
 .بيايد كوتاه كه

 ممكن آن در نفوذ كه ست استواري كوه چون سامان نبوديد، سردش و تفاوت بي نگاههاي متوجه شما. ندارم را تصور اين كه من - 
 .نيست

 :گفت مقدمه بي و داد جا آغوشم در كرسي زير را لطيفش و نرم بدن ماندانا

 و قدسي مامان با بابا اولش. آره مي چوبي نبات آب و شكالت سپيده و من براي هم دفه هر. ما خونه اومده دفه چند داريوش عمو - 
 .خونه تو دادين راه اونو چرا گفت كرد دعوا سودابه عمه

 .ماند متوقف نقطه همان در و ايستاد قدسي چهره روي بر ام زده حيرت نگاه

 كند؟ كار چه كه آنجا بود آمده داريوش گويد؟ مي راست ماندانا - 

 .نبود خانه او آمد، بار هر اتفاق برحسب ولي ببيند، را سامان بود آمده - 

 بابك؟ دانستي مي تو. كند دخالت ندارد ربطي او به كه كاري در گفته بهش كي اصالً. كرد مي را كار اين نبايد - 

 :گفت و داد تكان سر نفي عالمت به بابك

 .نزد مورد اين در حرفي من به نه، - 

 :فرستادم بيرون خشن و تند و پيچاندم گلو در را صدا

 تا. ندارد ارتباطي او به اصالً مسأله اين. نشود دردسر باعث اين از بيشتر بگو بهش. بكشد بيرون ام زندگي از را پايش بگو بهش - 
 .خواهد مي چه جانم از ديگر. ست كافي جايش همين

 :گفت پرمهري و آرام صداي با قدسي

 من نظر به. كند درستش بايد خودش پس. پاشيده سامان قلب در او را اختالف اين بذر. دارد ارتباط داريوش به مسأله اين اتفاقاً - 
 گوشِ به را خبرش ماندانا وقتي آمد كه بار اولين. ندراد ديگري قصد و توست به كمك هدفش. ايست فهميده و باشعور پسر كه

 بار چند اين. فرمانهاست اين بدهكار من گوش مگر ولي بدهيم، راهش ديگر نداريم حق گفت و كرد قيامت سامان رساند، پدرش
 زور به سامان ميل برخالف شنيديم مي ازش كه را آنچه ي همه سودابه و من رفتنش از بعد بار هر. زديم حرف هم با خيلي آمد كه

 .رفتيم نمي رو از بشونم، خواهم نمي ديگر است، بس گفت مي چه هر. كرديم زمزمه گوشش كنار
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 گفت؟ مي چه داريوش مگر - 

 وجود با. بوده شده شك دچار مدتها تا فرستادي، پس را اش نامزدي حلقه وقتي داشته، دوست را تو چقدر ها موقع آن كه اين از - 
 دومين ات عروسي خبر بعد. شود درست چيز همه و دهد رخ اي معجزه شايد تا كشيده انتظار باز و نداده دست از را اميدش اين

 بود ممكن چطور. بريده دل ازت هميشه براي و سپرده قضا به تن و داده دست از را اميدش ديگر بار اين. كرده وارد بهش را شوك
 .ديگريست به متعلق كه باشد داشته سر در را زني هواي هم باز

 كند؟ ثابت سامان به توانست مي را چيزي چه حرفها اين خب - 

 كه اي بچه دختر از اي سايه. اي گذشته از اي سايه فقط برايش ديگر حاال. نيست قلبش در تو عشق از اثري هيچ ديگر كه را اين - 
 همين خاطر به و ست باقي وجودش در تو از حمايت حس هم هنوز. بود او پناهگاهش ساالنش و همسن آزار و اذيت از فرار براي
 گذشته عاليق و عشق و آمده دنبالت و كرده رها را اش زندگي و كار بوده، زنجان به سفر موقع در ات درماندگي شاهد وقتي هم

 .نداشته همراهي اين در نقشي

 :گفت و ورچيد لب ماندانا

 نبات آب و شكالت بهش شونه، مي زانوش روي رو سپيده مون خونه ياد مي دفه هر چون ندارم، دوست رو داريوش عمو ديگه من - 
 ديگه كه گفتم خودشم به دفه اون. خندن مي هم با دوتايي بعد گه، مي چيزايي يه گوشش تو. زنه مي حرف باهاش. ده مي چوبي

 يا كنه بغل دخترشو تا نداره بابا كه سپيده طفلكي ولي مامان، هم داري، بابا هم تو": گفت گوشم تو يواشكي اون اما ندارم، دوسش
 ".بياره چوبي نبات آب و شكالت براش

 سامان دانست مي كه مواقعي هم آن ميان در روز يك داشت دليلي چه. آوردم نمي در سر سامان خانه به داريوش آمد و رفت از
 آن از كرد؟ نمي اعتراضي آمدش و رفت به كس هيچ چرا پس. بياورد دست به را سپيده دلِ بخواهد و برود آنجا به نيست، منزل

 نداشت؟ زندگي و كار خودش مگر گذشته

 :پرسيد كنجكاوي با قدسي

 ركسانا؟ كني مي فكر چه به - 

 دارد؟ كار چه تهران در هفته طولِ تمام پس است، قزوين داريوش كار محلِ كه اين به - 

 فردابعداظهر است قرار اتفاقاً. است تهران مأموريتش محل امسال آخر تا شركت حسابهاي به رسيدگي براي خودش گفته طبقِ - 
 .كند فلك چرخ سوار.) بود ونك ميدان محلش كه زمان آن شهربازي( فانفار ببرد را آنها و بيايد ماندانا و سپيده دنبالِ هم

