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 گراند آماندا خانم شاهزاده تولد سال نهمين و سي جشن زبورگ پطر سن عماراتهاي از يكي در
 قرار زبورگ پطر سنّ شرقي شمال در ايژما،كه و اوختا سرد و كوچك شهرهاي ي استرلينگ،شاهزاده

 دختر تنها كالرك آكر و اولدريت پرنسس ازدواج ي ثمره كه جوان خانم شاهزد.است شده برگزار دارد
 اين دنيا به از بعد سال چند.بود ايژما شهر پادشاه تنها استرلينگ گرانده آرتور و اوختا شهر پادشاه
 را خود جان قفقاز ي يخزده كوهاي در روسيه تزارهاي و شد كمونيستي روسيه كوچك،حكومت دختر

 مقامي عمال و كردند حفظ را خود ثروت و لقب فقط جوان زوج دو اين بعد به آن از.دادند دست از
 .ماند يادگار به استرلينگ گرانده آماندا كچكشان دختر به آنها از پرنسس لقب.نداشتند

 كياني اسكندر نام به ايراني پسر يك با مسكو به روزه چهار سفر يك در سالگي شانزده سنّ در آماندا
 به روزه چهار كوتاه سفر اين كه شد چنين اين و ربود را دختر جذاب،دل و جوان پسر اين.شد آشنا

 .شد تبديل يكماهه سفري

 و ندارد مملكتش به بازگشتي راه هيچ و شده تبعيد روسيه به اسكندر كه شد متوجه دختر مدت اين در
 كرد احساس شد،اسكندر طوالني آشنايي اين كه زماني.بود جوان دختر براي خوشحالي بسي جاي اين
 به و نوشت پيرش مادر به نامه علت همين به و است جوان امانداي خوشبختي خواهان وجود تمام با كه
 مادر.دارد پول به نياز ازدواج براي و بسته روسي دختر به دل سالهاش دو و بيست پسر كه گفت او

 .فرستد مسكو به او براي و و فروخت را اسكندر پدري ي ارثيه تمام ماه يك گذشت با اسكندر

 را دخترش يگانه و رفت استرلينگ گرانده آرتور پرنسس خاكه به تمام قاطعيت با هم اسكندر
 ثمر آنها پافشاري و اصرار باالخره كرد،اما مخالفت شدت به دو آن ازدواج با پرنسس.كرد خواستگاري

 اسالم دين به همسرش تاثير تحت جوان دختر اين.آمدند در هم عقد به ايژما بزرگ كليساي در و داد
 كه بود بنيامين نام به زيبا پسري تولد مشتركشان زندگي سال دومين در آنها ازدواج ي ثمره و گرويد

 .كرد برابر چند را آنها خوشبختي
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 و كنند بنا زيبايي عمارت زبورگ پطر سنّ شهر در كه گرفتند تصميم بنيامين،زوج آمدن دنيا به از بعد
 دختر كه دومشان،رها فرزند آمدن دنيا به محض به.بدهند ادامه را مشتركشان زندگي مستقل طور به

 .كردند مكان نقل زبورگ پطر سنّ بود،به داشتني دوست و شيرين بسيار

 گرانده آماندا پرنسس تولد مناسبت به جشني آنها زيباي كاخ در سال دو و بيست گذشت از بعد حال
 عكس بر و داشند شركت بزرگ جشن اين در زبورگ پطر سنّ مردم بيشتر.بود شده پاا بر استرلينگ

 .بود پذير دل و گرم سير به كاخ سالن داخل بيرون،فضاي

 تمام ماگنوليا گًل بوي.ميرسيد گوش به ميكردند گو و گفت هم با شادمانه كه جوانها ي خنده صداي
 .بود كرده پر را سالن

 سالن به خاصي شكوه و جلوه بود آويزان تاالر بلند سقف از كه رنگ رنگا چلچراغهاي
 در دست رنگش سفيد شب لباس در آماندا پرنسس و بودند پذيرايي مشغول مستختمان.ميبخشيدند

 از يكي رنگ آبي نور زير هم سالن از گوشه در.ميگفت خوشامد مهمانها به و ميرفت راه اسكندر دست
 بود كرده تنĤوطر به نقره شب لباس و داشت بهشتي حوريان شبيه ي چهره كه زيبا دختري افكنها نور
 لبخند جوان دختر.مينگريستند سالن داخل نشاط با جمع به و بود ايستاده برازنده و زيبا پسري كنار در

 .ميافزود او باورنكردني و شگرف زيبايي بر كه داشت لب بر مليحي

 تنها دست در دست غرور با او بودند،اما باخته او به دل صد نه دل يك جمع پسرهاي تمام مطمئناً
 ديگري جوان هيچ اينكه مينگريست،بدون آنها به بود،و ميپرستيد،انداخته را او صميم از كه برادرش

 برادرش زيبايي نگاه هر با و ميانداخت برادرش به آميزي محبت نگاه گاهي.كند جلب خود به را او نظر
 .ميستود را

 من پيش ميخواهي كي تا رها:گفت آرام بود نگران كمي ديگر جوانهاي به رها توجهي بي از كه بنيامين
 شويم؟ شريك آنها درشادي و پيونديم به جوانها جمع به هم با است بهتر نميكني بمعني؟فكر

 نيستيم؟ شريك آنها شادي در مگر:گفت و نشاند لب بر زيبايي لبخند رها
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 كي تا.زيبايي و جوان تو دلم عزيز:گفت و نگريست خواهرش افسونگر و زيبا چشمان در بنيامين
 مرا دست تو تا منتظرند فقط جمع اين جوان پسرهاي ندهي؟بيشتر نشان توجه كس هيچ به ميخواهي

 چه هر است بهتر نميكني فكر.هستي توجه بي آنها ي همه به نسبت تو اما.بگيرند را اطرافت تا كني رها
 با بيشتر بايد ديگر حاال شده بزرگ كامال و داري سنّ سال هفده االن ببندي؟تو دل آنها از يكي به زودتر

 .كني قرار بر رابطه ديگران

 را پسري نميتونم من.نميكنم ازدواج وقت هيچ من بنيامين نه:گفت و فشرد بيشتر را برادرش دست رها
 همهچيز ميخواهم؟من چه زندگي از ديگر.هستيد مادر و پدر و من،تو زندگي.باشم داشته دوست
 .خوردارم بر حمايتشان از هميشه مادر و پدر و دارم دوستش وجود تمام با كه برداري.دارم

 است درست.كرده مغرور را تو افكار همين:گفت و پاشيد خواهرش زيباي صورت به لبخندي بنيامين
 اين به ديگر سال چند اما دارند دوستت وجود تمام با كه خانواده و داري،ثروت،زيبايي، چيز همه كه

 محبت با و بگذار كنار را غرور اين پس.هستند خوشبختي ي الزمه هم ازدواج و عشق كه ميرسي نتيجه
 .كن نگاه اطرافت به بيشتري

 را خوشبختيم نيستم،فقط مغرور ميكني،من اشتباه تو نه:گفت و گذاشت هم بر را زيبايش چشمهاي رها
 .....كه ندارم نيازي و ميبينم تكميل

 را شربت ليوان دو و آمد آنها سمت به مستختمين از يكي ايوان كه بود نرسيده پايان به سخنش هنوز
 به را آنها از يكي و كرد تشكري بنيامين.كرد دراز آنها سمت به را بود كرده تهيه بنيامين دستور به كه

 ازدواج من اگر كردي،كه فكر هيچ عزيزم رهاي:گفت و گرفت دست به خود را ديگري و داد رها دست
 ...كنم

 من.نزن حرف مورد اين در نه نه:گفت و گذاشت هم بر را بلندش مژگان و كرد قطعه را سخنش رها
 .نميكني ازدواج زوديها اين به تو مطمئن
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 خواهر:گفت و گرفت دست در را خواهرش بازوهاي و داد قرار ستوني كنار را شربتش ليوان بنيامين
 .كنيم مقابله آن با نيستيم قادر ما و نيست ما دست سرنوشت من زيباي

 .كردي خراب حرفهايت اين با را امشبم:گفت و داد فرو را خود بغض و كرد جمع را كوچكش لبهاي رها

 زود و كوچولو خواهر:گفت و گرفت را او گرد و كوچك ي چانه دست با و بوسيد را رها پيشاني بنيامين
 .بشم خوشحال هم من تا بخند من رنج

 آنها.رفتند جوان پسر و دختر چند سمت به و كشيد را او دست بنيامين و آورد لب بر مليحي لبخند رها
 پسر و دختر كالراريچ و هاموندريچ كوچيك جمع آن در.زدند لبخند رها،همه و بنيامين شدن نزديك با

 دكتر پسر هم ساوس شهر،اسكار پليس رئيس پسر فاركر هانسگر و بودند زبورگ پطر سنّ شهردار
 رها،جمع و بنيامين آمدن با.داشتند حضور شهر قاضي پسر و دختر گرنس راميز و دوروتي و ساوس
 .شد تكميل شهر بزرگان

 خواهر شودي موفق جان بنيامين عجب چه:كرد باز را شوخي باب ابتدا همان از هميشه مثل هاموند
 بياوري؟ ما پيش و بكشي بيرون است تنيده خود دور كه ي پيله از را مغرورت

 .زد لبخند و افكند نظري دوروتي بسوي هاموندريچ سخنان به توجهي اينكه بدون رها

 اهميت خود مورد در كس هيچ ي عقيده اظهار به او.ميكردند تعجب رها توجهي بي و خونسردي از همه
 از و مغرور را او همه ظاهر به چند هر.بدارند دوستش خانوادهاش كه بود مهم برايش اين فقط و نميداد
 .ميستودند را متانتش دل در ميپنداشتند،اما راضي خود

 .ميورزيدند حسادت به دل در هم دخترا و ميدانستند شايسته و نمونه همسري او همه

 .ببازد او به دل راحت نگاه اولين در كس هر ميشد باعث جذابش رفتار و شگرف زيبايي

 راميزگرنس و دوروتي با بيشتر ميداد ترجيح و نبود خشنود چندان حراف جمع آن در حضور از رها
 به تر فهميده همه از جمع آن در نظر به و بودند متين و ساكت بسيار شهر قاضي فرزندان.شود همكالم
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 اوسكار به نسبت را خود ساوس،عشق اسكار به گاهش بي و گاه نگاههاي با هم كالراويچ ميرسيدند نظر
 .بود كرده فاش همه براي

 ساله هفده دختر زيباي چشمان گروي در دل و بود كرده گم ديگري جاي را دلش اوسكار ظاهراً اما.
 به توجهها سيچ،خواننده،تمام لوييد يانگ دال شدن نزديك با.داشت زبروگ پطر سنّ بزرگ عمارات
 .شد معطوف او سمت

 امشب:گفت و برد سنّ بسوي و گرفت را دختر دست و رساند رها به را خود موزون قدم با يانگ دال
 خاصي ي جلوه من صداي به تا كند همراهي من آواز با رها كه كنم خواهش بار اولين براي ميخوام
 .شود بخشيده

 برادرش به را نگرانش نگاه رها اما.پيچيد سالن در زدن كف صداي و كردند استقبال گفتهاش از همه
 :گفت كردن تشكر از بعد و شد خم كمي و انداخت

 

 .كند شكار را مرا پاي تيز غزال قلب ميتواند كسي چه باالخره كه ببينم و باشم

 به فقط و ايستاد ي گوشه رها.نشست پيشانياش بر شرم عراق و گراييد سرخي به جوان دختر گونههاي
 .كرد اكتفا بقيه به كردن نگاه

 زيبايي عمارت بزرگ در پشت در كالسكه دهها حضور و بود شد گذار بر شكوهي با جشن شب آن
 .بازگشتند منازلشان به خود كالسكههاي با مهمانها ي همه شب آخر.بود بخشيده آنجا به خاصي

 آورد در پاا از را ظريفش كفشهاي و و كرد رها مبلها از يكي روي را خود استرلينگ،خسته گراند آماندا
 .بست را چشمايش شدم خسته چقدر گفتن با و

 روز:گفت و گرفت دست در را همسرش گرم دستهاي و نشست مبل ي دسته روي كنارش اسكندر
 .شد برگزار خوبي مهماني بود،اما سختي
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 نه؟ خوشبختيم،مگر تو و من اسكندر:گفت و داد قرار همسرش محكم ي سينه روي را سرش آماندا

 انداخت ميخنديدند هم با و و بودند نشسته سالن از ي گوشه كه جوانش كبوتر دو به را نگاهش اسكندر
 آماندا و بنيامين كه را روزي شدند بزرگ چقدر فرزندانمان ببين كن نگاه نهايت،آماندا بي:داد جواب و
 داري؟ ياد به را آمدند دنيا به

 حاال اما.نياندازم زمين بر را آنها كه داشتم اضطراب لحظه هر و بگيرم آغوش در را آنها ميترسيدم من
 شدنشان بزرگ متوجه اصال من.باشند داشته بچههايي ميخواهند خودشان كه شدند بزرگ انقدر
 عذر نخواندن آواز خاطره به همه از و ايستاد سنّ باالي كامل خانم يك مثل رها ديدم كه امروز.نشدم

 .بوديم موفق كامال آنها تربيت در ما.كنيم بزرگ را نوههايمان بايد بزودي كه خواست،فهميدم

 .شد او جواب منتظر و نگريست آماندا به آخرش ي جمله گفتن با

 است اين هم حسنشان بزرگترين:گفت جواب در و انداخت همسرش به عشق از شار سر نگاهي آماندا
 يك ديدي؟حتا امروز.ميكنند حمايت هم از نحو بهترين به مطمئنم نباشيم ما اگر و هستند هم عاشق كه

 .نشدند جدا هم از هم لحظه

 را او كه افتاد مادرش و پدر به نگاهش.ميداد فشار و بود گرفته را رها بيني كه حالي در بنيامين
 .ميكنند نگاه را ما چطور بابا و مامان رها،ببين:گفت خنده مينگريستند،با

 را خود كرد سعي و انداخت مادرش آغوش در را خود و دويد مادرش و پدر بسوي و شد بلند رها
 تو گويد مي.كرد كار چه را بينيام پسرت آقا ببين مامان:گفت آلودي بغض صداي با و دهد نشان دلخور

 .ميبري را ما ي خانواده آبروي بزرگت بينيام اين با

 با بايد دانم نداشتي،نمي هم رو بيني ذره يه اين تو اگر اوال:گفت و كشيد آغوش در را دخترش آماندا
 .كند نگاه خودش به آينه توي كرده فراموش برادرت ثانيا.ميكشيدي نفس چي
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 رها از هميشه كه كنيد،مامان دفاع من از اقل ال هم شما پدر:گفت و كرد دلخوري به تظاهر بنيامين
 .ميكند حمايت

 دخترم يكدانه كه چون.رهاست با حق هميشه ،يعني.رهاست با حق آخر:گفت و زد لبخند پدر
 .كيمياست واقعاً اينجوري دختر.است

 دادم به خدايا هم؟واي شما پدر:گفت بلند صداي با و گشود هم از كامال را چشمهايش بنيامين
 .غريبم چقدر خانه اين در برس،ببين

 بچهها:گفت و شد بلند مبل ي دسته روي از اسكندر.پيچيد تاالر در خانه اعضاي ي همه ي خنده صداي
 .بخوابيد بايد.است وقت دير

 .....ميتوانيم ما و است يكشنبه فردا آخر:گفت ناراحتي با رها

 :گفت و كند بلندش تا گرفت را او دست پدر

 .بخوابيد ظهر نزديك تا نيست خوب اما است، تعطيل فردا كه است درست

 .زد كنار را پرده و رفت پنجره سمت به بنيامين

 هميشه از امسال. برسد كنند مي زندگي كوه نزديك كه آنهايي داد به خدا. بارد مي برف دارد هم باز -
 .آيد مي برف بيشتر

 :گفت رفت مي باال ها پله از كه طور همان رها

 .بس و ايم ديده برف فقط كرديم، باز چشم كه وقتي از. داريم عادت برف ديدن به كه ما -

 بود، شده آويخته رها اتاق بزرگ پنجره به كه مخملي ي پرده البالي از خورشيد طاليي اشعه صبح فردا
 مثل زمين هميشه مثل. رفت پنجره پشت بالفاصله. شود بيدار خوب از رها شد باعث و تابيد تخت روي
 همين به بودند، خورده را صبحانشان همه. رفت بيرون اتاقش از و كرد عوض را لباسش. بود سفيد پنبه
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 اتاقش به برادرش دنبال به صبحانه صرف از بعد. آورد را اش صبحانه مارتا و رفت ميز سر تنها دليل
 آرام صدايي با. شد مي خارج در از كه ديد را ايوان كه رفت مي پائين ها پله از. نبود آنحا كسي اما رفت،
 :پرسيد

 نديدي؟ را بنيامين تو! ايوان -

 :گفت و انداخت او به نگاهي ايوان

 .بودند كتابخانه در پيش دقيقه چند خانم، چرا -

 پدر بزرگ تحرير ميز پشت بنيامين. شد بزرگ كتابخانه وارد و رفت پائين ها پله از سرعت به رها
 و زد لبخندي بود، ايستاده در آستانه در كه رها ديدن با بنيامين. داشت دست در را كتابي و بود نشسته
 :گفت

 شده؟ بيدار خواب از كي من زيباي خواهر -

 :داد جواب و زد لبخندي رها

 .اينجايي كه گفت ايوان. نبودي اما اتاقت، رفتم. حاال همين -

 :داد تكيه ميز به و شد بلند و بست را كتاب بنيامين

 داشتي؟ كاري باهام -

 :گفت و انداخت پائين را سرش رها

 كنيم؟ بازي برف بيرون بريم مياي آره، -

 :گفت و آمد رها سمت به و خنديد بلند بنيامين

 بشي؟ بزرگ خواي مي كي تو من، كوچولوي خواهر -
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 :گفت و دوخت ديده او به ملتمسش نگاه با و گرفت را برادرش دست رها

 .افتم مي بچگيمون ياد به من. بنيامين كنم مي خواهش -

 باشه؟ بپوشي، گرم كامالً لباس كه شرطي به -

 :گفت و پريد باال كمي و شد باز شكوفه چون شوق از صورتش رها

 .بپوشم لباس رم مي منم شي مي آماده تو تا باشه -

 است تر زيبا چه و بارد مي گرفته غبار هميشه آسمان اين دل از كه شورانگيز برف اين زيباست، چه
 دختري مستانه هاي خنده زيباست چه. اند زيسته هم كنار در كودكي از كه همدم دو كودكانه هاي بازي
 .نشاط و شور همه اين زيباست چه آري. او با برادر هاي شوخي زيباتر چه و سرمست و شاد

 قطعات اشتياق با بودند، گرفته پناه زيبا دستكشهاي حفاظ در كه خود بلورين دستهاي با دخترك
. كرد مي پرتاب داشت برفي هاي گلوله از فرار در سعي كه خود برادر روي و سر بر را برف كوچك
 نگين همچون پاهايش زير در كه برفي ميان در دخترك و نگريست مي او به آميز محبت نگاهي با برادر
 چشمهاي چه. گشت مي اي چاره راه دنبال به فرار براي آفريد مي را موزون آهنگي و شد مي خرد

 و كرد مي شوخي او با برادر. ديد آنها در شد مي را شادي جوشش كه شاد دختر اين داشت افسونگري
 برادر سمت به را برف هاي گلوله درهم، اي قيافه با دخترك و داشت كردنش اذيت در سعي مرتب
 .بيازارد خود مانند نيز را او تا كرد مي پرتاب

 ، بخشيد مي خاص اي جذبه و وقار او به و بود كرده تزئين را آن زيبا خزي كه را پشمي پالتويي دخترك
 مي آن از تفاوت بي اما لرزيد، مي و بود شده مرطوب سراپا برادر هاي شيطنت با رها. داشت تن به

 دنبال و داد مي ادامه نمود مي بعيد او مانند دختري از كه خود ي كودكانه هاي شيطنت به و گذشت
 خنده با و دويد مي باريد، مي ابري نيمه آسمان دل از كه زيبا برف آن زير در رها. دويد مي خود برادر
 موهاي سر پشت از و كرد مي اذيت را او برادرش. كرد مي ابراز را حدش از بيش شادي خود هاي
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 باعث و زد مي چنگ خود دستكش حفاظ در و پيچيد مي انگشتانش ميان در را دخترك كمند همچو
 كه واقعاً. سازد رها برادرش چنگال از را موهايش كرد مي سعي رها. شد مي نازكدل دخترك ناراحتي
 تماشايي چه پرستيدند، مي و داشتند دوست را يكديگر جان اندازه به كه خواهري و برادر ميان جدال
 .بود

 به پيرامونشان فضاي با خود براي كه حصاري از را ياور و يار همدم دو آن مادر، گرم صداي از موجي
 .كشيد بيرون بودند، آورده وجود

 

 دوم فصل

 

 :گفت و اسكندر به كرد رو و زد تصنعي كامالً لبخندي رها معاينه از بعد ساوس دكتر

 دروغ شما به توانم نمي. باشيد مراقبش دقيقاً بايد اما است، بهتر دخترتان حال خوشبختانه! كياني آقاي -
. شود بدتر هم اين از حالش دارد احتمال و است ضعيف بسيار و كرده شديدي پهلوي سينه رها. بگويم
 هم خدا اميدوارم. بياوريد پائين را تبش شده كه طريقي هر به كنيد سعي و مراقبت او از كامالً بايد شما

 او از توانيد نمي شما اگر. آيد نمي بر دستم از كاري ديگر من. شود بهتر ما عزيز رهاي و كند كمك
 .كنم بستريش بيمارستان در كنيد، پرستاري خوب

 خود كرد سعي تصنعي لبخند با و فشرد بود، شده دراز خداحافظي براي كه را ساوس دكتر دست اسكند
 :گفت و كرد تشكر ساوس دكتر از و دهد نشان خونسرد را

 .كنيم مي مراقبت او از خانه در. ممنون نه -

 :گفت ساوس دكتر

 .آيم مي عيادتش به دوباره عصر امروز -
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 موهاي و كشيد دل اعماق از آهي و كرد رها كاناپه روي را خود اسكندر. شد خارج عمارت در از و
 پسر ي چهره. آمد پائين ها پله از بنيامين لحظه اين در. رفت فرو فكر به و زد چنگ را جوگندميش

  غم از اي هاله را جوان

 : گفت و اسكندر به كرد رو و زد تصنعي كامال لبخندي رها معاينه از بعد ساوس دكتر

 دروغ شما به توانم نمي.  باشيد مراقبش دقيقا بايد اما.  است بهتر دخترتان حال خوشبختانه!  كياني آقاي
.  شود تر بد اين از حالش دارد احتمال و است ضغيف بسيار و كرده شديدي پهلوي سينه رها.  بگويم
 هم خا اميدوارم.  بياوريد پايين را تبش شده كه طريقي هر به كنيد سعي و مراقبت او از كامال بايد شما

 او از توانيد نمي شما اگر آيد نمي بر دستم از كاري ديگر من.  شود بهتر ما عزيز رهاي و كند كمك
 . كنم بستريش بيمارستان در كنيد پرستاري خوب

 را خود كرد سعي تصنعي لبخندي با و فشرد بود شده دراز خداحافظي براي كه را ساوس دست اسكندر
 : گفت و كرد تشكر ساوس دكتر از و دهد نشان خونسرد

 كنيم مي مراقبت او از خانه در.  ممنون نه

 : گفت ساوس دكتر

 . آيم مي عيادتش به دوباره عصر امروز-

 موهاي و كشيد دل اعماق از آهي و كرد رها كاناپه روي را خود اسكندر.  شد خارج عمارت در از و-
 جوان ي چهره.  آمد پايين ها پله از بنيامين لحظه اين در.  رفت فرو فكر به و زد چنگ را جوكندوميش

 كه ديد را پدر.  بود داده دست از را خود هميشگي برق چشمهايش و گرفته غم از اي هاله را جوان پسر
 چشمهاي به و فشرد دست در بود گاهش تكيه هميشه كه را او دست.  است نشسته كاناپه روي خسته

 صداي با و شود كاسته جوانش پسر غم از تا بزند لبخند كرد سعي اسكندر.  دوخت ديده غمگينش
 : گفت رسيد مي گوش به تر دور فرسنگها از انگار كه ضعيفي بسيار
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 . شده بهتر خواهرت حال كه خداروشكر --

 مي بر چاه اعماق از گويا كه صدايي با و فشرد دست در محكمتر را پدر دست و نشست زانو دو بنيامين-
 : گفت خاست

 به كردم نمي فكر اصال خدا به اما.  بردم مي بيرون را او سرما اين در نبايد.  هستم مقصر من! پدر --
 و ضعيف خواهرت ميداني كه تو احمق ي پسره بگوييد من به نيست كسي اصال.  بخورد سرما زودي اين

 ؟ بردي بيرون بازي برف براي را او سرد ي هوا اين در چرا است نحيف

 : گفت و گذاشت پسرش ي شانه روي را دستش اسكندر-

 تا دهيم خرج به حوصله بايد ما. شود نمي درست كاري كه خوردن غصه با.  است بزرگ خدا عزيزم --
 او از احسن نحو به هم كمك با پس ندارد اي فايده مخوري حسرت تو چه هر االن.  كند پيدا بهبود رها

 . بپيچد خانه در اش مستانه هاي خنده صداي دوباره تا كنيم مي پرستاري

 : گفت و شد بلند جا از بنيامين-

 ...... زندگي تمام او.  بخشم نمي خودمو وقت هيچ من بيايد رها سر باليي اگر!  پدر --

 : گفت و كرد سكوت به وادار را او و زد پسرش شانه روي دستي اسكندر-

 . مطمئنم ميكند كمكمان خدا.  نده راه بد دلت به.  عزيزم --

.  سوخت مي تب در جوان دختر.  شدند رها اتاق وارد و رفتند باال ها پله از هم با بنيامين و اسكندر-
 پريده رنگ ظريفش و گونه مهتاب صورت.  بود سلخته مرطوب را سياهش و بلند موهاي عرق قطرات

 و خسته آماندا.  پوشاند را صورتش پهناي اشك قطرات و داد كف از طاقت بنيامين.  ميرسيد نظر به تر
 : گفت و دوخت ديده بنيامين سمت به و گرفت بر دخترش بيمار ي چهره از چشو مانده در

 . شده كه است كاري ؟؟ ميكني گريه چرا تو --
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 : داد ادامه و اسكندر به كرد رو و-

 ؟؟ گفت چي ساوس دكتر --

 : گفت خونسردي با و كند پنهان را درونيش غم كرد سعي اسمندر-

 1 خانم.  كنيم مراقبت او از خوب بايد ما فقط شود مي خوب زود بخواهد خدا اگر كه گفت!  هيچي --
 . رسد مي نظر به خسته خيلي صورتت.  كن استراحت كمي و پايين برو شما

 : گفت اسكندر جواب در و انداخت پائين را زيبايش هاي چشم آملندا-

 . كن استراحت برو.  اي شده خسته حسابي هم تو.  است خوب حالم.  عزيزم نه --

 كامال كه لبخندي با و گرفت دست در را مهربانش و گرم هاي دست و آمد همسرش نزديك اسكندر-
 : گفت ميرسيد نظر به ساختگي

 پاشو.  شود مريض هم خوبم خانم خوام نمي.  كني استراحت بايد تو.  نكن مخالفت و پاشو عزيزم --
 مانم مي او پيش اينجا من.  عزيزم

 همراه به و ماند عاجز مخالفت گونه هر ابراز از شد رو روبه اسكندر كالم قاطعيت با وقتي آماندا-
 در را دخترش تبدار هاي دست و نشست تخت كنار صندلي روي اسكندر.  كرد ترك را اتاق بنيامين
 تر الغر هميشه از صورتش و ميرسيد نظر به تر پريده رنگ هميشه از رها ي چهره.  فشرد دست
 تمام نابودي با بود برابر او دادن دست از.  بدهند دست از رها نكند كه انديشيد مي اسكندر.  مينمود

 در صبح نزديكهاي تا كه ساعتهايي چه.  است محتاج او وجود به چقدر انديشيد خود با.  خوشبختيش
 كه خاطراتي.  بود كرده بازگو خود گذشته سالهاي از واقعي هاي قصه و نشسته دخترش تخت كنار

 پنهان خود در را كودكيش و خاطراتش تمام كه بود گفته سخن ايران از.  بودند ترين شيرين برايش
 زيباييهاي.  برگردد آرزوهايش كشور به نميتوانست گاه هيچ ديگر روسيه به شدن تبعيد با.  داشت
 براي بود مجبور اما بود آرزوها بهشت برايش آنجا.  بودند عزيزتر جهان زيبائيهاي تمام از برايش آنجا
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 سخنهايش آخر در هميشه و ميداد گوش صحبتهايش به صبورانه دخترش.  باشد دور آنجا از هميشه
 كونه روي را گرمش دست پدر و. ))  ميبينم را آنجا روم مي ايران به من روز يك پدر باالخره((  ميگفت

 چنان ايران ديدن با مطمئنم من.  بكن را كار همين حتما: ((  گفت مي و گذاشت مي جوان دختر ي
 .)) برگردي روسيه به خواهد نمي دلت ديگر كه شوي مي اش شيفته

 او.  افتاد سوزش به قلبش و شد جمع حسرتش پر چشمهاي در اشك خاطرات اين آوري ياد با-
 . گذاشت هم بر را چشمهايش كشيد وجود اعماق از كه آهي وبا ميديد تب حال در و بيمار را دخترش

 به مرتبه چند ساوس دكتر.  شد نمي ديده او در بهبودي از اثري اما بود گذشته رها بيماري از روز دو-
 . شد مي تر مايوس قبل از بار هر اما آمد ديدنش

 به بود كرده ممنوع را مالقات دكتر اما آمدند رها عيادت به پدرش همراه به فاركر هاتسگار شنبه پنج-
 هاتسگار.  كنند پذيرايي سالن در فاركر يوگني پدرش و فاركر هاتسگار ار شدند مجبور آنها علت همين

 به نسبت كه بود سالي دو حدود.  كرد مي همدردي اظهار مرتب و ميرسيد نظر به هميشه از تر غمگين
 شگرفي زيبايي مغرورش و محكم لبهاي و نافذ نگاه آن با زيبا دختر آن.  ميكرد عالقه احساس رها

.  بود نزديك او به بسيار كه را پسري بخوصوص ميكرد تسخير را پسري هر دل ها فرشته مثل و داشت
 به لباس خريد براي كه بود روزي باخت دل دختر اين به كه اولي بار داشت ياد به خوب هاتسگار
 و بود رفته ورزشگاه به تومسيالو دستش همراه به روز همون اتفاقا هم هاتسگار.  بود رفته فروشگاه

 در را رها فروشگاه به ورود بمحض.  بزنند سري هم فروشگاه به كه گرفتند تصميم بازگشت هنگام
 خودش كار به اطراف به توجه بي هميشه مثل ساكت و مغرور دختر اين.  ديد پوشاك فروش قسمت
 . است شده مند عالقه او به نهايت بي كه كرد احساس لحظه همان در.  بود مشغول

 خياالت به ئل در و شنيد مي بوضوح را قلبش تپش صداي ميديد را او كه لحظه هر بعد به روز آن از-
 با و بپيمايد او قلب تسخير براي را العبوري صعب و دراز راه بايد كه دانست مي.  خنديد مي خودش
 همان از اما است كم بسيار پيروزيش شانس دانست مي ديد مي خود اطراف در كه زيادي رقباي وجود
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 كرد جزم را عزمش علت همين به و بيايد بيرون بلند سر و برنده مسابقه اين از كه گرفت تصميم لحظه
 الحق.  كرد جلب خود به را استرلينگ گرانده آماندا توجه آهسته بسيار سالمي با و رفت آنها سمت به و

 اما داد را سالمش جواب ماليم بسيار لبخندي با آماندا. بودند شهر زنان زيباترين دختر و مادر اين كه
 بزند حرفي داشت سعي هاتسگار.  شد مشغول لباسها تماشاي به او حضور به توجه بدون كوچكش دختر

 به فروشگاه از اي گوشه در و شد دور آنها از تند هاي قدم با علت همين به بود مانده عاجز گفتن از اما
 . پرداخت آنها تماشاي

 اين دل در اي ذره بود نتوانسته حتي طوالني مدت اين در و گذشت مي سال دو كننون تا روز ان از-
 به رسيدن در رقبايش از كدام هيچ كه بود اين آن و داشت دلخوشي يك اما كند باز راه مغرور دختر
 . بودند نشده موفق هدف اين

 انسجام و كند جمع يكجا را فراريش و گسيخته هم از افكار كرد سعي و آمد خود به بنيامين صداي با-
 : پرسيد آهسته بسيار صداي با بنيامين.  انداخت نظر او به و آورد لب بز زوركي لبخندي.  بخشد

 ؟ نيست اينجا حواست اصال اينكه مثل هاتسگار --

 : گفت و داد تكان را سرش هاتسگار-

 . بدهيم مهماني يك حتما بايد شد خوب و خواست خدا اگر كه بودم خواهرت فكر به.  متاسفم --

 بنيامين.  نشد متوجه و بود اسكندر با گفتگو مشغول او اما افكند نظري پدرش به حرف اين گفتن با و-
 و شده ضعيف خيلي.  ميرود حال از دوباره زود خيلي اما آيد مي هوش به گهگاهي:  گفت و كشيد آهي
 . افتاده گود چشمهايش زير

 او حال اين با((  گفت دل در و كرد تجسم را جوان دختر زيباي چشمهاي دور خود ذهن در هاتسگار. -
 .))  دارد هارا چشم زيباترين هم باز
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 مردن براي من آيا((  گفت مي ئل در.  بود خوابيده تخت روي تنها و خسته و گرفته جا همه از دلش
 باز با يي گو.  شدند باز رنگيش چشمهاي در شدن باز رنگينش چشمهاي در شدن باز با)) ؟ نيستم جوان
 مي دلش.  پوشاند غربت و غم رنگ را دنيا نداشتند گريستن تاب ديگر كه خسته هاي چشم اين شدن

 بود كرده پنهان ديگران چشم از و نهفته كوچكش دل در روز چند اين طي كه را اشكي و بگريد خواست
 بي و دل سنگ مردمي كه خاكي دنياي اين از چيز همه و كس همه از بود گرفته دلش.  كند آشكار
 بودند كرده حبث سنگي هاي در پشت محكم هاي زنجير در را عشق و محبت و ميزيستند آن در رحمي
 . بود متنفر

 تنهايي برهوت اين در نميدانست ؟ چگونه و كجا به ؟ كه از اما كند فرار و بگريزد كه خواست مي دلش
 را مهرباني و زيبايي كه مردم اين با ميتواند چگونه زندگي سرداب اين در/ ؟ بگريزد تواند مي كجا به

 را آرزوهايش و آمال تمام و اش زندگي تواند مي چگونه ؟ كند زندگي بودند كرده له خود پاهاي زير
 . رفتند ديگران كه طور همان ميرفت بايد ولي ؟؟ بگريزد و كند رها

 زندگي كه جايي به ميشتافت بايد.  بود هدف و حقيقت زندگي كه جايي به ميكرد كوچ بايد آري
 فرار فنا و مرگ از وو بدود خواست مي دلش.  داد جاي خود نفس هر در را آن توان مي و است احساس

 نتوانسته گاه هيچ كه شدني فنا!  حقيقت راه در بلكه سراب راه در نه ولي شود فنا ميخواست دلش.  كند
 مرگ انتظار در درد از آكنده و خسته دلي با حاال و بنوشد آن دلكش جام از و كند لمس را آن بود

 كشيد مي ها آرمان و ها آرزو تمامي بر بطالني خط خود ي برنده داس با كه مرگي.  بود آشنا نا و غريب
 و

 جلو پدر.  كرد مي همراهي اورا خود آشفته نگاه با دختر.  بست سرش پشت را در و نهاد جلو قدمي پدر
 هاي چشم آن بر را خود تاب بي هاي چشم و نشست رنگين ي قاليچه روي دخترش ي رو روبه و آمد

 مهرباني و شفقت از دنيايي خود با كه نگاهي ايثار و مهر سر از نگاهي.  دوخت آفرين جان رنگين زيباي
 نگاه در را آن توانست مي فقط و ميگشت دنبالش به رها كه بود چيزي همان اين.  بود آورده همراه را

 عث با و كرد مي محبت و عشق از لبريز را او وجود كه يود پدر گرمابخش نگاه اين.  كند پيدا پدر
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 كردن فكر به وادار را او پدرزا دست ي گرما و انديشيد نمي مرگ به ديگر.  ميشد حالش دگرگوني
 .ميكرد اش آينده ي درباره

 ؟ خوابي نمي چرا دخترم

 مشغول خود به را ذهنش وقت آن تا كه را هايي حرف برد ازبين را او قبل لحظه چند آرامش جمله اين-
 به پدر هنوز.  شد پدرش غم شدن افزوده باعث كشيد ناخواسته كه بلندي آه با و آورد ياد به بود كرده

 به ولي بود گرفته بر در را تنش تمام عجيبي سستي و رخوت او دست گرماي از و مينگريست دخترش
 با نگاه اين بلكه نميگفت سخن دوري و غريبي از كه چيزي يافت چيزي دخترك هاي چشم در ناگاه
 را او و دواند ريشه پدر دل و جان در سمي مانند ترس اين.  اورد مي ارمغان به را وحشت و ترس خود
 در مقاومت تاب پدر كه بود نگاهي.  كشيد زير به رفيع باطن در و كوچك ظاهر به ي قله اين فراز از

 نگراني با و نشود مواجه نافذ ي ها چشم ان با تا برگرداند را رويش خاطر همين به و نداشت را آن برابر
 ان ديگر هايش دست و بود شده اشك قطرات از لبريز تابش بي هاي چشم اينك كه دوخت چشم او به

 جدا او ي شكننده و لطيف هاي دست از را دستش پدر.  كردند نمي هديه پدر به را بخش لذت گرماي
 از تصور از و كند نوازش را دخترش بلند موهاي كرد سعي اش مردانه و زمخت هاي دست با و كرد

 . لرزيد دلش او دادن دست

 همراه به درد جز طلوعي هيچ اش خوانواده براي غروب اين و بود زندگيش غروب منتظر جوان دختر-
 گرم دست با شد نمي كه خرشيدي غروب.  بود شده رنگين دل خون با كه غروبي اري.  داشت نخواهد

 كهدوستشان آنهايي ي همه كس همه براي بود پاياني رها براي غروب اين.  داشت نگه زنده را آن پدر
 بزرگ چندان نه آرزوي اين كه بود غاصب مرگ ولي شد نمي آنها از جدايي به راضي دلش و ميداشت

 بود ممكن كه آرزوهايي شد او كودكانه ي ارزوها و آرمانها قصر ريختن باعث و كرده سلب او از نيز را
 . نپرسد چيزي كسي از شان درباره و نكند فكر آنها به ديگر وقت هيچ
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 دعوت استقامت و جسارت به را او نوازش اين با و كشيد دخترش موهاي بر را لرزانش دستهاي پدر -
 او خواست مي دلش.  بسپارد مرگ جالد دست به را او و شود جدا او از اينگونه خواست نمي دلش.  كرد
 زير آنها ي همه و بود نمانده باقي دخترك براي ارزويي ديگر كه افسوس ولي برسد آرزوهايش به

 . ميشدند پنهان رحم بي خاك ها خروار

 اندوه و غم از كرد مي سعي او از شدن دور با و نداشت را دخترش غمگين هاي چشم طاقت ديگر پدر-
.  شد نمي پيدا پاييزي سخت سرماي اين از شدن پنهان براي پناهگاهي هيچ ؟ گريزي چه ولي شود دور
 كه راهي شد راهش ي بدرقه دختر غمگين نگاه و گذاشت تنها هايش خواسته تمام با را او پدر آري
 نهفته آن در بازگشتي هيچ كه راهي.  كرد مي روشن و چراغاني را آن شب دلكش و زيبا مهتاب روزي
 او و برد مي عرش به را نازنين دختر اين كوچك روح و امد مي سراغش به كه بود مرگ بار اين و نبود
 پاره پاره دلش و گريست مي فراغش غم در پدر شايد.  كرد مي جدا غاصبش و سنگين جسم از را

 . ميشد

 هم در چهره و خميده اما بلند قامت ديدن با و كند راباز چشمهايش او شد باعث در شدن باز صداي-
 چه اما داشت دوست خيلي را برادرش او.  بود گذرانده او با كه افتاد خوشي هاي روز ياد به برادرش

 . ميكرد دور عزيزانش از و ميبرد خود با را او ؟مرگ فايده

 اما گرفت دست در را بيمار دختر بلورين دستهاي او مثل و نشست بسترش كنار پدر مانند هم برادر-
 شده جمع هايش چشم در كه اشكي اينكه از غافل باشد داشته لب بر لبخند داشت سعي پدر عكس بر

 : گفت اندوهباري نگاه با و بوسيد را خواهرش تبدار ها ي گونه او.  ميكند حكايت درونيش غم از است

 . كن مقاومت عزيزم رهاي --

 : گفت و فشرد محكمتر را خواهر دستهاي بنيامين.  افتاد سرفه به اما بگويد سخني كر سعي رها-
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 با زندگي به و كن مقاومت ميكنم خواهش پس.  بدهيم دست از رو تو خواهيم نمي ما كوچكم خواهر --
 را زندگي بايد تو.  برگردي زندگي به تواني مي خودت فقط كه گفته پدر به ساوس دكتر.  بنگر مهرباني
 . كن مقاوت خوبم رهاي!  عزيزم خواهر.  بگريزي مرگ از و باشي داشته دوست

 كرد سعي.  بود شده تنگ گاها براي دلش.  ببيند را بهار دوباره دارد دوست كرد احساس دل در رها -
 : گفت گرفته بسيار صداي با و بگشايد سخن به لب

 . ميكنم سعي --

 . بخوابد كمي و گذارد هم بر را چشمهايش كرد سعي بنيامين رفتن با و افتاد سرفه به ديگر بار اما-

.  كرد سرور در غرق را خوانواده اعضاي تمام و شد ظاهر او در بهبودي كم كم بعد ي هفته در -
 براي بار چندين اسكندر دوستان ديگر و اش خانواده و شهردار همينطور و پدرش و فاركر هاتسگار
 به غمگينتر همه از ساوس اوسكار و فاركر هاتسگار چهره اما.  آمدند آنها منزل به رها از پرسي احوال
.  بود شبيه معجزه به بيشتر اين و آورد مي بدست را خودش سالمت بيشتر روز به روز رها.  ميسيد نظر
 دل در و انديشيد مي برفها ميان در برادرش همراه به دويدم به بلكه كرد نمي فكر مرگ به ديگر او

 . ميخنديد

 او افتخار به شهر پليس رئيس فاركر يوگني رها كامل بهبود از بعد مدتي درست بعد هفته دو حدود-
 از پيشنهاد اين البته.  كرد دعوت را اشناها و ها همسايه تمام و برگزار اش خانه در مجللي بسيار مهماني
 و بود آگاه كياني اسكندر دختر تنها به پسرش ي عالقه از فاركر يوگني.  بود شده داده هاتسگار جانب
 بيشتر او به رها توجه مهماني اين با بود بود مطمئن هاتسگار.  پنداشت مي ال ايده بسيار را وصلت اين

 مهماني خوشنوديش براي و داده اهميت آنقدر او سالمتي به كه بود كسي اولين او زيرا شد خواهد جذب
 . بود كرده برگزار
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 از تر زيبار خود سفيد شلوار و كت در هاتسگار.  بودند شده دعوت فاركر آقاي مهماني به زيادي افراد-
 چشمهاي و ميرسيد گوش به سالن كنار و گوشه از شادمانه هاي خنده صداي.  ميرسيد نظر به هميشه
 . بود شده دوخته سالن در به هاتسگار خندان

.  ايستاد فاركرر آقاي بزرگ در جلوي كياني ي خوانواده زيباي ي كالسكه شب 8 ساعت حدود-
 رنگ سفيد شنل در را خود كه ديد را پطرزبورگ سن زيباي دختر و وخت ديده كالسكه در به هاتسگار
 كشيده بينيش باالي راتا ان همرنگ شال و پوشانده ساخت مي نمايانتر را او ملكوتي چهره كه زيبايي

 . امد مي پائين كالسكه هاي پله از آرام و بود

 مي همگام خود با را او و گرفته بر در را خواهر مانند بلور و لطيف هاي دست بنيامين گرم دستهاي -
 ساوس اوسكار.  نداشتند حركت توان پاهايش اما برساند در جلوي را خود كرد سعي هاتسگار.  ساخت

 با سبب همين به كند عجله كرد سعي هاتسگار.  رفت انها پيشواز به لبخند با و گرفت پيشي او از
 مي آمد خوش آنها به كه باشد كسي اولين خواست مي او.  رفت در سمت به ناموزون و تند گامهاي
 سفيد و زيبا لباس طريق اين به و برداشت دختر ظريف ها شانه روي از را شال منزل مستخدم.  گويد

 . ساخت ظاهر را رنگش

 هورا و زدن كف صداي گذاشتند سالن ي ها پله روي را قدم اولين كياني ي خوانواده اينكه بمحض-
 ميزدند كف دخترشان تنها سالمتي و خوشبخت خوانواده اين ورود افتخار به همه.  كرد پر را خانه فضاي

.  كردند مي ابراز مهماني آن در آنها حضور خاطر به را خود حالي خوش و خوشوقتي وسيله اين به و
 : گفت رسايي بسيار صداي با و كرد بااليي و بلند تعظين رسيد رها نزديك به وقتي فاركر هاتسگار

 خوش قلب صميم از و هستيد ما محفل شمع شما.  شد نور از پر سالن ي همه شديد وارد وقتي شما --
 . پذيزفتيد مارا دعوت كه حالم

 : گفت هميشگي ظريف و ارام صداي با و اورد لب بر لبخندي رها-

 . داريد لطف شما.  ممنون --
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 خواناده اعضاي ديگر به كرد فراموش حتي بود شده مستولي او بر كه زيادي هيجان از هاتسگار-
 اين.  ببندد نقش آماندا و اسكندر لبهاي بر مرموزي لبخند كه شد باعث عملش اين و بگويد خوشامد

 اما بودند واقف كامال نيز آن علت به و شدند هاتسگار ناگهاني حالت تغيير متوجه خوشبخت زوج
 به توجه بدون هاتسگار.  بود دوخته ديده. بود عصبي كامال حركاتش هاتسگار به تعجب با بنيامين
 : گفت و منزل مستخدمه به كرد رو اطراف

 . بيار شراب كياني خوانواده براي كن لطف سرگئي --

 : گفت و نگريست هاتسگار به استهزاآميز لبخند با بنيامين-

 ؟ خوريم مي ميوه آب فقط ما كه ايد كرده فراموش اينكه مثل!  عزيز دوست --

 : گفت و كوبيد پيشاني به دستي هاتسگار-

 كرده مهيا پرتغال آب شما براي قبال راستش.  كردم فراموش لحظاتي براي!  شرمنده واقعا واي --
 . كردم فراموش چرا دانم نمي.  بوديم

 بازوي اسكندر.  شد جدا جمع از و انداخت برادر بازوي در بازو و آورد لب بر مليحي لبخند رها-
 پيوستند بودند كرده تجمع سالن در كه مرداني و زنان جمع به و گرفت خود بازوان ميان در را همسرش

. 

 با و بدهد اش چهره به خونسردي حالت و كند جور و جمع را خود پاي و دست كرد سعي هاتسگار-
 كالراريچ.  رفت بودند شده گم جوانان از اي حلقه ميان در كه بنيامين و رها سمت به عصبي لبخندي
 گرسن دوروتي و كرد مي خوشنودي اظهار بهبودش از و بود گرفته دست در را رها گرم دستهاس
 سعي و بود كرده باز را شوخي باب هميشه مثل هم هاموندريچ.  بود آورده ديده به شوق اشك مهربان
 هميشه مثل گرسن رامز اما كند پيدا راه جوان دختر دل به وسيله اين به و بخنداند را بنيامين داشت
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 لبخند و پيوست جمع به خود خاص متانت با هاتسگار.  داشت لب بر آرامي لبخند و بود ايستاده ساكت
 : گفت رها به خطاب و زد

 خاطر به فقط مهماني اين ميدانيد كه همانطور چون بگذرد خوش خيلي شما به امشب دارم دوست --
 . است شده داده ترتيب شما شخص

 و بود ايستاده راميز و هاموند اوسكار بين بنيامين))  ممنون((  گفتن با و داد تحويلش جذابي لبخند رها-
 او به داشتند سعي كه دوروتي و كالرا سخنان متوجه را خود ظاهر به هم رها.  ميخنديد بلند صداي با

 بيگاه گاه و تاب بي نگاه به بلكه انهانبود به او توجا اكا ميداد نشان بودند نگرانش حد چه تا كه بفهمانند
 توجهي هم برادرش ميدانست.  بود شده جلب ميشد خيره سالن از خلوتي ي گوشه به گاهي كه بنيامين

 گوشه به علت همين به است ديگر جاي مشغول حواسش و فكر تمام بلكه. ندارد دوستانش سخنان به
 . دوخت ديده ميكرد جلب خود سمت به را بنيامين توجه يكبار لحظه چند هر كه سالن ديگر ي

 موهاي به بيشتر كه روشن و كوتاه كامال موهاي و موزون اندامي با و قد بلند بسيار و زيبا دختري -
 سالن از اي گوشه در نداشت هماهنگي هيچ مهماني آن با كه سفيدي شلوار و بلوز با بود شبيه پسرها
 جلب را توجه واقعا همه از متفاوت تيپي آن با دختر آن.  بود دوخته چشم ديگران به و بود ايستاده
 نا كمرنگ آبي چشمهاي با شد خود به رها ي وقفه بي هاي نگاه متوجه وقتي قد بلند دختر. ميكرد
 رها.  بود آشنايي به تمايل و دوستي ي نشانه كه راند لب بر لبخندي و دوخت ديده او به خود آشناي
 متوجه هم بنيامين.  نگريست برادرش به و گرداند روي او از بالفاصله و براند لب بر لبخندي كرد سعي
 با رها.  رفت او سمت يه موزون و آهسته هاي قدم با بلكه برنگرداند رو رها مانند اما بود شده او لبخند
.  شد خود به هاتسگار هاي نگاه متوجه ايستاد دختر آن كنار كه اي لحظه و كرد تعقيب را برادرش نگاه
 جلو به قدمي هاتسگار كرد پاك را پيشانيش عرق دستمال با و كند جمع را خود حواس كرد سعي

 : گفت و برداشت

 . ميكند اذيت را شما سالن اين گرماي ظاهرا 1 عزيز رهاي-
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 : بياورد لب بر زوركي كرد سعي رها-

 . نرفته بين از كامال هنوز من بيماري اما است خوب سالن گرماي نه --

 : گفت و كشيد خود پيشاني به دست هاتسگار-

 . داشت نخواهيد كسالت اصال ديگر روز جند مطمئنم من --

 به را نگاهش و انداخت باال را هايش شانه قيدي بي با نداشت توجهي او ي عقيده اباز به اصال كه رها-
 : پرسيد و چرخاند ناشناس دختر سمت

 ؟ ايستاده سالن ي گوشه كه كيست دختر آن راستي --

 تامل كمي از بعد و كشيد هم در را هايش ابرو باشد شده بلند عميقي خواب از اينكه مثل هاتسگار-
 : گفت

 اميروارم.  كنم معرفي شما به را ام عمه دختر كردم فراموش شما ديدار شوق از.  ببخشيد بله ؟ هان-
 زندگي سيبري نزديكي در سونتار در كه است من عمه دختر زيبا خانم دختر اين.  بپذيريد مرا پوزش
 چند بودم بچه وقتي من.  اندازد مي سيبري ياد را آدم دقيقا آنجا ؟سرمل شناسيد مي كه را آنجا.  ميكند
 مرا ديگر مادرم و پدر علت همين به شدم سرماخوردگي دچار شديدا دفعه هر اما رفتم سونتار به دفعه
 بود سال پنج دليل همين به هم من.  روند مي ام عمه ديدار به تنها خودشان و برند نمي خودشان همراه

 دختر كه بود نوشته آن در كه رسيد واسيليا عمه ي نامه پيش ي هفته.  بودم نديده را ام عمه دختر كه
 بيچاره.  اند رفته كوهستان به ام عمه شوهر با هايم پسرعمه چون تنها البته آيد مي اينجا به ام عمه
 حرف.  است گرم قدر چه اينجا.  ميكنيد زندگي بهشت در شما ميگفت آمد اينجا به وقتي ام عمه دختر
 ؟ نه مگر است داري خنده

 ميكرد صحبت دختر با و داشت لب بر لبخندي كه بنيامين به و داد تكان را سرش تاييد عالمت به رها-
 : داد ادامه ديد طوالني را رها سكوت وقتي هاتسگار.  دوخت ديده
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 كه است اولي بار و نيامده بيرون سيبري منطقه از وقت هيچ ما عزيز ي عمه دختر اين.  ميگفتم بله - -
 .  است كرده سفر

 : انداخت هاتسگار به گذرا نگاهي رها

 . چيست تان عمه دختر اسم نگفتيد-

 : داد جواب بالفاصله هاتسگار-

 . بلوويچ اما --

 را جواي دختر زيبايي دل در رها. آمدند آنها سوي به آرام هاي قدم با اما و بنيامين لحظه همان در-
 اما به اشاره دست با و ايستاد كنارش بنيامين بعد اي لحظه.  كرد تحسين را برادرش انتخاب و ستود
 : گفت و كرد

 . شو آشنا يخها سرزمين زيباي دختر با!  عزيزم رهاي --

 : گفت و راند لب بر نمكيني لبخند اما-

 . هستم هم كوهستان فرزند من --

 : گفت و رها به كرد رو ديگر بار و كرد تاييد را سخنش لبخند با بنيامين-

 . شوي آشنا زيبا ي اما با باشي داشته دوست كنم مي فكر --

 چندان آشنايي اين از رها اما خوردند گره هم به جوان دختر دو اين هاي دست بعد اي لحظه و-
 شود برادرش و او جدايي موجب زندگيشان به اما ناگهاني ورود بود ممكن زيرا نميرسيد نظر به خوشنود

 صورتش عضالت تمام.  گذاشت هايش شانه روي دست ديد را خواهرش سكوت كه زماني بنيامين. 
 موج عجيبي شادماني ميكرد خود محسور را دختري هر كه گيرايش چشمهاي عمق در و ميخنديدند

 و تيزبين دختر بسيار كه هم رها و داشت ديگري رنگ امروز اما بود زيبا هميشه لبخندش.  ميزد
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 سبب همين به شد او ناگهاني حالت تغيير متوجه و برد پي او نگاه عمق راز و رمز به راحت بود باهوشي
 : پرسيد

 ؟ پسندي مي را او بنيامين --

 خواهرش هاي چشم به عميق نگاهي و كرد نزديك خواهرش گلگون صورت به را صورتش بنيامين-
 : گفت و انداخت

 . نميگيرد من دل در را تو جاي كس هيچ.  نكن حسودي!  من كوچولوي حواهر --

 : گفت آرامي صداي با و چرخاند اما سمت به را نگاهش رها-

 بنيامين.  هستند گو دروغ هميشه مثل هايت لب اما ميگويند را خقيقت هايت چشم!  كنم نمي فكر --
 گويم مي راست كه ميخورم قسم:  گفت و گذاشت قلبش روي را چپش دست و داد سر بلندي قهقه
 كه بدان اما بگذريم خوب....  براي مناسب بسيار و است زيبائي و جذاب بسيار دختر كه كنم نمي انكار
 توجه اي لحظه حتي نيست حاضر كه خواهري.  نميشود مهربانم و كوچك خواهر من براي كس هيچ

 . كند تحمل ديگري شخص به را برادرش

 : گفت و گرفت خود به دلخور حالتي و كرد جمع را كوچكش هاي لب رها-

 . كردم كنجكاوي فقط نيستم حسود من --

 ادامه و برد اما سمت به را او))  ميدانم ميدانم((  گفتن با و گرفت دست در را رها بلورين دست بنيامين-
 : داد

 نمي پشيمان او با دوستي از مطمئنم و است خوبي همصحبت يخها سرزمين دختر اين حال هر به --
 . شوي

 : گفت و زد لبخند برادرش به رها -
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 ؟ شناختي اورا خوب اينقدر سرعت اين به --

 : گفت و انداخت نظر خواهرش گونه مهتاب ي چهره به و ايستاد اي لحظه بنيامين-

 نفر يك با كافيست فقط تو برادر ؟ اي نشناخته مرا هنوز مگر تو!  من حسود و مغرور و زيباي خواهر --
 ؟ نميداني هنوز تو يعني كافيست شناختنش براي ثانيه چند.  شود همكالم ثانيه چند

 قرار او كنار هاتسگار و نبود تنها مهماني اول مانند ديگر اما.  كرد حركت ديگر بار حرف اين گفتن با و-
 هاتسگار به رو شوخ لحن و رسا صدايي با بنيامين.  زدند لبخند دو هر آنها شدن نزديك با.  بود گرفته
 : گفت و كرد

 ؟ بودي پنهانكرده ما از را زيبايت ي عمه دختر سال همه اين چه براي.  نارفيق رفيق اي --

 : گفت و زد لبخندي و انداخت اما به كوتاه نظري هاتسگار-

 ؟ ميكنيد باور ام بوده نصيب بي ديدارش از سال چندين هم خودم بگويم اگر --

 : پرسيد اما از اينبار و كرد تنگ كمي چشمهايش بنيامين-

 ؟ چرا --

 : داد جواب و زد اي معصومانه لبخند اما-

 كه هايي كوه خاطر به و طوالني بسيار اينجا تا سونتار راه.  ميشوم خارج سونتار از كه اوليست بار من --
 علت همين به است دشوار بسيار ما كوچك شهر به مرور و عبور هستند برف از پر سال تمام تقريبا
 ما البته.  بس و ميبينند را اطراف هاي دهكده از تا سه دو و خود كوچك شهر فقط سونتار جوانان بيشتر
 غيز آنجا كوه ريزش خاطر به كه است سال شش اما كنيم مرور و عبور ميتوانستيم دره يك بين از قبال
 ميكند تهديد را شهر اهالي همه بهمن خطر لحظه هر و است خيز بهمن شهري ما شهر.  است عبور قابل

. 
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 : گفت و گرفت خود به پرسشگري حالت و كشيد هم در را ابروهايش بنيامين-

 ؟ ميكنيد زندگي آنجا در خطر همه اين وجود با چرا پس --

 : گفت و زد سردي لبخند اينبار اما-

 به.  ميكنند شكار كوه در هم برادرهايم و پدر.  آنجاست ما زندگي و خانه تمام.  ناچاريم اينكه براي --
 . كرديم عادت زندگي اين به ما حال هر

 جهت همين به شود اشنا اما با بتواند بيشتر رها كه بود مناسبي فرصت اين.  رفت هم در كمي بنيامين-
 : گفت فاصله بال

 اينجا.  داده خاصي ي جلوه شما به تيپ اين.  است آمده خوشم خيلي شما پوشيدن لباس فرم از من --
 كوتاه ها پسر مثل را موهايتان شما اما ميپوشند بلند پيراهنهاي و دارند بلند تقريبا موهاي دختران تمام
 با شما.  است جالب خيلي من براي اين.  ايد پوشيده شلوار و بلوز هم مجلس اين در حتي و ايد كرده
 . داريد فرق ها دختر تمام

 و ديد را او حركت اين خندانش نگاه با بنيامين.  انداخت زير را سرش و شدند سرخ اما هاي گونه-
 : گفت بود مشهود كالمش در هميشه كه گونه طنز لحني

 محيط يك در كه اين با شما.  كنيد باز راه همه دل در بالفاصله شد باعث تفاوت همين هم وشايد --
 . هستيد خونگرم خيلي اما ايد كرده زندگي سرد بسيار

 سرگردان پيشانيش روي دوباره بيحالتش موهاي اما برد باال انهارا و زد طالئيش موهاي به چنگي اما-
 : گفت و داد ادامه را سخنش هاتسگار بنيامين سكوت از پس.  شدند

 پطرزبوروك سن شهر در او تا و دارد فرق ها دختر همه با هم شما خواهر كه بگويم بايد والبته --
 . ندارند ازدواج براي شانسي هيچ ديگر هاي دختر كند مي زندگي
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 به شناخت اش سوزنده نگاه در را عشق آتشين هاي شعله و انداخت هاتسگار به تفاوت بي نگاهي رها-
 بلند صداي با بنيامين او جاي به و نكرد نظري اظهار هيچ و انداخت زير به سر بالفاصله علت همين
 : گفت و خنديد

 . ميشدم پيروز رقابت اين در قطعا نبودم برادرش اگر من --

 شروع براي چلچراغها.  دوخت ديده خواهرش معصوم و گلگون صورت به حرف اين بيان از بعد و-
 خواست عذر عجله با رها.  بود ساخته روشن را سالن نورافكنها رنگارنگ نور فقط و شدند خاموش آواز

 چيزي به پايش ناگهان.  بايستد كنارش كه يافت نمي آشنايي و ميزد تند قلبش.  شد دور آنها از و
 مطمئن.  نشست آن روي ارام و كرد لمس را مبلي ي دسته و شد خم كمي درد شدت از و كرد برخورد

 اما و برادرش كه كرد مي اعتراف دل در.  بنشيند ديگران تماشاي به اسوده ميتواند مكان اين در بود
 بخواهند آنها است ممكن نه نه((  گفت و كرد دور خود از را فكر اين اما يكديگرند مناسب حقيقتا

 صدايي با آهي كشيدن با و. )) كنند دور من از را برادرم و كند زندگي خودشان نزد سونتار در دامادشان
 سردترين در حاضرم.  ميروم همراهشان هم من بشود طور اين اگر((  گفت ميشنيد خودش فقط كه

 از را او دهم نمي اجازه من و است من زندگي ي همه او.  گنم زندگي برادرم همراه به سيبري ي نقطه
 . )) كنند دور من

 رها.  بود دوخته ديده ديگران به متفكر او.  افتاد هاتسگار به چشمش كه ميخورد غوطه افكار همين در-
.  بود ترسانده را او هاتسگار امشب نگاه اما بود نترسيده كس هيچ نگاه از حال به تا.  كشيد عميقي نفس
 . انداخت باال را اش شانه و زد لبخند اي لحظه براي

 تند هاي قدم با.  يافت تنها مبلي روي را او اينكه تا گشت مي رها دنبال به جمعيت ميان در هاتسگار-
.  پيوست جوانها ديگر جمع به و برخاست جا از و شد او متوجه رها كه برساند او به را خود كرد سعي

 : پرسيد و او به كرد رو گرسن دوروتي

 . اي شده گم كردم خيال بودي رفته كجا!  جان رها --
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 : گفت و انداخت دوروتي به خندان نگاهي هاموندريچ-

 روشن صورتش انقدر باشد كه جا هر رها كه اي كرده فراموش اينكه مثل ؟ كجاست حواست دختر --
 فقط ؟ شود گم ماه ميشود مگر.  است زمين ماه او اصال.  ميكند روشنن هم را تاريك شب حتي كه است
 . خورد نمي تكان ميل روي از كه حيف

 : گفت تفاوت بي و آرام خيلي رها-

 . است طور همين بله --

 : گفت و انداخت نظري رها به دار مهنا لبخندي با ساوس اوسكار -

 . گرفته قرار بنيامين توجه مورد هاتسگار ي عمه دختر ظاهرا --

 از خلوتي گوشه در يزرگي كاناپه روي جوان پسر و دختر.  برگشت آندو سمت به سخن اين گفتن با و-
 . نشدند خود به انها نگاه متوجه و دند.ب صحبت در غرق سخت و نشسته سالن

 : آورد پائين را صدايش گرسن دوروتي-

 . رسيد راه از هم بنيامين دل مهمان باالخره --

 : گفت ميكرد صحبت رودربايستي بي خيلي برادرش مثل كه كالراريچ-

 ؟ كنيم ازدواج ما ي همه روزي ميشود يعني ها بچه.  شود پيدا ما ي همه دل مهمان روزي كاشكي --

 كرد آرزو دل در رها و گفتند خندهĤمين با همه.  انداخت ساوس اوسكار به نظري حرف اين گفتن با و-
 توجه كالرا بچگي دوران همان از كه داشت ياد به خوب چون برود كالرا خواستگاري به اوسكار كاش اي

 پسر اينكه از غافل.  كند ازدواج دكتر يك با دارد دوست كه گفت مي هميشه و داشت اوسكار به خاصي
 . شود نمي دكتر حتما دكتر يه
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 افكارش از اورا ممتد زدن كف صداي.  نشست رها كوچك لبهاي بر لبخندي خاطرات اين آوري ياد با -
 اين.  ميداد تكان دست حضار براي خنده با كه شد لويديسيچ داليانگ ورود متوجه و ساخت خارج

 دوبار قبال او كه ميگفتند.  ميشد دعوت بزرگي مهماني هر به و بود شهر مردم ي همه محبوب خواننده
 هاي همسر ظاهرا.  ميكند زندگي پدرش پيش كه دارد پسر يك ازدواجش دو اين از و كرده ازدواج
 را آنها شهر اهالي از كس هيچ چون ميكردند زندگي روسيه هاي شهر از ديگر يكي در كدام هر سابقش
 لب لر كه لبخندي با هميشه و نميكرد صحبت ازدواجش مورد گاه هيچ هم خودش داليانگ.  بود نديده
.  كند مي سنگيني جانكاه غمي او دل در كه اين از غافل پنداشتند مي خوشبختي زن را او همه داشت
 مونس تنها محزونش صداي هم اوقات گاهي و بود شادي مجلسهاي بخش گرما هميشه گرمش صداي
 . بود تنهائيش شبهاي

 از سرعت با بنيامين قبل ي لحظه.داشت نظر زير را عمارت حيات و بود نشسته اتاقش ي پنجره رهاكنار
 .بود شتافته كسي ديدار به كالسكه با و شد خارج عمارت

 شب از هفته يك گذاشت با.بود گرفته خيلي دلش.كرد تعقيب پيچ سر تا نگاه با را كالسكه اندوه با رها
 چشمان در را عالقه و عشق شكلگيري رها و بود رفته اما با مالقات به بنيامين روز هر بنيامين مهماني
 .ميكرد احساس برادرش محبت پر و جذاب

 بنيامين دلسردي موجبات سخنانش با داشت سعي منظور همين ميخواست،به را برادرش خوشبختي او
 دختري را او تا ميكرد را خود سعي تمام او ميĤمد پيش اما از حرفي كه گاهي فقط و نياورد وجود به را

 دختري تنها او كه بود شده مطمئن رها مدت اين بود،در هم چنين چند دهد،هر جلوه كاملي و نمونه
 سرزمين به او با همراه بنيامين اگر كند،اما تضمين تا برادرش خوشبختي و آينده ميتواند كه است

 .ميماند تنها و تك او وقت آن ميرفت سردشان
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 روي را بنيامين فرزندان كه بينديشد اين به و كند خارج ذهنش از را دهند عذاب افكار كرد سعي
 را بنيامين دختر او.ميگويند عمه عمه مراتب آنها ميكندو تعريف قصه برايشان و است نشانده زانوهايش

 .گيرا چشماني با بنيامين به شبيه دقيقا را پسرش و كرد تصور قهوه كوتاه موهاي با را اما شبيه درست

 آماندا.رفت مادرش مجلل و بزرگ اتاق به و شد خارج اتاق از و آورد لب بر گرمي لبخند افكار اين با
 از بلندش و لخت گيسوان جمع،كند،اما سرش باالي را بلندش موهاي داشت سعي و بود اتاقش در هنوز

 اتاق ي آستانه در را رها و برگشت در صداي با.ميريختند پائين دوباره و ميگريختند شانه الي به ال
 چند كه داني آماده؟مي مادرت ديدن به تو كه عجب چه:گفت و زد لبخند دخترش به مهرباني با.ديد
 ....اصال كه است روز

 بنيامين مادر،اگر:گفت و نشست پاهايش كنار كوچكش دختر كه بود نرسانده پايان به را سخنش هنوز
 ميكنيد؟ كار چه شما برود ما پيش از بخواهد

 افتاده؟ اتفاقي عزيزم،مگر:گفت و كرد نوازش را دخترش پشت پر و بلند موهاي مادر

 بنيامين باالخره.پرسيدم طوري همين نه:داد جواب و دوخت مادر به را خود غمگين و نگران نگاه رها
 ....خواهد به زود يا دير است ممكن و شده بزرگ

 به تصميم زود يا دير است ممكن و شودي بزرگ هم تو خوب:گفت و كرد قطع را دخترش سخن مادر
 .ايم كرده آماده روزي چنين براي را خودمان قبل مدتها از پدرت و بگيري،من ازدواج

 نميخواهم من.نميكنم، ازدواج وقت هيچ من مادر:گفت و گذاشت مادرش شانههاي روي را سرش رها
 ...بگذارم تنها را شما

 به متأسفانه.شودي بزرگ ديگر من،تو لوس دختر:گفت و كرد قطعه را دخترش سخن دوباره مادر
 ....روزي اگر مطمئنم من شودي،اما لوس داشتند،كمي تو به اطرافيانت كه زيادي توجه خاطره
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 زنده نميتوانم شما بدون من..ميترسم تنهايي از من مادر:گفت و كرد قطعه را مادر سخنان رها بار اين
 .باشم

 ميفهمي،خيال بيشتر ديدم كه دخترهايي از هم هنوز:گفت و كرد نوازش را دخترش كوچك سر مادر
 كه ميدانيم ما.تو جدي رفتار همينطور و نميشويم تو به اطرافيان ي عالقه متوجه پدرت و من نكن

 كمي ما پيش كه چند كند،هر زندگي ديگري شهر در حتا تنهايي بتواند كه شده بزرگ آنقدر دخترمان
 .ميكند لوس را خودش

 و ايستاد توالت ميز رو به رو و شد بلند جايش از و كرد بلند مادر ي شانه روي از را سرش رها
 نميكند؟ ناراحت را پدر و ما،شما ازدواج يعني:گفت

 خوشبختي كه دارند آرزو مادري و پدر هر.عزيزم:گفت و پاشيد دخترش صورت به زيبا لبخندي مادر
 .ببيند را فرزندانش

 .خوشبختم هم االن من اما:گفت اعتراض با و زد كنار را پيشانيش روي موهاي رها

 پسر و دختر يك نيستي،بلكه خوشبخت تو كه نبود منظورم من:گفت و كرد تنگ كمي را چشمانش مادر
 .ميرسد هم خوشبختي حد سر به برسد كمال به كسي وقتي و نميرسند كمال به نكنند ازدواج كه وقتي تا

 بعد ي رفت،لحظه عمارت جلوي و انداخت دوش بر را رنگش كرم شنل رها بعد ساعت سه حدود
 و شد پياده كالسكه از بنيامين.داشت نگاه را اسبها ران كالسكه سژيك و شد نمايان دور از كالسكه

 بيرون؟ آمدي بخوري؟چرا سرما ميخواي هم باز:گفت و انداخت خواهرش گردن دور را دستهايش

 اما؟ پيش بودي رفته.خوبم كامالً من:گفت و زد لبخندي رها

 ميپرسي؟ چرا:پرسيد و انداخت او به پرسشگر نگاهي بنيامين

 .نداشتم همينطوري،منظوري:گفت كوتاهي مكث از بعد رها
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 بگويم نكنم،بايد تحريك را كنجكاويت بيشتر اينكه من،براي كوچولوي خواهر:گفت و خنديد بنيامين
 .بودم رفته آنجا به بله

 فكر هم با كه است آن وقت خوبم خواهر حاال:داد ادامه بنيامين.نگريست او به پرسشگر نگاهي با رها
 .بگوييم مادر و پدر به را جريان بايد چطوري ببينم كنيم

 خواهد پاره پاره شديد طپش اين از قلبش بعد ي لحظه كه انديشيد و كرد طپيدن به شروع رها قلب
 بروي؟ اما خواستگاري به ميخواهي تو:گفت و كند تازه نفس كرد شد،سعي

 خوشرنگ و درشت چشمان در.بيندازد نظري خواهرش صورت به تا گرداند را صورتش اندكي بنيامين
 تو نگراني رها:گفت و فشرد داشت در را خواهر گرم دستهاي بنيامين.ميزد موج اضطراب و وحشت رها
 چيست؟ از

 كردن گريه به شروع و گرفت جاي برادر امن آغوش بود،در داده دست از را خود استقامت كه رها
 را فرصت اين و كرد بود،نوازش شده پنهان شنل زير آن بيشتر كه را او شبق چون موهاي بنيامين.كرد
 من به خواهي نمي:گفت ماليم و آرام بسيار صدائي با برزد،سپس اشك ميخواهد چه هر تا داد او به

 ناراحتي؟ چه براي بگويي

 بروي اما با همراه تو كه ميترسم اين براي:داد جواب داشت برادر ي سينه با سر كه همانطور رها
 .نشو دور من از ميكنم خواهش.ندارم را تو از دوري طاقت من خدا به بنيامين.سونتار

 و گذاشت گرماش گونههاي روي دست و برداشت اش سينه روي از را خواهر سر دست دو با بنيامين
 شنيدي؟ بيهوده حرف من از حاال تا:گفت

 پيش از وقت هيچ ميدهم قول تو به من:داد ادامه بنيامين انداخت پائين را چشمانش نفع ي نشانه به رها
 ايم،اما كرده صحبت خيلي هم با ما.ندارد خانوادهام از من شدن دور به ربطي اما با من ازدواج.نروم تو
 ازدواج از بعد است قرار دهد،ما وقف اينجا محيط با را خودش ميتواند و دارد دوست خيلي را اينجا هم
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 هيچ زنجير اين كه ميدم قول تو به و ناپذيرند جدايي كياني ي خانواده.كنيم زندگي عمارت همين در
 .ميدهم قول تو نشود،به جدا هم از وقت

 بر آرامش لحظه شد،براي بلند اش شادي ي گريه بار اين داد،اما جا برادر آغوش در را خود دوباره رها
 اتاق داخل بنيامين همراه.بزند فرياد ميخواست دلش هيجان از بود،و شد مستولي وجودش ي همه

 .شدند

 كندن پوست مشغول آماندا و ميكرد مطالعه روزنامه اسكندر.بودند نشسته نشيمن اتاق در مادر و پدر
 .راندند لب بر لبخندي دو بودند،هر ايستاده در ي آستانه در كه زيبا جوان دو ديدن با.بود ميوه

 افتاده؟ اتفاقي:پرسيد و شد قدم پيش آماندا

 مگه؟ چطور:گفت و خنديد بنيامين

 .ميبارد شيطنت تا دو شما چشمان از آخر:گفت و كرد كوتاهي مكث آماندا

 .ميكنيد نگاه طور بدهيد،همين ما به را خبري ميخواهيد وقت هر.دارم عادت شما نگاههاي اين به من

 .زديد حدس درست:گفت و كرد رها شومينه كنار صندلي روي را خود بنيامين

 را سيگارش خاكستر و شكست را سكوت باالخره.نگريست مي اندو به خود خاص متانت با كه اسكندر
 .منتظريم ما خوب:گفت و تكاند جاسيگري در

 رو نميتوانست او.بود داده دست از يكباره به را جراتش ي همه كه انگار.انداخت رها به نگاهي بنيامين
 او با درد قصد و است دلباخته زيبا دختري به كه بگويد صراحت با و بنشيند مدرسه و پدر روي به

 .كند ازدواج

 نگاهش معني كه رها. دهد انجام را ماموريت اين او كه ميخواست او از و ميگفت سخن رها به نگاهش با
 پدر،راستش:گفت و انداخت آن داخل به هيزم ي تكه و رفت شومينه سمت به خنده بود،با دريافته را
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 اجازه شما اگر:داد ادامه.ديد آنهارا سكوت وقتي و.كند صحبت شما با اش آينده مورد دارد قصد بنيامين
 .كند ازدواج اما با دارد قصد بنيامين بدهيد

 ....كه همان است فاركر يوگني ي زده خواهر نه،او يا داريد خاطر به دانم نمي

 داشت؟ ي قهوه كوتاه موهاي كه دختر آمد،آن آهان،يادم:گفت و كرد قطع تا دختر كالم مادر

 طوالني سوكتش.بود شده خيره سيگرش دود به اسكندر.زدند لبخند هم به نگاه با بنيامين و رها
 :گفت و داد پايان سكوتش به دقاقني از بعد بالخره.مينمود

 است؟ است،درست سيبري در سونتار اهل او ميگفت فاركر يوگني

 ي همه اميدوارم.است مبارك خوب:داد ادامه اسكندر.انداخت زير را سرش و گفت كوتاهي بله بنيامين
 .باشيد زده را حرفهايتان

 و سر ميخواهد فرزندانمان از يكي بالخره پس:گفت شادي با ديد را شوهرش رضايت وقتي آماندا
 .شكر را خدا.بگيرد سامان

 سخن به لب دوباره اسكندر.دوخت ديده شوهرش مهربان و شاد صورت به كالم اين گفتن از بعد و
 .كني دعوت اينجا به را خانوادهاش ميتواني بنيامين،تو خوب:گفت و گشود

 .بيايند اينجا به نميتوانند آنها.جاست همين مشكل آخر:گفت مكث با و گزيد را لبش ي گوشه بنيامين