 بسپارد؟ او دست را ها بچه شده راضي چطور اصالً. ندارد آمدش و رفت به اعتراضي سامان كه است عجيب خيلي - 
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 :گفت اي رنجيده لحنِ با و كشيد پايين را چشمهايش پلك قدسي

 من مهمان داريوش. بگيرم اجازه پسرم از آمدهايم و رفت براي كه رسيده جايي به كارم حاال كه است اين منظورت ؟!چه يعني - 
 نيست، ش دايي دست هم سپيده اختيار. بيايد خانه اين به بخواهد دلش كه وقت هر دارد حق هستم، اينجا من كه وقتي تا و است
بگيرد را ماندانا رفتن جلوي تواند مي فقط نخواهد، اگر. است سودابه دست. 

 :گفت و كرد بغض ماندانا

 .بره باهاش سپيده بذاره نبايد هم سودابه عمه موقع اون. زنم نمي حرف باهاش ديگه برم، من نذاره اگه - 

 :گفت عزيز

 .برود بين از هم سامان حساسيت كم كم و باشد خير آنجا به شدش و آمد اميدوارم - 

 :گفتم اي متفكرانه لحن با

 تير با را داريوش سايه او دانيد مي كه شما قدسي مامان آخر. است آور تعجب برايم قضيه اين در سامان سكوت. آورم نمي در سر
 .بشنود را اسمش نبود حاضر اصالً و زند مي

 پايش قلم آمده اينجا به بشنوم ديگر بار يك اگر كرد شرط حتي انداخت، راه فرياد و داد خيلي آمده، اينجا به شنيد كه اولي دفعه - 
 و ام گيرنده تصميم من مورد اين در فهماندم بهش و ايستادم جلويش وقتي بيرون، اندازمش مي گيرم مي را گردش شكنم، مي را

 يك اگر. شده تر نرم خيلي سامان. كرد را خودش كار حساب نيست، خانه آن در ديگر من جاي بزند، حرف زيادي بخواهد اگر
 بياور دار برش بعدازظهر فردا فقط. داري نگه خودت پيش را ماندانا تواني مي امشب. شود مي درست چيز همه كني، تحمل كمي
 .فانفار برود آنها با داد اجازه پدرش اگر كه آنجا

 

 ديگر خورده قسم كه برده ياد از و داده رويه تغيير حد اين تا سامان كه آمده پيش چه افتاده؟ اتفاقي چه. ديدم مي خواب انگار
 .ببينم را دخترم من نگذارد

 از سپس كرد، لمس را گوشم الله ماندانا لبهاي. گرفت مي فرا را وجودم تمام داشت كم كم كه بود هيجاني و شور احاطه در قلبم
 :كرد زمزمه لب زير. بود نمايان چشمانش در شادي برقِ. آمد در حركت به ام گونه روي بر و خورد سر آنجا

 داريوش عمو نداره بابا چون سپيده. باشم اينجا دارم دوست بيشتر. فانفار رم نمي اونا با اصالً نخواي اگه. مونم مي تو پيش من - 
 .بابامو هم دارم رو تو هم كه من. سوخته واسش دلش

 :گفتم و فشردم سينه به محكم را او چسباندم، صورتم به را صورتش
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 .بخوابيم كرسي زير امشب توانيم مي بخواهد دلت اگر - 

 .بخوابم تو بغلِ تو خوام مي فقط. نيس مهم باشه جا هر - 

 :گفت و برخاست قدسي

 بعدازظهر فردا. كند مي شان عاصي شود شروع گيريهايش بهانه اگر. است منور و مستوره پيش سپيده. برويم بايد ديگر ما خب - 
 .هستيم منتظرت

 .دنبالش بفرستيد را مستوره بكشيد زحمت شما فقط خانجون، منزل آورم مي را ماندانا. نباشيد منتظرم جون قدسي نه - 

 آن كار. شهناز مالقات رفته بار دو يكي ساماني ضمن در. توست ميل جور هر باشد. هستي خودت حرف سرِ هنوز شود مي معلوم - 
 اميدوار و گرفته وكيل برايش ساماني. كنند نظر صرف شان شكايت از نيستند حاضر فرامرزي خانواده چون شده، مشكل بيچاره
 .شوند قائل تخفيف مجازاتش در بلكه كه كند كاري بتواند است

 .ندارم را كاري هيچ حوصله اصالً روزها اين بخواهيد را راستش. ديدنش روم مي فرصت اولين در - 

 :گفت اتومبيل در گشودنِ حال در و آورد بيرون كيفش از را ماشين سوئيچ سودابه

 دوباره و است خيال و خواب يك فرامرزي مرگ كه افتم مي فكر اين به ها وقت گاهي. كنم پيدا را خودم ام نتوانسته هنوز هم من - 
 .آمد خواهد سراغم به رذالتش همه با بودنش كابوس

 هراس در روز و شب ديگر و دارد ارزش دنيايي اندازه به برايت كه داري را سپيده تو حاال. كني مي پيدا را خودت زمان گذشت با - 
 خريدي؟ تازه مبارك، ماشينت راستي. بگيرند ازت را او كه نيستي