 .بفهمد را بنيامين مقصود نگاهش با كرد سعي و كشيد هم در ايشها ابروها كمي اسكندر

 قرار.گذاشتيم را قرارهايمان تمام و كرديم صحبت هم با چيز همه ي باره در اما و من:داد ادامه بنيامين
 پدر.است ماننده مشكل يك همين پذيرفت،فقط مرا شرايط تمام او.بمانيم شما پيش ازدواج از بعد شده
 بيشتر و هستند سمور شكارچي برادرش و پدر آخر.برويم سونتار به او خواستگاري براي بايد ما جان
 ....هستند،پدر،من كوه باالي را سال ي ماها
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 و شوي كالسكه سوار راحت كه نيست نزديك كه پسرم،سونتار آخر:گفت و كرد قطع را سخنش آماندا
 ....يخ كامال ديگر االن آنجا.است ممكن غير تقريبا آنجا به ما سفر و است دور خيلي.بروي آنجا به

 ميتواني تو بنيامين.نيست صحبتها اين وقت عزيز خانم حاال:گفت و كرد قطع را همسرش سخن اسكندر
 .بيايد ما منزل به كه كني دعوت اما از شب فردا براي

 به او از تبعيت به هم رها.كرد ترك را اتاق چشم گفتن با و انداخت پدرش به آميزي تشكر نگاه بنيامين
 .ميگفتند سخن هم با آماندا و اسكندر نگاههاي.شد روان همراهش

 كه بودند دلخوش موضوع اين از و بود خواهند سابق از تر خوشبخت بعد به اين از كه ميداننستند دو هر
 .بگيرند آغوش در را نوههايشان ميتوانند مرگ از قبل

 لحظه.كند پاك را صورتش آرايش تا برداشت دستمالي و نشست توالت ميز روي به رو صندلي روي اما
 گفته چييني مقدمه بدون و صراحت با بنيامين.بود شادي از ماالمال ميشد،قلبش جدا بنيامين از كه قبل ي
 .بگيرد قلبش در را او جاي نميتواند ديگري زن هيچ و و دارد دوستش كه بود

 قلبش عمق ميراند،از لب بر كه سخناني كه ميدانست و بود ديده جذابش چشمان عمق در را صداقت اما
 حد اين به تا پسري به كه نداشت ياد به گاه هيچ بود كرده عمر كه سالي نوزده اين در او.بود برخاسته
 .انديشيد بنيامين خندان هميشه چشمان به.باشد دلباخته

 .ميكرد تصور دنيا دختر خوشبختترين را خود.داشت دوست را چشمها اين چقدر

 پطر سنّ دختران تمام گمان بي.بود ديده حال به تا كه بود پسري مهربانترين و زيباترين بنيامين
 آينه در لحظه.بود افتاده اما نام به قرعه اين ميدانستند،اما ازدواج براي پسر دلخواهترين را او زبورگ
 هستم؟ زيبايي دختر من يعني:گفت و شد خيره

 اينهمه با البته:گفت و انداخت نظري بود كرده پاك صورتش از كه پودر پر دستمال به بعد ي لحظه
 ..كه است معلوم...ميكنم كه بزكي
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 در من.ديده؟ خواهرش از بعد كه هستم موجودي زيباترين كه ميگويد من به دائما بنيامين چرا اما
 گمان بي.انداختي بنيامين قلب در مرا مهر كه گذارم سپاس و ممنون خدايا چرا؟اه هيچم،اما رها مقابل
 .ميرسم خوشبختي اوج به او كنار در من

 ي كننده كسل روزهاي.افتاد بود گذرانده سونتار در كه يكنواختي و سرد روزهاي ياد به لحظه همين در
 .بپذيرد پايان به زودتر ميكرد آرزو كه

 آنقدر و ميكني فراموش را روزها اين ي همه روزي مطمئنم من دخترم:ميگفت هميشه مادرش
 .نميانديشي آور كسل روزهاي اين به ي لحظه حتا كه ميشوي خوشبخت

 هم برادرهايش و پدر.بود بيزار سرما از.كند زندگي سونتار در نيست مجبور ديگر كه بود خوشحال اما
 تنها خود نور كم ي خانه آن در هميشه تقريبا مادرش و او و ميĤمدند پائين كوه از دفعه يك ماه در

 .بودند

 محبت و عشق با ديوارش و در كه بگذارد خانه در پا ميتوانست حاال اما

 

 مثل ميتوانند آنها.دارم عالقه وجود تمام با كياني ي خانواده به من:(گفت خود با دل در.بود شده تزئين
 عنوان به من انتخاب از زماني هيچ كه بكنم را خود سعي تمام بايد باشند،فقط خودم ي خانواده

 ).نشوم پشيمان عروسشان

 آن به ضيافتي براي مناسبي لباس.رفت كمد در سمت به اضطراب با و افتاد شب آن م شا قرار ياد به
 .نداشت مهمي

 زيبا اصال كوتاهش موهاي وجود با داشت هم اگر نداشت هم مناسب و بلند پيراهن يك حتا او
 با شايد:گفت خود با و كشيد رنگش سياه شلوار و بلوز روي دستي.گرفت را تصميمش بالخره.نميشد
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 به زيبا بسيار اندامش.كرد برانداز آينه در را خود و پوشيد را لباس.شود زيبا رنگ ي نقره كمربند اين
 .ميشد نمايان بيشتر بلندش قد و ميرسيد نظر

 براي.افتاد رنگش صورتي شلوار و بلوز به نگاهش كه بود دودل انتخاب در.داد قرار جالباسي در را لباس
 رها براي لباس اين كه كرد فكر خود با و شد پشيمان بالفاصله بپوشد،اما را آن گرفت تصميم ي لحظه

 .ميشد فرشتهها مثل لباس اين با قطعاً.است تر مناسب

 ذهن در را بنيامين ي مردانه و جذاب ي چهره كرد سعي و انداخت تخت روي را خود افكار اين با
 .كند تجسم

 دورگهاش و مردانه صداي و داشت دوست چقدر را جذابش و مهربان نگاههاي و خندان هميشه چشمان
 .ميرسيد گوشش به سمفونيها زيباترين آهنگ چون

 چنين نميشد باورش.كرد خوشبختي احساس)كني ازدواج من با حاضري اما:(گفت كه هنگامي چقدر
 آن در كه را سخناني كرد سعي و گذاشت هم بر را چشمانش.بپذيرد همسر عنوان به را او روزي پسري
 .نشود مشكل دچار جواب دادن در كه كند مرور ذهن در ميĤمد پيش شب

 لجبازش موهاي به فري،زيبا شانه با داشت سعي و بود نشسته آينه روي به رو نيم و چهار ساعت حدود
 .برخاست زده خانه در زنگ صداي كه دهد

 به.نبود منزل در كسي روز موقع اين در كه كرد شكر را خدا دل در.شد سرازير پلهها از دوان دوان
 گًل كه شد نمايان بنيامين استوار و بلند در،قامت شدن باز محض

 ي عهده از آن ي تهيه و بود قيمت گران واقعاً رز گًل زمستان فصل اين در.داشت دست در زردي رز
 .نميĤمد بر كسي هر

 حاضري؟ من زيباي عروسك:گفت و دوخت ديده اما به جذابش نگاه با او

 .مييام االن همين بله:شود خانه وارد او تا كشيد عقب را خود كمي اما
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 نظيري كم دختر كه كرد فكر خود با و كرد تعقيب را او نگاهش با بنيامين.رفت باال پلهها از بسرعت و
 با و زد لبخندي بنيامين.شد سرازير پلهها از آرام آرام اما بعد ي لحظه.است برگزيده همسري براي را

 .ظاهري لحاظ از اخالق،چه لحاظ از چه.است متفاوت زنها تمام با با او همسر كه كرد فكر خود

 لطيف و ماليم صداي با.)كند خوشبخت مرا ميتواند لحاظ همه از كه است سالم و نشاط با دختر يك او(
 دأيت ي خانواده:پرسيد و انداخت اطراف به نگاهي.ديد خود روي به رو آماده را او و آمد خود به اما

 نيستند؟ خانه

 همراه به هم دايي رفته،زن باشگاه به ميسالو تو دوستش با هاتسگار نه:داد جواب و انداخت باال شانه اما
 .است اداره هميشه مثل هم رفتند،دايي همسايهها از يكي ديدن به ساوس دكتر خانم

 .شدند سوار هم با و كرد باز را كالسكه در.شود خارج در از اما ابتدا داد اجازه و ايستاد كناري بنيامين

 تيز نگاه از اما اضطراب.ميشوند او پذيراي چگونه كياني ي خانواده دانست نمي.بود زده يخ هيجان از اما
 اما؟ افتاده اتفاقي:گفت و نماند دور بنيامين بين

 با بايد چطور دانم نمي.نگرانم من بنيامين:گفت باالخره كرد،اما ترديد دادن جواب در ي لحظه اما
 .بشم رو به رو ات خانواده

 غصه عزيزم.هايي چيز چه به ميكني،من فكر چيزهايي چه به دختر،تو:داد سر بلندي ي قهقهه بنيامين
 هنوز تو.نكني غريبگي احساس ي لحظه بشوي،حتا آشنا خانوادهام با اينكه محض به مطمئنم.نخور

 كه داني مي.است گرفته قرار او تأثير تحت هم مادرم و است ايراني ما پدر.نشناختي را ما ي خانواده
 يك هم من كه بگويم نباشد،بايد خود از تعريف اگر.مشهورند خونگرمي و نوازي مهمان به ايرانيها

 ....خاطر همين ايرانيم،به

 .هستي روس يك تو اما:گفت و كرد قطع را سخنش اما
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 اين مهم.ميĤيد دنيا به كجا انسان كه نيست مهم جان دختر:گفت و داد سر بلندي ي خنده دوباره بنيامين
 از كه هم من هستند،پس ايراني من اجداد و بزرگ پدر و پدر.هستند كجا اهل او تبار و ايل كه است
 .هستم ايراني هستم آنها نسل

 به شدن نزديك با.است كرده درك را منظورش كه فهمند بنيامين به راند لب بر كه لبخندي با اما
 را بنيامين كه ندهد نشان خود از حركتي بار اين كرد سعي شد،او متوصل اما بر اضطراب دوباره عمارت
 .سازد متوجه

 را كالسكه در بنيامين.بودند رسيده عمارت به.شد او حالت تغيير متوجه زود خيلي بنيامين اينكه از غافل
 .رفتند باال عمارت زياد تقريبا پلههاي از هم با و شود پياده تا كرد كمك اما به و كرد باز

 كرد برخورد اما ي زده يخ صورت به گرما از عظيمي موج و شد گشوده دربان توسط عمارت بزرگ در
 .كرد رخنه وجودش ي همه به خوشي احساس.بخشيد دوباره جان او به و

 همراه كوتاه قدمهاي با او و گرفت دستش از را رنگش كرم باراني و آمد جلو ايوان هنگام اين در
 .رفت او ي خانواده ديدار به بنيامين

 خود زيباي و جوان مهمان به مهرباني با و بودند ايستاده مهمان انتظار به پلهها كنار در خانواده اعضاي
 و كرد احترام اداي آنها به سر كردن خم با و شد نزديك آنها به موزن و آرام قدمهاي با اما.مينگريستند

 ....شدم آشنا شما با كه است خوشوقتي باعث:گفت

 خود زيباي عروس و كرد باز آغوش استرلينگ گرانده آماندا و بست نقش آنها لبهاي روي گرمي لبخند
 .داد جا آن در را

 تحسين پسرش ي شايسته انتخاب به دل در و داشت نظر زير را دختر ظريف حركات تبسم با اسكندر
 .ميگفت

 .شد آغاز گرمي بحث و نشستند هم كنار سالن در همگي معارفه مراسم پايان از پس
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 ي خانواده اعضاي ي همه كه كرد باور و بست رخت دلش از اما نگرانيهاي ورود،تمام ي لحظه همان از
 خوري غذا سالن به م شا صرف براي هشت ساعت حدود.مهربانند و برخورد خوش بنيامين مثل كياني
 .رفتند

 ايد؟ آماده اينجا به شما ميداند فاركر يوگني عزيزم دخترم،دوست:گفت اسكندر

 .شوم آشنا شما با تا كرده دعوت مرا رها گفتم تان اجازه با:داد جواب و انداخت پائين را سرش اما

 صحبت اصلي موضوع مورد در داريد نيست،دوست مشكلي ديگر پس خوب:گفت و زد لبخندي اسكندر
 كنيم؟

 به بنيامين بگيرد،اما قلب قوت كرد سعي بنيامين به نگاهي با.نشست اما پيشاني روي سردي عرق
 اختيار( گفتم با و آورد باال را سرش اما.بود دوخته چشم سالن كف مرمرين و براق سنگهاي
 .كرد سكوت)داريد

 خرسند برگزيده،همگي خود همسري براي را تو بنيامين فهميديم كه وقتي عزيزم،ما دخر:گفت اسكندر
 با هنوز چند هر.است برگزيده را داري نسب و اصل و فهميده دختري پسرمان كه دانستيم مي.شديم

 تصميم ما.است بارز كامال خانواده تشخيص دخترشان نزاكت و تربيت از اما.نشديم آشنا شما ي خانواده
 مخالفت بنيامين كنيم،اما دعوت اينجا به روز چند اقامت براي را شما ي فوريه،خانواده براي داشتيم

 .بگوييد را علتش شما دارم كرد،دوست

 آشنا مادر و پدر با بنيامين سخنان روي از حد چه تا دانم نمي:گفت باالخره و كرد پا آن و پا اين كمي اما
 و پدر متاسفانه ميشوند،اما خوشحال دعوت اين از بسيار من ي خانواده كه بگويم شما به بايد.ايد شده

 ميگردند،چون بر دوباره و ميمانند روزي دو يكي فقط و ميĤياند پائين كوه از بار يك هفته سه دو برادرم
 اند،چون نگذاشته بيرون سونتار از پا كه باشد سال سالهاي شايد.ميشود تامين راه همين از ما معيشت

 .....كه
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 شما محترم خانواده با نزديك از و بيام ميتونيم كي ما عزيزم پس:گفت و كرد قطع را او حرف اسكندر
 شويم؟ آشنا

 او به لبخند با هم او.انداخت بنيامين به نظري و شد گشوده زيبايي لبخند به اما كوچك لبهاي
 .مينگريست

 خوشحال را مادرم و پدر بياوريد تشريف وقت هر شما:گفت و انداخت زير به شرم از را چشمانش
 .ميكنيد

 برميگردي؟ سونتار به كي تو عزيزم:گفت اسكندر

 .ديگر هفته سه حدود:گفت و آورد تر باال را سرش كمي اما

 بايد است،چون خوبي زمان اتفاقاً.ميشويم آشنا نزديك از شما ي خانواده با ديگر ماه يك حدود ما پس
 .بكنيم مسكو به كوتاهي سفر

 ميخواست دلش و ميتپيد شدت به قلبش و بودند گرفته خود به خاصي درخشش اما رنگ آابي چشمان
 به و كرد حفظ را خود متانت ولي)گذارم سپاس لطفتان از پدر(بگويد و بگيرد آغوش در را اسكندر
 .كرد اكتفا سكوت

 .برگردم بايد نشده دير تا:گفت و برخاست جاي از بعد ي لحظه

 چرا:گفت و گرفت دست در را جوان دختر كوچك دستهاي برخاستند،آماندا جاي از او از تبعيت به همه
 .شويم آشنا هم با بيشتر خواستيم زود؟مي انقدر

 .ميكنم همراهي فاركرها ي خانه تا را او من:گفت ميرفت در بسوي كه همانطور بنيامين و كرد تشكر اما

 .مياي هم تو:داد ادامه رها به نگاهي با و
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 خانوادهاش همراه به دار شهر بعد ي لحظه و برخاست در زنگ صداي كه بود نشنيده را رها پاسخ هنوز
 جوانها سمت به هاموند و كالراريچ.داد دست او با و رفت پيش شهردار ديدن با اسكندر.شدند وارد

 شد مجبور اما.كرد پرسي احوال دار شهر خانم با هم آماندا.كردند خوشحالي ابراز ديدنشان از و آمدند
 رسيد، پايان به پرسيها احوال وقتي.بماند آنجا در هم ديگر مدتي

 .مشعوفم خيلي شما ديدار از:گفت خنده با و كرد اما به رو هاموند

 .داريد لطف:گفت و زد لبخندي اما

 ديگر او ايم،اما شده بزرگ هم با بچگي از ما كرده لطفي كم خيلي رها:گفت و گرفت را رها دست كالرا
 ..كرده سرد دل خودش از را ما و نميدهد نشان توجهي ما به

 حد چه تا من كه ميداني خوب خودت عزيز كالراي داريد اختيار:گفت و آورد لب بر مليحي لبخند رها
 .مندم عالقه تو به

 ميگيرند قرار شما محبت و توجه مورد كه اشخاصي جزو هم من كاش اي:گفت و زد لبخند هاموند
 .باشند

 ي نوه از خيلي من عزيز اماي:گفت اما به آمد،رها وجود به كه موقعيتي در.كرد اكتفا تبسمي به رها
 تر راحت خيلي اينطوري آدم.بپوشم شلوار بلوز تو مثل ميخواهد دلم هم من.ميايد خوش پوشيدن لباس
 ..است

 يخ سرما از پاهايمان بپوشيم پيراهن اگر ما شهر در:گفت و انداخت رها زيباي چشمان به نگاهي اما
 ميزند

 شده او نگراني متوجه كه بنيامين.ميدادند نشان را نيم و ده عقربهها.انداخت ساعتش به نگاهي سپس.
 .ميشوند نگران تان دايي االن:گفت آرامي لحن بود،با

 .برسانيم را اما برويم بيا جان رها:گفت و برخاست جا از كالم اين گفتن با
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 بياييم؟ همراهتان ميتونيم هم كالرا و من:پرسيد و ايستاد هم هاموند

 ساكت اما مسير طول در.شدند خارج خانه از نفري پنج و كرد اعالم را خود رضايت لبخند با بنيامين
 .ميانديشيد بود گذرانده كه خوبي روز به بود،و

 مسكو به سفر آماده همه كه گفت و زد صدا را فرزندانش اسكندر شب آن از بعد هفته يك حدود
 ابراز نواخت پدر ي گونه بر كه ي بوسه با را خود شادي و شد خوشحال خيلي پيشنهاد اين از رها.شوند
 .كرد

 .نميرسيد نظر به خوشحال چندان بنيامين اما

 متوجه كه اسكندر.بود دشوار برايش او از دوري و بود كرده عادت خود كنار در اما موجود به ديگر او
 .كند دعوت سفر اين به هم را اما تا خواست همسرش از بود،مخفيانه شده پسرش ناراحتي

 به را اما آنها طرف از كه خواست بنيامين از روز همان عصر.شد خشنود بسيار پيشنهاد اين از نيز آماندا
 .كند دعوت سفر اين

 گران و پشمي كاله آماندا.بود مهيا سفر وسايل تمام.نميگنجيد خود پوست در خوشحالي از بنيامين
 .كرد برانداز را خود آينه در و گذاشت سر روي را خود قيمت

 رباي دل و زيبا همسر به عشق از حاكي لبخندي بود،با نشسته خيز نيم حالت به تخت روي كه اسكندر
 هميشه از تر زيبا بسيار كاله اين با نازنينم،تو امانداي:گفت آميزي محبت لحن با و افكند نظري خود
 شدي

 همراه هميشه كه ناز كمي با نواخت،و همسرش ي گونه بر گرم ي بوسه و رفت اسكندر طرف به آماندا
 .هستي عالم مرد بهترين تو اسكندر:گفت بود سخنانش

 كن ٔعجله:گفت و گرفت دست در را همسرش لطيف و نرم دستهاي و برخاست جا از اسكندر
 .است منتظر كه هاست مدت كالسكه.عزيزم
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 عمارت بود،به اما و بنيامين حامل كه ي كالسكه پيچ سر از بعد ي لحظه.كرد ترغيب رفتن به را او و
 .شد نزديك

 .ميرويم داريم ما.كن ٔكجايي؟عجله رها:گفت بلند صداي با اسكندر

 جاي كالسكه يك در هم با همه.رفت پائين پلهها از ٔعجله با و افكند خود به آينه در را آخر نظر رها
 و دوخت ديده او به متعجب نگاهي با رها.داد او دست به را ي بسته و نشست رها كنار در اما گرفتند
 است؟ هديه اين:پرسيد

 .بپسندي اميدوارم بله:گفت و آورد لب بر شيريني و مهربان لبخند اما

 باز را اما ي هديه تر زود چه هر ميخواست دلش.كشيد كادوپيچ ي بسته روي را دستش خشنودي با رها
 ..گشود را بسته و كرد باز را كادو منظور همين كند،به

 و بلوز خيلي من.است معركه اين اما:گفت خوشحالي با رها.بود آن در رنگي زيبا صورتي شلوار و بلوز
 .دارم دوست شلوار

 شبيه لباسهايي مسكو در ميخواست دلم.ندارد را تو قابل:گفت و آورد لب بر آشنايي و مهربان لبخند اما
 .بپوشيم هم به

 :گفت و دوخت او جذاب و صميمي صورت به را زيبايش چشمهاي رها

 .شد دير كمي كه بخشي مي بدهم، تو به اي هديه بايد هم من -

 :گفت و نهاد رها ي گونه بر گرم اي بوسه و برد نزديكتر را رتش.ص اندكي اما

 .پسنديدي را آن كه شدم خوشحال واقعاً. ندارد را تو ارزش اين -

 خود به دلخوري حالت بنيامين. باشند هم براي خوبي بسيار دوستان توانند مي كه كرد احساس رها
 :گفت و كرد رها به رو و گرفت
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 ...كه انگار نه انگار. اندازند مي قلم از مرا همه من؟ كوچك خواهر بيني مي -

 :گفت و كشيد دست پسرش سر به آرام آماندا

 .دادي مي هديه اما به همه از پيش بايد تو كشي؟ نمي خجالت بنيامين -

 چشمهايش برق و برد مي لذت بسيار بود شده مستولي اش خانواده جو بر كه آرامشي و صلح از اسكندر
 بنيامين. كرد مي عبور جاده اندازهاي دست از زيادي تقريباً تكانهاي با كالسكه. بود درونش شادي گواه

 :گفت داري زنگ و بلند صداي با

 شود؟ مي چه را سيمون امروز نيست معلوم است؟ راندن كالسكه طرز چه اين. آه -

 :گفت بلند صداي با و كرد بيرون كالسكه ي پنجره از را سرش و

 .هستند كالسكه در جوان خانم چند اي كرده فراموش اينكه مثل. تر آرام! سيمون -

 .داد ديگران تحويل نيشخندي سخن، اين گفتن با و

 از يك هر در اسكندر ريزي برنامه طبق. بروند مسكو به آنجا از و كوچك شهر چند به ابتدا بود قرار
 .نشود كننده خشته سفر تا كردند مي اقامت مجلل هتل يك در و روز يك شهرها اين

 كه برفي ي تپه روي از شهر چراغهاي. رسيدند نياندوما نزديكي به كه بود شده تاريك تقريباً هوا
 .شدند مي ديده رفت، مي پائين آن از كالسكه

 چشمهايش هم اما. كند تحمل را دردش سر كمي كار اين با داشت سعي و بود بسته را چشمهايش آماندا
 گرسنگي كه بنيامين. نگريستند مي شهر رنگارنگ چراغهاي به اشتياق با بنيامين و رها اما بود، بسته را

 :گفت ناله با آورد، مي فشار او به بسيار

 .گرسنگي از مردم رسيم؟ مي كي پس. آخ -
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 در را ابروهايش آماندا اما زد، نمايي دندان لبخند اما. كردند باز را چشمهايشان اما و آماندا او صداي با
 :گفت آلودي طنز لحن با و كشيد هم

 .اي خورده تنقالت مرتب راه ابتداي از كه تو! شكمو پسر -

 :گفت و گرفت خود به اي بچگانه حالت بنيامين

 .شود نمي غذا كه شكالت تا چند و كيك قطعه چند و ميوه مقداري. ام نخورده چيزي كه من -

 روشن را كالسكه داخل داشتند، قرار وسيع تقريباً خيابان اطراف در كه چراغهايي. رسيد شهر به كالسكه
 مي عبور خيابان كنار و گوشه از افرادي توك و تك. نگريست مي بيرون به اشتياق با رها. كردند مي

 اجرا را دستورش هم او و كند توقف رستوران يك جلوي تا داد دستور ران كالسكه به اسكندر. كردند
 .كرد

 بود، كرده تزئين را آنها زيبايي چيني گلدانهاي كه رستوران بزرگ و گرد ميزهاي پشت اندكي جمعيت
 بنيامين گذاشت، ميز روي را شده داده سفارش غذاهاي گارسون وقتي. خوردند مي غذا و بودند نشسته
 غذا، صرف از بعد. شد ديگران ي خنده باعث اش عجوالنه حركت اين و كرد خوردن به شروع بالفاصله
 صندليهايشان روي لحظه چند خانمها و كرد پاك را دندانهايش الي البه كوچكي چوب با اسكندر
 .نشستند

 هتل روي روبه را كالسكه سيمون. شدند كالسكه سوار دوباره همه كرد، آمادگي اعالم اسكندر وقتي
 .رفتند هتل داخل به اتاق گرفتن براي بنيامين و اسكندر و كرد متوقف زيبايي و شيك

 را اتاقي آنها براي اسكندر. بروند هتل به كه خواست خانمها از و بازگشت بنيامين بعد دقيقه ده حدود
 هتل اين. كرد مي تزيين را هايش پنجره رنگي قرمز مخمل پرده و بود زيبايي و خوب اتاق. بود گرفته
 .بود شهر هتلهاي ترين قيمت گران و بهترين از يكي ظاهراً
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. شدند بيدار خواب از بودند، نشسته پنجره پشت درخت روي كه كالغ چند قارقار صداي با صبح فردا
 :گفت و گشود را آن و رفت پنجره سمت به و كشيد اي خميازه بنيامين

 .كردند بيدارمان خواب از شبي نصف چطور ببين! بيكار ي مسخره كالغهاي -

 :گفت و نشست تخت روي رها

 !نيايي در پا از خوابي بي از -

 مي دستشويي سمت به صورتش شستن براي كه اسكندر. افتادند خنده به همه رها آميز تمسخر لحن از
 :گفت رفت

 .كنيم حركت بالفاصله بعد و بزنيم چرخي شهر در برويم تا شويد بلند ها بچه -

 :پرسيد زد، مي شانه را حالتش خوش و نرم موهاي و بود نشسته آينه روي روبه كه آماندا

 بمانيم؟ اينجا روزي چند شود نمي حاال -

 نيمه كار هزار من. داريم وقت سفر اين براي هفته دو فقط ما داني مي خوب كه شما! عزيز خانم نه -
 .دارم تمام

 :گفت و نگريست جوان دخترهاي به بود، نشده قانع هنوز كه آماندا

 .بخوريم صبحانه زودتر بايد و است هشت به نزديك ساعت. كنيد عجله هم شما -

. بودند سرحال و شاد همه سفر آغاز ساعات اولين مانند و بود گريخته بدنشان از كلي به ديروز خستگي
 سيمون ساعت، نيم حدود از بعد و شدند كالسكه سوار بازار به رفتن قصد به نيم و هشت ساعت حدود

 پياده كالسكه از هدايايي خريد براي مسافرين و ساخت متوقف شهر بزرگ بازار روي روبه را كالسكه
 در. خريدند خود براي اي وسيله كدام هر و زدند قدم آن اطراف و بازار در ساعت يك حدود. شدند
 همه كه كرد مي خودنمايي ظريفي اي نقره گردنبند بود، خريده بنيامين كه وسايلي ميان
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 چشم اما صورت به مشتاق نگاهي و گيرا لبخندي با بنيامين. شناختند را آن صاحب ديدن، بمحض
 داشت، نهفته خود در را سپاس و اشتياق كه لبخندي با هم اما. كرد دراز او سوي به را گردنبند و دوخت

 .آويخت گردنش به و گرفت را آن

 ترك مسكو مقصد به را هتل ناهار، صرف از بعد و بازگشتند هتل به دوباره كه بود دوازده حدود ساعت
 .كردند

 زودي به كه انديشيد مي اين به آماندا بود، خودش فكر به كسي هر و بودند ساكت همه راه طول در
 سيگار اسكندر. مانند مي تنها پطرزبورگ سن بزرگ عمارت در آنها و كنند مي ازدواج پسرش و دختر
 بنيامين و بودند رفته خواب به اما و رها. زد مي ها آن به محكمي هاي پك و بود كرده روشن را برگي
 آن. كردند مي آغاز را مشترك زندگي سقف يك زير در اما با كه روزي به انديشيد، مي آينده به هم
 :زد هم بر را سكوت اسكندر صداي. بود نزديك نظرش به چقدر روز

 .باشيم داشته فاصله مسكو با كيلومتر دو حدود كنم مي فكر -

 :گفت و نگريست همسرش به آماندا

 .رسيديم زود چقدر واقعاً؟ -

 :گفت طنزآلودي و دورگه صداي با و انداخت باال را ابروهايش بنيامين

 .سفريم در كه است روز شش از بيش ما مادر؟ رسيديم زود -

 :گفت و كرد پاك را هايش گونه دستمال با آماندا

 نگيري؟ را حرفهايم اشكال قدر اين تو شود مي جان پسر -

 :گفت كسالت با و داد لم صندلي روي كمي رها

 .چسبد مي چقدر داغ حمام يك كه آخ -
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 شلوغ هميشه مثل مسكو. رسيدند مسكو به بعد ربع سه حدود. كرد تاييد را سخنش لبخندي با هم اما
 حسابي اتومبيلها اين. كردند مي تردد خيابان در هم اندكي اتومبيلهاي. بودند آمد و رفت در مردم و بود

 :گفت و كرد دنبال را نگاهش بنيامين. بود شده خيره آنها به او و بودند گرفته را اما چشم

 بخريم؟ را اتومبيلها اين از يكي داري دوست عروسي از بعد

 را مردانه چهره اين چقدر. نگريست بنيامين خندان و مهربان صورت به و برداشت چشم اتومبيلها از اما
 :گفت و كرد تا داشت دست در كه را اي روزنامه اسكندر. داشت دوست

 .نخوري زمين يكدفعه تا بردار قدم يواش يواش. برداري بلند قدمهاي نكن سعي! جان پسر -

 :گفت قاطع لحني با و كرد سپر را اش سينه بنيامين

 .بخرم را اتومبيل مدل بهترين بتوانم سال دو عرض در بندم مي شرط پدر، -

 بري؟ مي گردش به اتومبيلت با هم را من -

 :گفت و گرفت اش گونه از نرمي نيشگون رها، جواب در بنيامين

 نبرم؟ خودم با را كسم عزيزترين دارد امكان مگر -

 .داشت لب بر لبخند همچنان اما. نگريست اما به جمله اين گفتن موقع در و

 به خواب چرت يك و حمام از بعد بايد. شويد پياده سريع ها بچه. شهر بزرگ هتل هم اين خوب -
 .بپردازيم شهر در گردش

 تزئين بزرگي چلچراغهاي با و بود بزرگي و مجلل بسيار هتل. شدند پياده كالسكه از سرعت به همه
 اي قهوه و زرد رنگ به تماماً كه داشت قرار هتل اطالعات از تر طرف آن كمي بزرگي سالن. بود شده

 بلندش هاي پنجره به پرده هم مدل همان از و اي قهوه نگار و نقش با زرد هاي راحتي. بود شده تزئين
 در هم بزرگ ي پيانو يك. زدند مي گپ هم با و بودند نشسته سالن در خانواده چند. بود شده آويخته
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 مي را انگيزي دل آهنگ داشت، آوري خنده تقريباً ي قيافه كه مردي و داشت قرار سالن از اي گوشه
 و اما. بودند قرمز رنگ به وسايلش بيشتر كه بود گردي خوري غذا سالن هم تر طرف آن كمي. نواخت

 بنيامين آنها برخالف. بسپارند خاطر به را چيز همه داشتند سعي و نگريستند مي اطراف به اشتياق با رها
 ديواري ساعت وقتي. برساند اتاقشان به را خود تا رفت باال ها پله از سرعت با اطراف به توجه بدون
 .شوند خارج اتاق از تا گرفتند گرمي آب دوش همه نواخت، بار هشت

 :گفت و انداخت زيبايش طالي ساعت به نگاهي اسكندر

 آن از بعد و بخوريم شام هتل رستوران در كه كنم مي پيشنهاد. است دقيقه چند و هشت ساعت االن -
 .بپردازيم شهر در گردش به راحت خيال با

 ميز پشت هم وقتي. رفتند هتل بزرگ رستوران به شام صرف براي و پسنديدند را اسكندر پيشنهاد همه
 ميز به بود، گذاشته سر بر رنگ همان به داري خنده برآمده كاله و قرمز لباس كه گارسوني نشستند،

 و داد سفارش ايتاليايي غذاي نوع يك اسكندر. داد اسكندر دست به را غذا صورت و شد نزديك آنها
 .داد ماهي سفارش بنيامين فقط دادند، سفارش را غذا همان و پذيرفتند را او سليقه هم ديگران

 نقاط ديگر از بيش آنجا. گرفتند پيش در را شهر مركز مسير ابتدا آماندا پيشنهاد به غذا اتمام از بعد
 در اطراف در هيجان با مردم هنوز بود، گذشته شب از پاسي اينكه با و بود پرازدحام و شلوغ شهر

 ويترينهاي پشت در كه رنگارنگي جواهرات و لباسها به توجهشان هميشه مثل خانمها. بودند حركت
 ديگر ساعت چند تا كه بودند مطمئن اسكندر و بنيامين و بود شده جلب كردند، مي خودنمايي بزرگ
 چيزي تماشاي محو كه افتاد رها به بنيامين نگاه مردم، ازدحام ميان در. بود نخواهد جيبهايشان در پولي
 و كشيد را خواهرش بيني آرام و خنديد بلند صداي با بعد اي لحظه و كرد تعقيب را رها نگاه. بود شده
 :گفت

 شده؟ چي محو من كوچولوي خواهر -
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 به پسرش بلند خنده از كه آماندا. خنديد بلند صداي با دوباره بنيامين. آورد لب بر مليحي لبخند رها
 :گفت بود افتاده خنده

 خندي؟ مي طوري اين چي به -

 :گفت و گذاشت رها شكننده و ظريف هاي شانه روي را دستش دو بنيامين

 .دارد كم طوطي يك فقط است، دريايي دزدان مثل دقيقاً. كند مي نگاه رها كه هموني به! هيچي -

 :گفت و گرفت خود به جدي قيافه رها

 .باشد دريايي دزد واقعا هم شايد -

 دو مثل جواهرم اين از من باشد هم اگر تازه. كنم نمي فكر. خودم ترسوي كوچولوي خواهر بابا نه -
 .كنم مي نگهباني چشم

 .زد لبخند رها. بوسيد را آن و نهاد لبهايش روي و گرفت را رها دست و

 وقفه بي ران كالسكه. شد نزديك آنها به بودند، كرده رم اسبهايش ظاهراً كه كالسكه يك لحظه اين در
 ".كنيد عجله كنار، برويد" زد، مي فرياد

 خالي جمعيت از رفت مي آنجا از كالسكه كه راهي. كشيدند كنار را خودشان سرعت به كياني خانواده
 گلي و آب و شد آبي گودال وارد چپش سمت عقب چرخ و گذشت آنها كنار از سرعت به كالسكه. شد
 از كه بنيامين. نزد حرفي ولي كرد، اخم اما. پاشيد اما لباس روي بود، شده جمع كوچك اي چاله در كه
 :گفت و انداخت دختر لباس به نگاهي بود، شده عصباني خيلي اتفاق اين

 !ديوانه مردك -

 :گفت خونسردي با و داد اما دست به را دستمالش آماندا
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 لباست كامالً و كنيم پيدا مناسب جاي يك تا كن تميزش مقداري دستمال اين با. عزيزم ندارد اشكالي -
 .كني تميز را

 شاپ كافي يك به را خود كوفته و خسته كه بود دوازده ساعت حدود كرد، تشكر و گرفت را دستمال اما
 بعد دقيقه چند. كند تميز را لباسش اما تا شدند دستشويي وارد رها و اما. بخورند اي قهوه تا رساندند

 رنگ هم پاپيوني با سبز لباسهاي گارسونهايش تمام بود مدرني و زيبا كافه. پيوستند ميز دور جمع به هم
 داده قرار آنها روي سفالي گلداني و انداخته سبز روميزي هم ميزها روي و بودند پوشيده هايشان لباس
 مي آواز آن باالي جواني خواننده كه بود شده درست كافه باالي قسمت در هم كوچك سن يك. بودند
 اما بود، آمده هيجان به شور همه اين از او. نگريست مي آنجا به خندان لبهايي و چشمها با اما. خواند
 قهوه فنجان اطراف به نسبت خيال بي رها. كند حفظ كياني خانواده برابر در را خود متانت داشت سعي
 چيز همه به نسبت كه دخترش داشتني دوست و جذاب چهره به لذت با اسكندر و كشيد مي سر را اش
 جوانان ديگر به نسبت هم بنيامين. كرد مي افتخار وجودش به و نگريست مي بود تفاوت بي كس همه و

 .بود خوددارتر

. باليد مي خودش به جهت همين به و است بوده موفق فرزندانش تربيت در كه بود مطمئن اسكندر
 وارد پدرش مانند كه زماني از و بود هم كاري و جدي خيلي گويش، بذله و شوخ طبع كنار در بنيامين

 تمام توانست مي خاطر طيب با اسكندر كه بود داده نشان خود از جديتي چنان بود، شده تجارت كار
 .بگذارد او عهده بر را ها مسئوليت

 خارج افكارش از را اسكندر شد، مي نزديك كياني خانواده ميز به خوران تلو تلو كه مست جواني
 اسكندر. بريزد زمين به را آن روي وسايل تمامي و بيفتد ميز روي بود نزديك مست جوان. ساخت
 ي يقه و برخاست جا از شتاب با بود، ريخته هم به حسابي جوان، اين مشاهده با افكارش كه كياني

 وارفته و شل بايستد، پا روي توانست نمي كه جوان. كرد جلوگيري افتادنش از و گرفت را پيراهنش
 :گفت كننده مشمئز لحني با و چسباند اسكندر دست به را خود
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 .ريختم بهم را احواالت ببخشيد آقايون، نوكر -

 يقه و داد تكان را او عصبانيت با بود، كشيده عقب را خود كمي دهانش متعفن بوي خاطر به كه اسكندر
 حركت از كه اسكندر. افتاد زمين روي و رفت عقب قدم چند و خورد تلو تلو جوان. كرد رها را اش