 شده رنگين نامرد آن خونِ از كه بشينم ماشيني فرمانِ پشت توانستم نمي ديگر وقت هيچ خريده، برايم را آن پدرجان. ممنون - 
 بخرم را جايي سامان و تو منزل حوالي همان كه است اين پدرجان نظر گذاشتيم، فروش براي كرده اش ويرانه او كه را اي خانه. بود
 .باشم نزديك هم شما به كه

 :گفت قدسي

 .است خودتان با زندگي محلِ انتخابِ ديگر آن از بعد. مانم مي تو پيش نكردي شوهر وقتي تا. گذارم نمي تنهايت كه من - 

 :پرسيدم و كردم بابك به رو سپس شد، ناپديد كوچه خم در اتومبيلشان تا انداختم چشم قدر آن

 است؟ مشغول كاري چه به داريوش داشتي خبر تو - 
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 :داد پاسخ و آورد لب بر تبسمي

 .كاريست هر به حاضر تو زندگي نجات خاطر به كه دانستم مي ولي نه، را شكلش اين به - 

 ...قدسي و سودابه دلِ آوردن دست به و سپيده به محبت و سامان خانه به آمد و رفت از منظورش كني مي فكر يعني - 

 :دادم ادامه تأمل اي لحظه از پس و كردم مكثي

 .است ميلش برخالف كه بزند كاري به دست من خاطر به خواهم نمي من. نيست درست اين. شود نمي باورم نه، نه، - 

 :گفت و خنديد وري يك كرد، خم طرفم به را سر

 مجرد عمر آخر تا باشد داشته خيال واقعاً مبادا كه شدم مي نگرانش داشتم كم كم. دارد عيبي چه خُب شد؟ حسوديت نكند چيه، - 
 مؤثرترين و آخرين داريوش كه دانستم مي. او به نسبت سامان حساسيت بردنِ بين از يعني چه؟ يعني كار اين داني مي هيچ. بماند
 راه تنها اين فهمم مي حاال. كرد نمي خطور خاطرم به هرگز اش شكلي اين اما داشت، برخواهد هم با شما دادن آشتي براي را قدم
 بعد ركسانا گردي مي باز ات خانه به زودي به تو. نبود سامان قلب در بدگماني ريشه سوزاندنِ به قادر هرگز اينش از غير و بود حل
 روز در عزيزم خواهر كه شود مي راحت خيالم من و داشت نخواهد وجود اله سيف عمو خانه به آمدت و رفت در مانعي هيچ اين از

 .بود نخواهد غايب ام عروسي شب و عقدكنان
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 مي را رودابه موهاي.  رفت مي باال عزيز كول و سر از. دويد مي سو آن و سو اين به كنان خيز و جست. بود درآورده بال ماندانا
 .گذاشت مي او سر به سر و كشيد

 اي نتيجه چه و كشيد خواهد كجا به سامان خانه به داريوش آمد و رفت عاقبت دانستم نمي. كرد مي ام ديوانه داشت خيال و فكر
 .داشت خواهد من براي

 گذشته توانست مي نه. بود خسته فكرم.  رفت خواهد پيش مراد وفق بر چيز همه كه دادند مي نويد و بودند خوشبين بابك و عزيز
 از انبوهي كه گودالهايي خاك زدن كنار براي حسي دستهايم در. بود شده حس بي و سر انگار. بينديشد آينده به نه و كند مرور را

 .بود نمانده باقي اند ساخته مدفون خاكش زير در را شيرين و تلخ خاطرات

 و سياهي بر نقشي روشني تصوير هيچ ام بسته پلكهاي پشت. دانستم مي غريبه او با را خود و شناختم نمي را سامان جديد چهره
 .زد نمي تاريكي
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 توانستم مي او وجود حرارت با فقط. گذاشتم بالش روي بر آهسته و كردم بلند بود، رفته خواب به ام سينه وي كهر را ماندانا سر
 .بود تابم بي قلبِ بخشِ آرام يكنواختش آرام نفسهاي صداي. كنم گرم را ام زده يخ و سرد بدنِ

 .شدم مي ديدنش به موفق دوباره مقوع چه داند مي خدا آن از بعد و بود كنارم در او شب آن فقط

 روي بر را سرش دوباره سپس هستم، كنارش در هنوز كه اين از اطمينان از حاكي نگاهي كرد، نگاهم و گشود را اش بسته پلكهاي
 .نهاد هم بر ديده و داد جا ام سينه

 چه و شد ظهر موقع چه نفهميدم اصال. بود برق سرعت به لحظات گريز. بودم ناآرام و قرار بي او از جدايي فكر از روز، آن فرداي
 .رسيد فرا رفتن زمانِ موقع

 را قلبم امان بي دردي و زد مي هايم شقيقه. پيچيدم مي خود به درد شدت از. كوبيد مي سرم فرقِ بر گرز با داشت نفر يك انگار
 مي دستم از غيظ با كنم، تنش خواستم مي كه را لباسي هر. بود شده گير بهانه و بدعنق ماندانا. داشت وامي تالطم به سينه درون
 :گفت مي و كرد مي پرتاب سويي به گرفت