 :زد فرياد تقريباً زنگداري صداي با بود، شده عصباني شدت به او ناشايست

 !نزاكت بي ي پسره كنم ادبت چگونه بلدم بكني، جسارتي چنين ديگر يكدفعه اگر -

 ماندن جاي ديگر كه دانستند مي. شدند بلند او از تبعيت به خانمها و برخاست جا از هم بنيامين بالفاصله
 داشتند همراه زيبا بسيار جوان دختر دو كه خانواده اين به همه و بود شده قطع موسيقي صداي. نيست

 :گفت و كرد كافه رئيس به رو عصبانيت با و گذاشت ميز روي را ها قهوه پول اسكندر. نگريستند مي

 و متشخص آدمهاي از پذيرايي محل و آبرودار كافه كه آيد مي بر طور اين كافه ظاهر از محترم آقاي -
 .است اوباش و اراذل پاتوق و كرديم اشتباه ظاهراً اما است، دار خانواده

 احساسي و بود برافروخته حسابي اسكندر صورت. كرد ترك را كافه بالفاصله سخن، اين گفتن با و
 ناسالمي محيط به را آنها نبايد بود، شده خود خانواده به احترامي بي باعث او. داد مي زجرش درونش
 .برد مي كافه آن مانند

 ايراني اينكه از. كرد را آنجا هواي دلش بود، افتاده ايران ياد به و شده غرق خود تفكرات در اسكندر
 داشت دوست. خورد مي افسوس گذشته بر و باليد مي خود بر داشت، را ايراني مردان غيرت و بود

 .برگردد ايران به و بگيرد را فرزندانش و آماندا دست

 پشت كه عروسكي به هيجان با آماندا زيرا نكرد، پيدا مهلت اما بگويد، چيزي خواست مي اسكندر
 :گفت معصومانه و بچگانه حالتي با و كرد اشاره رقصيد، مي اي شيشه ويترين

 خري؟ مي برايم را آن. زيبايي عروسك چه! اسكندر اوه -

 :گفت و داد سر اي قهقهه و كرد فراموش را پيش لحظه چند ناراحتي اسكندر
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 شوي؟ مي بزرگ كي تو! عزيز آمانداي -

 .برد مغازه سمت به و كشيد را دستش آماندا اما

 تصميم و كردند تهيه اي نقشه بار اين. شدند خارج هتل از دوباره صبح نه ساعت حدود ، روز آن فرداي
 همه از بيشتر.  بودند مختلف هاي موزه ديدن مشغول ظهر تا. ببينند را شهر هاي موزه تمام كه گرفتند

 قرار موزه زيباي ايتابلوه تاثير تحت خيلي كه رها. آمد خوششان روسيه بزرگ نقاشان آثار موزه از
 :گفت هيجان با بود، گرفته

 .است زيبايي هنر واقعاً. بودم نقاش هم من داشتم دوست خيلي! بابا اوه -

 :گفت ضمن در و كرد تاييد را رها سخن اما

 .است كشيده من از زيبايي نقاشي تابلوي و است نقاش هم ما اقوام از يكي -

 6 فصل

 شدند كياني بزرگ امارت وارد وقتي.  ميرسيدند نظر به راضي آنها ي همه اما بود سختي و طوالني سفر
 و كرد تعريف را اي بامزه ي قصه بلند صداي بنيامين.  نبود نمايان كدامشان هيچ ي چهره در خستگي
 را كوتاهش ساق هاي چكمه و انداخت بزرگ ي كاناپه روي را خود آماندا.  خنديد همه از قبل خودش

 و بودند ايستاده شومينه كنار در رها و اما.  داد لم مبلها از ديگر يكي روي هم اسكندر.  آورد در پا از
 ها پله از يكي روي ميكرد خستگي احساس كمب كه بنيامين.  ميكردند گرم آتش با را دستهايشان

 : پرسيد و كرد اما به رو و نشست

 ؟ برگردي دائيت ي خانه به بايد كي حاال-

 چه ببينيم صبح تا خوابد مي رها اتاق در شب.  است راه خسته حسابي چون رود نمي امشب قطعا-
 . ميشود



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  57 

 : گفت و انداخت آماندا به آميزي تشكر نگاه اما-

 . شوم مزاحم اين از بيشتر خوام نمي --

 . هستي خودمان دختر مثل تو.  كنم مي خواهش --

 چانه زير گاه تكيه عنوان به را دستش و نشسته ساكت بنيامين.  ميداد جواب كه بود اسكندر بار اين-
 اما از خواند مي را پسرش افكار كه اسكندر.  بود دوخته چشم سالن كف مرمر سنگهاي و داده قرار اش

 : پرسيد

 ؟ برگردي سونتار به بايد كي راستي --

 . ديگه روز سه حداقل --

 . شويم سفر عازم دوباره بايد ما پس --

 ناگهان سرخ گل برگ مثل اما هاي گونه و درخشيد بنيامينن و اما چشمان در برقي كالم اين گفتن با-
 . شدند قرمز

 به رو هديه بهترين كالم اين گفتن با ميدانست و بود آگاه او دل از پدر اما كرد اكتفا لبخندي به بنيامين-
 هاي چشم به را محبتش پر نگاه و گرفت دست در را اما داغ هاي دست رها.  است كرده تقديم پسرش

 خوش آنها دوي هر براي قلب صميم از ميكرد احساس.  گفت تبريك او به و انداخت او رنگ آبي.  شاد
 صميمي و خوب دوست يك بلكه دهد نمي دست از را برادرش تنها نه بود مطمئن ديگر حاال.  است حال
 پسري و دختر ذهن در.  شد خواهند حال خوش قبل از بيشتر آنها و ميشود اضافه شان خوانواده به هم

 . آورد لب به لبخند اختيار بي.  كردند مي خطاب عمه را او كه كرد تجسم بنيامين و اما شبيه

 چشم پيش را اما ي خانواده تصوير شب طول تمام در و نگذاشت هم بر چشم اي لحظه صبح تا بنيامين-
 انسان اش آينده همسر كه اين از بنيامين ؟ شود او همسر اما كه داشت امكان آيا.  ميكرد مجسم
 دختر دو هر كناري اتاق در درست.  باليد مي انتخابش بر و ميرسد نظر به خوشنود بسيار بود معتقدي
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 كه روشن اي آينده به انديشيدند مي آينده به بنيامين مثل هم آنها.  نگذاشتند هم بر چشم صبح تا زيبا
 خوش.  شد مي اضافه شان چهارنفري خانواده به نفر يك كه اين از رها.  بود كياني ي خوانواده انتظار
 خواهد خوشبخت او كنار برادرش بود مطمئن و داشت دوست را اما مهمتر همه از و ميرسيد نظر به حال
 همين به كه بود نكردني باور برايش اين.  خورد مي تكان و غلتيد مي تخت روي صبح تا هم اما شد

 طول تمام در.  است كرده را انتخاب بهترين بود مطمئن.  باشند پذيرفته را او بنيامين ي خانواده راحتي
 خصوصيات با كسي روزي كنجيد نمي هم تصورش در حتي و بود نديده بنيامين از بهتر پسري زندگيش

 بود قرار و بودند شده داده جا كالسكه در ها چمندان همه.  كند خواستگاري او از بنيامين بارز و خوب
 كرد اصرار هرچه رها.  كنند طي قطار با سونتار تا را مسير آنجا از و بروند كالسكه با قطار ايستگاه تا كه

 هاي سفر كه بود معتقد آماندا.  ميكرد سپري عمارت در تنها را هفته يك اين بايد و نداشت اي فايده
 شود بيمار دوباره است ممكن و نيست مناسب چندان بود حساس دختري كه رها سالمتي براي طوالني

 هفته يك اين در خواست رها از و كرد را الزم سفارشات عمارت مستخدم و آشپز به خاطر همين به
 ها پله روي رها.  كند همراهي ايستگاه تا را آنها او كه نداد اجازه حتي و كند مراقبت خود از خوب
 او به برادر قلب ضربان صداي.  چسباند اش سينه به محكم و كشيد آغوش در را او بنيامين و ايستاد
 چشمهاي به مستقيم و آورد باال را اش چانه دست با و كرد جدا خود از را او بنيامين.  بخشيد آرامش
 بغض او و لرزيد دستش در رها ي چانه.  داشت دوست قدر چه را چشمها اين.  نگريست آلودش اشك
 : كرد نزديك خواهرش گوش به را لبهايش بنيامين.  كرد حس را رها خفته

 را اما ميدهم قول.  هستم پيشت من كني باز و بذاري هم روي چشم تا!  بخواب راحت من عروسك --
 . بياورم خود با هم

 اشكهاي تحمل كه بنيامين.  كرد گريه صدا بي بار اين و انداخت برادر آغوش در را خود دوباره رها-
 هم او گلوي در خفته بغض شد كالسكه سوار و رفت پائين ها پله از يالفاصله نداشت را خاهرش يگانه
 را كوچكش دختر هم آماندا.  شود مال بر دلش رازش هم بر اي مژه زدن با ميترسيد و بود شده بيدار
 مراقبت خود از خواست او از بار چندمين براي و نهاد اش گونه روي نرم اي بوسه و كشيد آغوش در
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 مخالفت با اما ببرند خود همراه هم را او كه خواست آنها از هم باز و داد سر را گريه دوباره رها.  كند
 خانواده اينكه جز نداشت اي فايده گريه.  دهد فرو را خود بغض كرد سعي.  شد رو روبه مادرش و پدر
 رها.  كشيد دخترش شبق چون موهاي روي را دستش هميشه ثل هم پدرش.  كند اندوهگين را اش

 و كشيد هم در را ابروهايش اسكندر.  شد سرازير اشكش سيل و گذاشت هم روي را بلندش مژگان
 گفت و آورد پايي گوشش روي تا بود گذاشته سرش روي كج صورت به را دخترش رنگ اي قهوه كاله

: 

 . اي شده بزرگ كه كن ثابت ما همه به.  ميكني گريه كه نيستي بچه كه تو جان بابا --

 : گفت و داد تكان را سرش و زد هم بر را چشمهايش رها-

 . ميكنم ثابت --

 در اما.  كرد مي نظاره را آنها رفتن و بود ايستاده عمارت ي پله روي رها.  شد كالسكه سوار اسكندر-
 : گفت و داد دستش به فشاري و نهاد رها مخملي هاي گونه بر نرمي ي بوسه خداحافظي موقع

 . ديدار اميد به --

 : گفت گرفته صداي با دهد فرو را خود بغض داشت سعي كه رها-

 . برگردين زود --

 مي خوب اسكندر و آماندا.  ميشد جدا اش خانواده از طوالني اين به مدتي كه بود باري اولين اين-
 چند كه را پدرش دستهاي رها.  نداشتند اي چاره اما. ميبرد رنج موضوع اين از قدر چه رها كه دانستند
 كه كن ثابت ما ي همه به((  بود گفته هميشگي مهربان صداي با و داده قرار اش شانه روي پيش لحظه
 بود افتاده بنيامين صداي ياد به.  ميكرد حس هايش شانه روي))  باش خودت مواظب و اي شده بزرگ

 قول كه نكن فراموش رها((  بود گفته و كرده بيرون پنجره از را سرش كالسكه حركت هنگام در كه
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 اين گفتن با و))  بگير ياد جديد هاي قصه امروز همين از پس كني تعريف قصه هايم بچه براي دادي
 . بود آورده لبهاي روي اي خنده جمله

 زير مايوس.  شدند تر دور و دور آنها اما دويد دنبالش به رها شد خارج عمارت حياط از كالسكه وقتي -
 . پوشاند را ماهش چون صورت اشك قطرات و ايستاد بلوط درخت

 به ديگر ربع سه حدود.  انديشيد مي رها به و بود نشسته اي گوشه رفته فرو خود ودر مغموم آماندا
 دختر زيرا گشتند مي باز خانه به بايد صبح فردا ماندند مي آنجا شب تا اگر و رسيدند مي سونتار

 .  بود تنها كوچكشان

 مر و ظريف دستهاي اسكندر.بود تنها دخترش كه ميشد ساعت شيش و سي آور،حدود فشار مغزش به
 آماندا.بخشيد قلب قوت آماندا به داد آن به كه فشاري با و گرفت دست در را همسرش ي گونه مر

 را همسرش كه اسكندر.نبود او بدون زندگي به حاضر ي ثانيه و داشت دوست وجود تمام با را شوهرش
 كردي باز چشم كه صبح از عزيزم امانداي:گفت و آورد لب بر ديد،لبخندي مغموم و رفته فرو فكر در
 .باشي غمگين و ساكت انقدر وقت هيچ نميخواهد دلم.هستي فكر در

 از بيش نكند.ميزند شور رها براي دلم:گفت حال همان در و نهاد هم بر را رنگش سياه چشمان آماندا
 .......احساس اندازه

 عهده واز است بزرگي دختر او كن باور نباش رها دلم،نگران عزيز:كرد قطع را همسرش حرف اسكندر
 پايان به را روز چهار سه اين مشكلي هيچ بدون او كه ميكنم ثابت تو به من.ميĤيد بر خود ي اداره ي

 .ميرساند

 به نگاهش با اسكندر.آورد لب بر لبخندي و گرفت قلب قوت اسكندر اميدبخش سخنان از آماندا
 ياد به ميبينم را دو اين كه بار كن،هر نگاه عشق مرگه تا دو اين به آماندا:گفت و كرد اشاره اما و بنيامين
 .ميافتم خودمان ازدواج از قبل روزهاي
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 دقيقا بنيامين.داشت ياد به را روزها آن خوب.نشست اشك به اشتياق از آماندا آميز سحر و زيبا چشمان
 ي نتيجه نگران دو اين ي اندازه به هم آنها.اخالق لحاظ از هم ظاهر لحاظ از بود،هم پدرش مثل

 سال اين در را خاطرات اين.بود بخش لذت بسيار برايش خاطرات اين يادآوري.بودند خواستگاري
 آمده شوق به يشان يادآوري با اندازه همين به بار هر و بود كرده مرو خود ذهن در بارها بارها سالها
 اسكندر انتخاب از لحظه يك براي حتا ميگذشت،هيچگاه ازدواجشان از كه سالي سه و بيست اين در.بود
 .ميكرد شكر را خدا بابت اين از و بود نشده پشيمان شوهر عنوان به

 .ي رفته فرو فكر در كه دوباره جان خانم:گفت ديد رفته فرو فكر در را همسرش دوباره كه اسكندر

 .نگريست همسرش به عشق با و داد تكيه اسكندر محكم و پهن ي شانه به را سرش آماندا

 سال چند اين در.بود بخش آرامش برايش چقدر صدا اين.ميداشت دوست را مردانه صورت اين چقدر
 كه كرد آرزو خود با.بود شده نه سير مردانهاش صورت ديدن از و خسته صدايش شنيدن از ثانيه حتا

 .باشد پايدار و هميشگي هم اما و پسرش عشق

 ناگهان ترسيد مي.ميزد شور بنيامين دل.ميكرد صحبت اما با آرام آرام رو،بنيامين به رو صندلي روي
 به ما ناگهاني حضور از آات خانواده مطمئني(بود، پرسيده اما از بار صد از بيش.شود خراب چيز همه

 )نميشوند؟ ناراحت تو همراه

 هستند،درست نواز مهمان من مادر و بن،پدر:(بود داده جواب و آورده لب بر لبخند متانت با بار هر اما و
 )قائليم احترام برايش و داريم دوست را مهمان باش مطمئن نيستيم،اما ايراني كه است

 چون شايد انديشيد خود با.نميدانست هم را نگرانياش همه اين علت و بود نگران بنيامين هم باز ولي
 .است دلواپس شود، رو به رو اما برادرهاي و پدر با است قرار بار اولين براي

 دختر خوب:گفت و انداخت اما به كه آميزي شيطنت نگاه با همراه و باشد خونسرد كمي كرد سعي
 ي؟ باخته را رويت و رنگ انقدر چرا نگفتي
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 ميروي؟ خواستگاري به داري تو مگر

 قطار،ابي بيرون برفي آسمان تأثير تحت رنگش ابي چشمان.نگريست بيرون به و زد نمكيني لبخند اما
 گرفته؟ غليظي مه چه را آسمان ميبيني بن.ميرسيد نظر به تر

 است؟ همينطور آره،هميشه:گفت بود،بن آمده پائين قطار وسط تا مه.نگريست بيرون به هم بنيامين

 .است ديگر جور يك امروز اما هست هميشه مه نه

 .است ديگر جور يك چيز همه امروز:گفت و خنديد بنيامين

 .بود مضطرب كمي اما رنگ ابي چشمان.نگريست بيرون به دوباره و

 افتاده؟ اتفاقي چه:گفت و كشيد هم در بود،ابرو شده اما نگراني متوجه كه بنيامين

 كرد سعي اما.خواندند چهرهاش در را نگراني آثار دو هر.شد جلب اما به هم آماندا و اسكندر توجه
 شده نگران كه اسكندر.بود زده يخ كامال بيرون كوههاي مانند لبخندش بزند،اما لبخند

 آمده؟ پيش مشكلي دخترم:بود،پرسيد

 .نگرانم كمي افتاده،فقط نه اتفاقي نه:داد تكان را سرش اما

 چرا؟

 .افتادم بد ي خاطره يك ياد: نگريست بود پرسيد را سوال اين كه آماندا سمت به اما

 .كن تعريف منتظريم:گفت و زد لبخند بود شده كنجكاو كه بنيامين

 گفتهاش از بود شده اما الود اشك و غمگين چشمان متوجه كه بنيامين.شد ابري اما رنگ ابي چشمان
 .ميكردم دخالت نبايد ببخشيد:گفت جبران براي و شد پشيمان
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 شيش يا پنج ي بچه من كه وقتي.دارم كودكي از تلخي ي خطره فقط نه نه:گفت و داد تكان را سرش اما
 ....بودم ي ساله

 منتظر را همه كه اما.نگريست اما به دقت با و داد تكيه قطار صندلي پشتي به بود شده كنجكاو كه آماندا
 بازي دوستم با داشتم حياط در من.بود الود مه خيلي برفي،هوا روز يك در پيش سال خيلي:داد ادامه ديد

 شد مجبور مادر آخر.نبود بدهكار گوشم من اما داخل بروم كه ميكرد صدايم مراتب مادرم و ميكردم
 من و آمد ما شهر سوي به سرعت به سهمگيني بهمن لحظه يك در كه بيايد خانه از بيرون اوردنم براي
 كساني اكثر.نبود بيش ي ويرانه تقريباً ما آمدم،شهر هوش به كه هفته يك از بعد.نفهميدم چيزي ديگر
 در.آورديم شانس مادرم و من بودند،اما شدند گور به زنده سهمگين بهمن بودند،زير خانههايشان در كه
 فراموش را روز آن گاه هيچ.شدند كشته همسايگانمان و دوستان همينطور بزرگ،و روز،خاله،مادر هم

 .نميكنم

 .رفت فرو فكر به آهي با سخن،همراه اين گفتن با و

 لحظه.كردند سكوت خاطره همين شدند،به اما فراوان اندوه و غم متوجه آماندا اسكندر،بنيامين،همينطور
 .افتاد نفس نفس به و پريد جا از زده وحشت اما بعد ي

 افتاده؟ اتفاقي اما:شد بلند او همراه اختيار بي هم بنيامين

 چشمان آن در بنيامين.نگريست بنيامين به هراسانش چشمان بود،با آماده بند زبانش هيجان از كه اما
 درياي به و نداشت را قبل ي لحظه آرامش ديگر چشمها آن.كرد حس را وحشت و ترس نيلگون
 بلند صداي با اختيار بود،بي شده نگران اما شده دگرگون حال از شدت به بنيامين.بود شده مبدل طوفاني
 نميگويي؟ چيزي چرا بزن حرف اما:گفت

 .بيايد جا سر حالش بده تر،اجازه آرام بنيامين:گفت كند آرام را پسرش كه اين براي اسكندر
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 چشم بيرون به و چسباند آن به را دستش دو و رفت قرطار ي شيشه بسوي كالمي گفتن بدون اما
 .دوخت

 .بود آماده بند زبانش ميزدند،اما فرياد چشمهايش

 ميلرزيد وحشت فرط از كه صدائي با و برگشت بنيامين سمت به دوباره سكوت لحظه چند از بعد
 .كن كنيم،بن،كمكم فرار بايد ميترسم،بن بن،من:گفت

 برفهاي مثل بود كرده يخ اما.گرفت دست در را اما دست بنيامين.خاستند بر جا از هم اسكندر و آماندا
 مسلط خود بر كرد سعي و كشيد آرامي نفس و گذاشت هم بر را چشمهايش بنيامين.بود يخ يخ بيرون
 .شود

 ميلرزي؟ بزن،چرا حرفي عزيزم اماي:گفت تأمل ي ثانيه چند از بعد

 .كردند بارش به شروع اما چشمهاي ابرهاي

 .كنم ازدواج تو با ميخواهم من بنيامين

 .هستيم آنجا هم با همه ديگر دقيقه بيست.ميرويم سونتار به كار همين براي ما عزيزم خوب

 .بهمن.نميتوانيم ما نه نه.انداخت اسكندر سمت به را نگاهش اما

 .بگيرد را بهمن فرود جلوي است قادر او ميكرد فكر شايد.چسباند همسرش به را خود آماندا

 حال همان در و كرد خواهد حمايت او از كه فهماند او به كار اين با و فشرد را همسرش دستهاي اسكندر
 مه سراسر فقط اينجا.شودي توهم دچار ميكني؟تو را فكري چنين عزيزم چرا:پرسيد و كرد اما به رو

 .همين است

 اين.است من با كه است سال ساليان صدا اين.ميشنوم من:زد فرياد تقريبا ميلرزيد وجود تمام با كه اما
 .ميĤيد كه است بهمن صداي
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 .هستيم هم كنار در ما اما نترس.گرفت دست در را اما دستهاي بنيامين

 . رسيد گوششان به عظيمي غرّش صداي لحظه اين در.شودي توهم دچار تو كه باش مطمئن

 .گرفت دست در تر محكم را دستهايش بنيامين و كشيد فرياد وحشت از اما

 نوازش را موهايش كه حالي در و كرد آرام را او اسكندر.داد جا همسرش آغوش در را خود آماندا
 .نباش نگران هستيم هم با ما:گفت ميكرد

 .شكست شيشه و شد تر نزديك و نزديك صدا.ريخت هم به چيز همه لحظه يك در

 .شد پرت ي نقطه به.نبيند آسيب او تا چسباند همسرش به را خود.افتاد اسكندر كمر روي آهني جسمي

 .پام،خدايا نكن،آخ رها را دستم اسكندر:ميĤمد آماندا صداي

 :پيچيد گوشش در اما ممتد جيغ صداي

 .بن بن ميكنم خواهش.نكن رها را دستم بن،بن،بنيامين،بنيامين

 .بود سفيد جا همه.كند باز را چشمانش كرد سعي بنيامين

 .بن،بن

 اصابت سرش به سنگين جسمي....عزيزم رهاي...رها....هم كنار در ما نترس.هستم كنارت در من اما
 .....پد.رها،اما،مادر اه:كرد

 ....تر،سكوت،سكوت،سكوت كجاست؟دور،دور،دور اما دست.شد رها دستش

 عالم غم بزرگترين ي آماده را رها مفصل ي زمينه با كردند سعي گرسن قاضي و ريچ دار شهر
 كيف گرسن قاضي....اينكه جز ميكرد عبور مخيلهاش از فكرها ي همه.نبود متوجه اصال رها سازند،اما

 .داد قرار پاهايش روي و آورد بيرون را ي نامه و گشود را رنگش ي قهوه
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 مشاده را رها حد از بيش التهاب كه ريچ دار شهر.دوخت چشم نامه به نگران و منتظر چشماني با رها
 .....نياوردم برايت خوبي خبر خوبم دختر ببين:گفت بريده بريده كلماتي با كرد

 آن از بگويد بزرگش آرزوهاي با جوان دختر اين به ميتوانست چگونه.ماند عاجز صحبت ي ادامه از اما
 گرسن قاضي براند،به لب بر كلمه نيست قادر ديگر كه كرد احساس وقتي.بود خواهد تنها بعد به

 را نامه بود،آرام شده او منظور متوجه كه گرسن قاضي.ميجست مدد او از نگاهش با انگار.نگريست
 را اين اما.بدهيم توضيح برايت نميتوانيم اين از بيشتر ما دخترم:گفت و سپرد رها دست به و برداشت

 خودمان پاي روي بگيريم ياد خودمان بايد ما.نميماند انسان براي كس هميشه،همه كه بدان
 ....روزي باالخره بأيستيم،دخترم

 لرزانش دستان در كه ي نامه به نگاهي رها.داشت باز گفتن از هم را او رها متعجب و غمگين نگاه اما
 .انداخت بود گرفته قرار

 ميلرزيد،اما وضوح به دستش.كرد باز را پاكت در داشت؟آرام را سنگين ي نامه اين نگهداري توان آيا
 .نميدانست را علت خودش

 و رفت گيج سرش.نداشت وجود او براي دنيا ديگر بعد ي لحظه.بود انگيزي غم ي حادثه منتظر شايد
 .شد زمين بر نقش

 بوي برايش زندگي و تهي.بود تهي ديگر او.نداشت باور را خود حتي آسمان،خورشيد،ديدن،و ديگر
 .ميداد نيستي و تعفن

 گوش به ي همهمه صداي.ميچرخيد ذهنش در وار دايره كمرنگي نور فقط و شد سياه يكباره به آسمان
 سرش به دستي.بود اتاقش گشود،در چشم وقتي.بودند كرده احاطه را دورش زيادي ي عده انگار.رسيد
 هيچ نگريست،ولي اطراف به اند،آرام كرده باندپيچي را سرش كه فهميد و كشيد ميكرد درد حسابي كه

 صداي.بودند رفته فرو غليظي مه بودند،در كرده احاطه را اطرافش كه افرادي تمام.نشناخت را كس
 است؟ بهتر حالت دخترم:گفت كه شناخت را ساوس دكتر
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 غم پر چشمهاي.بود شده زده دهانش بر بزرگي قفل ميخواست هم اگر.بدهد را جوابش نميخواست رها
 .نگشايد چشم ديگر كاش كهاي كرد آرزو و گذاشت هم روي آرام را خود

 طبقه از نفر چند ي زمزمه صداي بود،اما خلوت و ساكت هميشه مثل گشود،اتاقش چشم ديگر بار وقتي
 بسختي.بود داده دست از بيكباره را توانش برخيزد،اما جا از كرد سعي.ميرسيد گوشش به پائين ي

 .گرفت دست در داشت قرار تختش باالي كه را عكسي قاب و كرد دراز دست

 با و بتپد نداشت دوست ديگر.بود افتاده نفس از قفسش در انگار و نداشت تپيدن تاب ديگر قلبش
 كه كند ثابت ميپنداشتند بودن زنده ي نشانه را تپيدنش تنها كه خاكي ي كره اين مردم به خود تپيدن
 دستهاي با كسي كه نداشت دوست شود،ديگر خورد و بشكند كه نداشت دوست ديگر آري.است زنده
 خسته تپيدن از ديگر دل اين.بزند پيوند هم به را قلبش شده خورد قطعههاي قطعه مهربانش ظاهر به

 بايد و است زنده كه كند تكرار گوشش در هم باز آور خفقان صداي اين كه نميخواست رها.بود شده
 .بود تنها و خسته كند،واقعاً زندگي

 را آن روي سهمگين سياه ابرهاي كه بود دريايي بزرگي به كه خود ي افسرده چشمان با دخترك
 دستهاي كف در كه ديگري عكس ديدن با و كرد نگاه بود مقابلش در كه عكسي باشند،به پوشانده
 .افتاد گذشته سبز خاطرات ياد به.گريست و كشيد عميقي اه بود بلوريش

 سه براي حتي را دوريش توان نميكرد فكر كه آنقدر.ميداشت دوست هميشه را جذاب و زيبا پسر اين
 .باشد داشته روز

 ابد تا را او كه پذيرد به ميتوانست است؟چگونه گذاشته تنهايش اينك او كه كند باور ميتوانست چگونه
 است؟ داده دست از هميشه براي را او و ديد نخواهد

 مالمت را رفت؟خودش آرزوهايش دنبال او با و داد عجيب دختر اين به دل كه بود وفا بي انقدر او چرا
 در مغموم و افسرده شود؟رها جدا او از و برود گذاشت است؟چرا نكرده صحبت او با چرا كه ميكرد
 زمان هر از كه را پدرش و مادر عكس و بنيامين برادرش تصوير و كشيد دراز پشت به خواب تخت
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 با تنها يا بگريد بايد دانست نمي.كرد پنهان خود كوچك و زيبا دستهاي ميرسيد،در نظر به زيباتر ديگر
 كند؟چگونه باور را وحشتناك خبر اين ميتوانست سازد؟چطور آرام را خود گاه بي و گاه اههاي كشيدن

 اين در.بود محض دروغ خبر آن داده؟نه دست از را حاميانش اش،تنها خانواده كه بپذيرد ميتوانست
 آن اند،اما رفته فرو بهمن زير مردم از ي خاكي،عده زمين اين از ي نقطه در كه بود شده نوشته فقط نامه
 مدتي از بعد و بودند زنده آنها نه نه.باشند گروه اين جز هم او مهربان ي خانواده كه نبود معني اين به
 لطيف كند،صورت لمس را مهربانش دستان و كند خوش جا پدر آغوش در ميتوانست او و ميگشتند باز

 و ببيند را آنها ميتوانست دوباره آري.كند نوازش را بنيامين حالت خوش و بلند موهاي و ببوسد را مادر
 .ببخشد گرما را وجودش سراسر پدر مهر پر و آميز محبت نگاه

 پاا از را خستهاش ذهن و بودند حركت در رها مشوش و كوچك ذهن در خود خودي به افكار اين
 اميد يا پذيرد؟حقيقت به راا كداميك دانست نمي.بدهد تشخيص را واقعيت نميتوانست ديگر.دروردند

 را؟

 انگشتان ميان در بود بخشيده زينت را صورتش زيبايي لبخند آن در كه را بنيامين زيباي عكس
 پوچ افكار اين به نميخواست ديگر.بگذرند آرام را او خودخواه و لجوج افكار اين شايد تا فشرد باريكش

 پنجره ها،از نگريست،بار اتاق ي پنجره طرف به.بنشيند تخت روي كمي كرد سعي.كند فكر معني بي و
 عريان شاخههاي زير كه بود نگريسته را بنيامين بارها.بود ديده را خورشيد ي فريبنده و زيبا طلوع

 زير در وسيع كشور اين از ديگري ي گوشه در او اينك كه كند باور توانست نمي.ميكرد مطالعه درخت
 نمي.كند تحمل را انگيز نفرت تنهايي اين بايد چطور دانست نمي.باشد شده مدفون برف از انبوهي
 كس هيچ خانوادهاش بجز دنيا اين در او آخر.دهد وفق تنهايي و كسي بي با را خود بايد چگونه دانست

 .نداشت را

 )است؟خدايا همين بزرگي اين به دنياي از من سهم آيا(انديشيد خود با



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  69 

 مي را صدايش تا هست كسي كه ميدانست و كرد صدايش كرد،خدا،خدا،خدا،بارها آسمان به نگاهي و
 .ميكند نظاره را تنهايياش و شنود

 تمام نگاهش با داشت سعي و ميكرد خفگي احساس.بگويد سخن برايش او ميتواند او كه هست كسي
 .بگويد خدايش به ميخوردند را وجودش كه را حرفهايي

 رويش به رو ديوار به را زدهاش ماتم نگاه رها.بود آگاه چيز همه بر همه از بهتر او كه چند هر
 از بسياري پدرش.ميخورد چشم به حافظ ديوار،كتاب روي كوچك ي خانه كتاب ي قفسه رو.دوخت
 خدا عاشق پدرش و او مثل كه حافظي.ميخواند حافظ برايش شب نيمههاي تا و ميĤمد بالينش به شبها
 و داشتم دوست را مملكتم اينكه خطره به هم من.بودم كس بي و تنها دخترم،من(ميگفت پدر.بود

 تنهاي اينجا كه شبهايي و روزها تمام در.شدم تبعيد سرد كشور اين ،به كنم تحمل را خيانتها نميتوانستم
 با دلهايم درد به و ميشنيد را سخنانم.بود من با ميكردم،خدا زندگي آشنايي و دوست هيچ بدون تنها

 وجودم تمام كه فرزنداني و زندگي،همسر اين صاحب االن نميخواست،من خدا اگر.ميداد گوش شكيبايي
 .)بخواه او از ميخواهي چه هر هم تو پس.شدم هستند،نمي

 خود با....اش خانواده خدايا،خدايا.افكند آسمان به نظري دوباره.داشت باور را پدرش سخنان رها
 عذاب افكار روي بطالني خط كرد سعي.است اسارت در همانجا هم او قلب باشند كه جا هر انديشيد
 .گشت خواهند باز آنها كه دهد به را وعده اين خود به و بكشد دهنده

 سعي تمام سختي سر و رحمي بي با مسموم افكار اين اما بينديشد جدايي و رفتن به كه نبايد دانست مي
 خورد سرسختانه،خود و سهمگين ضربههاي با را شيشهاش ذهن و دهند نشان او به را واقعيت داشتند
 .كند پيدا او ي شكسته دل در اميد ذره براي نفوذي راه نگذارند و كنند

 با و شدند وارد پرستاري با همراه ساوس دكتر.ساخت متوجه ديگر سمت به را او در شدن باز صداي
 كسالتت است؟ظاهراً چطور حالت دخترم.آمد طرفش به و زد لبخند بود نشسته تخت روي كه رها ديدن
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 سخنان به توجهي هيچ بدون و گريبان به دست مسمومش افكار با هنوز رها است؟اما شده طرف بر
 .بود دوخته چشم رو به رو به دكتر

 كوچكم دختر:گفت و گذاشت جايش سر و آورد در رها ظريف دستان از را عكس قاب ساوس دكتر
 خودت با كن سعي.كني زندگي بايد تو است،اما ناگواري و سخت مصيبت.بيايي كنار خودت با كن سعي

 .شد خواهي خورد غم فشار بار زير در صورت اين غير بزني،در لبخند و نكني قهر زندگي و

 فاقد كه جسمي مثل بود دوخته چشم رو به رو به بشنود،فقط واضح را دكتر سخنان نميتوانست رها اما
 چند و خواباند تخت روي را او آرام ساوس دكتر.نميزد هم به هم را بلندش مژگان حتي.است روح

 نحو بهترين به تنهايي از تا بود فرصتي اين.ماند تنها رهاا و شد خارج اتاق از و كرد پرستار به سفارش
 .ببرد سود

 اصرار.ميشنيد داشت را شدنشان قطع آرزوي كه را نفسهايي صداي فقط و نميكرد حس را زمان گذشته
 اطرافيانش و بود شده پريده رنگ و الغر پيش از بيش رها.نداشت فايده او خوردن غذا براي پرستار
 دوستانش تمام.بدهند دست از هم را او مبادا كه بودند نگران

 بي چشمهاي فقط نميكرد،و حس را آنها وجود رها باشند،اما خاطري تسلي تا ميامدند عمارت به مرتب
 و غم از غمباري و ماتم در زبورگ پطر سنّ بزرگ عمارت.ميديد را خانوادهاش تصوير خستهاش و نور
 .ميكرد رسوخ آن جاي همه به سرما و بود شده مدفون درد

 مهمانهاي ي چهره ر با غم از ي هاله.بود نمانده جاي بر چيز گرم و شادي سراسر عمارت آن از ديگر
 .بود نشسته خانه

 رهاي براي خاطري تسلي ميكرد سعي و مييافت حضور ماتمكده اين در همه از بيش فاركر هاتسگار
 براي رها كه بود نكرده باور هنوز.نمييافت شكسته دل دختر اين قلب به راهي باشد،اما زده ماتم و خسته
 .ماند خواهد تنها هميشه
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 زمان.ميكرد بود،نگاه ايستاد رويش به رو پريشان و نگران كه هاتسگار به بهت با رها.بود چنين روز آن
 و زيبا چشمان آن.بود نشده خارج دهانش از كالمي گذشته،حتي روز پنج در.نداشت مفهومي برايش
 خانواده براي دلخراشي ي واقعه چنين كه نداشت باور نبودن،شايد اشك ريختن به قادر حتي گر افسون

 .بود گذشته پا زمين سر آن به عشق دنبال به جوانش برادر.باشد پيوسته وقوع به او ي

 خانوادهاش كه بود مطمئن رها.داشت نفرت نيز باران و باد حتي برف و كوه از.داشت نفرت جا آن از
 زماني تا كرد عهد خود با.داد خواهند اطالع او به را خبر اين بودن دروغ ديگر روز چند و هستند زنده

 ديگر عمارت آن.بود مانده خيره ديوار به ٔمرده چون نگاهش.نريزد اشك ي قطره حتي نشده مطمئن
 .ميديد را بنيامين پدر،مادر،و آن ي نقطه نقطه در.نبود سكونت جاي برايش

 .ميخواند خود به را او و ميپيچيد خانه ي همه در بنيامين بلند قهقهههاي صداي

 با مادر و ميشد محو بگيرد جا آن در ميخواست اينكه بمحض و ميگشود آغوش رويش به لحظه هر پدر
 در نامرئياش هاي دست كند،اما نوازش را موهايش تا ميĤمد او سوي به رقصانش و بلند گيسوان آن

 .ميشد گم رها رنگ شبق گيسوان

 باز عادي حالت به رها اگر كه ميداد هشدار مدام و بود كرده ابراز كامال را خود نگراني ساوس دكتر
 او در شدن نزديك با داشتند سعي نزديكان و دوستان ي همه.شد خواهد ديوانه زود يا نگردد،دير
 بخش اثر ميتوانست حدودي تا هاتسگار وجود فقط.نداشت ي فايده شوند،اما واقع مفيد بهبودش

 برادر جاي را او زيرا ميگرفت قرار رها توجه مورد گاهي داشت كه بلندي قامت خاطره به هاتسگار.باشد
 ي عمده تفاوت متوجه و ميپاييد بيشتر ي لحظه فقط هم توهمات اين اما ميپنداشت رفتهاش دست از

 جاي همه.نميشد طرف بر ي وسيله هيچ بود،به شده وارد او به كه ي ضربه اثر.ميشد بنيامين با هاتسگار
 .بود انگيز شور خاطرات از پر عمارت

 .ميريخت فرو رها درد پر ديدگان از اشك آنها يادوري با
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 ي خانواده ي اعضا از يكي جسد كه آوردند خبر كه بود نگذشته حادثه اين وقوع از بيشتر روز سه هنوز
 نداشت جرات كس هيچ.رسيد خواهد زبورگ پطر سنّ به ديگر روز دو تا و شده پيدا بهمن زير از كياني