 .خوره مي تنمو ياد، نمي خوشم ازش - 

 :گفت و افتاد گريه به شديم كه رفتن آماده

 .اونجا نبر منو. بمونم تو پيش خوام مي فانفار، برم خوام نمي من - 

 :گفتم و بوسيدمش

 ؟ قبول. خودم پيش بيا راست يك برگشتي وقتي. مانم مي منتظرت خانجون منزل من - 

 :داد پاسخ و كرد خم سو يك به طنازي با را سر.  گرفت آرام

 .يام مي باشه - 

 :گفت طعنه به ان خانجون

 تور تو كجا رو دختره اين ببينم. اينجا اومد طوبي با دفه چند اقال.آزيتا غيرت به رحمت صد. كردي گم راه!طرفا اين از عجب چه - 
 انداختي؟

 .دنبالش بيايد مستوره است قرار هم االن من، پيش اوردنش سودابه و قدسي مامان ديروز - 

 :گفت و كشيد را چادرش نداشت، را او توجهي بي انتظار كه ماندانا
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 خانجون؟ نداري دوست منو ديگه - 

 :گفت و كرد بغلش اشتياق با

 .عزيزدلم بشم فدات الهي.  ماهت شكل اون قروبن باشم؟ نداشته دوست رو تو - 

 :افزود و انداخت داشتم دست در كه ساكي به نظري سپس

 سوار هنوز كه سامان. خودم پيش بيا پاشو شدي هوايي وقت هر گفتم كه بهت. بموني كه اومدي پس دستي، به ساك كه بينم مي - 
 .درآورده شورشو حسابي ديگه. پسر اين داره رويي عجب.شيطونه خر

 .آيد درنمي صدايم كه مانداناست خاطر به فقط. كنم نمي فكر بهش ديگه اصال - 

 اگر گفتم بهش. كنار گذاشتم شستمش حسابي اينجا بود اومده قدسي پيش روز چند. دربياد صدات بايد ماندانا خاطر به اتفاقا - 
 .كنم كار چي باهاش دونستم مي بود من پسر سامان

 :گفتم و برخاستم.گسست را سخنش رشته در زنگ صداي

 .ماندانا برويم بيا است مستوره حتما - 

 :گفت و ورچيد لب

 .بمونم خانجون و تو پيش خوام مي - 

 :گفتم ماليمي لحن با

 .خودم پيشِ برگرد شب برو االن.عزيزدلم كرديم صحبت هم با قبال كه ما - 

 چي؟ نذاشت بابا اگه - 

 .كند اش راضي بگو قدسي مامان به - 

 رنگ صورت به ماليمي آرايش. گرفت قرار روددررويم گشودم،سودابه كه را در. افتاد راه به كنارم و گرفت را دستم ميلي بي با
 زينت را اش چهره پرمهري لبخند و داشت تن به دوختي خوش اي سرمه پالتوي عزا، سياه لباس جاي به. بود داده حالت اش پريده
 .داد

 :گفتم و كردم تعارفش
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 .جان سودابه تو بيا آمدي، خوش - 

 :داد پاسخ و پيچاند انگشت دور به را گرانقيمتش كركوديل كيف بند

 .فانفار ببريمش خودمان با كه ماندانا دنبال آمدم جان، ركسانا ممنون نه - 

 :پرسيدم تعجب با

 بروي؟ آنها با خواهي مي هم تو مگر!خودتان؟ با - 

 :داد پاسخ و دزديد نگاهم از را نگاهش. شد گلگون هايش گونه رنگ

 تر راحت خيالم طوري اين. بروم همراهشان هم خودم دادم ترجيح. آنجا بفرستم داريوش آقا با تنها ا ر ها بچه نيامد دلم راستش - 
 نه؟ مگر. است

 :دادم پاسخ بلندي صداي با سپس ".آورم نمي سر افتد؟اصال مي دارد اتفاقي چه ام شده است؟گيج خبر چه اينجا":گفتم دل در

 .است تر راحت هم من خيال باشي همراهشان تو وقتي. است بهتر كه البته - 

 :گفت كوتاهي مكث از پس و درآورد گردش به حياط اطراف در را نگاهش بالتكليف

 .گردم برمي االن من باش، ماندانا مواظب تو. برسانم ماكويي خانم به را قدسي مامان پيغام بايد. رفت مي يادم داشت واي اي - 

 :پرسيد من از ترديد با ماندانا

 .خندن مي بهش ها بچه باال اون بياد اگه. س گنده خيلي سودابه عمه. شن مي فلك چرخ سوار بزرگترام مگه - 

 كه شوند مي سوار هايشان بچه با همراه بزرگترها بيشتر.كند مي قهر باهات وقت آن چون بزني، جلويش را حرف اين مبادا - 
 .را سپيده ات عمه و كند مي بغل را تو داريوش عمو چون شد، بهتر طوري اين. باشند آنها مواظب

 ماندانا به ،خطاب رسيد كه در جلوي به.داد مي برگشتنش از خبر داشت برمي قدم عجوالنه كه سودابه كفش پاشنه حركت صداي
 :گفت

 .شود مي دير دارد برويم، بيا زودباش - 

 :گفتم و بوسيدم را اش شده غنچه لبهاي. لذت پر و ناپذير سيري نگاهي شد، نگاه وجودم تمام

 .كن گوش سودابه عمه حرف به و باش خوبي دختر - 
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 .بود شده پارك بعدي كوچه سر كه ديدم را داريوش آبي فورد اتومبيل دور از كردم، راهشان بدرقه كه را ديدگانم

 .پوشيد مي را كفشهايش داشت و بود انداخته سر به چادر خانجون. برگشتم ساختمان داخل به و بستم را در شتابزده

 :پرسيدم تعجب با

 !خانجون؟ كجا - 

 .باشه خير بلكه سراغش، برم كه فرستاده پيغام. داره كار باهام قدسي - 

 اينجا؟ نيامد خودش چرا دارد كار چه؟اگر يعني - 

 تنش از سياشو نشده شوهرش چله هنوز رفت؟ كجا يكي اين. كنن مي بازي فيلم يه كدومشون هر كه اينا.  دونم مي چه من - 
 .ماليد مي سفيداب سرخاب صورتش به و پوشيد مي هاشو ماماني تيش تي بعد بگذره روزم چهار سه اين كرد مي صبر اقال. درآورده

 .دارد نگه را حرمتش حاال كه ديد فطرت پست نامرد آن از خيري چه خدا بنده اين خانجون بابا، اي - 

. هست يخچال تو شيريني و ميوه هم غذا، هم. برنگشتم حاالها حاال انداخت، گل صحبتم اونجا ديدي وقت يه.  رفتم من خب - 
 .بخور شد ات گرسنه

 داشت كاري اگر معموال.  دنبالش بفرستند قدسي داشت دليلي چه. آمد مي مشكوك نظر به عجله اين با هم آن ، آنجا به رفتنش
 .آنجا آمد مي شد مي بلند خودش

 و زد گريز نگاهم. شود اتاق وارد تازه هواي تا كردم باز را پنجره. بود گريزان سرما از و داتش مي نگه گرم را خانه هميشه خانجون
 پراكنده ذرات از انباشته فضايش كه شبي آخرين از نيم و ماه دو حدود. ماند خيره روبرويي ساختمان در مان خواب اتاق پنجره به

 .گذشت مي داد، مي را مريم و ياس گلِ عطر بوي و بود مان خوشبختي

 دراز فرش روي دمر ، بستم را پنجره. ماندند معلق اش توري پرده اطراف در و درآمدند حركت به نگاهم از جلوتر حسرتهايم
 .كرد تَر را انگشتانم البالي اشك قطرات كردم، صورتم حائل كه را دستهايم كشيدم،

 .نداشت امكان بود، گشوده بال انتهاي در ام رفته دست از سعادت هماي كه العبوري صعب گذرگاه در نهادن قدم

 :كردم تكرا پي در پي بار چندين و افتادم هق هق به

 چرا؟ بشود، طور اين گذاشتم چرا - 
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 بود كه او.  نداشتم را سو آن به كردن نگاه و برداشتن سر جرات. افتاد لرزه به بدنم گرفت، قرار ام شانه روي بر كه دستي تماس از
 شود؟ خانه وارد توانسته كجا از و

 .خوردم يكه شنيدم، كه را آشنايش صداي. شد حبس ام سينه در نفس. آمد بند ام گريه

 .ركسانا ببخش مرا - 

 كشيدم،با بيرون دستهايم زير از را ام درامده حدقه از چشمهاي. بينم مي خواب دارم حتما. است ممكن غير نه بود، سامان صداي اين
 عاشقانه كه بود زمانها آن شيفتگي و گرمي به نگاهش. كرد مي نگاهم داشت و بود زده زانو كنارم. نشستم و برخاستم تند خيز يك
 .خورد نمي چشم به آن در ديدارمان آخرين تفاوتي بي و سردي از اثري ديگر و ورزيد مي مهر من به

 :پرسيدم تعجب با

 باال ديوار از بود،نكند بسته كه خانه در اصال. سراغم آمدي كه شد چي. بودي بيزار ديدنم از كه تو كني؟ مي كار چه اينجا تو - 
 آمدي؟

 آوردن دست به براي و داشتم من كه بودي گنجي گرانبهاترين تو. بيايم باال ديوار از نبود بعيد داد، نمي كليد بهم مادربزرگت اگر - 
 .رفتم مي باال هم قاف كوه از است، سهل كه ديوار ام گمشده گنج دوباره

 :پرسيدم ناباوري با

 و هيچ خاطر به.كردي لگدمال پاهايت زير را غرورم. شكستي را دلم تو. زني مي را حرفها اين كه هستي تو شنوم؟اين مي درست - 
 هرگز. نشد باورت گناهم، بي كه كنم ثابت بهت كردم چه هر. بود محبت از عاري و خصمانه نگاههايت. انداختي چشمت از مرا پوچ
 دوست را كس هيچ خودت از غير به و خودخواه فهمي مي خودخواهي، تو.  نيست چون بگذاري، عشق را احساس اين نام تواني نمي

 ازت را خصمانه و سرد برخورد آن سوگواري مراسم در كه باري آخرين.نسوزاند را دلت هم ماندانا التماسهاي و اشك تي.  نداري
 بر را محكمم مشتهاي كه بود همين خاطر به. نكنم سويت به قدمي برداشتن براي تالشي دوباره هرگز كه كردم عهد خود با ديدم،
 خانه بود،گرد رسانده جنون مرز به مرا ديدارش حسرت كه ام جگرگوشه خاطر به حتي خوردم سوگند و كوبيدم آرزومندم دلِ روي
. شدم نمي زنت هگز خواستم مي را داريوش هنوز اگر من. زدي خيانت تهمت بهم و دادي تنزل روسپي يك حد تا مرا تو. نگردم ات
 شك بهم اين وجود دانستي،با مي را اين تو.نپذيرفتم را ازدواجت پيشنهاد ، نيافتم اطمينان عشقش از قلبم شدنِ پاك از وقتي تا