 .ميĤورند شهر به ديگر روز چند تا را عزيزانش جسد بگويد او به و بنشيند رها روي به رو كه

 زبورگ پطر سنّ بزرگ كليساي در تابوت داخل را جسد.بود مانده جنازه تشييع به ساعت دو درست
 پدر از داشت كياني ي خانواده با كه عميقي دوستي خاطره به ريچ دار شهر آقاي.بودند داده قرار

 روش به تدفين مراسم تا بفرستد اسكندر مزار سر بر تا را مسلمان روحاني يك تا خواست روحاني
 مسلمانان روش به دفن براي را شرايط و پذيرفت را او سخن هم روحاني پدر.بپذيرد انجام مسلمانان

 .كرد فراهم

 رها.بگويند او به را جريان داشتند سعي يك هر و بودند نشسته عمارت در رها دوستان ديگر و هاتسگار
 رو به رو به زده ماتم و بود كشيده آغوش در را زانوهايش و بود كرده كز كاناپه از گوشه

 باالخره.بود فايده بي كردند،اما تالش حقيقت گفتن براي نوبت به ريچ كالرا و ريچ هاموند.مينگريست
 .نگريست زدهاش غم صورت به و شد نزديك او به ساوس اوسكار

 .ميگفت سخن او با بايد كسي.نداشت ي چاره بود،اما گريخته هم او از بيان جرات

 چطور......كه رسيده خبر امروز رها:گفت و گشود هم از را سنگينش لبهاي سختي هزار با باالخره
 .دادند تحويل ما به را جسدها از يكي بگويم؟امروز

 نفوذ پر و غمگين نگاه آن ديدن با او و چرخيد ساوس اوسكار صورت روي به ديوار روي از رها نگاه
 ملتمسش و منتظر نگاه شاهد كه گرسن راميز.انداخت زير را سرش و داد دست از را جراتش ي همه

 انجام تشييع مراسم ديگر ساعت چند و آوردند را پدرت جسد رها،امروز:گفت و گشود سخن به بود،لب
 بزند مژه اينكه بدون رها.كني پيدا حضور آنجا كياني ي خانواده ي مانده باز تنها عنوان به بايد تو.ميشود
 بايد ميريخت،شايد اشك و ميزد فرياد بايد شايد.بود طوالني سكوتش.دوخت گرسن راميز به را نگاهش

 .سكوت و كرد نگاه فقط رها ميانداخت،اما راه به فغان و ناله
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 آنچنان كه است،روحي پنهان ي خرده زخم روح چه ساكت ي چهره اين پشت در نميدانست كس هيچ
 .نبود هم ريختن اشك به قادر حتي كه بود آزرده

 وقتي چقدر.افتاد پدر گرم آغوش ياد به.ميسپردند ستمگر و سرد خاك به را را،حامياش پدرش امروز
 و ناراحتي مواقع در كه را پدر گر نوازش دستهاي چقدر.ميكرد امنيت احساس ميگرفت جا آن در كه

 .داشت دوست را ميشدند كشيده سرش بر غصه

 تر قدرتمند را پدرش هميشه داشت؟او امكان اين آيا.بود شده سرد بهمن تسليم اكنون هم قويش پدر
 .ميديد چيز همه از تر قوي را بهمن اكنون هم اما.ميدانست چيز همه و كس همه از

 و بودند كشيده آغوش در را يكديگر سخت دوروتي و كالرا.بود پيچيده عمارت در زاري و گريه صداي
 سنگ حتي كه بود انگيز غم و آور رقت بقدري رها وضع.ميريختند اشك هم پسرها حتي.ميكردند ناله
 كالرا سبب همين به.نبود اين جز ي چاره و ميرفتند گورستان به بايد.ميداشت و ريختن اشك به هم را

 و خارج عمارت از تا كرد كمك او به و گرفت را بازويش زير و انداخت سرش روي را رها مشكي تور
 .شود كالسكه سوار

 دلش.بود بيزار سفيد و براق ي دانه اين از چقدر.مينگريست برف ريزش به همچنان مسير،رها طول در
 .كند سفر آفتاب كشور به ميخواست دلش.بگزيرد سرماست و برف چه هر از ميخواست

 .ميشناخت خوب را گورستان رنگ سياه در

 فرياد مراتب سينهاش در صدائي اما.داشت نفرت مكان اين ديدن از هميشه كه داشت ياد به خوب
 .)گشت خواهد باز است،پدرم اشتباه(ميزد

 روي كه را تابوت دور و كرده ازدحام ي گوشه در زيادي جمعيت.بست نقش چهرهاش بر ماتي لبخند
 پوش سياه ريزنقش و زيبا دختر و كرد توقف نزديكي همان در كالسكه.بودند داشت،گرفته قرار زمين

 .مينگريستند غمگين زيباي ي مجسمه اين به همه.شد پياده آن از كالرا كمك با
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 ظريفش دستهاي با و نشست برفها روي زانو دو و شد نزديك تابوت به ناتوان و سست قدمهاي با رها
 .ريخت زمين روي را تابوت روي گولهاي بود شده مخفي رنگ سياه تور دستكش در كه

 به را آن كرد سعي و برد تابوت سمت به را دستش آرام رها.مينگريستند وي حركات به بهت با همه
 كرد جلوگيري آنها حركت از ساوس دكتر شدند،اما نزديك او به كار اين از او منع براي نفر چند.گشايد

 .كند كمك بهبودش به شايد:گفت آرام صدائي تن با و

 پدر.داشت حقيقت اين.شد رو به رو پدرش بلند قامت با و گشود را تابوت در زده ماتم حالتي با رها
 سمت به را ظريفش دستهاي آرام رها.بود خفته چوبي تابوت در دفاع بي قدرتمندش،چه مهربانش،پدر

 .كرد نوازش را چشمهايش و لبها و برد پيش پدرش صورت

 پدرش جسد با رها كه نميكرد باور كس هيچ.رفتند عقب به قدم يك همه.داشت عجيبي سوز نگاهش
 .باشد داشته آرامي خورد بر چنين

 .ميكرد نوازش را پدرش صورت و ميريخت اشك رها

 كنم؟ كار چه تو بي پدر،من:گفت فقط گشود لب وقتي

 به كه غليظي مه در رها. كند شدن بلند در او به خواست مي.برداشت رها سمت به قدمي فاركر هاتسگار
 به برادرش اينكه تصور به و نديد را بود،هاتسگار گرفته را چشمانش جلوي ريختن اشك خاطره

 خوابيده؟ اينجا كسي چه ببين آمدي؟بيا بنيامين:گفت و رفت او سوي به و است،برخاست آماده سراغش

 .شد روان دنبالش به سنگين قدمهاي با هانسگار.كشيد تابوت سمت به را هاتسگار و

 باور را حرفم كسي ميگردي،اما بر تو كه گفتم همه آمدي،به دير بن،چقدر:گفت اشك با همراه رها
 بميرد بابا روز يك اگر گفتم،بن تو به بوديم بچه وقتي هست است،يادت پدر اه،بنيامين،ببين،اين.نكرد
 .دارد زور خيلي پدر.آورد در پا از را پدر نيست قادر كس هيچ گفتي كنيم؟تو كار چه
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 كه نيست پدر اين كيست؟مگر اين پس داشتم،اما باور هم امروز تا كردم باور را تو حرف روز آن من
 پنها كسي چه كنيم؟به كار چه بايد ما خوابيده؟بن آرام نميكند؟چرا مقاومت چرا خفته؟پس اينجا

 كرد؟ زندگي و ماند زنده هم پدر داشتن بدون ميشود ببريم؟مگر

 چشمانش وقتي.ميكرد سر خود خياالت در همچنان رها ميرسيد،اما گوش به كنار گوشه از گريه صداي
 لرزيد خود بر باشد پريده طوالني خوابي از كه كسي مثل يكباره دوخت،به هاتسگار صورت به دوباره را
 .گرفت فاصله هاتسگار از و

 از ي نشانه هم غريبم،اين من پدر:گفت و گرفت را او سرد دستهاي و كرد دراز پدر بسوي را دستهايش
 .ميكنم بمانم،خواهش زنده تو بدون نميتونم من.شو پاشو،بلند پدر.من پناهي بي و غربت

 اصرار رها.سازند جدا پدرش از را او كردند سعي و رفتند رها بسوي آرام ريچ كالرا و گرسن دوروتي
 .ميسپردند خاك به را او بايد اما بماند پدرش كنار در همچنان كه داشت

 رحم بي و سرد خاكهاي ميان در پدرش گذاشتن مانع داشت سعي و ميريخت اشك شدت به رها
 نيز برف پشاند،دانههاي را جسد روي كامال خاك كه اين از پس.ميشدند مانع دوروتي و كالرا شود،اما

 سرد خاك روي را ظريفش دستهاي و نشست زمين روي خاك كنار در هم رها.نشستند قبر روي
 .گذاشت

 .ميگذاشتند تنها را او و ميشدند دور او اطراف از كم كم جمعيت

 

 روزها بيشتر. نرسيد مادرش و بنيامين از خبري هيچ اما گذشت، بهمن ريزش دردناك خبر از هفته سه
 سفيد گلي دسته و سياه سراپا لباسهاي با پياده پاي كه ديدند مي را كياني عمارت كوچك دختر مردم
 هم در را خوشبخت خانواده اين بنيان و پايه كه اي واقعه از همه. رفت مي قبرستان سمت به رنگ

 خوشبختي دختر رفت؟ فنا باد به دختر اين خوشبختي تمام روز، يك در چگونه. بودند تعجب در ريخت،
 .داشتند را او موفقيت آرزوي پطرزبورگ سن دختران از نيمي كه
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 مثل درست. زد مي حرف او با و رفت مي پدرش مزار سر بر روز هر و روز هر پوش سياه رهاي
 گاهي ريخت، مي اشك گاهي. كردند مي صحبت هم با و نشستند مي شومينه كنار خانه در كه روزهايي

. نبود سابق رهاي آن ديگر رها. شد مي خيره نامعلوم اي نقطه به زده ماتم بعد ي لحظه و زد مي لبخند
 مي تختش گوشه و گشود مي را مادرش اتاق در و رفت مي راه عمارت سالن در غروب تا صبح از

. كرد مي صحبت كرد، مي آرايش و بود نشسته توالت ميز آينه كنار تصورش به كه مادرش با و نشست
 صحبت اما مورد در بنيامين تخت كنار هم بعد ساعتي و كرد مي پر را خانه فضاي اي گريه صداي گاهي
 .كرد مي

 را جديدي زندگي او. كرد صحبت اش خانواده با و كشيد سرك خانه كنار و گوشه به دوباره هم روز آن
 از. رسيد گوشش به در صداي. رسيد مي نظر به راضي زندگي نوع اين از و بود كرده آغاز اش خانواده با

 :گفت و كرد تختخوابش به رو و آمد كنار بود داده تكيه آن به كه ميز گوشه

 .زند مي در كسي ظاهراً اما كنم، مي قطع را حرفت كه بخشي مي! بنيامين -

 .شد نمايان در پشت در ساوس اوسكار و گشود را در بعد اي لحظه

 .شدي معطل كه بخشي مي. اسكار سالم اوه -

 :پرسيد نيافت، اتاق در را كسي وقتي و انداخت نظري اطراف به. شد اتاق وارد و كرد سالم آرام اوسكار

 كردي؟ مي صحبت كسي چه با پس نيست، كسي اينجا رها، -

 :گفت و كرد تخت به رو و داد نشان متعجب را خود رها

 بيني؟ نمي را او مگر. بن با -

 به اوسكار. شد نمي ديده ديگري چيز زردرنگ مخمل تختي رو جز اما كرد، تعقيب را او نگاه اوسكار
 :گفت آرام و شود تر راحت اعصابش تا كشيد عميقي نفس. شد نزديك پنجره
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 .آيد نمي ديگر بن فهمي؟ مي. گردد نمي بر ديگر بن! ببين... بن. نيست كسي جا اين رها، -

 اوسكار. انداخت نظري اسكار به و گشود را آن رفت، در طرف به و كشيد هم در را ابروهايش رها
 دشمني رها حق در رفت مي اگر. داشت كمك به نياز او. كرد مي درك را حالش اما فهميد، را او منظور
 :كشيد فرياد تقريباً و شد نزديك رها به قدم چند خاطر همين به بود، كرده

 ديوانه به را خودت چرا دانم نمي اما دارم، اطمينان موضوع اين به. نيستي ديوانه تو. بردار دست! رها -
 دست از هم با را بنيامين و مادر پدر، تو. داني مي من از بهتر تو را اين و مرده بنيامين. زني مي بازي
 .دهي ادامه تنهايي به را زندگيت بايد و هستي تنها هم االن و اي داده

 .بيرون برو من اتاق از اوسكار -

 بايد. نبود اي چاره ولي كرد، مي درك را حالش اوسكار. زدن نيش منتظر و بود خورده زخم مار مثل رها
 .شد مي متنفر او از هميشه براي رها اگر حتي آورد، مي بيرون حالت اين از را او

 .روم نمي بيرون اند، مرده ات خانواده و بنيامين كه نگويي بلند صداي با تو تا. روم نمي بيرون من -

 .شو خفه -

 :داد ادامه او به توجه بي اوسكار. زد مي فرياد رها

 نمي دفاع گويم مي من كه چرندياتي برابر در تو از بنيامين چرا پس كو؟. زني مي گول را خودت تو -
 كرده؟ سكوت چرا پس كند؟

 :كرد پرت هوا به و برداشت تخت روي از را روتختي. رفت تخت سمت به بعد و

 كجاست؟ تو بنيامين كو؟ بن كو؟ پس -

 .كرد زدن جيغ به شروع و نشست زمين روي زانو دو و چسباند گوشهايش به را دستهايش رها

 ...بنيامين. اينجاست پدرم. نمرده من مادر. پست خيلي پستي، تو اوسكار -
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 مي هاي هاي كه حالي در زانو دو را رها و دويدند باال طبقه به مستخدمين. بريد را امانش گريه هق هق و
 را او بود توانسته. كشيد راحتي نفس و گذاشت هم بر را چشمهايش اوسكار. ديدند زمين روي گريست،

 رويش روبه زانو دو و شد نزديك رها به قدم چند. بود اميدواري بسي جاي اين و بياورد هيجان به
 .نشست

 كه را برادري جاي من براي بن كه داني مي تو. تو دوست بن، صميمي دوست. اوسكارم من! رها -
 .كني باور بايد اما كرد، مي پر نداشتم

 :گفت ملتمسانه رها

 .ام راضي زندگي اين از من. كنم زندگي خاطراتشان با بگذار اوسكار كنم مي خواهش. نگو -

 .بود بهتر رها حال. آورد لب بر لبخندي اوسكار

 اين اما كشي، مي زجري چه دانم مي و شده تنگ ات خانواده براي دلم تو ي اندازه به هم من رها -
 تو. شده ديوانه كياني عمارت بانوي بگويند شهر در همه شده باعث اي درآورده كه اي مسخره بازيهاي

 دست شده تربيت كني ثابت همه به بايد تو. كني حفظ را بنيامين طور همين و مادرت و پدر آبروي بايد
 ... و كني حفظ را ات خانواده آبروي بايد تو. اي آموخته او از را مشكالت برابر در مقاومت و پدري آن

 .بينديشد هايش حرف به تر راحت تا گذاشت تنها اتاقش در را او اوسكار. كرد مي گريه محابا بي رها

 يك تقريباً. بود غفلت خواب در او و گفت مي راست اوسكار. انديشيد اوسكار سخنان به شب آن رها
 مرده پدرش مانند هم آنها گفت مي عقلش. بود نرسيده اش خانواده از ديگري خبر و گذشت مي ماه
 اطمينان و شده خسته خياالت اين از كم كم. اند زنده آنها كه زد مي نهيب او به درونش در حسي اما اند،

 .است فايده بي انتظارش كه بود كرده حاصل

 همه از و نگريست خانوادگيشان عكس آلبوم به خواب از قبل اما رفت، رختخواب به خستگي با شب آن
 .آورد خاطر به را شيريني خاطرات عكسها آن
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 به خواست مي او از كه بود ديده را پدرش خواب در. افتاد ديشب خواب ياد به گشود چشم وقتي صبح
 روسيه از دل و باشد نداشته را برادرش و مادر بازگشت انتظار ديگر كه بود گفت رها به او. برود ايران
 پدرش سخنان به رها و بود كرده ترسيم سفر اين در را رها خوشبختي او. كند سفر ايران به و بكند

 مي قول من پدر " افتاد، بود، داده پدر به بارها و بارها كه قولي ياد به. داشت فراوان اعتقاد و اطمينان
 ".".بروم ايران به روزي دهم

 همين به بپوشاند، عمل جامعه پدر آرزوي به كه گرفت تصميم صبح روز همان. بود زده لبخند پدر و
 كمد داخل از را چمدانش و برخاست جا از بالفاصله علت

 در دوستانش با اگر گمان بي اما بود، مصمم تصميمش در. داد جا آن در را لباسهايش و كشيد بيرون
 جواهرات همينطور و داشت بانك در كافي حد به پول. كردند مي مخالفت آنها گذاشت، مي ميان

 اتاقها در و گذشت چمدانش در و برداشت را جوهراتش حاوي صندوقچه. داشت اختيار در هم فراواني
 .كرد مي برداشت پول مقداري حساب از و ميرفت بانك به بايد. كرد قفل را

 مستخدمين عمارات، از خروج از قبل و پوشيد را پوستش پالتو و گذشت اتاقش در همانطور را چمدانش
 را وسايلشان كه خواست استثناء بدون همه از آنها وفاداري و زحمات از تشكر از بعد و كرد صدا را

 بالفاصله حرف، اين گفتن از بعد. شوند مرخص و كنند حساب تسويه رها بازگشت از بعد كه بردارند
 مرد بانك رئيس. رفت بود، شده واقع شهر مركز در كه بانك طرف به كالسكه با و كرد ترك را خانه
 .داشت كامل آشنايي او با و بود رفته بانك به پدرش همراه به بار چند رها بود، بانزاكتي و مسن

 :گفت و كرد خم كمي را سرش و آورد لب بر تبسمي رها ديدن از بعد سيمونوويچ آقاي

 من دست از خدمتي چه بپرسم توانم مي. كنيم مي زيارت را شما ما كه است بزرگي افتخار كياني خانم -
 آيد؟ مي بر

 :داد جواب رها
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 .بگيرم را پولم ام آمده -

 :پرسيد و گشود هم از كامالً را چشمهايش سيمونوويچ آقاي

 داريد؟ بانك در پول مقدار چه دانيد مي چيست؟ شما منظور -

 :داد جواب رها

 .بله -

 خواهيد؟ مي چه براي را پول همه اين شما اما كنم، مي جسارت ببخشيد -

 :گفت و انداخت نگريستند مي را او كه بانك كارمندان به نگاهي رها

 .دهيد تحويل من به را آن از مقداري آن زودتر چه هر كنم مي خواهش. دارم احتياج مهمي كار براي -

 :داد تكان را سرش سيمونوويچ آقاي

 .باشيد ما بانك مشتريان جزو هميشه اميدوارم اما مايليد، خودتان كه طور هر -

 :گفت و كرد تصديق را سيمونوويچ آقاي سخن رها

 .داشت اي اندازه بي اطمينان شما به هميشه پدر. باشيد مطمئن بابت اين از شما -

 .پرداخت را پول و كرد سپاسگذاري بانك رئيس

 هر به. كرد مي حساب تسويه آنها با و بود ايستاده مستخدمين روي روبه عمارت، در رها بعد ساعتي
 به. بود خشنود خيلي بود، نديده را او مسير در كس هيچ كه اين از. داد انعام عنوان به نيز مبلغي كدام

 قصد. نداشت فرصت بيشتر ساعت چند. بود گرفته را وجودش تمام دلشوره رفت، باال ها پله از سرعت
 اين از بايد او. بود كرده پا به غوغا درونش در حسي. برساند ايران به را خودش زودتر چه هر داشت
. داد نمي عشق بوي عمارت جاي هيچ ديگر. تاريك عمارت اين از و برف سرما، از. گريخت مي محل
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 هراس به و لرزيد مي آن در هميشه كه بود زمهرير مثل برايش اش خانواده بي بزرگ خانه اين ديگر
 .افتاد مي

 زندگي شود نمي رويا با كه بود كرده باور اوسكار صحبتهاي از بعد. كشيد سرك ها اتاق تك تك به
 را پدر صداي وقتي مرمرين و بزرگ عمارت آن از. بود شده آور خفقان برايش محيط آن حاال. كرد

 صداي وقتي و گذاشت نمي قدم آن مرمرين هاي سنگ روي متين و آرام مادر وقتي كرد، نمي منعكس
 اتاق. بود كنده هم دل و كند مي دل بايد رسيد، نمي گوش به آن كنار و گوشه از بنيامين هاي خنده

 ي نامه. كشيد بيرون را آن كشوي و رفت توالت ميز پشت. بود مانده حالت همان به هنوز مادرش
 نوعي و شديد احساسي با پدرش. بود خوانده را نامه آن بارها. بود ميز كشوي داخل آماندا به اسكندر

 بدنم سرتاسر عشق گياه بلند ريشه " بود، نوشته و كرده ترسيم آماندا براي را احساساتش شوريدگي،
 مي در پا از مرا و شود مي قلبم به ها ريشه دادن فشار باعث تو از دوري. پيچيده قلبم دور به و گرفته را

 ".بمان من با بمانم زنده كه اين براي پس آورد،

 حال و بود كرده مراقبت آن از جانش مثل سال سالهاي آماندا و بود آماندا به اسكندر نامه نخستين اين
 چشمهايش از اشك كه حالي در و بوسيد و برداشت را نامه رها. خورد مي خاك ميز كشوي در نامه اين
. افتاد مادر تولد ياد به. شد بزرگ تاالر وارد و انداخت مادرش و پدر اتاق به را نگاه آخرين چكيد، مي
 مي صحبت مهمانها با و بودند ايستاده ستون كنار در پدرش و مادر. بود خوبي و ماندني ياد به شب چه

 رها. كردند

 سينه اعماق از كه آهي با همراه و كشيد آن روي را دستش و شد نزديك مرين مر ستون به
 .زدود داغش گونههاي روي از را كشيد،اشكهايش

 پدر صداي.بود خاطره سراسر برايش خانه گوشه گوشه.نداشت را مكان آن در حضور تحمل ديگر رها
 .)ايران،ايران،ايران:(پيچيد گوشش در
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 را او كه خواست ران كالسكه سيمون از و شد خارج عمارت از سرعت به و پوشيد را خزش پالتوي رها
 .برساند آهن راه استگاه به

 را آخر نگاه و آورد بيرون كالسكه ي پنجره از را سرش عمارت رنگ مشكي و اصلي در از خروج هنگام
 )بچگي خاطرات ما،خداحافظ عمارت خداحافظ(انداخت عمارت به

 وداع پدرش با بار آخرين براي تا رفت قبرستان به ي دقيقه چند آهن راه استگاه به رفتن از قبل
 به تا رفتم پدر،من:گفت و افتاد برفها نداشتند،روي توان ديگر رسيد،پايش پدرش مزار باالي وقتي.كند

 .بپوشانم عمل جامه آرزويت

 من بر چه كنم فراموش تا رفتم من.ميورزيدي،بيابم عشق آن به كه كشوري در را تو تا رفتم من
 ....گذشت،پدر

 تا خواست بر اسكندر مزار كنار از افسرده و هم در ي چهره با.ميرفت بايد و بود كرده وداع پدرش با.
 .برساند آهن راه به را خود زودتر

 به را كوچكش و سياه دستهاي پسر.نشست پوشي ژنده ي بچه پسر كنار او.نبود شلوغ چندان قطار
 .ميĤورد در ي كننده مشمئز صداي و ميكشيد بينياش

 از را آن دقت با و نهاد پاهايش روي را بود كرده تهيه قبل از كه را ي اطراف،نقشه به توجه بدون رها
 تحمل و رفتن به وادار را او درونش در احساسي داشت،اما رو پيش در را سختي و دراز راه.گذراند نظر

 هدف اين به رسيدن براي و پوشاند به عمل جامه پدرش آرزوي به داشت ميكرد،دوست مشكالت
 .بود شده ارزش بي و مقدار بي واقعاً برايش هم جانش كه چند هر بگذرد نيز جانش از بود حاضر

 ايران به و كند تي زميني مرز طريق از را مسير بود گرفته تصميم.دوخت نقش به را نگاهش دوباره
 با و بود روشن هنوز اسمان.انداخت نظري آسمان به و كرد مشخص نقشه روي را مسير مدادي با.برود

 .ميكرد اقدام بليط ي تهيه براي بايد آنجا از و ميرسيد مسكو به شب نميههاي تا بود زده كه تخميني
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 اختيار بي رها كه كشيد باال را بينياش چنان و آورد در بينياش از ي كننده مشمئز صداي دوباره بچه پسر
 تصميم و كشيد هم در را ابروهايش و نيامد خوشش پسرك كثيف صورت از.نگريست او سمت به

 .گذشت هم بر را چشمايش آرام علت همين به.بخوابد راه طول در گرفت

 ي خانه حوالي آن در انداخت،اما نظر پنجره به سرعت گشود،به چشم قطار شديد ترمز صداي با وقتي
 .نميخورد چشم به

 شخص دنبال به رها.بودند جوع و پرس و آمد و رفت حال در مردم.خواست بر جاي از جهت همين به
 از يكي به چشمش حين همين در.شود جويا را قطار ناگهاني توقف علت او از تا ميگشت مطلعي

 افتاده؟ اتفاقي:پرسيد و رساند او به را خود بلند قدمهاي با.افتاد قطار متصديان

 .بمانيد خود صندلي در كنيد لطف هم شما.خانم دوشيزه نه

 داشتيد؟ نگاه اينجا چرا پس:پرسيد دوباره بود نشده قانع كه رها

 داشته فرار قصد شده،گويا پياده قطار از و كشيده را اضطراري ترمزهاي از يكي موقع بي كسي
 پياده قطار آورند،از در سر كارش علت از و بيابند را او اينكه براي هم قطار كاركنان از نفر چند.است
 .ميگردند دنبالش به و شدند

 ميكند؟ حركت وقت چه ببخشيد،قطار

 صندلي روي كنيد لطف هم شما ديگر ساعت نيم تا:گفت مينگريست را بيرون پنجره از كه قطار متصدي
 .ميكنيم حركت ديگر ساعت نيم تا.باشد راحت خيالتان.كنيد استراحت و بنشينيد يتان

 طوالني سفر اين در مطمئناً بود،اما افتاده عقب برنامهاش از ساعت نيم.نشست صندلي روي دوباره رها
 .ميكرد خورد بر زياد حادثه اين با

 .خانم،خانم:كرد صدايش بار چند بود نشسته كنارش در كه بچه پسر.گذشت هم بر آرام را چشمهايش
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 بله:نگريست سمتش به رها

 ايستاد؟ قطار چرا بخشيد،گفتند مي.

 .بود قطار توي فراري يك اينكه مثل

 كشته؟ را كسي

 دانم نمي

 .ميخوابيد چقدر شما خانم.

 دارد؟ اشكالي مگر خوب.انداخت نظري او كثيف صورت به دوباره و خورد يكه بچه پسر سوال از رها

 بودم است،شنيده جالب خيلي برام نه،اما:داد نداشت،جواب بيشتر سال هشت هفت كه بچه پسر
 ....حاال هستند،اما خيال بي خيلي ثروتمندها

 هستم؟ ثروتمند من كه ميداني كجا از تو

 اين و تميز صورت و سر از خانم است معلوم خوب:داد جواب و كرد او به آميزي شيطنت نگاه بچه پسر
 .قيمتتان گران چكمههاي و خز پالتو و لباسها

 آن با نميشد را سرما آن.بود شده بچه پسر ي پاره كفشهاي متوجه تازه.آورد لب بر رنگي بي لبخند رها
 چرم،گرم چكمههاي نيم در حقيقتاً پاهايش.كرد احساس بدنش در خفيفي لرزش.كرد تحمل كفشها

 شد جلب او كثيف و پاره پالتوي به توجهش بار چي؟اين بچه پسر آن بودند،اما

 هستند؟ كجا ات هستي؟خانواده كار چه تو.

 آنجا از پيش سال يك من اما.است پرورشگاه در كه دارم كوچولو خواهر يك يعني.ندارم كه خانواده
 از گدايي شغل تازه و لباس گرسنگي،همين همين.نيست موقع آن از بدتر زياد االنم وضع.كردم فرار
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 سال يك حاال كردم،تا فرار بود مسكو در كه پرورشگاهمان از كه وقتي از.بود بدتر همه
 ببينم را كوچكم خواهر تا آنجا ميگردم بر دارم حاال.ام نديده مدت اين در را خواهرم.ميگذارد

 با و نداشته كار سر آدمها جور اين با وقت هيچ.كرد مشاهده بچه پسر خسته چشمان در را اشك رها.
 اختيار بي.ميĤمد بعدش خودش از نميكرد سرما احساس اينكه از.بود نشده صحبت هم آنها

 نيست؟ ات گشنه:پرسيد

 .خانم نه

 ثابت او به را موضوع اين چشمهايش حالت.است نخورده چيزي كه هاست مدت او كه بود مطمئن رها
 مي:گفت بچه پسر به و خواست بر جاي ،از.بود انداخته راه به شكمش كه صدائي طور همين و ميكرد
 ميداني،جوانهاي نيست،آخر درست تنهايي بروم،اما رستوران به بيايي؟ميخواهم من همراه شود

 .....مزاحم

 به احترامي بي جرات كسي مگر.نباشيد هستم،نگران شما با من خانم:گفت خاصي غرور با بچه پسر
 دارد؟ شما مثل خانمي

 امتنًاع خوردن از ابتدا بچه پسر.داد سفارش استيك رها.شد روان رها دنبال به جمله اين گفتن با و
 تمام را غذايش دقيقه چند عرض در زدهها قحطي شد،مثل رو به رو رها اصرار با وقتي ميكرد،اما

 خيلي اينكه داد،با غذا سفارش دوباره بچه پسر بود،براي خورده را غذايش از مقداري هنوز كه رها.كرد
 اين از چرا.بود عصباني خودش دست نداد،از نشان عملي عكس گونه هيچ رها ميخورد،اما غذا كثيف
 شاهزاده مادرش و متمول مردي پدرش كه علت اين به وقت هم آن ميكرد گيري كناره افراد ٔگونه
 بود؟

 .بود كشيده خوردن از دست هم بچه پسر.كشيد غذا از دست كه بود مانده غذايش از زيادي مقدار هنوز

 است؟ ساله چند خواهرت جان،نگفتي پسر خوب:گفت و زد لبخندي رها
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 .است ساله پنج ديگر االن

 و كشيد عميقي اه رها.ميكرد گدايي يخبندان و سرما اين در ساله پنج ي بچه دختر.رفت فرو فكر به رها
 .رسيدند كوپه به اينكه تا بود ساكت مسير طول در.برگردند يشان كوپه به دوباره تا خواست بر جاي از

 .بداند بيشتر ميخواست دلش و بود كنجكاو خيلي

 هستيد؟ تنها تا دو شما شدند؟چرا چي مادرت پدر نگفتي خوب

 الكلي پدرم:گفت ميگويد قصه كه كسي مثل و دوخت قطار كف به را چشمهايش پوش ژنده ي بچه پسر
 اش كسي بي و سادگي از هم پدرم و نداشت پيرش مادر جز كس هيچ مادرم.بود

 

 مست شبها روز،پدرم همان فرداي كرد،اما ازدواج پدرم با اميد هزار با مادرم.داد فريبش و كرد استفاده
 بيرون خانه از را بزرگم ازدواجشان،مادر از ماه يك از بعد و ميگرفت كتك باد به را مادرم و ميĤمد
 آن مامانم.مرد خيابانها از يكي ي گوشه سرما و گرسنگي از روزها از يكي در بزرگم مادر ظاهراً.كرد
 آماده خانه به مست كه پدرم و ميكند زاري و گريه مرد،مادرم بزرگم مادر كه وقتي و بود باردار وقتها
 پدرم كسي،با بي و جانش ترس از هم مادرم.مرد مادرم اول ي بچه اينطوري و گرفته كتك باد بود،به
 شد آزاد كه وقتي و افتاد زندان به سال دو دزدي خاطره به بابام موقع همان.شد باردار مرا و كرد زندگي

 شب هر و گرفت سر از را كارهايش دوباره بابام.شد باردار را مادرم،خواهرم دوباره.بودم ساله دو من
 بيماري ميگويند دكترها.آمد دنيا به احوال مريض و رنجور خيلي خواهرم خاطر همين ميزد،به را مادرم
 توي تنها كه افتاد،خواهرم مادرم جان به خودي بي آمد خانه به مست بابام كه هم روز يك.دارد قلبي
 خواهرم بند كمر با ميتوانست تا هم پدرم.بزند كتك را مادرم كمتر تا رفت پدرم دست بود،جلوي خانه
 هميشه براي خواهرم و مرد روز همان مادرم.شد كشيده بيمارستان به خواهرم و مادرم كار و زد كتك را

 بي و كس بي را ما كه هم آنجا.نرفت بيمارستان به كردنش مرخص براي وقت هيچ پدرم و شد فلج
 .بردند پرورشگاه به را دويمان ديدند،هر خانواده
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 از او.بود ممكن غير رها براي وقايع اين باور.شد جمع بچه پسر كوچك و گرد چشمان در اشك قطرات
 بودند؟پسر چه خواهرش و بچه پسر اين بود،پس بدبخت او اگر.بود اميد نا بارها ها بار خود بد بخت
 سكوت هم او خاطر همين به است دشوار او براي صحبت ادامه ميدانست رها و بود كرده سكوت بچه
 .باشد تنها اش دهنده عذاب و هم در افكار با پسرك تا داد فرصتي و كرد

 حسابي.بودند مسكو ايستگاه گشود،در چشم قطار ترمز با كه بار اين.گذاشت هم بر آرام را چشمهايش
 .نميكرد خستگي احساس اصال و بود خوابيده

 تامبوف شهر براي بليط تا رفت بليط خريد باجه به باش ژنده پسر با همراه شدن پياده از بعد بالفاصله
 .كند خريداري

 بليط تامل بدون رها.بود شب نصف يك ساعت ميكرده،قطار حركت تامبوف مقصد به كه قطاري اولين
 .بود مانده باقي وقت ساعت چهار حدود هنوز يك ساعت تا.خريد

 .داد سفارش غذا رها و رفتند بود قطار ايستگاه نزديكي در كه كوچكي رستوران به دو آن

 به همه از بيش رها توجه.هستند مسافر آنها مانند كه ميداد نشان بودند رستوران در كه افرادي ظاهر
 او تا ميكرد سعي زحمت با و بود داده قرار خود پااهاي روي را كوچكي بسيار كودك كه جواني نسبتا زن
 .شد كند،جلب ساكت را

 مادر و كودك به گاهشان بي و گاه و تند نگاههاي با هم مردم و ميكرد گريه بلند صداي با مرتب كودك
 .مينگريستند

 روي كه بدرنگي و بزرگ ساعت به گذرا نگاهي.بود شده سير حال هر به نفهميد،اما غذا مزه از هيچ رها
 .انداخت بود رستوران ديوار

 كه بچه پسر ي غذا شدن تمام محض به علت همين كرد،به دگرگون را حالش رستوران مطبوع نا بوي
 .پذيرفت خوشحالي با هم او.داد رفتن پيشنهاد است ماكسيم نامش ميدانست حاال



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  88 

 به بود كرديده مسكو از كه شلواري رها.كردند حركت به شروع رو پياده در و شدند خارج رستوران از
 پالتوي و بزرگي برگردان اسكي يقه با رنگ زرد بافتني بلوز و بلند ساق با ي قهوه چكمههاي و داشت پا

 خارج رستوران از كه وقتي.بود كرده تن داشت،بر كامل هماهنگي لباسش با كه رنگي ي قهوه
 با رها ظاهر.بود شده شروع آرام آرام برف ريزش دوباره.داد قرار سرش روي را پالتويش شدند،كاله

 كردن گرم بود،براي شده مخفي زيبايش دستكش در كه را دستش.بود كرده فرق كلي به سابق
 با و كشيد قرار كوچولو ماكسيم سر روي آرام ديگرش دست و داد قرار اش بيني صورتش،روي

 .كشيد پائين پسرك ي كهنه و پشمي كاله روي از را برف دانههاي ظريفش انگشتان

 به را او توجه مغازهها نور و رنگ ديگر.بودند آمد و رفت حال در مردم و باز هنوز رنگارنگ مغازههاي
 نور با حاال كه خيابانهايي در زيبايي همه اين از تفاوت بي بار اين نميكرد،بلكه جلب خود طرف

 خيابانها در برف به توجه بي كه مردم به و ميزد قدم بود،آرام شده ميزدند،روشن سو سو كه چراغهايي
 .دوخت ميكردند،ديده آمد و رفت

 از بيش اش بيني ميكرد احساس رها و بود شده لغزنده بسيار زمين.ميداد ادامه خود راه به همچنان رها
 رنگ تغيير حسابي اش بيني.نگريست مغازهها از يكي ويترين به جهت همين به و است كرده يخ اندازه
 جلوتر را ايش پالتو دار خزه كاله و گرفت اش بود،خنده كرده پيدا كه مضحكي ي قيافه از.بود داده
 كنيم؟ پيدا را خواهرت ميتوانيم شب موقع اين در ميكني فكر:گفت ماكسيم به و كشيد

 .ميكند جمع خيابانها از را بچهها نيم و يازده ساعت خانه يتيم بله،مأمور

 اوناهاش،اوناهش.كرد پاره را افكارش مكسيم صداي.شد خيره رو به رو به دوبأره و كشيد خفيفي اه رها
 .نيست واسيليا اون نه خانم،خودش،اما رها

 سراغ او از برويم.باشد خانه يتيم بچههاي از هم اين شايد خوب:نگريست او غمگين چشمان به رها
 ....شايد بگيريم را واسيليا

 .ميدانيد خودتان چه هر باشد
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 ي پاره كاله كوچك دختر.بود اميدوار خيلي رها اما ميداشت بر مايوسانه را قدمهايش كوچولو ماكسيم
 رها شدن نزديك با.بود زده بيرون رنگش سبز دستكش از اش سبابه انگشت و شصت و داشت سر بر
 كسي خانم:گفت گانه بچه صداي با و كشيد اش بيني به را دارند،دستش دادند پول قصد اينكه گمان به
 .ام كنيد،گرسنه ندارم،كمكم را

 كمك تو از ما كوچولو:گفت و گذشت دخترك دست كف و آورد در ي سكّه پالتويش جيب از رها
 .ميخواهيم

 كمكي؟ چه

 .كشيد اش بيني به را دستش دوباره و

 .ميگرديم خودت همقد بچه دختر يك دنبال ما

 .ميكند زندگي خونه يتيم توي واسيلياست،و اسمش:كرد قطع را حرفش ماكسيم

 داريد؟ كار چه واسيليا با:گفت و انداخت ماكسيم به سپس و رها به آلودي تعجب نگاه دختر

 .برادرش هم پسر آقا اين و هستم دوستش يعني ما،ما،من

 برادرش؟

 برادر گفتند خانه يتيم توي:گفت تعجب با و نگريست ماكسيم به كلمه اين گفتن از بعد كوچولو دختر
 .مرده واسيليا

 .خورد فرو را خود بغض و نشست ماكسيم ي كودكانه و معصوم چشمان در اشك قطرات

 .ببرم خود با را او خواهم مي.ميگردم خواهرم دنبال و نمردم من اما

 غذا و خوب ي خانه يك ميبرام،با ديگري شهر به را او:داد ادامه ميزند حرف خواب در كه كسي مانند و
 .گرم ي
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 راه نميتواند واسيليا اما:گفت و كشيد بود،آهي گرفته قرار ماكسيم سخنان تاثير تحت كه كوچك دختر
 ...سرما از.....اند شده بدتر پاهايش برود،يعني

 آماده؟ چه كوچولو واسيليا سر:پرسيد رها او جاي به و خورد يكه ماكسيم

 شماست،اما منتظر كه است وقت خيلي:انداخت ماكسيم به نظري دوباره و كرد مكثي دختر
 نداشت،اما حس پاهايش.نيامديد

 .ها پله آن از يكي روي از افتاد،يعني روز يك كه اين تا.كند گدايي بيايد اينجا به بود مجبور هم باز

 خيلي واسيل:داد ادامه و كرد اشاره بود شده متصل اصلي خيابان به پله تا چند با كه خياباني سمت به و
 ي همه چرك حاال و نشدند خوب سرما خطره به زخمهايش و نرفت دكتر چون اما.بود شده زخمي
 ديگر كه هست هم روز پنج حدود.دارد تب و است مريض كه است هفته دو حدود االن.گرفته را بدنش
 .بيايد نيست قادر

 قرار صورت روي را كوچكش دستهاي.افتاد زمين روي زانو با و آورد بيا طاقت نتوانست ديگر ماكسيم
 .كرد گريستن به شروع بلند صداي با و داد

 گريه عزيزم:كرد نجوا آرام و گذاشت او كمر دور را دستهايش و نشست زمين روي او كنار نيز رها
 .نگذار منتظرش اين از بيشتر.توست منتظر خواهرت.نكن

 .ميخواهم تو از را خواهرم خدا،من.ندارم را طاقتش من.توانم توانم،نمي نمي:گفت بلند صداي با ماكسيم

 .برويم خواهرت ديدن به زودتر شو،بايد پاشو،بلند.كرد ياري شدن بند در را او رها

 تو در تو و تاريك و باريك خيابانهاي به كم كم.شد روان دو آن همراه به هم كوچك دختر
 رها و ميرسيد گوش به كنار گوشه از سگها پارس صداي.برگرفت در را رها وجود ي همه ترس.رسيدند
 مردي.كشيد خفيفي جيغ رها.شد نمايان ديوار پشت از سايه.ميچرخاند ٔسو هر به را هراسانش چشمهاي

 قدم يك و فشرد محكم را كوچك دختر دست رها.بود ايستاده رويشان به رو كثيف و بلند موهاي با
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 كشيد را دخترك دست لحظه يك در و كشيد جيغي رها.زد زشتي لبخند پوش ژنده مرد.گذاشت عقب
 لرزاني صداي با زنان نفس نفس رها.ميدويد او دنبال به هم ماكسيم.كرد دويدن به شروع و

 .كنيد عجله بچهها بدويد:.ميگفت

 خم در اينكه تا.نگريست ميدويد پا گريز آهوي مثل وحشت از كه رها به زشتش صورت آن با مرد
 تا گذشت زانوهايش روي دست ميزد نفس نفس كه رها.شدند پنهان او ديد از بچهها و رها ي كوچه
 .كند تازه نفسي

 .باشيم مراقب اين از بيشتر بايد.هستند زياد اينجا وحشتناك آدمهاي گذشت،اين خطر بچهها اه

 رها و ميشد ديده فاصله آن از ساختمان.بودند شده نزديك خانه يتيم به.پذيرفتند را سخنش كودك دو
 بزرگ در آن با و ميزد خاكستري به حاال كه سفيد سيمانهاي با بلند بود ساختماني.بود ترسيده شدت به

 .نوا بي كودكان زندگي محل تا بود ارواح خانههاي شبيه مشكي،بيشتر

 آنها ماكسيم.نداشت چاره اما.لرزيد خود شود،بر وحشتناك ي خانه آن وارد كه بود مجبور كه آن از رها
 ورود ي اجازه وجه هيچ به داشت اطمينان شوند،چون وارد ديوار از تا كرد هدايت ساختمان پشت به را
 .نميدهند او به را آنجا به

 عقب قدم چند.بود بلند واقعاً نگريست،ديوار باال به رها.برد بلندي ديوار به نزديك را آنها ماكسيم
 .گذشت

 .ندارد امكان نميتونم،اصال من اوه،نه

 .باش توام،مطمئن با من نترس:كشيد جلو كمي را او ماكسيم

 .اصال نه:انداخت نظري ديوار به دوباره رها

 ؟.بروم اول من خانم،ميخواي كشيد،نترس را دستش كوچك دختر
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 به و كرد دراز را دستهايش و رفت باال بود گرفته دخترك كه قالبي از ماكسيم...او.كرد سكوت رها
 از بعد.رفت باال آرام و گرفت را ديوار باالخره لحظه چند از بعد و شتافت كمكش به رها.چسباند ديوار
 .ميترسيد حقيقتاً رها رفت،اما باال ماكسيم و رها كمك به هم او.رسيد دخترك به نوبت آن

 .بيفتي نميگذارم باش بگير،مطمئن مرا خانم،دست رها بيا:گفت و كرد دراز را دستش ماكسيم

 را چشمهايش و كرد دراز ماكسيم سوي به را دستش وحشت از رها.آمد ولگرد سگي پارس صداي
 .بست

 بچه پسر.بست را چشمهايش علت همين به ميرفت گيج سرش.رفت باال ديوار از زحمت هزار با باالخره
 .ترسيد هم باز رها پرديدند،اما پائين ديوار روي از دو هر بچه دختر و

 .نميتونم نه اه

 .ميگيريم را شما ما خانم رها بيا

 .نه

 چاره اما بكشد رفتن باال ديوار از به كارش كه نميكرد گمان وقت هيچ.لرزيد خود به وحشت از
 اش ناله و افتاد ديوار روي رسيد،از كه زمين نزديك بپرد،اما پائين ديوار از كرد سعي باالخره.نداشت

 .بود شد زخمي و خورد بود نزديكي آن كه درختي ي سوخته ي كنده به پايش.شد بلند

 و كرد بغض دوباره ماكسيم.بست پايش به و آورد در جيب از را سفيدش دستمال و گرفت را پايش رها
 .نميخواستم من...كرديم،من اذيت هم را شما خانم رها ببخشيد:گفت

 .افتاده نه نباش،اتفاقي ناراحت نه:گفت و زد غمگيني لبخند رها

 .كردند حركت ساختمان سمت به هم با و خواست بر جا از بود كه زحمتي هر به
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 تشابه اين و كرد مقايسه بود خوانده داستانها در كه پير جادوگران قصر با ذهنش در را ساختمان رها
 .افتاد اندامش بر لرز

 آنجا كسي نميĤمد،انگار صدائي هيچ.شدند ساختمان وارد صدا بي و آرام وانها كرد باز را پشتي در دختر
 .ميخورد چشم به نور كم مهتابي يك از ضعيفي نور بود،فقط تاريك كامال ساختمان.نبود

 تماس اثر بر كه پايشان صداي انعكاس.مينگريست اطراف به هراسان و بود شده همگام بچهها با رها
 جاي بر سه هر.آمد ي غريبه پاي صداي.بود پيچيده فضا ميرسيد،در گوش به ساختمان كف سنگ

 .نگريستند ميĤمد آنجا از صدا كه سمتي به و ايستادند

 تر نزديك و نزديك آنها به صدا.خزيدند آنجا به سه هر و كرد اشاره بچهها به و يافت تاريك گوشه رها
 .ميداشت بر قدم آرام دست در شمعي با كه ديدند را پشت خميده مرد قامت آنها و ميشد

 شمع نور زير زشتش چشمهاي كه قرمز ريش مرد پير.كرد همراهي اتاق در دم تا را او آنها نگاههاي
 .بست را در مينمود،آرام ترسناك

 در بگذارد،دوباره پا درون به اينكه بدون انداخت،اما اتاق داخل به نگاهي و برد نزديك را شمع مرد پير
 خارج ساختمان طرف آن از و داد ادامه خود راه به و بود،بست شده بلند آن گوشخراش صداي كه را

 .شد

 تر دور دور شمع نور.نشاند لب بر لبخندي بچهها آرامش براي رها.انداخت رها به نگاهي ماكسيم
 .است وقتش حاال:گفت ميشنيدند سختي به بچهها كه آرامي بسيار صداي با رها.شد

 .بياييد من دنبال آرام:گفت ماكسيم

 از كمرنگي نور.شد باز بلندي صداي با در.رفتند بود گشوده را آن مرد پير كه اتاقي طرف به سه هر
 خوابيده آن روي شخصي.نگريست تخت به رها.ميتابيد داشت قرار پنجره كنار كه تختي روي بيرون
 .بود
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 و كوچك صورت و نشست بچه دختر كنار بعد ي لحظه و شد نزديك تخت به اهسته قدمهاي با ماكسيم
 در شادي نور بعد ي لحظه و نگريست او به هراسان چشمان با دخترك.كرد بوسه غرق را او معصوم
 .نشست كوچكش لبهاي بر لبخندي و درخشيد اش گونه بيمار چشمان

 باور من مردي،اما تو گفتند مي.بودم تنها خيلي من،من.بودم منتظرت تويي؟چقدر ماكسيم اوه
 .گردي بر من پيش تر زود تو داشتم دوست من من.نميكردم

 شود؟اما رو به رو برادرش با چنين اين روزي هم او ميشد يعني.ميريخت اشك خودش حال به رها
 كه بينديشد معصوم طفل دو اين به فقط كرد سعي.است محال و نيافتني دست آرزويي اين كه ميدانست

 اشك همچنان روي پريده و احوال مريض دخترك.بود كرده خاطرشان آزرده اينچنين طبيعت دست
 را تو خواب شب هر من،من خوشگل واسيل،واسيلياي:بود كشيده آغوش در را برادرش و ميريخت
 انقدر چرا واسيليا.نميكني فراموشم تو كه دانستم مي.ميگردم بر پيشت كه ميدانستم شب هر.ميديدم
 .بودي تر زنده سر و شادابتر خيلي تو ميديدم كه خوابهايي ي؟تو شده پريده رنگ

 .كرد پاك را اشكهايش واسيليا

 مريض نبودي تو كه اين بخاطر من.هستم ميشوم،مطمئن خوب من برگشتي پيشم تو كه همين داداش
 .ميشوم روزها آن مثل دوباره آمدنت با با شدم،حاال

 تنهايي خاطر به گمان بي هم او.نگريست ميريخت اشك و بود نشسته ي گوشه كه ديگر دخترك به رها
 اين دارند،با مشترك وجه يك كسي بي و تنهايي در هم با آنها كه فهميد رها.ميگريست اش كسي بي و

 پتو ماكسيم.ميداد را اوموراتش كفاف عمر تمام براي پدرش ثروت و نداشت گدايي به نيز او كه تفاوت
 وحشت از و شد نزديك تخت به رها.بود پيچيده اتاق توي عفونت بوي زد كنار خواهرش پاي روي از را

 .كشيد گلو ته از خفيفي جيغ

 انگيزي رقت و وحشتناك كامال وضع با دخترك پاي.شود زمين نقش و بيهوش وحشت از بود نزديك
 .بودند گرفته فرا پاهايش سر تا سر بزرگي زخمهاي و بود آويزان زانوهايش از تقريبا



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  95 

 ميدانست رها)خدا،خدا،خدا.(آورد زبان بر را خدا نام اختيار بي و انداخت آسمان به نگاهي فقط ماكسيم
 )خدا،خدا.ميگذارد چه پسر دل در كه

 سخن او با كه شبهايي چه.افتاد خدا با خود استغاثههاي ياد به رها.زيبا چقدر.ميجست مدد خدا از او
 .ميگشود چشم او ياد با روزهايي چه و ميگذاشت هم روي چشم يادش با و ميراند

 را اتاق ضعيفي نور.شنيد خواهد را ماكسيم صداي اكنون هم و هست كناره در هميشه خدا ميدانست او
 .بود ايستاد سرشان پشت شمعي با قرمزي ريش مرد پير.نگريست خود سر پشت به رها.كرد روشن

 .ساخت پنهان رها پشت را خود كوچك دختر

 .كثيف ي زاده حروم:دويد او سمت به ماكسيم

 ،.انداختم گيرت خوب.فراري احمق ي تويي؟پسره ماكسيم

 يقه كرد دور بود كرده نزديك او صورت به كه را شمعي سرعت با و

 .گرفت را ماكسيم لباس

 تو از رو خواهرم ميكشمت،انتقام موقرمز،خودم ي زاده حروم كن ولم:ميداد فحش مرّتب ماكسيم
 .ميگيرم

 كشي؟ مي مرا تو:پيچيد اتاق در ي قهقهه صداي

 او بسوي دوباره مرد پير.شد پرت اتاق ي گوشه به پسرك.نواخت بچه پسر صورت به محكمي سيلي و
 چشم مرد پير به خشمگين چشمهاي با و داد قرار دو آن بين را خود سرعت به رها.برداشت خيز

 خود جاي است،بر اشراف و عيان خانوادههاي از او كه بود فهميده دختر ظاهر از كه مرد پير.دوخت
 .شد ميخكوب

 باشيد؟ كي هان،شما:زد زول رها صورت به و كرد تنگ را گستاخش و ريز هاي چشم
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 ...تو...تو.كني بلند دست معصوم بچههاي اين روي نداري حق تو:داد فرو را دهانش آب رها

 ميكني؟ مشخص تكليف من براي كه هستي كي تو

 .است زبورگ پطر سنّ مردان ثروتمندترين از يكي دختر اين

 .دراز زبان ميرسم هم را تو حساب:نگريست بود زده چمپاته تخت كنار كه دختركي طرف به مرد پير

 .نگريست رها سمت به دوباره و

 .ميبرام اينجا از را اينها من.نداري را حق اين تو

 تو؟

 .بدهي آزار را بچهها تو نميگذرم من،ديگر بله

 .برد يورش بچه پسر سمت به دوباره مرد پير

 آوردي؟ كلفت گردن من براي رفتي

 حق گويم نميشنوي؟مي نميشود،مگر حاليت حساب حرف تو:كرد حايل آندو ميان را خود دوباره رها
 .بزني را بچهها نداري

 .ميگذارم دستت كف هم را تو حساب نكن،وگرنه پررو،عصبانيام ي دختره

 ....هم من كردي ميكني،خيال جا بي تو:دوخت او به را خشمگينش چشمهاي رها

 صاحب من.كنيد دخالت ما شخصي كارهاي در نداريد حق شما ندارم،اما كاري شما به محترم،من خانم
 .هستم بچهها اين

 آن با كه پناه بي ي بچه دختر اين به.كن نگاه.واداري گدايي به را بچهها اين كه نداري را حق اين تو اما
 نداري؟ دل ات سينه در تو مگر.كن نگاه افتاده تخت روي اسفناك وضع
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 من.ميكرد جمع را حواسش بايد.است خودش لياقتي بي از اين:انداخت واسيليا سمت به نگاهي مرد پير
 .ندارم را كارها اين پول

 .ميكنم بستري بيمارستان در را او امروز من.نكنيد كاري باشد،شما

 .هستم آنها مالك من اما

 .انسانند اينها مالك؟اما

 ميفروشيد؟ چند را بچهها مالك آقاي:گفت حرص با و كرد جمع را لبهايش عصبانيت از و

 هستي؟ معامله اهل است،پس خوب:بست نقش مرد پير لبهاي روي بدتركيب و زشت لبخندي

 عقيق نگين نور بعد ي لحظه و كرد فرو بود آويخته گردنش روي كه ظريفي كيف در را دستش رها
 .كرد روشن را تاريك آورد،اتاق بيرون كيفش از او كه انگشتري

 را خود تكلّم قدرت و ميلرزيدند وضوح به دستهايش.رساند انگشتر به را خود عجله با موقرمز مرد پير
 لبخند همچنان و زد مي باشد،برق رسيده گوسفندي به كه گرگي مانند چشمهايش.بود داده دست از

 و گرفت دست در را آن و كرد دراز انگشتر سمت به را دستهايش.نميشد محو لبهايش روي از زشتش
 واسيليا و بچه دختر و بچه دختر و ماكسيم.نواخت آن روي داري صدا ي بوسه و كرد نزديك دهانش به
 :گفت آرام صداي با واسيليا.نگريستند صحنه اين به حيرت با

 .است گران خيلي اين اما

 .عزيزم تو قيمتي گران به نه:گفت و پاشيد او احوال مريض و پريده رنگ صورت به لبخندي رها

 رفت،واسيليا تخت سمت به رها.بود آماده بند زبانشان بچه دختر و ماكسيم.شكفت او لبهاي روي لبخند
 دارش زنگ صداي با و نميداشت بر انگشتر از چشم ي لحظه پيرمرد.گرفت بغل پيچيد،و پتو درون را

 .بگذره خوش:گفت
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 نظري آسمان آمدند،به بيرون ساختمان از وقتي.كرد ترك را اتاق بچهها با او به توجه بدون رها
 كند،به احساس خود بدن در لرزشي سرما خاطره به اينكه بدون او.ميزدند لبخند او به ستارهها.انداخت
 .شد خارج ورودي در از و داد ادامه راهش

 گوش به مست مردي ي مستانه ي نعره گاهي فقط و بودند شده خلوت و تاريك حسابي خيابانها
 .ميگذشت سرعت با ي تاريك،كالسكه و تنگ خيابان همان نزديكيهاي.ميرسيد

 كه رها و گشود را كالسكه عقب در بچه دختر.داشت نگاه ران كالسكه و كرد بلند دست ماكسيم
 لطفا محترم آقاي:گفت شده،بود پياده او به كمك براي كه ران كالسكه رفت،به مي باال پلهها از همچنان

 .برسانيد بيمارستان اولين به مرا

 ي لحظه و بست را كالسكه در و گفت سپرد،چشمي رها آغوش به را واسيليا ديگر بار كه ران كالسكه
 .آمدند در حركت به اسبها بعد

 بزرگي ساعت.رسيدند نميدانست را نامش رهاا كه بزرگي ميدان به تا ميرفتند پيش سرعت با اسبها
 نشان را دقيقه پنج و چهل و دوازده ها عقربه.انداخت ساعت به نظري رها.داشت قرار كليسا باالي

 .ميدادند

 بچه دختر معصوم صورت به را نگاهش دوباره.نداشت قطار رسيدن به رسيدن براي چنداني فرصت
 .چرخاند ماكسيم صورت به را نگاهش رها.بود رفته فرو عميقي خواب به كوچولو ي واسيليا.انداخت

 حد اين تا گاه بود،هيچ شده آشنا ماكسيم با كه مدت اين در رها.بود غرق خود افكار در همچنان او
 جايي تا كه كرد عهد خود با و سوخت برادر و خواهر اين حال به بود،دلش نديده غمگين را او چشمهاي

 .كند كمك آنها به است قادر كه

 رها كمك به ديگر بار ران كالسكه.شد متوقف بيمارستان روي به رو كالسكه كه بود افكار همين در
 .برد باال بيمارستان پلههاي از و كشيد آغوش در را دختر و شتافت
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 دكترها و خواباند دار چرخ تخت روي را واسيليا ران كالسكه مرد.شدند روان او دنبال هم بچهها و رها
 با بود،تقريبا نمايان صورتش از وضوح به نگراني كه دكتري بعد لحظه چند و گرفتند فرا را اطرافش
 .كنيد آماده جراحي عمل براي بالفاصله را او:گفت پرستار به رو بلند صداي

 .گريه زير زد و پوشاند را حرف،صورتش اين شنيدن با ماكسيم

 .دكتر دكتر،آقاي: دويد دكتر دنبال به رها.ميكرد گريه هم بچه دختر

 بر لبخندي بود،دكتر عجيب بچهها اين با دختري چنين همراهي.انداخت رها پاي تا سر به نگاهي دكتر
 بله؟:گفت و كشيد پشتش پر ريشهاي به دستي و آورد لب

 .بشوم آگاه دخترك اوضاع از ميخواستم:گفت و كرد مكثي رها

 داريد؟ او با نسبتي چه شما:انداخت عميقي نگاه دوباره دكتر

 .هستم آنها دوست دوست،من

 خيلي شما كوچولوي دوست:داد ديگري،جواب سال بود،بدون شده افزوده تعجبش بر حاال كه دكتر
 دو تا ميكرد،شايد سرايت بدنش اعضاي ديگر به است پايش در االن كه عفونتي اين آوردي،اگر شانس

 .رسيديد دادش به موقع به شما و كرده رحم او به خدا نميماند،اما دنيا اين در ديگر روز سه
 

 پايي هستيم مجبور او نجات براي كه نماند ناگفته اما:داد ادامه دكتر.نشست رها لبهاي بر محوي لبخند
 .نداريم اين جز ي چاره هيچ.كنيم قطع ران باالي كرده،از عفونت كه را

 وحشتناك پاا؟خيلي يك با كوچولو و معصوم واسيلياي.نداشت امكان اين.شد ميخكوب خود جاي بر رها
 .ميرسيد نذار به

 .داد خواهيم دست از را او صورت اين غير در نداريم اين جز ديگر ي چاره:كرد تاكيد ديگر بار دكتر
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 ظريف و زيبا صورت به دكتر.پوشاند را صورتش سيل چون اشك و شد بيدار رها گلوي در خفته بغض
 .رفت عمل اتاق سمت به و برگرداند روي سپس و نگريست رها

 پذير امكان برايش شده قطع پاهاي با واسيلييا تصوير.بود شده ميخكوب جايش بر همچنان رها
 .برگشت او طرف به و كرد پاك دست با را اشكهايش.شنيد خود سر پشت از را ماكسيم پاي صداي.نبود

 .ميكند حركت قطار ديگر دقيقه چند.ميمانيم اينجا ما.برويد خانم،شما

 او اما ميكرد حركت قطار ديگر دقيقه سه.انداخت بود،نظري شده آويخته ديوار به كه ساعتي به رها
 مهم:گفت و زد ميكرد،لبخندي كمك برادرش و واسيليا به بايد.برساند قطار به را خود نداشت تصميم
 .بياورند بيرون عمل اتاق از را كوچولو دوست تا بمانم ميكنم،بايد تهيه را فردا بليط.نيست

 ميكنند؟ عمل را خواهرم چه براي نگفت دكتر:پرسيد ماكسيم

 نگاه از ميگفت؟ماكسيم را حقيقت بايد آيا.بدهد شكسته دل برادر اين به بايد جوابي چه نميدانست راها
 .است پيش در ناگواري ي حادثه كه فهميد رها غمگين

 است؟ افتاده اتفاقي خانم

 او دنبال به ماكسيم.بپردازد را كوچك دختر شدن بستري پول تا رفت بيمارستان اطالعات سمت به رها
 .بود،نشست خوابيده پوش ژنده دختر كه نيمكتي روي و كرد برداخت را پول رها.شد روان

 چاره داشت،اما ترديد دادن پاسخ در رها.كرد تكرار را سوالش دوباره و ايستاد او روي به رو ماكسيم
 .ميگفت را حقيقت بايد.نداشت

 .دوخت رها به را منتظرش چشهاي ماكسيم

 تو ي كوچولو عزيز،خواهر دوست كن گوش:گشود هم از را خود محكم و كوچك لبهاي زحمت با رها
 .دارد رو پيش راه يك فقط ماندن زنده براي
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 اينكه براي دكترها سفانهٔمتا برود،يعني راه نيست قادر ديگر ما كوچك ي واسيليا.بگويم چطور دانم نمي
 ...نكن فراموش تو كنند،اما قطع را راستش پاي اينكه جز ندارند ي بماند،چاره زنده او

 اشك آيا.گرفت فرا را اش خسته چشمان اشك از ي هاله.نشنيد را رها ي جمله ادامه ديگر ماكسيم
 زندگي پا يك با عمر يك بايد كوچكش ميكرد؟خواهر دعوا را دردي ناليدن و كردن فغان و ريختن،اه

 بر اش سينه از عميق آهي.ها كوچه و خيابانها در آوارگي وجود با و احوال و اوضاع اين در هم آن.ميكرد
 كامال پدري اينكه با.نميگذاشت تنهايش خدا هم باز گمان بي.دوخت آسمان به را چشمانش و خواست

 و هميشه حال به تا او كه داشت باور و هست خدايي كه ميدانست هميشه داشت،اما دين بي و اعتقاد بي
 .است بده ياورش هميشه

 خواب همچنان انداخت،او يتيم دختر روي و دراورد را ديد،پالتويش خود افكار در غرق را او كه رها
 .نميكرد پيدا راه خواب لحظه حتي ماكسيم و رها چشمان به بود،اما

. شد خارج آنجا از چرخدار تخت روي را كوچك دختر و شد باز عمل اتاق در كه بعد ساعت سه حدود
 خواهرش ي چهره به حسرت با و دويد او سمت به ماكسيم و نگريست او رنگ مهتابي صورت به رها

 .شد جاري صورتش از اشك و نگريست

 را رها كه دكتر.ميكرد تشكر زحماتش خاطره به دكتر از بايد.رفت او سمت به و ديد را معالج دكتر رها
 از واقعاً دكتر آقاي:گرفت قرار او روي به رو لبخندي با و برداشت او سوي به قدم بود،چند ديده

 مديون هميشه براي كنيد باور كنم،اما تشكر شما از ي وسيله چه به دانم گذارم،نمي سپاس شما زحمات
 .هستم شما

 من.نيست تشكر به خانم،نيازي ميكنم خواهش:كشيد خود پشت پر ريشهاي به دستي ديگر بار دكتر
 .دارم پرسش يك فقط.دادم انجام را وظيفهام
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 دو تا كوچك دختر اين:گفت قبلي آرامش همان با دكتر شنيد،اما خواهد را بدي خبر كرد احساس رها
 خيابان و كوچه ي آواره كه پيداست آنها ظاهر از اما چه؟ببخشيد آن از بعد.است بستري ديگر ي هفته

 .آورد خواهد در پا از را او و است مهلكي سم بيرون سرد هواي احوال مريض دختر اين براي.هستند

 .شد نخواهند خيابان ي آواره نباشيد،آنها نگران شما دكتر آقاي:گفت و آورد لب بر مليحي لبخند رها

 دكتر.بودند،رفت برده را واسيليا كه اتاقي سمت به جمله اين گفتن با و

 .مينگريست جوان دختر شدن دور و بود ايستاده همچنان

 

******************************** 

 حالتي با واسيليا.گشود هم از را چشمهايش.رسيد رها گوش به زمزمه چون صدائي.بود تابيده اتاق به نور
 .ميكرد طلب آب بيهوش نيمه

 ليوان پرستار موافقت از بعد.بدهد آب او به تا خواست اجازه پرستار از و كرد ترك را اتاق بالفاصله رها
 روي و بود خوابيده پوش ژنده دختر كناري تخت روي.نشست تختش كنار.برد او براي و برداشت آبي

 .بود رفته خواب به ماكسيم هم كناري صندلي

 لب و گشود را اش چهره رنگي بي لبخند.ديد خود سر باالي را رها و گشود هم از را چشمهايش واسيليا
 خواب توي ديشب را شما.هستيد فرشته شما خانم:گشود هم از را اش شده خشك و رنگ سفيد هاي
 .ايد آماده ها آسمان از و هستيد فرشته شما كه ميدانم من.داشتيد بال تا دو شما.ديدم

 انجام كاري بچهها اين براي بود قادر او آيا.شد بود،خشنود آورده زبان بر او كه جمالتي از رها
 نداشته كسالتي اميدوارم:نوشت ساوس اوسكار به ي نامه بالفاصله.گرفت تصميمي لحظه يك دهد؟براي

 نگران من رفتن خبر بي از شما ي همه شايد.گفت را گفتنيها بايد اما.كنم شروع كجا از نميدانم.باشيد
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 براي دارم دوست نپرسيد،چون را مقصدم همينطور و علت و دليل من از باشيد،اما كرده تعجب و شده
 .كنم زندگي تنها مدتي

 و داشتم سراغ شما در هميشه كه ي دوستي نوع شما،حس انتخاب علت شايد.دارم خواهشي شما از اما
 بر من.كنم شروع كجا از دانم نمي.ميكرد،باشد پدرتان،صحبت و شما بارز خصوصيات اين از پدرم غالبا

 رفته دنبالشان خواسته نا و شده ميĤياند،آشنا شما پيش نامه اين با كه كودكي سه اين با اتفاق حسب
 است،زيرا ممكن غير و سخت برايم آنها ترك اكنون هم اما و ديدم را آنها كه بود خدا خواست شايد.ام

 شما از فقط.هستم تنها خودم چند هر.كنم رها حامي بي و تنها رحم بي ي زمانه اين در را آنها نميتوانم
 گذاشت،اما خواهم برايشان كافي مقدار به كرد،پول خواهم تامين را آنها زندگي من.دارم خواهشي
 به كمك توانايي نيز من و دارند كمك به نياز آنها.بگذارم تنها پول اين با شهر اين در را آنها ميترسم

 مناسب كاري سر را ماكسيم و كنيد كمك آنها به ميكنم خواهش.ندارم اين از بيش را آنها
 مراقبت آنها از من خود خوبي به هستم مطمئن چند كنيد،هر مراقبت خوب آنها از دارم دوست.بفرستيد
 .كرد خواهيد

 .كودكيتان دوران دوست

 .كياني رها

 را چشمهايش و بود شده بيدار خواب از ماكسيم.انداخت بچهها به نظري دوباره و كرد تا را نامه رها
 .ميماليد

 تخت كنار و شد بلند جايش از و زد لبخند هم ماكسيم.زد لبخند و نگريست اش گانه بچه صورت به رها
 .رفت خواهرش

 را اش كودكانه صورت و گرفت را خواهرش گرم دستهاي ماكسيم.گشود هم از را چشمهايش واسيليا
 .نميرويد بليط ي تهيه براي خانم:پرسيد و انداخت رها به نظري دوباره و بوسيد
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 .ميروم خورد را اش صبحانه واسيل وقتي چرا

 داد پاالشكاست،پول اسمش ميدانست حاال كه دخترك به رها.چيد ميز روي را واسيليا ي صبحانه پرستار
 پاهاي درد.كردند تمام را صبحانه كه بود نه ساعت حدود.كند تهيه صبحانه نفرشان سه هر براي تا

 .كرد تزريق او به مسكني آمپول نيز او و زد صدا را پرستار پاالشكا.بود بريده را امانش دوباره واسيليا

 در.كرد ترك را بيمارستان بليط خريد قصد به هم رها.رفت فرو خواب به واسيليا دوباره بعد دقايقي
 نزديكي تا نگرانش نگاه با را او چنان ماكسيم.ميانديشيد ماكسيم نگران نگاه به مسير طول تمام

 .نشست رها اندام بر سردي لرز كه كرد همراهي بيمارستان

 ميان از را خود بود كه زحمتي هر به رها.بودند كرده تجمع زيادي نسبتا جمعيت قطار ايستگاه در
 به قطار حركت ساعت تا.كرد تهيه شب دوازده ساعت براي بليطي و رساند فروشي بليط باجه به جمعيت
 .داشت را مسكو در خريد فرصت رها و بود وقت خيلي تامبوف سمت

 آراسته بسيار ظاهري با را بچهها ميخواست دلش.رفت پيش مسكو خريد مركز سمت به پياده پاي با
 خريداري مناسبي كفش و لباس آنها از يك هر براي گرفت تصميم خاطر همين بفرستد،به اوسكار نزد
 ميكند باور هم او حاال خوب:گفت دل در و خريد چرم ي چكمه جفت يك ماكسيم براي همه از قبل.كند
 .است پولداري پسر كه

 فروشگاه در سني هر مناسب لباس.شد بزرگي كامال فروشگاه وارد رضايت با.خنديد خود فكر اين به و
 .ميخورد چشم به

 كفش با همراه بود شده تزئين خزه با ساقش باالي كه كوتاه ساق ي قهوه چرم ي چكمه جفت يك رها
 و بود پوشانده را كمرش پشت كه بزرگي پاپيون با صورتي لباس و شبانه ضيافتهاي براي صورتي ظريف

 كمربند با رنگ ي قهوه كن گرم پيرهن يك و زرد و صورتي پارهاي با رنگ همان به كالهي و دستكش
 لباس دست چند و دارش خزه كاله و آن از تر رنگ پر شنلي و رنگ همان به كالهي و باريك بسيار
 و رنگها با را نيازش مورد وسايل و لباسها اين تمام نيز كوچولو پاالشكاي براي و واسيليا براي ديگر
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 شلواري و كت و سفيد و آبي،سبز رنگهاي به شلوار و بلوز دست سه هم ماكسيم براي و متفاوت ظاهري
 .خريد گرم بسيار پشمي كاپشن و ي قهوه رنگ به

 .ميرسيد نظر به تكميل تقريبا چيز همه

 و بودند نخورده ناهار هنوز پاالشكا و ماكسيم.بازگشت بيمارستان به كه بود نيم و يك حدود ساعت
 .بودند رها منتظر

 به تعجب با بچهها بيمارستان به ورود محض به.بود كرده تهيه گرمي ي غذا برايشان بيرون از هم رها
 آورده است بيمارستان نگهبان بود مشخص ظاهرش از كه مرد يك همراه به رها كه جعبههايي

 .نپرسيدند چيزي بود،نگريستند،اما

 با همراه و كرد پاك را اش پيشاني روي نشسته سرد عرق نهادند،رها اتاق ي گوشه را جعبهها تمام وقتي
 است؟ انگيز بر تعجب خوب،قيافهام:پرسيد محوي لبخند

 .انگيخته بر را ما تعجب جعبهها اين نه:گفت و نگريست جعبهها به پاالشكا

 .بپسنديد مرا ي ٔسليقه اميدوارم:گفت و زد لبخندي دوباره رها

 تا كشيد باال را خود كمي واسيليا و نگريستند جعبهها به گشاده كامال چشمهايي با پاالشكا و ماكسيم
 .ببيند را جعبهها خوب

 به سرعت به او و كرد اعالم را خود رضايت لبخندي با رها.انداخت رها به گر پرسش نگاهي پاالشكا
 .گشود را آنها يكي يكي و رفت جعبهها سمت

 آرام او.انداخت واسيليا به نظري رها.مينگريستند شده باز جعبههاي به بهت با همچنان واسيليا و ماكسيم
 .ميريخت اشك آرام
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 واسيل؟باور افتاده اتفاقي:پرسيد و گرفت دست در را الغرش و كوچك دستهاي و رفت او سمت به رها
 .داشتم را كردنت خوشحال قصد كن

 اتاق در اش گريه صداي بار اين كه تفاوت اين گريه،با زير زد دوباره و لرزيد دخترك ي چانه
 بود نشسته جعبهها كنار زمين روي كه همانطور پاالشكا.ميريخت اشك صدا بي هم ماكسيم.پيچيد
 .ميكنند گريه مدام و اند گرفته ايد،ماتم رفته بيرون كه صبح از تا دو خانم،اين:گفت

 .شد پاهايش متوجه شما رفتن از بعد صبح واسيل:داد ادامه تري آرام لحن با و

 سخن دلجويانه لحني با كرد سعي و فشرد بيشتر را دستش رها.شد بلند ديگر بار واسيليا ي گريه صداي
 واسيل:ميخواست،گفت بر چه ته از انگار كه آرامي صداي با.بود بسته هم را او گلوي راه بغض بگويد،اما

 تو كه بوده خدا داني؟خواست مي.كرد فرار نميشود هم تقدير از و بوده تو تقدير نكن،اين عزيزم،گريه
 .نكن ناشكري باشي،پس ما پيش االن

 همه چرا آخر:گفت زحمت بود،به بريده را امانش گريه هق هق كه همچنان اش بچگانه لحن با واسيليا
 هستم؟ بدي آدم من بيايد؟مگر برادرم و من سر بايد بدبختيها

 اش زندگي ي درباره كسي با نداشت دوست آنكه با رها.شد نزديك خواهرش تخت به هم ماكسيم
 به را رويش علت همين ميگفت،به چيزي بچهها خاطره تسلي براي نبود،بايد ي چاره بگويد،اما سخن
 .ببيند را پنجره بيرون فضاي ميتوانست سختي به.زد حلقه چشمهايش در اشك.چرخاند پنجره سمت

 برادري تو كه نكن،همين شكري نا واسيل: گشود هم از را فرمش خوش و كوچك لبهاي بسيار زحمت با
 را كس هيچ رحم بي دنياي اين در كه بگويم؟من چه من پس.است غنيمت داري ماكسيم مثل دلسوز
 اشكهايم براي و بگيرم كمك او از نگرانيهايم در تا نيست كسي.كند حمايتم خطرات برابر در كه ندارم
 .بودم تو مثل هم من كاش.توست عاشق كه داري برادري تو اما.بريزد اشك
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 مثل نيز رها نميكردند تصور اصال آنها.مينگريستند رها به كودك سه هر و بود شده قطع گريه صداي
 .گشت بر بچهها سوي به و كرد پاك را چشمهايش سفيدش دستمال با رها.باشد نداشته را كسي آنها

 سكوت و كردند درك را رها شرايط هم آنها.بيانديشد اين از بيش موضوع اين به نداشت دوست
 .برگزيدند

 هم خواب در حتي و نداشت لباس همه اين عمرش تمام در هيچگاه.رفت جعبهها سمت به ماكسيم
 هيجان با.نميشناخت را هم خودش لباسها آن در شايد.بپوشد لباس اشراف و عيان مثل روزي نميديد
 و آورد باال را آنها هيجان با و گرفت دست در را چرمش كفشهاي و رفت لباسها سمت به خاصي
 .هستم واقعي پرنس يك ديگر چرم،من كفشهاي واسيل اوه:گفت

 .ميرقصيد آن با و بود گرفته خود جلوي را رنگش آبي لباس پاالشكا.آورد لب بر نمكني لبخند واسيليا