 .كردي

. داد مي نشان را العمل عكس همين بود، من از غير به هم ديگري مد هر. ركسانا بده حق من به ولي. كردم اشتباه كه كنم مي اقرار - 
 است معلوم بوديد،خب هم عاشق دهيد تشخيص هم از را تان راست و چپ دست اينكه از قبل حتي كودكي زمان از داريوش و تو

 در ديگري رابطه و است ساده ارتباط يك اين كه كنم فرو مغزم در توانم نمي ر سابقت عاشق با من زنِ يعني تو بشنوم كه وقتي
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 هاي نگاه آن پشت كني مي خيال كشيدم، چه مدت اين در داني مي هيچ. كن قضاوت بعد بگذار من جاي را خودت.نيست ميانتان
 براي تالشم و ام داده دست از را تو پنداشتم مي. شد مي ناكامي به تبديل داشت كه اي سرخورده عشق اما بود، چرا نبود؟ عشق سرد

 مي قانعم حرفهايت داشت كم كم ، بردم مي مادرت منزل به را ماندانا و تو داشتم كه روز آن. است ثمر بي آوردنت دست به دوباره
 هم به افسوس مادرت و آمد ميان به داريوش ناكامي حرف دوباره كه بعد ولي برگردي، خانه به بخواهم ازت بود نمانده چيزي. كرد

 منزل به مرا مادرم وسوسه كه هم بار دومين. كردم تركت نااميد و افتاد جانم به بدگماني خوره دوباره خورد، را نامزديتان خوردن
 .زدم ديگر امتحاني به دست هم باز كشاندف ماكويي خانم

 :گفتم و پريدم كالمش ميان به

. رفتي كردي قهر ها بچه عينِ آمد، ميان به داريوش اسم كه همين داد، شرح برايت را ناهيد عمه مهماني جريانِ دختر وقتي بعد و - 
 خواهر.نيستم جدا ام خانواده از من. كني فراموش نبايد را چيز يك. اينجا آمدي شدي بلند چه براي دانم نمي من سامان ببين

 هم با دو آن پيوند داشت، خواهيم اش بچه و زن و اله سيف عمو با اين از بعد كه ارتباطي از نظر صرف است برادرم نامزد داريوش
 بايد حاال همين از بازگرداني، خانه به مرا كه است اين آمدن از هدفت اگر. شد خواهد آمدهايمان و رفت شدنِ تر وسيع باعث

 ولي بروم، آنها منزل به نشدم حاضر شيرين از خواستگاري روز نشوي حساس تو كه اين خاطر به من. وابكنيم هم با را سنگهايمان
 و مادر به توانم مي جوابي چه مورد اين در نظرت است،به مسخره بيني مي كني فكر كه خوب. باشد داشته ادامه تواند نمي روش اين

 ست؟ خانوادگي عاليق به پازدن پشت و گيري گوشه به مجبور كه خودم دلي به مهمتر همه از و بدهم عمويم زن و عمو و برادرم
. ست پايكوبي و رقص مشغول كنارم در حضورت شادي از قلبم هم االن همين. ندارم دوستت كه نيست اين حرفها اين از منظورم

 و خودم كه پسرعمويم ماشينِ سوار حتي بزنم، آتش و آب به را خودم كوالك و برف آن در كرد وادارم كه حسي آن به مگر
 .نهاد ديگري نام توان مي عشق از غير به بگردم، دنبالت و بشوم بوديم دشمنش ام خانواده

 مي برگشتي،درست تهران به فردايش و ماندي مقدم هتل در شب او با حتي رفتي، زنجان به داريوش با تو. دانم مي را اينها ي همه - 
 نه؟ يا گويم

 زده بهت. دادم دست از را تكلم قدرت. افتاد لكنت به زبانم زدم، هم به را چشمم پلك بار چندين شنيدم، كه آنچه هراس و هول از
 :پرسيدم لرزاني صداي بار يك و كردم نگاهش

 !داني؟ مي كجا از را اين تو - 

 .گفت بهم خودش داريوش پيش ساعت دو يكي همين - 

 :كشيدم فرياد و فشردم هم به خشم از را دندانهايم

 را وضع خواسته مي چه براي. بدبيني كافي اندازه به تو بزند؟ بهت را حرف اين داشت دليلي چه. شده ديوانه مرد آن گمانم به - 
 !كند بدتر
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 :گفت مهرباني و آرام صداي با

 ناگفته حرفي و شود رو چيز همه داد مي ترجيح داريوش.تو كنار در هستم، اينجا من حاال. بدتر نه شد، بهتر وضع كه بيني مي - 
 من ولي شوم، مالقاتش به حاضر شايد تا زد مي دري هر به سماجت با كه بود تمام هفته سه نيايد، پيش مشكلي دوباره بعدها تا نماند،
 برخورد باهاش ادبانه بي حدودي تا و رفتم طفره حرفهايش شنيدن از اولش كرد، غافلگيرم بعدازظهرم امروز.رفتم نمي بار زير

 از و تو از حمايتهايش از گفت، هايتان بچگي از شدم، سخنانش جذب كم كم كه زد مي حرف شيله بي و ساده قدر آن اما كردمف
 بهت من كه داشتي را تصور اين اينكه وجود با زنجان راه در تو كه اين و آرزوهايش و اميد اوجِ در نااميدي و سرخوردگي احساس
 ركسانا كنم اقرار بايد. برداري راهت سر از را رقيب تا اش مبارزه آماده و هستي شوهرت عاشق كه فهماندي بهتش ام، كرده خيانت

 با. نيست ات نابودي به كمر ات وفايي بي مقابل در او چون چرا داني مي. توست به من عشق از تر قوي تو، به داريوش عشق كه
 خاطر به نفرتش و خشم به شد، شائبه بي محبتي به تبديل و كرد عوض رنگ احساسش خودش قول به ازدواجت از بعد اينكه وجود
 نمانده چيزي كنمو غلبه هايم بدگماني مقابلِ در ام كينه و خشم احساسِ بر نتوانستم من اما نداد، مبارزه براي ميداني شكست اين
 .كشيد مي كجا به كارمان داند مي خدا بود نرسيده دادمان به داريوش اگر. بدهم دست از را تو ام عجوالنه قضاوت با بود

 بود چشمه آب پاكي و زاللي به داريوش معصومانه نگاه اولين. درآيند پرواز به سرم گرد به وار پروانه تا دادم بال گذشته خاطرات به
 خودم، وجود خاطر به داشت دوست مرا او. زاللي و پاكي همان به خودشان خانه زيرزمين در ناهيد عمه مهماني در نگاهش آخرين و
 از و فداكاري هرگونه به حاضر من سعادت خاطر به مقصود، به رسيدن براي هدفي با و داشت خود وجود به كه عشقي خاطر به نه

 نهادن قدم زحمت من به ولي العبور، صعب راه آن انتهاي در گشوده بالهاي با بود، سعادت هماي همان واقع در. بود خودگذشتگي
 .شد پيشقدم هدف به رساندنم براي خود و نداد را گذرگاه آن در

 عهدي شكستن شكست، اين قيمت و كرد تحمل را اش زندگي شكنجه بزرگترين ام كاشانه و خانه به من بازگرداندن براي بسا چه
 .نبرد را ديگري زنِ نامي من از بعد هرگز كه بسته خودش با كه ست

 :پرسيد كنجكاوي با داشت، نظر زير را ام چهره حاالت تغيير زيرچشمي و بود من به حواسش كه سامان

 كني؟ مي فكر چه به - 

 :دادم پاسخ و برداشتم سر

 شوي؟ نمي ناراحت بگويم اگر - 

 .شدم ناراحت هم شايد. دانم نمي - 

 .دربروي كوره از دوباره كه بزنم حرفي ترسي مي و نشده پاك بدگماني از ذهنت هنوز پس ها - 

 بگويي؟ خواستي مي چه مگر - 
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 كار اين به موفق كه كسي كردم نمي فكر هرگز. شد خواهند پيشقدم هم با ما دادن آشتي براي كه بودند داده وعده بهم ها خيلي - 
 در ام عمه منزلِ مهماني در چه و زنجان به سفر راه در چه. بود رو او پيش دلم سفره پنهان چه تو از. است داريوش شد خواهد

 بگذار گفت بهم شب همان. كنم پنهان ازش را چيزي توانم نمي كه است من خونِ در بچگي از احساس اين. خودشان خانه زيرزمين
 كار اين در دخالت حق":دادم پاسخ و نرفتم بار زير من اما است، اشتباه در سخت كه بفهمانم بهش و بزنم حرف سامان با خودم من
 خودش":داد داشته،پاسخ را خيال اين داريوش گفتم خانجون به وقتي است دار خنده. بوده او با حق كه فهمم مي حاال ".نداري را

 خوابمان اتاق پنجره به حسرت با داشتم آمدنت از قبل. شد هم طور همين بينم مي حاال".كند آبادش هم خودش بگذار كرده، خراب
 .گشتم مي بوديم كرده ويرانش خودمان دست به كه مان خوشبختي پراكنده ذرات دنبال به و كردم مي نگاه

 خالي پاريس تو قدسي مامان آچارتمان. بدهكارم بهت دوباره عسل ماه سفر موافقي؟يك. سازيم مي نو از را چيز همه هم كمك به - 
 است؟ چطور آنجا، رويم مي هم با دوتايي اش، عمه و مادربزرگ به سپاريم مي را ماندانا ست،

 .ببريم خودمان با هم را او كه است اين شرطش. بروم هم بهشت به نيستم خاضر حتي ماندانا بدون - 

 .است خانم عروس ميلِ طر هر - 

 .كنند عقد فرودين است قرار. شود مي چه بابك و شيرين عروسي تكليف پس - 

 :گفت و بست نقش لبانش روي بر دلنشيني تبسم

 و من از را سودابه او شد، تمام داريوش با حرفهايمان وقتي بعدازظهر امروز. است پيش در هم ديگر عروسي يك نداري خبر - 
 هم و شيرين و بابك عروسي هم يعني.گيريم مي خودمان خانه در را عروسي دو هر باشي موافق تو اگر كرد، خواستگاري مادرم

 .را سودابه و داريوش عروسي

 شوق با آميخته لحني با. كرد مي جو و جست خبر اين شنيدن مقابل در را العملم عكس اش خيره نگاه با جمله اين بيان موقع در
 :گفتم

 چقد داني نمي.كرد خواهد را سودابه قبلي شكست جبران مطمئنم دارم داريوش از كه شناختي با.شنيدم كه خبريست بهترين اين - 
 .ندادي رد جواب بهش تو كه سامان خوشحالم

 خلوت برايمان را خانه اين كردند تباني هم با مادربزرگت و قدسي مامان كرد، جا دلم در را خودش راحت خلي چون نه، كه البته - 
 .ركسانا شدي الغر خيلي تو بزنيم، را حرفهايمان تو و من كه كنند