 داخل به هيجان با واسيليا.برد تخت كنار به و برداشت را خواهرش رنگ صورتي لباس ي جعبه ماكسيم
 خنديد دل ته از بار اين بود،واسيليا جعبه داخل هم كمرنگي صورتي حرير دستمال نگريست،حتي جعبه

 .گذاشت پايش روي و برداشت را لباس و كرد دراز را دستهايش و

 و داشت بر را لباس كاله ماكسيم.ميماند قو پر به و ميرسيد نظر به لطيف و نرم بسيار ش نظر به لباس
 .ميخنديدند چشمهايش حتي دخترك صورت تمام.گذاشت خواهرش سر روي

 .بود خشنود دل اعماق از رها

 آنها ي همه.گفت سخن آنها با تصميمش مورد در و داد ماكسيم به را نامه رها كه بود عصر حدود
 رها سخنان.بود پا به غوغايي دلشان در ميدادند،اما گوش رها سخنان به آرامش با و بودند كرده سكوت
 .ميماند يأرو و خواب به بيشتر

 تميز ي خانه و گرم ي شومينه سقف،كنار يك زير هم با خانه يك در و ميرفتند زبورگ پطر سنّ به آنها
 .ميشد مشغول ابرومند كاري به ماكسيم و ميكردند زندگي
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 حقيقت حرفهايش تمام هم باز آيا.بود نگفته دروغ آنها به هيچگاه رها اما بود باور قبل غير اين
 و ماكسيم براي را اتاقي هتل در رها.بود شبيه واقعيت به چيز همه انداخت نامه به نگاهي داشت؟ماكسيم

 .باشند داشته پناهي سر است،آنها بستري بيمارستان در واسيلييا كه مدتي تا كه كرد كرايه پاالشكا

 و پاالشكا و او تصوير كه كرد سعي و بوسيد را واسيليا گرم گونههاي رها كه بود يازده ساعت حدود
 .بسپارد خاطر را،به بودند ايستاده رويش به رو قيمت گران و تميز لباسهاي با اكنون كه را ماكسيم

 و بود شده راحت جهت هر از اوسكار،خيالش از خواستن كمك با.نبود اين جز ي چاره و ميرفت بايد
 .كرد ترك را بيمارستان ماكسيم و پاالشكا با همراه.كند آورده بر را پدرش آرزوي تا ميرفت بايد حاال

 آنها قطار ممتد سوت صدات.ميداد دلداري آنها به رها و ميريختند اشك كودك دو هر قطار ايستگاه در
 .رفت باال پلهها از قطار متصدي كمك به و كرد را خداحافظيها آخرين بچهها با.آورد خود به را

 صندلي شماره بدنبال آرامش با جهت همين بود،به داده تحويل بار نگهداري مكان به قبال را وسايلش
 .رفت پنجره كنار به.يافت را صندلياش باالخره تا پرداخت جو و جست به ي دقيقه چند.گشت خود

 براي دو هر.ميداد دلداري را او مكسيم و ميريخت اشك كوچولو پاالشكا.بود آماده در حركت به قطار
 آنها وقتي.داد تكان دست شده،برايشان پنهان ديدشان از آنها كه زماني تا رها دادند،و تكان دست رها
 .نشست خود صندلي شدند،روي پنهان نظرش از

 و باز را خود آنها،كيف به توجه بي رها.بودند نشسته جوان پسر دو رويش به رو و جوان دختري كنارش
 از و ميكار صحبت پسرها از يكي با كناري دوخت.كرد سرگرم آن محتويات به رفتن ور به را خودش
 نامزدش ي گونه طنز سخنان به ٔوقفه بي جوان دختر.هستند نامزد كه بود معلوم گفتههايشان مضمون
 ي قفسه عميق آهي و نگريست آنها به بار حسرت چشماني با رها.بود خوش سر خيلي ظاهراً و ميخنديد

 جوان پسر سمت به داشت،توجهش بر مست سر جوان دو آن از چشم وقتي.برد پائين و باال را اش سينه
 .شد بود،جلب نشسته رويش به رو كه ديگري
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 احساس او ي خيره نگاه از رها.نميداشت بر او از چشم و نميزد پلك هم لحظه يك حتي جوان پسر
 .بينديشد داشت رو پيش در كه اتفاقاتي به كرد سعي و بست را چشمهايش سبب همين به كرد اشمئزاز

 قرمزي بود،سيب نشسته مجاور صندلي روي كه گشود،دختري هم از را چشمهايش ماليم صدائي با
 .گرفت را سيب تشكر از بعد و آورد لب بر لبخندي رها.كرد تعارف او به و بود كنده پوست

 هستيد؟ تامبوف عازم هم شما:پرسيد ي شكننده و ظريف صداي با جوان دختر

 .بله

 .نكراسوف آلكسي نامزدم هم اين و هستم سمرتين روسي من

 .خوشوقتم آشنايتان از

 

 كنيد؟ مي سفر هميشه شما -

 :گفت باالخره اما بود، مردد دادن جواب در. كرد كوتاهي مكث رها

 .بله غالباً -

 رويد؟ مي تامبوف له اقوامتان ديدن براي شما اما كنم، مي سؤال قدر اين كه ببخشيد -

 پسر ثابت نگاههاي از فرار براي خوبي موقعيت اين اما بدهد، ادامه بحث به اين از بيش نبود مايل رها
 :داد جواب و چرخيد دختر طرف به خاطر همين به بود، رويي روبه

 .است استاوروپول من مقصد. خير -

 :گفت هيجان با و گرفت خود به خنداني حالت روسي چشمهاي

 ...دوشيزه! جالب چه. الكسي آه -
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 :آورد لب بر لبخندي رها خاطر همين به نياورد، ياد به را نامش كرد فكر چه هر اما

 .هستم كياني رها من. كنم معرفي را خودم كردم فراموش. ببخشيد -

 :گفت و گرفت را حرفش دنبال روسي

 مقيم الكسي خانواده. است استاروروپول هم ما اصلي مقصد زيرا دارد، تعجب جاي اين كياني دوشيزه -
 ماه يك از بيشتر آخر. كند آشنا اش خانواده با و ببرد آنجا به مرا دارد قصد الكسي و هستند شهر اين
 .نگذشته ما نامزدي از

 .شويد خوشبخت هم كنار در اميدوارم -

 .باشد روسي نامتان كنم نمي فكر. داريد عجيبي اسم شما -

 :گفت جوابش در و نگريست الكسي به بار اين رها

 .بوده ايراني پدرم چون. است ايراني من اسم. زديد حدس درست. بله -

 چون خوبي همسفر چون حال هر به. ام خوانده ايراني كتاب چند حال به تا. هاست افسانه كشور ايران -
 .خوشحالم بسيار ايم كرده پيدا شما

 حاال و بود يافته خوبي همصحبتهاي. كرد نمي حس را آن گذشت رها و شد مي سپري سرعت به زمان
 و خونگرم دختر حقيقتاً سمرتين روسي روسي.داد نمي اهميت رويي روبه جوان خيره نگاههاي به ديگر

 .برد مي لذت او همصحبتي از رها و بود اي داشتني دوست

 الكسي با آشنائيش چگونگي از روسي. پيمودند مي بايد را زيادي مسافت و بود تاريك هنوز آسمان
 روشن با. نگريست مي آنها به صميمانه لبخندي با هم نكراسوف الكسي و كرد مي تعريف رها براي
 رستوران به صبحانه صرف براي نفر سه هر و كرد صبحانه خوردن به دعوت را آنها الكسي هوا، شدن
 در. شد مي احساس نيز قطار محكم هاي شيشه پشت از سرما حتي و بود شده سردتر هوا. رفتند قطار
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 و ريخت شكر و برداشت را قاشق رها. داد سفارش قهوه فنجان سه الكسي. چسبيد مي داغ قهوه هوا اين
 :گفت

 .است نعمتي هم داغ قهوه هوا، اين در -

 :گفت و نوشيد را فنجان داخل قهوه از اي جرعه الكسي

 .است گرم سال بيشتر در تقريباً هوا ايران در ام، شنيده كه طور اين -

 :داد ادامه الكسي. كرد اكتفا لبخندي به رها

 رويد؟ مي كسي چه ديدن به استاوروپول در نگفتيد -

 :گفت مي چيزي بايد باالخره اما ماند، مردد كمي سؤال اين به جواب در رها

 .بروم ايران به استاوروپول به رسيدن از بعد دارم قصد من كه است اين واقعيت -

 :پرسيد زد مي موج آن در تعجب كه لحني با الكسي

 تنها؟ و تك -

 .كنم برآورده را پدرم آرزوي بتوانم تا كنم طي را مسير اين تنها بايد متأسفانه. بله -

 :پرسيد كه بود روسي بار اين

 كنند؟ نمي همراهي طوالني مسير اين در را تو ات خانواده چرا -

 در خواست نمي دلش. ساخت ابري را چشمهايش آسمان و فشرد را رها گلوي و شد بيدار خفته بغض
 به وادرا را او زد مي موج جوان زوج اين چشمهاي در كه صداقتي اما كند، صحبت اش خانواده مورد
 :كرد گفتن سخن

 .دادم دست از داد رخ سونتار حوالي در كه امسال بهمن سانحه در را ام خانواده اعضاي تمام من -
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 كه رها گونه مخمل و لطيف هاي دست روي را گرمش دست. برخاست روسي دل اعماق از عميق آهي
 :گفت او از دلجويي براي و گذاشت داشت قرار ميز روي

 .نداشتم را تلخت خاطرات يادآوري قصد. متأسفم -

 و برخاست جا از بود، شده غمگين بسيار حاكم جو از كه نكراسوف الكسي. كرد غمگين تبسمي رها
 :گفت خنده با جو تغيير براي

 هستيد؟ موافق سرد بستني يك با! خانمها خوب -

 :گفتند يكصدا و نگريستند الكسي به بود شده باز كامالً تعجب از كه چشمهايي با دختر دو هر

 بستني؟ چي؟ -

 :داد جواب بدهد، فرو خودرا خنده داشت سعي كه اكسي

 .بستني. بله -

 و زد او بازوي به روسي اما آورد، لب بر نمايي دندان لبخند بود، برده پي الكسي شوخ لحن به كه رها
 :گفت

 داري؟ مي بر دست ديگران انداختن دست از كي تو! پوك كله اي -

 :گفت و گرفت خود به دلخوري حالت و كشيد هم در را ابروهايش و گرفت را دستش الكسي

 دارد؟ عيبي مگر. كنيم مسخره را دنيا ما هم بار يك بگذار شويم؟ دنيا مسخره بايد ما هميشه چرا -

 :كرد جمع كمي را لبش و داد قرار اش چانه زير را دستش روسي

 سال صد بودي بداخم مردهاي آن از اگر باش مطمئن. شدم اخالقت همين عاشق هم ديوانه من -
 .كردم نمي انتخابت
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 :گفت و زد چشمكي الكسي

 .داشتند مرا با ازدواج آرزوي مسكو دخترهاي تمام -

 !بدجنس -

 .نگريست بود رفته فرو فكر در كه رها به و گفت را اين روسي

 مي چشم به بسيار هاي خانه دور چندان نه اي فاصله از و نداشتند فاصله تامبوف شهر با بيشتر ربع يك
 ممتد سوت صداي. برخاستند او از تبعيت به هم جوان مرد و زن و برخاست صندلي روي از رها. خورد
 داشت سعي كسي هر و بودند افتاده تقال به مسافران. شوند مي نزديك مقصد به كه داد مي نشان قطار
 تا كرد كمك روسي به الكسي. شود پياده قطار از بالفاصله و كند جور و جمع را وسايلش سرعت به

 .كند تن بر را باالپوشش

 كه كرد پيشنهاد الكسي. اند رسيده مقصد به كه فهماند مسافران به آن سنگين ترمز و قطار سوت صداي
 .باشد بليط خريد كار اولين

 اشتياق با روسي. داشتند وقت ساعت هفت حدود آنها و شد تهيه ظهر از بعد يك ساعت براي بليط
 :گفت و ماليد هم به را دستهايش

 است؟ چطور خريد و شهر در گردش يك با شما نظر خوب -

 :زد فرياد تقريباً زنگداري صداي با روسي. كردند سكوت رها و الكسي

 مركز برويم هم با بيا كنم مي خواهش. ايم نكرده تهيه هم اي هديه تو خانواده براي حتي ما! الكسي -
 .شهر خريد

 بگذاريم؟ كجا را وسايلمان آخر -
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 مي نزديك هدف به را خودش كه روسي. بود ساكت همچنان رها. نگريست رها به جمله اين گفتن با و
 :گفت ديد،

 .نيست مشكلي. دهيم تحويل اشياء نگهداري قسمت به توانيم مي خوب -

 مي شنيده سختي به كه آرامي بسيار صداي با و نشست ها صندلي از يكي روي و رفت عقب قدم چند رها
 :گفت شد

 .باشد راحت خيالتان. مانم مي شما وسايل كنار من -

 :گفت و گرفت دست در را رها دست و گذاشت جلو قدمي روسي

 العاده فوق دختر كه ام گفته هم السكي به. كنم استفاده تو سليقه از دارم قصد من. ندارد امكان اين -
 بايد! رها كنم مي خواهش. ام فهميده پوشيدنت لباس طرز از را موضوع اين. هستي اي سليقه خوش
 .بيايي ما همراه! حتما

 اما برد، مي لذت خوشبخت جوان زوج آن با شدن همگام از. ماند مردد روسي دعوت پذيرش در رها
 براي روسي. بود پوشانده را اش گونه رويا صورت غمي موج و خواند مي غمگين آواز دلش مرغ هنوز
 :گفت داري بغض صداي با دوم بار

 .روم نمي هم من نيايي اگر اصالً. كنم مي خواهش -

 :گفت و داد سر اي قهقهه الكسي

 گريه صداي با روسي تا كنم مي خواهش كياني دوشيزه. كنم گز را خيابانها تنهايي من بفرماييد پس -
 .بپذيريد را او دعوت نكرده، مردم مضحكه را ما اش

 :گفت و كرد بلند صندلي روي از را او و كشيد را دستش روسي. افتاد خنده به الكسي شوخ لحن از رها

 .كردي قبول! جون آخ -
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 10 فصل

 نكراسوف الكسي. كرد باز را زردرنگش چتر رها. كرد مي نمناك را زمين روي خفته برفهاي باران نم نم
 و خودش سر باالي و كرد باز بود، آورده در چمدانش داخل از راه ابتداي كه را رنگي مشكي چتر هم

 گل هاي چكمه به رها. آمد مي بيرون دهانش از بخار و كرد مي صحبت مرتب روسي. گرفت روسي
 و خيال بي روسي اما نبود، بخش لذت برايش اصالً هوايي چنين در روي پياده. انداخت نظري آلودش

 را خوشحاليش موجبات چيزي كوچكترين و نگريست مي ها مغازه گرفته بخار ويترينهاي به مست سر
 .كرد مي فراهم

 و نمود مي اش واقعي سن از كمتر خيلي دختر ايت ظاهرا. نگريست روسي گلگون صورت به رها
 بار رها. كرد مي برابر چند را زيباييش حركات، همين و بود او ذاتي سالمت ي نشانه شادابش حركات
 با طاليي، مو و بلند قد جوان اين. نگريست الكسي به و برداشت روسي صورت روي از را نگاهش ديگر

 مي نامزدش به فرواني عشق با داشت، روسي چشمهاي به زيادي شباهت كه رنگ پر آبي چشمهاي
 رها "باشيد مواظب" زد، مي فرياد كه مردي صداي. بود تقدير قابل واقعاً عشق اين رها براي. نگريست

 تقريباً و كشيد فروشي لباس مغازه سمت به را روسي سرعت به الكسي. ساخت غافل افكارش از را
 :كشيد فرياد

 .باشيد خود سر پشت مواظب خانم رها -

 

 :رسيد گوشش به روسي صداي و

 .كن كمكش الكسي ايستاده؟ ها ماتمزده مثل چرا خدايا، -

 سرش پشت بودند، كرده رم اسبهايش كه اي كالسكه. يافت باز را خود فكري تعادل اي لحظه براي رها
 زد، مي فرياد مرتب مرد و بود شده نزديك او به كامالٌ كالسكه. گريخت مي بايد او و داشت قرار
 ".كنيد فرار كنار، برويد"
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 مردم. خورد زمين بشدت او كه گذشت كنارش از سرعتي چنان با كالسكه. كشيد كنار را خود رها
. بود خوب حالش اما بود، افتاده دوران به سرش. كرد باز را چشمهايش آرام رها. شدند جمع اطرافش
 .بود دوخته ديده او به زده وحشت چشمهاي با روسي

 است؟ خوب حالت! رها اوه-

 را سرش الكسي. كند كمك شدن بلند در او به تا كرد دراز را دستش روسي. آورد لب بر لبخندي رها
 :گفت و داد تكان تأسف

 دو روسي. زد نمكيني لبخند رها. كرد رحم واقعاً خدا. بود اي دهنده تكان و وحشتناك واقعاً صحنه-
 :گفت و گذاشت صورتش روي را دستش

 .شوند پاك ها لكه اين اميدوارم آمده؟ قشنگت لباسهاي سر باليي چه! من خداي اوه-

 داد تكان ديگر بار را سرش تأسف با الكسي. بود شده گلي لباسش تمام. نگريست خود سرتاپاي به رها
 :گفت و

 .كرديم مي اصرار شما به آمدن براي نبايد. خانم رها متأسفم-

 :داد جواب و نگريست الكسي به رها

 .افتاد مي حال هر به اتفاق اين. نيستيد مقصر شما. نكراسوف آقاي نه-

 :گفت عذرخواهانه لحني با و گزيد دندانهايش بين را زيرينش لب الكسي

 قطار ايستگاه به بايد ايد نخورده سرما تا فقط گذشت، خير به باالخره بوديم، ما مقصر حال هر به-
 .برگرديم

 رها تا كنيد عجله پس" گفتن با را خود موافقت هم روسي. نگريست روسي به حرف، اين گفتن از بعد و
 .كرد اعالم "است نخورده سرما
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 به. داشت قرار كوچكي و دنج هتل ايستگاه نزديكي در. افتادند راه به آهن راه ايستگاه سوي به سه هر
 اكنون. كرد عوض را لباسش گرم، آب حمام گرفتن از بعد رها و رفتند آنجا به همه الكسي، پيشنهاد
 بيشتر ساعت يك حدود اما داشت، را پيمايي راه توانايي ديگر بار بدنش و بود شده گرمش ديگر

 قطار. داد سفارش را نظرش مورد غذاي كس هر. رفتند هتل كوچك رستوران به پس نداشتند، فرصت
 ترك را هتل شام، صرف از پس بالفاصله خاطر همين به كرد، مي حركت ديگر ساعت نيم از كمتر
 .كردند

 قبلي قطار در كه ترتيبي همان به روسي و الكسي و رها. كرد حركت استاوروپول مقصد به بموقع قطار
 خواره شير كودك كه الغري و پريده رنگ جوان زن بار اين كه تفاوت اين با گرفتند قرار بودند، نشسته

 باز بود خريده تامبوف از كه را شكالتي جعبه الكسي. بود نشسته رها روي به رو داشت، آغوش در را اي
 سفر از پدرش كه شكالتهايي ياد به و گذاشت دهان در و برداشت شكالتي رها. كرد تعارف رها به و

 شكالت اوقات بيشتر رها و داشت دوست را ها شكالت آن چقدر بنيامين. افتاد بود، آورده انگلستان
 آورده انگلستان از پدرش كه شكالتهايي با ها شكالت اين طعم. بخشيد مي بنيامين به هم را خودش

 هم الكسي رفت، خواب به كم كم روسي. برد عوالم آن بع اختيار بي را رها اما داشت، فرق خيلي بود،
 بيرون به رها. بود خود كوچك بچه به دادن شير مشغول هم اندام الغر زن. كرد مي مطالعه را كتابي

 ازبيرون باد آرام زوزوي. خوردند مي قطار شيشه به برف درشت هاي دانه و بود شده كوران. نگريست
 تازه كه اين با. شد نمي ديده هم سياه نقطه يك حتي سفيدي همه آن ميان در. رسيد مي گوش به قطار

 به و برداشت كتاب روي از چشم الكسي. رفت مي تاريكي به رو كم كم هوا اما بود، شده چهار ساعت
 چه رها كوچك ذهن در كه دانست مي الكسي. بود شده خيره قطار بيرون به همچنان رها. نگريست رها
 خسته آن از بيش سه هر. شد صبح سكوت در تقريباً شب آن. سوخت مي او حال به دلش و گذرد مي

 نزديك رسيدند استاوروپول به كه بود ظهر از بعد پنج ساعت حدود فردا. بپردازند صحبت به كه بودند
 از مرتب و رفت مي پايين و باال اش سينه قفسه و بود شده خاصي هيجان دچار سمرتين روسي. شد

 "پرسيد مي الكسي
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 پسندند؟ مي مرا ات خانواده تو نظر به! الك -

 :گفت مي جواب در و خنديد مي الكسي

 .گيري مي كم دست خيلي را خودت تو! خدا خنگ است معلوم -

 كرد؟ خواهد قبول مرا پدرت داشت؟ خواهد دوست مرا مادرت يعني -

 او به عاشقانه لبخندي با همراه شد، تمام روسي پي در پي سؤالهاي وقتي. زد مي لبخند فقط الكسي و
 :نگريست

 تحسينم انتخابم خاطر به مادرم و پدر باش مطمئن. نيست دختري دنيا تمام در بهتر تو از! ديوانه -
 .كرد خواهند

 كردنش ساكت براي زن و شد بلند بود، خفته جوان زن آغوش در كه نوزاد گريه صداي. خنديد روسي
 چشم به دست دور از منازلي كم كم. انداخت بيرون به را نگاهها آخرين رها. داد مي تكانش مرتب

 .درآمد صدا به راه پايان نشانه به قطار ممتد سوت. خوردند

 چوبي هاي دستي چرخ با زيادي جوانهاي و بودند حركت در قطار ايستگاه اطراف در زيادي جمعيت
 اتاق، " رسيد، مي گوش به اطراف از صداهايي. كردند مي جا به جا را مسافرين چمدانهاي بزرگ،

 پدرش خانه به را وسايلشان تا كرد كرايه را اي كالسكه الكسي "...مسافرخانه اتاق،... هتل مسافرخانه،
 روي روبه را او تا خواست ران كالسكه از حركت از پيش رها اما شدند، كالسكه سوار سه هر. برساند

 قصد پافشاري با رها اما كردند، مخالفت شدت به الكسي و سمرتين روسي. كند پياده مناسبي هتل
 :گفت و گرفت خود به را لجباز و كودكانه حالت همان دوباره روسي. برود هتل به داشت

 ...ما با بايد تو. بروي تو بگذارم من است محال. جان رها نه -

 :كرد قطع را سخنش الكسي
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 .بپذيريد را ما دعوت نينداخته، راه به گريه دوباره روسي تا! رها خانم -

 هيچ بدون داشت قصد اكنون و بود كرده تلف را خود وقت كافي اندازه به. بود قاطع همچنان رها اما
 تأكيد و خواست پوزش آنها دعوت از تشكر با خاطر همين به. برساند مقصد به را خود كشي وقت گونه
 نرم اي بوسه بود، شده مأيوس خود اصرار از كه روسي. شود ايران راهي زودتر چه هر بايد كه كرد
 :گفت زنگداري و آلود بغض صداي با و نهاد رها مرمرين و لطيف گونه روي

 .بيا ما ديدن به روسيه به برگشت بمحض و نكن فراموش گاه هيچ را الكسي و من! جان رها -

 بالفاصله الكسي. بيايد ديدنشان به كه داد قول او به.  نهاد روسي گلگون گونه بر اي بوسه نيز رها
 متوقف بزرگي نسبتاً هتل روي به رو كالسكه. داد رها به و نوشت برايش مسكو در را منزلشان آدرس

 اش گونه روي از را روسي اشكهاي قطرات رها. ساخت مرطوب را روسي هاي گونه اشك بار اين. شد
 :گفت و زدود

 جدا زودتر كه بهتر چه. شديم مي جدا هم از بايد روزي باالخره. نكن رفتار ها دختركوچولو مثل -
 دنبالش به هم روسي. شد پياده كالسكه از رها. شود مي تر فرسا طاقت و تر سخت دوري وگرنه شويم،
 به را چمدانها ران كالسكه. بيايد ديدارشان به كه گرفت قول او از و كشيد آغوش در را او و شد پياده
 سوار روسي همراه و كرد خداحافظي بعد و گرفت رها براي اتاقي نكراسوف الكسي و برد هتل داخل

 روسي. آمدند در حركت به بسرعت اسبها. زد اسبها كمر به و برد باال را شالقي ران كالسكه. شد كالسكه
 از خيابان پيچ در تا داد تكان دست رها براي احساس تمام با روسي و نگريستند سر پشت به الكسي و

 .شدند پنهان او نظر

 سفر عازم بعد و گرفت مي گرمي آب حمام بايد. گرفت تحويل را اتاقش كليد و رفت باال ها پله از رها
 همين به. نبود عاقالنه چندان شب مواقع اين در كار اين اما برود، قفقاز سمت به داشت قصد. شد مي

 در صبح تا و كند صرف اتاقش همان در را شام كه گرفت تصميم و شد منصرف هتل ترك از خاطر
 .باشد داشته را الزم توانايي فردا براي تا بخوابد آرامش



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  120 

 اي كالسكه هتل دربان.  بود ديروز از بهتر بهتر كمي هوا.  شد خارج هتل از كه بود صبح 7 ساعت حدود
 را وسايلش آنجا از و كند طي كالسكه با بود مجبور را مسيري.  داد لم كالسكه داخل رها و كرد صدا را
 به سردي باد آنها هاي درز از اما بودند بسته كالسكه هاي شيشه.  برساند قفقاز هاي كوه به سورتمه با

 ظاهراش از كه خانم دو.  بودند حركت در قفقاز سمت به ديگر مسافر سه همراه به رها.  ميوزيد داخل
 تيره و كلفت روسري و ميكردند صحبت هم با غليظي ي لهجه با هستند محلي كه بود مشخص كامال
 تهيه ضخيم قرمز و زرد بزرگ گلهاي با اي پارچه از بلندشان هاي لباس.  بودند بسته سرشان به رنگي
 : گفت انها از يكي.  يود شده جلب آنها به توجهش رها.  بود شده

 برگردم خانه به پياده بوران در شدم مجبور و نميشد پيدا كالسكه.  رسيدم خانه به سخت خيلي ديشب -
 . لرزيدم سرما شدت از صبح تا. 

 : گفت و كشيد آهي بود نشسته كنارش در كه خانمي

 توي زده يخ كوههاي كنار بيايم صبح روز هر ؟ زندگي شد هم اين.  داريم مزخرفي شغل چه هم ما -
 . چاقالوش صاحب آن با و بوگندو ي كافه آن

 

 در ها سورتمه.  خنديدند بلند صداي با دو هر بعد ي لحظه و كرد ريزي ي خنده اش كناري دختر
 از يكي كنار كالسكه.  ميكردند طي سورتمه با را مسير ي بقيه بايد.  شدند مي ديده آنها نزديكي
 پنهان ها ديد از بالصفه و سورتمه سوار و دويدند پائين كالسكه از دختر دو.  داشت نگه ها سورتمه
 . شدند

 

 سوار و پرداخت را پولش رها.  بگذارد سورتمه داخل را وسايلش تا كرد كمك رها به ران كالسكه
 چشم علت همين به ميزد هايش چشم به بوران اما پوشاند رنگش كرم شال با را رتش.ص.  شد سورتمه
 . كرد طي را مسير سرعت با سورتمه.  زد چمباتمه حالت به و بست بودند كرده يخ حسابي كه را هايش
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.  كرد مي احساس را عميقي لرزش بدنش در و بود شده سردش حسابي.  بودند راه در ساعت سه حدود
 سورتمه سرعت از شدند مي نزديكتر كلبه به چه هر.  خورد مي چشم به چوبي اي كلبه برفها ميان از

 بيرون كلبه كش دود از غليظي دود و خوردند مي چشم به آدمهايي توك و تك ديگر.  شد مي كاسته
 و است نشسته شومينه ي رو روبه خانه در كرد مجسم.  داشت آن گماي به نياز نهايت بي رها كه امد مي
.  نشست اش زده يخ لبهاي روي بر لبخندي و شد گرم بدنش كم كم تصور اين از.  ميكند گرم را خود
 پياده را راه بقيه بودند ناچار مسافران و نبود ها سورتمه حركت براي راه حتي ديگر انجا از رسيد كلبه به

 ديگر نفر چند.  ايستاد گرمش بخاري كنار و شد كلبه وارد سورتمه توقف از بعد بالفاصله رها.  بروند
 و درآورد را دستكشهايش نيست قادر حتي كه ميكرد حس رها.  بودند ايستاده نقطه همان در هم

 قهوه فنجاني سفارش بود ايستاده كه نقطه همان از چي قهوه به و كرد نزديك بخاري به را دستهايش
 ها قهوه نوشيدن با كرد مي احساس.  داد سفارش هم ديگر فنجان چهار قهوه آن از بعد اما داد داغ

 چند.  ميداد ادامه خود راه به بايد اما بود كرده پيدا راه چشمهايش به خواب.  است شده گرمتر بدنش
 چاق نسبتا و كوتاه مردي كه آنها از يكي به را خود سرعت به رها.  بودند حركت حل در مسافران از نر
 : گفت و رساند بود

 . كنم حمل خود با نيستم قادر كه را وسايلم تمام! آقا ببخشيد -

 

 : گفت و زد لبخند چاق مرد

 

.  بياوردد را وسايلت از مقداري ميتواند او ؟ ميبيني را چي گاري آن.  بتواني هم نبايد دخترم خوب -
 سر پشت هم او.  بسپار چي گاري ان به را بقيه و بردار خودت همراه داري طال يا پول ان در كه را ساكي

 . آيد مي پائين كوه از ما
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 : پرسيد دوباره رها

 ؟ برويم پياده بايد راه چقدر دانيد مي دقيقا شما.  ديگر سوال يك.  ببخشيد -

 

 : گفت و گرفت خودش به اي متفكرانه حالت و خاراند را پيشانيش انگشت با مرد

 را خودتان حسابي بايد شما فقط.  هست كيلومتر پنج يا چهار حدود ميكنم فكر اما دانم نمي دقيقا -
 . آييد مي بر عهدش از نيست مشكل زياد بپوشانيد

 

 كافه داخل مهمانان از بود ديده كالسكه در كه دختري دو.  نگريست اطراف به كوتهي تشكر از بعد رها
.  سپرد او به را چمندانهايش و رفت چي گاري سمت به رو و آمد بيرون كافه از رها.  كردند مي پذيرايي
 چكمه كه كرد خداروشكر ميداشت بر گام سختي به علت همين به ميرفتند فرو برف در زانو تا پاهايش

 از مانع شديد باد و بوران و برف.  زدند مي يخ سرما از پاهايش گرنه و بود پوشيده دار ساق هاي
 اين در را او اش خانواده اگر.  بود تر ضعيف و تر حسته آنها ي همه از رها و ميشد مسافران حركت

.  رفت مي فرو قلبش در خنجري چون گذشته خاطرات.  ميشدند زده شگفت گمان بي ميديدند حال
 شنيده مادر از بار صدها.  ميكردند سرزنش بازي برف خاطر به چقدر را بنيامين نگاهشان با پدرومادر

 ؟ بودند كجا حاال.))  نداري را سرما طاقت و هستي ضعييف تو.  باش خودت مواظب دخترم((  كه بود
 پيمايد مي راه بوران و برف اين در استقامتي چه با دخترشان يگانه كه ببينند تا بودند كجا مادرش و پدر

. 
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 اما افتاد برفها روي و بودند داده دست از را خود توان پاهايش و بود شده خسته راه ي ادامه از ديگر
 با كه بود چاق و قد كوتاه مرد همان.  گشود هم از را چشمهايش سختي با رها.  كرد بلند را او دستي
 : گفت مهرباني لحن

 

 . ميزني خي سرما از گرنه و بخوابي و شوي تسليم نبايد تو.  نمانده چنداني راه.  كن مقاومت دخترم -

 

 : گفت و داد تكان را سرش بسختي رها

 

 . دارم بر قدم از قدمي حتي نيستم قادر ديگر.  ام رسيده راه پايان در من!  توانم نمي -

 

 : گفت دوباره مرد آن

 

 . كن مقاومت.  است نمانده راهي ديگر.  باش مقاوم.  دخترم بلندشو -

 

 زده يخ و بسته چشمهاي با خاطر همين به نميدي جارا هيچ ديگر.  برداشت قدم ديگر بار ناتواني با رها
 صورت و ميرسيدند نظر به سابق از تر بلند برف هاي دانه زير بلندش مژگان.  داد ادامه راهش به

 سنگين پاهايش.  نميديد خود در مقاومت تاب ديگر.  بود زده يخ سرد باد و زياد كوران از گلگونش
 شنيدن گوشهايش و ديد نخواهند ديگر چشمهايش كرد مي احساس.  ميكرد درد سرش و بودند شده
 سنگين پلكهايش كم كم.  داد خواهد دست از را دستهايش زير ظريفش دستهاي.  برد خواهند ياد از را
 . گرفت بر در را او خواب و شدند تر سنگين و
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 بودند داده تكيه درختي به را او.  نيست خبري كوه از ديگر كه ديد تعجب با گشود را چشمهايش وقتي
 و نرم لبهاي رها.  كرد مي نزديك لبانش به را گرمي قهوه ليوان نگران هايي چشم با اندام الغر زني و

 : پرسيد اي گرفته صداي با و گشود هم از بودند شده خشك سرما خاطر به كه را كوچكش

 ؟ شد تمام باالخره -

 

 : گفت و زد ماليمي لبخند ززن

 

 دلت تا آنجا در و هستيم گرجستان نزديكي در اكنون هم ما.  شد تمام كابوس آن.  دخترم بله -
 . دنج و گرم هاي خانه مسافر و هتلها از است پر بخواهد

 

 به آرامي سيلي زن.  آيد مي چشمهايش به خواب ديگر بار كرد احساس.  اورد لب بر سردي لبخند رها
 ك گفت و نواخت گوشش

 

 خدا از يك است ممكن صورت اين غير در بگيري تحويل را هايت چمدان بايد است بس خواب ديگر -
 . بدزدد را آنها خبي بي

 

 زير هم زن آن برخيزد جا از و بگذارد درخت به را دستش كرد سعي نميديد خود در رمقي آنكه با رها
 آن كمك با رها بودند ايستاده مسافر انتظار به آنجا در كالسكه چند كرد كمك او به و گرفت را بازويش

 باز.  آمد سراغش به خواب ديگر بار گرفت جا كالسكه در كه همين و گرفت تحويل را چمدانهايش زن
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 از.  اند رسيده گرجستان مرزي شهر مركز به كه كرد مشاهده و گشود ديده زن مهربان صداي با هم
 آورده در پاي از را او بشدت طوالني سفر.  برساند حوالي همان در هتلي به را او خواست ران ككالسكه

 كرد احساس گرفت جاي گرم خواب تخت در و كرد در به تن از را مرطوبش لباسهاي كه زماني.  بود
 پوست لبهاي و زده سرما صورت به رها.  ميخورد چشم به قدي ي آئينه يش رو به رو.  است بهشت در

 و بست ارام را چشمهايش.  بود نديده چنين اين را خود گاه هيچ.  انداخت نظري اش شده پوست
 . خوابيد

 

 : پرسيد بود گرفته هنوز كه صدايي با و شد بيدار خواب از خورد مي اتاق در به كه اي ضربه صداي با

 ؟ بله -

 

 ؟ نداريد ميل صبحانه ببخشيد -

 

 روي از سذعت به بود نيم و ده حدود.  انداخت ساعت به نگاهي.  است شده صبح كه شد متوجه تازه رها
 : داد جواب و آمد پايين تخت

 

 . ممنون نه -

 

  ديشب خستگي از.  پوشيد را لباسهايش بسرعت و

 هتل مسوول با و رفت پائين ها پله ار.  بود شد سفر آماده ديگر بار او و نبود اثري دبشب خستگي از
 متصدي اما كند تهيه بليط آذربايجان براي داشت قصد.  رفت قطار ايستگاه به و كرد حساب تسويه
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 بليط تامل بدون رها.  ميرود هم ارمنستان به آذربايجان از قطار اين كه كرد راهنمايي را او بليط فروش
 اما.  نبود راهي موعود محل تا ديگر آنجا از و رسيد مي يران هاي مرز به ديگر روز چهار.  كرد تهيه
 رسيدن فقط حال به تا.  بود نينديشيده موضوع اين به حال به تا ؟ رفت مي كجا بايد رسيد ايران به وقتي

 هيچ ايران در او.  بود افتاده جانش به بختك چون لعنتي فكر اين حاال اما داشت اهميت برايش ايران به
 . نداشت را كس

 به قطار سوار ارمنستان در كه هم زماني.  ننشست رها لبهاي بر هم محوي لبخند حتي مسير طول در
 مرزهاي به مداوم سفر روز شش از بعد.  برود كجا بايد ايران در دانست نمي هنوز شد ايران مقصد
 كه را هوايي كرد سعي و كشيد عميقي نفس.  داشت قرار رويش مقابل در ايران بالخره.  رسيد ايران
 مشكالت تمام بر بود توانسته او.  كرد مي غرور احساس.  ببلعد بود كرده استشمام ان از پدرش سالها
 اهميتي ديگر مسائل به پس بود كرده برآورده را پدر آرزوي او.  برساند ايران به را خودش و آيد فائق

 يك ي وسيله به راحت ميتواند كه فهميد ميكردند تكلم فارسي زبان به كه مامور چند توسط.  نميداد
 و خريد تهران براي قطاري بليط.  ميشد تمام سفر ديگر آنجا در.  برساند ايران پايخت به را خوود قطار
 . كرد حركت مقصد سمت به قطار با بعد ساعت يك

 شبيه ها افسانه شهر به تهران.  زد را چشمهايش چراغها رنگي نورهاي رسيدند كه تهران هاي نزديكي
 نفس و برد بيرون پنجره از را سرش و كرد باز را قطار شيشه رها.  داشت زيبايي انداز چشم و بود

 بعد اي لحظه و شد جمع رها سحرانگيز چشمهاي در اشك. پدر كودكي شهر تهران.  كشيد عميق
 كوران و سرما و برف از خبري هيچ اينجا.  داشت خاطر تعلق شهر اين به چقدر.  پوشاند را صورتش

 به كه بود شده تاريك بسيار آسمان.  بود تابستان انگار رها براي اما نبود گرم زياد هوا هرچند.  نبود
 همان در.  بودند كرده ايجاد فريبي دل و زيبا منظره و تزئين را ها خانه رنگارنگ چراغهاي رسيد تهران