 .طور همين هم تو - 
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 چون رسيم، مي عروسي دو هر به و گرديم برمي بعد روز ده و رويم مي ديگر هفته. است الزم ما دوي هر براي پاريس سفر - 
 الاقل است بهتر.گرفت را ها فضول گويي ياوه جلوي بايد باالخره. بنشيند عقد سفره پاي ماه ارديبهشت از قبل تا ندارد خيال سودابه

 خبر چه نفر دو آن زندگي پرده پشت بفهمند ديگران نگذاشتيم خودمان آبروي خاطر به ما. بگذرد روزگار نامرد آن مرگ از ماه سه
 او از رسمي خواستگاري آماده آنها تا كند روشن سودابه گذشته مورد در را عمويت زن و عمو ذهنِ شود پيشقدم بايد نفر يك. بوده
 .شوند

 .كنم جبران را داريوش محبت طوري يك بايد باالخره. من عهده به بگذار را كار اين - 

 شود؟ نمي پيدا خوردن براي خانه اين در چي هيچ كني؟يعني نمي پذيرايي مهمانت از چرا پس راستي. ست خوبي فكر - 

 .خانجون يخچال سراغ روم مي االن.شكموست چقدر شوهرم رفت مي يادم داشت واي - 

 :پرسيدم و زدم صدايش كردم، باز كه را يخچال درِ

 داري؟ دوست برنجي كوفته - 

 .مادربزرگت پخت دست براي ميرم مي كه داني مي خودت - 

 :گفتم زده ذوق. درآند صدا به در كوبه كه بوديم شام خوردنِ سرگرم

 .مانداناست اين - 

 :گفت و پريد آغوشم به هيجان و شور با ماندانا گشودم، را در كه همين. رفتيم حياط طرف به هم با دو هر

 .نگو كسي به چيزي فعال سپرد اما گفت، بهم خودش. بشه سپيده باباي داريوش عمو قراره شده؟ چي دوني مي جون ،مامي مامي - 

 گفتي؟ من به چرا پس خب - 

 .بگي توني مي اون به فقط چرا داد جواب نگم، اونم به. چي مامي پرسيدم داريوش عمو از آخه - 

 هستند؟ كجا آنها حاالا - 

 .نشستن ماشين تو - 

 .تو بيايند كن صدايشان برو - 

 :داد پاسخ و ورچيد لب
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 .بشه ناراحت بشنوه بابا اگه ترسم مي آخه - 

 .شود نمي باشد،ناراحت راحت خيالت نه - 

 :گفت و كرد حلقه كمرم دورِ به دست سامان

 .هستم اينجا هم من نفهميد اصال كه بود زده هيجان قدر آن - 

 :گفت و آورد لب بر پرمهري لبخند كنارم در سامان ديدن به. بود ايستاده روبرويمان كه نشست داريوش نگاه در نگاهم

 .بينم مي هم كنار در را نفر دو شما كه خوشحالم خيلي است، مبارك - 

 :گفت و كرد تر تنگ كمرم دور به را دستش حلقه سامان

 .جان داريوش ممنونم ازت. هستم اينجا االن من كه توست محبت و لطف خاطر به - 

 :افزودم سخنانش تاييد در

 .بربيايد ات عهده از كار اين كردم نمي فكر. طور همين هم من - 

 اين در هميشه چون كند، جمع را حواسش بايد سامان. توست از حمايت آماده هميشه كه كسي همان. ركسانا داريوشم همان من - 
 .دارم حضور تان زندگي در نقش

 همين. شكستي ماندن مجرد براي را عهدت كه خوشحالم. است بيست انتخابت نمره. شنيدم را خوش خبر. گويم مي تبريك بهت - 
 .اي يافته مطمئني گاه تكيه مطمئنم و شناسم مي خوب را داريوش من. جان سودابه تو به طور

. نشست و كرد كمانه داريوش لبان روي بر زمانها همان شيريني به و بازيافت را سابقش جايگاه مدتها از پس اس كرده گم ره لبخند
 :گفت من به خطاب سپس

 من؟ براي هم و تو براي هم ست، خوشبختي روز ها چهارشنبه كه شد ثابت بهت حاال - 

 پنهان مان خانه نشيمن اتاق فرش زير را آن من و بود نوشته برايم نامزديمان مراسم از قبل سال يك كه بود ياداشتي به اش اشاره
 .بودم كرده

 هم من آزمايي بخت بليت چهارشنبه روز يك در باالخره است ممكن و ست خوشبختي روز چون دارم، دوست را ها چهارشنبه"
 ".شوي من مالِ تو و شود برنده

 .باشد همينطور هم داريوش براي كردم آرزو دل ته از. بود خوشبختي روز كه من براي
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 :پرسيد و نهاد گوشم در سر ماندانا

 نيس؟ قهر باهات ديگه يعني كند، مي كار چه اينجا بابا - 

 .كرد نخواهيم قهر هم با وقت هيچ ديگر. عزيزم نه - 

 :گفت و گرفت آغوشش در سامان

 .پاريس ببريم خودمان با و كنيم هواپيما سوار را تو مامي، و من ديگر هفته است قرار - 

 :گفت شوق از لرزان صدايي با و كوفت هم به شادي از را دستهايش

 .جان جانمي - 
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 پايان.

  » ي مجازي نودهشتيا كتابخانه «
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