 اسبها ران كالسكه.  برساند خوب هتل يك به را او تا خواست او از و زد صدا را اي كالسكه قطار ايستگاه
 از داشت قصد انگار نگريست مي اطراف به ولع با رها و ميراند طوالني و پهن هاي خيابان در بسرعت را

 بقيه مثل ه هتل.  داشت نگه بزرگي هتل نزديكي در ران كالسكه.  بگيد ياد را جا همه ورود ساعت همان
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 شهر در گردش به صبح از گرفت تصميم و شد مستقر اتاقش در بالفاصله رها.  بود زيبا تهران نقاط
 .  بپردازد تهران زيباي و بزرگ

 

.  بودند برده فرو خود در را او گذشته افكار و كرد مي حركت خيابان سنگفرش روي خيال بي و آرام
.  بود آمده وجد به آمد مي باران كه اين از.  سپرد باران ريز قطرات به را صورتش و كرد بلند را سرش
 درونش ولي كردند مي بيشتر را هايش گونه سرخي و خوردند مي صورتش به شتاب با باران قطرات
 كه را دختركي و چرخاند رو پياده طرف به بود ها زيبايي به رو اي ريچه كه را چشمهايش.  بود آرام

 رويش.  بود حركت در منازل از يكي طرف به سرعت با كه ديد بود پوشيده چشمهايش همرنگ ژاكتي
 دست دو و نهاده سر روي را رنگش زرد كيف كوچكي پسرك چرخاند رو پياده ديگر طرف به را

 كه افتاد دختركي به نگاهش گرفت اش خنده او ظاهر ديدن از بود برده فرو هايش جيب در كوچكش
 هايش دست و بود پايين به رو سرش داشت دست در بود شده مچاله باران ريزش از كه را خيسي كتاب

 . برگرداند روي او از و سوخت او حال به دلش ميلرزيدند

 سرماي و زد دست پارك دور حصار ي زده زنگ هاي ميله و ميزد قدم همچنان او و ميباريد باران هنوز
 طرف به زيلد سرعت با نفر چند.  چرخاند اطراف به را نگاهش شد كه پار داخل.  كرد احساس را آن

 ادامه راهش به هم باز و نترسيد ولي كرد تنهايي احساس شدند دور آنها وقتي.  ميكردند حركت پارك
 به نگاه بايك.  بودند سپرده باران دست به را خود اي دغدغه هيچ بي پارك چوبيه هاي صندلي.  داد
 . هستند قديمي و پوسيده كه فهميد ميشد آنان

 ساعت چند غربت احساس از ديگر.  ميزد قدم آرام نوازشگر باران اين زير در او و باريد مي هنوز باران
 تا كه را هايش دست بود كرده آرام را اش دروني التهاب باران سرد قطرات سوز و نبود خبري قبل

 و برد فرو بود مهربان مادري يادگار كه رنگ بژ ژاكتي در بودند شده معنوس باران قطرات با كنون
 لذت گرماي وجودش پاي سرا به و داد قلقلك را اش زده يخ هاي دست آن بخش آرامش گرماي
 . بخشيد بخشي
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 مي را خيابان سكوت كه بود باران باز.  گذاشت خلوت خيابان به قدم باز و شد خارج پارك در از
 ابرهاي و شده باران قطرات از پر اكنون زمين روي هاي چاله.  برد مي يادش از را تنهايي و شكست

 روي باران رنگ بي قطرات داد اجازه و كرد بلند را صورتش.  بودند كرده سياه و دلگير را آسمان تيره
 شگفت چيز آسمان در گويي شد خيره آسمان به و گشود را چشمهايش.  بريزند اش زده يخ هاي گونه
 چند باران از ديگر.  همان هم سهمگين و خشن ابرهاي و بود همان آسمان.  نه اما.  بود يافته آوري
 بود كرده فروكش رها مثل شان غصه و غم گويي كه را باران عصباني قطرات و نبود خبري پيش لحظه
 دلتنگي هر از خالي را خود گويا نبود دلگير آسمان ديگر.  لغزيدند مي او هاي گونه بر آرام و نرم اينك
 باش پاك خواست مي دلش شايد.  كرد مي زمينيان نثار را خود اشكهاي هاي مانده ته اينك و بود كرده

 از عاري را خود او آري.  نبود قادر اما نگيرد و گيرد آرام خواست مي دلش شايد.  اشكهايش همچون
 . گرداند باز خود به را آسايش خواست مي آرام اينك و كرد مي دلتنگي هر

 مي سرگرم را خود تهران ديدني مكانهاي به رفتن با اول هاي روز.  بكند كارا همين داشت سعي رها
 و خلوت پارك در يا و هتل در را اوقاتش اغلب اينكه جز دهد انجام كه داشت كاري چه اينك ولي كرد

 دل تهران مكانهاي ي همه از بيشتر پارك اين به حال.  كند تلف داشت قرار هتل نزديكي در كه دنجي
 هم و دوست او با پارك وسط بزرگ حوض حتي و نيمكت درختان ديگر كه ميكرد احساس و بود بسته
 اند شده كالم

 مي سرگرم را خود تهران ديدني مكانهاي به رفتن با اول هاي روز.  بكند كارا همين داشت سعي رها
 و خلوت پارك در يا و هتل در را اوقاتش اغلب اينكه جز دهد انجام كه داشت كاري چه اينك ولي كرد

 دل تهران مكانهاي ي همه از بيشتر پارك اين به حال.  كند تلف داشت قرار هتل نزديكي در كه دنجي
 هم و دوست او با پارك وسط بزرگ حوض حتي و نيمكت درختان ديگر كه ميكرد احساس و بود بسته
 اند شده كالم

 گشت مي خانمانسوز بالي اين از فرار براي راهي دنبال به مجنون مثل و پيچيد مي خود به تنهايي از
 مادر نوازشگر دستهاي و برد مي لذت بنيامين هاي حمايت از چقدر.بود خوشبخت روسيه در چقدر.
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 كوچك شاهزاده ان از اثاري ديگر حال.رود خواب به تا كرد مي نوازش را نرمش گيسوان ساعتها
 .خوردند مي غبطه او به هايش سال و سن هم همه كه دختري.نبود عمارتي

 و نخورده شام هنوز.برود هتل به ديگر بار كه گرفت تصميم اش گسيخته هم به افكار از خسته رها
 پناه در را خود زودتر چه هر تا افزود هايش قدم سرعت بر علت همين به.بود بريده را امانش گرسنگي

 بار و شد خارج هتل از بود مانده افتاب غروب به ساعت چند بعد روز.سازد مخفي گرمش و بزرگ اتاق
 هم بر اي لحظه براي را هايش چشم رها.خورد مي صورتش به خنكي نسيم. رفت پارك به ديگر

 خالي نيمكتي سمت به.بود نكرده تغييري هيچ و بود ديروز مثل جا همه.گشود را ان ارام بعد و گذاشت
 ان.بود افتاده نيمكت روي كاجي ميوه.نشست ان روي و رفت داشت قرار بلندي چنار درخت كنار در كه
 .كرد براندازش دقت با و برداشت را

 ميدين؟ اجازه!  خانوم ببخشيد-

 سرش باالي مشكي و گرد هايي چشم و خورده افتاب پوست با پسري.كرد بلند را سرش ارام رها
 ان.ج پسر.چيست جوان ان سوال علت دانست نمي.بود تنها تقريبا.نگريست اطراف به رها.بود ايستاده

 : گفت و زد لبخند ديد مردد را رها كه

 محل؟ اين به اومديد تازه!  خانم-

 رها ناراحتي متوجه كه جوان پسر.بود نيامده خوشش اصال پسر كردن سوال نوع از.برخاست جا از رها
 : گفت دوباره و كرد تبسمي بود شده

 .دارم دوستي قصد فقط من.نشويد عصباني-

 : گفت سادگي با رها

 .گردم نمي دوست دنبال من-

 : گفت بود شده متعجب بسيار رها لهجه از كه مزاحم جوان
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 خواين؟ نمي ايراني اصيل پسر دوست.هستيد خارجي شما اينكه مثل.  ببخشيد اوه-

 رفتن قصد و چرخاند ديگري طرف به را رويش بود شده عصباني جوان ي گستاخانه برخورد از كه رها
 .داشت باز حركت از را او صدايي كه كرد

 اي؟ شده جوان خانم مزاحم چرا هوي-

 پيري؟ چه تو به-

 از پر هايش چشم اختيار بي.رسيد مي گوشش به كه بود پدرش صداي انگار.نشنيد كالمي ديگر رها
 : برگشت صدا سمت به و شدند اشك

 ! پدر-

 مبهوت همچنان رها.شد دور انها از و كرد كج را راهش رها شده دگرگون حال ديدن با جوان پسر
 اندام و سفيد پنبه چون موهايي و رسيد مي نظر به ساله هفتاد تقريبا پيرمرد.كرد مي نگاه بود ايستاده
 صورت.است ايراني اصيل هاي خانواده از كه بود مشخص كامال ظاهرش از اما داشت الغري و نحيف
 : گفت زنان نفس نفس و سختي با و بود خيس اشك از هم پيرمرد خورده چروك

 كردي؟ صدا مرا دخترم-

 : انداخت پايين را سرش شرمگين رها

 .شنيدم پدرم صداي شبيه را شما صداي اي لحظه!  شرمنده-

 .بدان خودت پدر مرا.نشست نيمكت ديگر گوشه نيز رها.نشست نيمكت روي ارام پيرمرد

 :داد ادامه پيرمرد.بود متعجب هنوز رها

 خاطر همين به و اس من تنهايي كلبه پارك اين اخر دارم نظر زير را شما كه است هفته چند مدت من-
 .ميبينم اينجا هم را شما كه است مدتي.ايجاست پاتوقم ظهر از بعد روز هر



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  131 

 مغتنم را فرصت پيرمرد.كرد سكوت همچنان خاطر همين به است مناسب پاسخي چه دانست نمي را
 : داد ادامه و شمرد

 نظر زير را شما است مدتي.هاست بچه صداي و پارك همين مونسم بهترين و هستم تنهايي پيرمرد من-
 .هستيد تنهايي دختر شما.دارم

 برابر در را او العمل عكس خواست مي.نگريست رها صورت به و كرد ادا مكث با را تنهايي كلبه پيرمرد
 با پيرمرد.گفت نمي هيچ و بود دوخته چشم رو به رو به سكوت مجسمه چون رها اما بداند سخنش

 را خاطره دنيايي برايش دختر اين وجود.شود همكالم دختر اين با تا بود مايل چقدر.كرد ناباوريسكوت
 در و مغموم دختر اين.شدند مي مرور برايش زندگي شيرين و تلخ خاطرات تمام و كرد مي ياداوري

 هايي چشم با پيرمرد.داشت دخترش تنها و اش رفته دست از عشق به زيادي شباهت رفته فرو خود
 جوانش دخترم صورت شبيه شايد صورت اين.شد خيره رها اي افسانه و گونه مهتاب صورت به خيس
 خود متوجه را رها امدكه بيرون پيرمرد سينه اعماق از اهي.داشت را او شادابي و طراوت اما ، نبود

 اشك چشمهاي افسونگرش چشمهاي و پيرمردنگريست ي تكيده و پژمرده صورت به ارام رها.ساخت
 او حضور علتش ايا.ريخت مي اشك پيرمرد ان.لرزيد قلش اي لحظه براي.كرد مشاهده را پيرمرد الود

 برخاست جاي از بسرعت علت همين به شد غمگين بسيار ديد حالت ان در را پيرمرد كه اين از بود؟رها
 :گفت زنگداري صداي با كرد مشاهده را جوان دختر رفتن كه پيرمرد.كرد رفتن قصد و

 .شديم مي اشنا هم با داشتم دوست.نرو زودي اين به.دخترم نه نه-

 او مهري بي از نشان ارامش چهره و رسيد مي نظر به خوبي انسان حقيقتا پيرمرد ان.كرد مكثي رها
 : گفت و اورد لب بر لبخندي پيرمرد.نشست جاي بر دوباره رها.نداشت

 ؟ چيست اسمت بپرسم تونم مي.كردي اجابت را ام خواسته كه اين از متشكرم-

 : گفت سپس و كرد تامل كوتاهي مدت رها
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 .كياني رها-

 ؟ است درست نيستي ايراني تو!  دخترم.زيبايي اسم چه به به-

 .است ايراني پدرم اما هستم روسيه متولد من بله-

 : اورد لب بر لبخندي پيرمرد

 .هستي هموطن يك هم باز صورت اين در پس خوب-

 : داد ادامه پيرمرد.اورد لب بر ماليمي و مليح لبخند رها

 اي؟ امده ايران به پدرت با خوب-

 بود مطمئن زيرا نداشت زدن پلك جرات.داد نمي او به گفتن سخن اجازه بغض.ماند مردد جواب در رها
 : گفت جواب در و داد فرو را بغضش بسختي.شد خواهد سرازير اشكش صورت اين در

 .ام داده دست از را پدرم متاستفانه -

 : گفت و انداخت پايين را سرش شرمساري با بود شده متعجب بسيار رها جواب از كه پيرمرد

 .متاستفم...نداشتم قصد يعني ، خواستم نمي اصال من ، من. متاستفم.  اوه-

 :داد تكان را سرش بار چند رها

 .كنم عادت باالخره بايد نيست مهم نه نه-

 : گفت بريده نفسهاي با كند عوض را صحبت موضوع اينكه براي پيرمرد

 .نيست من خانه در كس هيچ خدا بجز.تنها تنهاي.همسري نه و دارم فرزندي نه.هستم تنها هم من-

 : كرد زمزمه خودش با و
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 كردم؟ مي چه وقت ان نداشتم هم را او اگر كنم مي فكر اوقات گاهي -

 . گفت مي سخن خود با او.نگريست پيرمرد چروكيده صورت به رها

 .كرد مي صحبت خودش با ارام همچنان او.بود شده خيره غمگين پيرمرد به رها

 ادامشه

****** 

 

 انداخته چنگ رها دل بر رحمي بي با دودلي و شك.نبود نهفته اي شوخي و طنز هيچ پيرمرد سخن در
 ساده ظاهر به پيرمرد اين به توانست مي راداشت؟ايا كسي حاال حقيقتا بود؟ايا پذير امكان اين ايا.بود
 مي را مغزش موريانه چون و ازرد مي را افكارش جواب بي هاي سوال كند؟اين اعتماد قلب خوش و دل

 : گفت اي گرفته و لرزان صداي با ديد طوالني را رها سكوت كه پيرمرد.خورد

 توانسته بودم اميدوار و كنيم مي صحبت هم با كه است هفته يك از بيش.هستيم تنها دو هر ما دخترم-
 جز من كه خوبم دختر بدان اما.ام نبوده موفق راه اين در ظاهرا اما كنم مجاب را تو مدت اين در باشم

 دختر مانند تواني مي تو.رسيم مي سعادت به دو هر باشيم هم با اگر ما.خواهم نمي چيزي تو سعادت
 عنوان به مرا كنم مي خواهش.ايم مي بيرون خود تنهايي ي پيله از هم من و كني زندگي ام خانه در من
 .بپذير ات خوانده پدر

 بايد و بودند رسيده هتل نزديك به.يافت نمي بيان براي مناسبي ي كلمه و بود مردد دادن جواب در رها
 بتواند بلكه تا بود كرده طي او همراه را طوالني تقريبا مسافت اين عصازنان پيرمرد.شدند مي جدا هم از

 يك به توانست مي ايا.نبود اسان چندان هم رها براي گيري تصميم اما يابد راه رها دل در اي ذره
 اي كرد مي ارزو رها.بود حركت در ديدگانش برابر در پدرش چهره كند؟مدام اعتماد غريبه پيرمرد
 جز هم پيرمرد و بود تنها تنهاي رها.كند مشورت پدرش با مطلب همين مورد در بود قادر فقط كاش
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 شده طوالني سكوت.نداشت را ديگري كس امد مي اش خانه به اشپزي براي كه ميانيالي خانم
 : كرد زمزمه ارام رها.انداخت پايين كامال را سرش پيرمرد.بود

 .دارم بيشتر تفكر به نياز.كنم خلوت خودم با را امشب بدهيد اجازه-

 پيرمرد خميده كمر به سر پشت از رها.شد دور رها كنار از ارام و داد تكان را سرش مايوسانه پيرمرد
 عميقي نفس كرد سعي رها.شد تر دور و تر دور پيرمرد.نگريست داشت مي بر قدم سختي با كه

 از ناجوري صداي رسيد كه رها نزديكي به انها از يكي.گذشتند مقابلش از كشان عربده پسر چند.بكشد
 دوستان.كشيد عقب را خود سرعت به رها.افتاد رها سمت به و زد بيهوشي به را خود و اورد در خود
 سبكسرانه حركات اين بايد كي تا.فشرد هم به خشم از را دندانهايش رها.خنديدند بلند صداي با پسر
 مي را گوشش انها كشيدن سوت صداي.رفت باال هتل هاي پله از عصبانيت با ؟ كرد مي تحمل را ها پسر
 نمي را انها ناهنجار صداي تا بود ناشنوا كرد ارزو رها.پيچيد مي گوشش در مزاحم پسر صداي و ازرد
 .بود تر امن جاها بقيه از انجا كم دست.شد اتاقش وارد و گرفت تحويل را اتاقش كليد.شنيد

 دلش.نداشت هم را نفر يك حتي او و بود بزرگ خيلي تهران. رفت پنجره كنار به و كشيد عميقي نفس
 قرمز نور به رها.رسيد مي نظر به تر قرمز روز هر از خورشيد و رفت مي تاريكي به رو هوا.بود گرفته
 دانست نمي خود كه گشت مي اي گمشده دنبال به نور اين امتداد در.شد خيره خورشيد رنگ

 در و چرخاند پرنده سمت به را زيبايش چشمهاي رها.نشست بلند پنجره پشت سپيدي كبوتر.چيست
 پرواز خدا اسمان در زنجيري و بند هر از دور و پرنده اين مثل بود قادر كاش اي كه كرد ارزو دل
 با خواست مي هم او.بود ديده خدايش با گفتگو حال در را پدر ها بار.افتاد پدر شبانه رازهاي ياد به.كند

. چرخاند اسمان سمت به را روشنش و شفاف چشمهاي.خدايش.كند درددل پدرش هميشگي مونس
 خداي اي اه«  شد بلند الودش بغض صداي كم كم و ارام ارام.كرد زمزمه رها.بود كبود همچنان اسمان

 اي حامي و مونس چون برم مي پناه تو به است انفجار حال در غم فشار و درد از دلم كه لحظه ان من
 درونم اتش كردن خاموش به قادر دريايي هيچ كه سوزم مي چنان دوري غم از.نميابم تو از بهتر

 و ميگيرند را گريبانم وحشتناك هيوالهايي چون ها انسان و است ظلماني و تاريك اتاقي چون دنيا.نيست
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 ايند مي سراغم به هنگام شب خوار ادم ديوهاي.بكشانند زندگي جهنم قعر به خودشان با مرا خواند مي
 هاي در!  خدا اي.گريبانم به دست ترسناك هاي فكر و گسيخته هم از افكار اين با.ترسم مي من و

 از را پريشاني و شوريدگي اين خواهم مي.برهان تنهايي منجالب از مرا و بگشا من روي به را رحمتت
 و غم از انباشته كوچكم قلب خانه.كنم باز خوشبختي بهشت به اي دريچه تنهايي جاي به و كنم دور خود
 وارث من.انم به محتاج كه كن محبت و مهر از اكنده را ان و پاك اندوه غبار از را دلم خدايا.است غصه

 بگريم قدر ان خواست مي دلم.گذاشت نخواهم جاي بر خود از نيز ميراثي هيچ اين جز و رنجم و محنت
 »!ببار چشمهايم از همچنان اشك اي پس.شوم غرق اشكهايم درياي در خود كه

 از پنجره.بود شده روشن كامال هوا.گشود را چشمهايش داد مي نوازش را صورتش كه ماليمي نسيم با
 را خفيفي سردرد رها.رقصيد مي ماليم نسيم با همراه رنگ سبز ساتن پرده.بود مانده باز قبل شب

 قدي ايينه.خاست بر جاي از و كشيد رنگش شبق گيسوان خرمن روي را دستش ارام.كرد احساس
 صورتش و بودند كرده پف چشمهايش.نگريست ايينه در خود چهره به.بود رويش به رو درست بلندي
 بر لبخندي.انديشيد مي پيرمرد صحبتهاي به و بود بيدار وقت دير تا قبل شب.رسيد مي نظر به خسته
 شب.بود بيزار بالتكليفي از.دهد انجام بايد كاري چه دانست مي حاال و بود گرفته را خود تصميم.اورد لب
 شب تاريكي در.بود كرده مرور را پيرمرد سخنان كلمه به كلمه و زده قدم اتاق در شب هاي نيمه تا قبل

 وقت ان است خشنود او تصميم از پدرش داشت اطمينان.زد مي لبخند كه بود ديده را پدر پنجره بيرون
 .نهاد هم روي را اش خسته چشمهاي و كشيد دراز تخت روي خيال اسودگي با

 حتي كه بود خيال و فكر در غرق چنان ان قبل شب.خنديد خود ظاهر به و نگريست ايينه به ديگر بار
 شانه و رفت توالت ميز سمت به خنده از پر لبهايي با.كند تن به را خوابش لباس كه بود كرده فراموش

 به بلندش و نرم گيسوان.زد شانه را موهايش و برداشت ميز روي جعبه داخل از را مادر اهدايي پوبي
 به كه زماني از.افتاد مادر بلند موهاي ياد به و نگريست شفافش و پرپشت موهاي به رها.امدند در رقص
 غرق را انها و چشبيد مي مادر پشت پر گيسوان به او زد مي شانه را موهايش مادر گاه هر داشت ياد

 .رفت حمام سمت به و اورد لب بر تلخ لبخندي خاطره لين اوري ياد با رها.كرد مي بوسه
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 ان تا.داشت قرار پيرمرد با هتل روي به رو بعد ربع يك حدود.شد خارج هتل از كه بود ده حدود ساعت
 و شد دور هتل از كمي مسافت.كرد زدن قدم بع شروع هتل كنار در ارام.داشت وقت ربع يك ساعت
 اورد لب بر لبخندي.امد مي زنان عصا كه ديد را پيرمرد دور از كه اين تا گشت باز عقب سمت به دوباره

 نقش پيرمرد لرزان لبهاي بر لبخندي رها شده شكوفا لبخند مشاهده بمحض.رفت پيرمرد سمت به و
 .ندارد ايستادن توان اين از بيش پاهايش كرد مي احساس.تپيد مي اضطراب همچنان قلبش اما بست

 ان در صداقت جز چيزي و شد دقيق اش چهره در و نگريست پيرمرد سپيد يكدست موهاي به رها
 : گفت كوتاهي مكث از بعد علت همين به نديد خسته و رمق بي چشمهاي

 .باشم برايتان خوبي دختر بتوانم اميدوارم-

 و چين ان وجود با را صورتش و كرد درخشش به شروع پيرمرد چشمهاي در عجيب برق لحظه اين در
 خود به كرد سعي و گذاشت هم بر را چشمهايش رها.شد تزئين اميدبخش و گرم لبخندي با چروكها
 زماني چه تا.بود چيز همه از تر خطرناك او براي تنهايي.است گرفته مناسبي و جا به تصميم كه بقبوالند

  كند؟ زندگي ياوري و يار هيچ بي ناامن دنياي اين در بود قادر

 

 .كني صدا جان آقا مرا خواهد مي دلم اما است، شهابي علي محمد من اسم -

 تا رفت باال هتل هاي پله از آرام و زد لبخندي و نگريست شهابي آقاي به خيسش پلكهاي پشت از رها
 او منزل به جديدش خوانده پدر همراه و كرد مي حساب تسويه هتل با بايد. كند جور و جمع را وسايلش

 .شدند خارج هتل از هم با آندو و انجام بسرعت كارها ي همه. رفت مي

 آقا و شدند كالسكه سوار دو هر. كرد توقف رويشان روبه كالسكه يك و كرد بلند دست شهابي آقاي
 به اصلي هاي خيابان از بسرعت كالسكه. نگريست بيرون به رها. گفت ران كالسكه بع را مقصد شهابي
 به باران و رطوبت بوي. اند رسيده شهر منطقه بهترين به كرد احساس رها. پيچيد فرعي خياباني داخل
 خيابانها امتداد در كشيده فلك به سر درختهاي. بود تر خنك شهر مركز از نسبتاً هوا و رسيد مي مشام
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 سرسبزي همه آن به رها. بودند وياليي و بزرگ هاي خانه اطراف هاي خانه اكثر و خوردند مي چشم به
 را مناضر اين چقدر او. افتاد روسيه عريان و خشك سال سرتاسر درختهاي ياد به و نگريست شگفتي با

 نزديك از روزي بود، ديده كتابها و عكسها در بارها كه را تصاويري كرد نمي باور و داشت دوست
 .كند مشاهده

 هستيم؟ اي منطقه چه در ما -

 :گفت خود هميشگي ماليمت همراه و راند لب بر لبخندي شهابي آقاي رها، جواب در

 ترين دردناك و ترين بخش لذت و ام شده بزرگ منطقه اين در كودكي از من. هستيم شميران در ما -
 .دارد را دوم مادر حكم من براي شميران. ام كرده تجربه را زندگيم وقايع

 در كنار در كالسكه لحظه همين در. بودند رسيده بااليي سر به. نگريست پنجره از بيرون به دوباره رها
 در كنار در. اند رسيده مقصد به كه شد متوجه پيرمرد اشاره با رها و شد متوفق رنگي اي قهوه كوچك
. انداخت كوچكتر در قفل داخل را كليد شهابي آقاي اما داشت، قرار آن همرنگ بزرگتري در كوچك،
 بزرگ بسيار اما رسيد، مي نظر به قديمي كمي چند هر. بود چشمگير و زيبا بيرونش مانند هم خانه داخل

 از كه بزرگي تاالر وارد آنجا از و رسيدند كوچكي راهروي به شدند، وارد كه در از. بود جادار و
 درهاي و بود متصل بلند راهرو چند به پذيرايي تاالر. شدند است، پذيرايي سالن كه بود معلوم تزئيناتش

 حمام و آشپزخانه به هم ازاتاق سمت يك. دارد متعدد خواب اتاقهاي خانه كه كرد مي مشخص زياد
 زيادي درختهاي كه بزرگي حياط به كه بود بزرگي نسبتاً اي شيشه در آن ديگر طرف و بود متصل
 .شد مي ختم داشت

 تزئين رنگي سنگهاي با را ديوارهايش و بود زيبا خيلي. رفت بزرگ اي شيشه در پشت به بالفاصله رها
 آبي مستطيل حوض حياط، وسط در. بودند شده كاشته درختان انواع آن، بزرگ باغچه در و بودند كرده
 .كردند مي شنا آن در رنگي ماهي چند كه داشت قرار رنگي
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 يك. بود نديده زيبايي حياط چنين گاه هيچ خودش كشور در. انداخت نظر اطراف به تعجب با رها
 و ترسناك تقريباً منظره كه شد مي منتهي رسيد مي زيرزميني داالنهاي به كه هايي پله به حياط سمت
 با آن سر تا سر كه خورد مي چشم به كوچكي چوبي آالچيق حياط گوشه در. داشت انگيزي هيجان

 او به را خود برد مي لذت رها متعجب نگاههاي از كه شهابي آقاي. بود شده پوشيده سيز پيچكهاي
 :گفت و كرد نزديك

 آيد؟ مي خوشت مان خانه از! خوب -

 :گفت جواب در و درخشيد رها گونه مخمل و جذاب چشمهاي در شادماني از برقي

 .است عالي -

 آنها به رو و آورد پائين كمي را سرش احترام با و شد خارج آشپزخانه در از مسني خانم لحظه اين در
 :گفت و كرد

 .آمديد خوش. سالم -

 :گفت و كرد اشاره مسن خانم آن به شهابي آقاي

 من به اينجا كه است سالي پنج خانم نصرت اين. است خوبي همصحبت و آشپزِخانه خانم اين. دخترم -
 .بياييد كنار هم با اميدوارم. كند مي كمك

 نمايش به را مصنوعيش دندانهاي كه زد نمكيني لبخند و انداخت رها به اي مادرانه نگاه خانم نصرت
 :گفت و شهابي آقاي به كرد رو و گذاشت

 .است برانگيز تحسين واقعاً. داريد خوشگلي دختر چه آقا -

 بود عجيب خانم نصرت براي كه غليضي لهجه با رها. ماند خيره رها نمكين و گرد صورت به همچنان و
 :گفت



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  139 

 .داريد لطف شما -

 و داد تكان را سرش و رسيد رها صورت به و كرد تعقيب را خانم نصرت متعجب و خيره نگاه پيرمرد
 :گفت

 .بيا من با دخترم خوب -

 ميز يك. بود شده تزئين قيمتي و زيبا اما قديمي، كامالً وسايل با كه شدند بزرگي اتاق وارد هم با آنها
 و ضخيم هاي پرده با را اطرافش كه تختخوابي بود، نقره جنس از آن بزرگ آئينه كه بزرگ توالت
 .خورد مي چشم به اتاق از اي گوشه در بلوط چوب از تحريري ميز و بودند آراسته رنگي

 اتاق از اي گوشه در بود شده بسته محكم طناب با و پيچيده ضخمي چرم در كه هم بزرگي عكس قاب
 قفل و دارد طوالني قدمت داد مي نشان كه بود چوب از ضخيمي و بزرگ در مهمتر همه از و داشت قرار
 حالت و شده تزئين زيبايي كاريهاي كنده با در. بود شده نصب آن روي هم سنگيني و بزرگ بسيار
 در مرتب سؤال اين. شد معمايي برايش در اين ورود لحظه همان از. بود بخشيده اتاق به زيبايي و خاص
 شود؟ مي باز كجا به در اين كه شد مي تكرار ذهنش

 متوجه كه اين با و دزديد او از را نگاهش بالفاصله او اما نگريست، شهابي آقاي به پرسشگري نگاه با
 :گفت و داد نغيير بكلي را موضوع بود شده رها پرسشگر نگاه

 هست؟ تو ميل باب اتاق اين! دخترم خوب -

 :گفت و زد لبخند رها

 .شوم زيبايي اين به اتاقي صاحب گاه هيچ كردم نمي فكر من. است عالي -

 :گفت لبخند با همراه و داد تكان را سرش شهابي آقاي
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 بسيار است، اتاق همين كتابخانه در كه هم كتابهايي اما داريم، خانه در هم كاملي و بزرگ كتابخانه -
 .هستند قديمي رمانهاي آنها غالب. كني استفاده هم آنها از تواني مي. است جالب

 و بياورد زبان بر كالمي چه دانست نمي و بود آمده وجد به زيبا و قديمي وسايل همه آن ديدن از رها
 .كرد اكتفا "ممنون چيز همه از " گفتن، به فقط

 :گفت حال همان در و شد خارج اتاق در از زنان عصا شهابي آقاي

 استراحت خوب حاال. گذاشتي من گرفته غبار خانه به قدم و دادي افتخار كه كنم تشكر تو از بايد من -
 .بدهم نشانت را خانه تمام بعد تا كن

 شهابي آقاي چرا اما بود، زيبايي در چه. شد خيره در به و نشست تخت گوشه رها شهابي، آقاي رفتن با
 محكم قفل روي را دستش. رفت در سمت به ديگر بار و شد بلند رها نداد؟ آن درمورد توضيحي هيچ
 به را خود سريع و تند قدمهاي با. افتاد چرم در پيجيده عكس قاب به نگاهش حال همان در و كشيد آن
 ديگر بار و گذاشت ديوار كنج را آن رها. بود شده بسته محكم خيلي ظرافت و دقت با اما رساند، قاب
 وسايل از توانست مي رها. است بوده جواني دختر به متعلق او از قبل قطعاً اتاق اين. نشست تخت روي
 .برسد نتيجه اين به اتاق

 كرده روشن ميز طرف دو در شمع چند و چيده سليقه با خانم نصرت با همراه را شام ميز شهابي آقاي
 اين به كم كم. گرفت مي اش خنده شد، مي تعجبش باعث غالباً كه شهابي آقاي ازحركات رها. بود

 گاه هيچ كه پدربزرگش جاي را او توانست مي و كرد مي محبت احساس نازك دل و حساس پيرمرد
 نشانه اين و شد مي شانه سرش طرف يك به سليقه با هميشه پيرمرد سپيد موهاي. بپذيرد بود، نديده
 قادر پس بود، هم پدرش تحسين قابل و بارز خصوصيات از يكي هميشه نظم. بود او زياد دقت و نظم
 .بپذيرد پدربزرگش جاي به هم را شهابي آقاي بود

 :پرسيد علت همين به بود، خوشمزه العاده فوق غذا. گذاشت دهان به غذا قاشقي رها
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 اند؟ كرده تهيه را غذا خانم نصرت -

 كسي تنها ايشان تنهايي ي سالها اين در. كنند مي آشپزي من براي كه است سال سالهاي ايشان. بله -
 ...كه اند بوده

 .گرفت بر در غم از اي هاله را صورتش و داد ادامه سكوت با را سخنش ادامه شهابي آقاي

 

 13 فصل

 آروزي ياد به و كشيد در بزرگ قفل روي را دستش و رفت چوبي در سمت به و برخاست جاي از رها
 و ضخيم بسيار در چوب ببيند؟ را عجيب در اين پشت او كه رسيد مي روزي آيا. افتاد خود هميشگي

 حفظ خود در را زيادي ناگفته رازهاي بزرگ در اين قطعاً. داد مي دوري سالهاي از خبر و بود سخت
 قبل مجلل و زيبا اتاق اين بداند كه داشت آرزو هميشه. انداخت نظري اطراف به ديگر بار رها. بود كرده

 خواست مي دلش كيست؟ آن از چرم از شده پوشيده عكس قاب آن و داشته تعلق كسي چه به او از
 از مهربانش قيم صورت اين در بود مطمئن اما ببيند، را آن صاحب تا بزند كنار را عكس قاب روي پرده

 را دستش. ديد عكس قاب روي روبه را خود بود، غرق خود افكار در كه طور همان. رنجيد خواهد او
 مانند و چوبي در مانند خانه، مانند. آمد قديمي خيلي نظرش به. كشيد آن ضخيم و چرمي پرده روي
 .بودند كرده مخفي دل در را زيادي ناگفته رازهاي كدام هر كه اتاق وسايل تمام

 شهابي آقاي بود، آمده ميان به عكس قاب اين يا و بسته در مورد در سخني كه بار هر مدت اين در
 پيرمرد. نكند كنجكاوي مسايل اين مورد در بود خواسته رها از صراحت با و بود رنجيده اندازه از بيش
 .بسوزاند دل حالش به رها كه بود شده موجب امر اين و رسيد مي نظر به فرسوده خيلي

 ... آئينه در و كرد جمع سر باالي در را شبقش چون موهاي رها
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 اي كرد آرزو دل در و افتاد پدرش نوازشهاي ياد به. ندارد زيبايي چهره ديگر ميكرد احساس. نگريست
 قطرات بالفاصله. آورد خود به را او در تقه صداي. ببيند دوباره را او شده كه هم يكبار براي فقط كاش
 در سوي به تبسم با و رد پاك بود، شده سرازير چشمهايش از پدر خاطرات يادآوري با كه را اشكي

 اش حامي تنها كرد احساس رها. شد وارد گشاده لبهايي ولي درهم، ابرواني با شهابي آقاي. نگريست
 :گفت و شد نزديك او به زنان عصا پيرمرد. اوست

. ميگيرد دلم سكوت اينهمه از من و هستي ساكت خيلي تو. آيد نمي صدايت و سر! من كوچك رهاي -
 زيبايت چشمهاي نبينم ؟ اي كرده گريه چرا دخترم؟ شده چي...  پدرت هم من كني فكر دارم آرزو
 .باشند خيس

 :گفت و برگرداند پيرمرد از را صورتش رها

 ... فقط نكردم گريه من -

 :پرسيد و گرفت خود به انگيزي حزن چهره بارديگر و كرد صاف كمي را خود كمر شهابي آقاي

 ...نيستم قادر من و ميدهد رنج مرا موضوع اين دخترم بداني؟ را بسته در راز ميخواهي هم باز حتما -

 :گفت بود بعيد او از كه سماجتي با رها

 .چيست بسته در اين پشت بدانم دارم دوست من جان آقا آخر -

 :گفت و نشست صندلي روي پيرمرد

 .بود دخترم مخصوص كه بهشتي. است بهشت بسته در اين پشت -

 :پرسيد حيرت با رها

 .نداريد فرزندي گفتيد كه شما شما؟ دختر -

 :داد جواب نشسته اشك به چشمهايي و كرده گره ابروان با و انداخت زير را سرش پيرمرد
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 .است سال بيست حدود. ندارم فرزندي ديگر كه سالهاست يعني ، ندارم فرزندي خوب -

 :كاويد مي را پيرمرد چهره همچنان رها

 چرا؟ -

 اين در شهابي آقاي ديگر شود تر طوالني سكوت اگر بود مطمئن رها. بود كرده سكوت پيرمرد اما
 جهت همين به ، پرسيد مي را سؤاالتش تمام بايد بود مناسب زمان كه حاال. كرد نخواهد صحبت مورد
 :كرد سؤال دوباره

 كجاست؟ االن شما دختر -

 بلندي نفس. بكاهد ميشد، تحميل او بر كه فشاري از داشت قصد انگار ، كرد خم كامال را كمرش پيرمرد
 :گفت و كشيد

 بشنوي؟ مرا انگيز غم داستان داري دوست خيلي -

 :گفت آرام و داد تكان را سرش رها

 مكنونات و نكرده اطمينان من به هنوز شما اما ، ام كرده تعريف برايتان را زندگيم همه من! آقاجان -
 .كنيد نمي بازگو من براي را تان قلبي

 :كرد قطع را سخنش شهابي آقاي

 نمي. دهم آزار را تو اين از بيش ندارم دوست من بلكه نيست، اطمينان مساله. نكن اشتباه.  نه نه -
 هم اندازه همين ، اي كشيده زجر كافي اندازه به تو. بشوي هم من دردهاي و ها غصه شريك خواهم
 .است زياد تو جواني به دختري براي

 :گفت و انداخت پيرمرد به محبت از سرشار نگاهي رها
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 اين. بشنوم را شما زندگي داستان مشتاقم هم خيلي اما ميدانم، را شما محبت قدر من. آقاجان نه -
 ... من اما بكشيد، دوش به مرا دردهاي و ها غصه شما كه نيست منصفانه

 :كرد قطع را رها سخن بارديگر پيرمرد

 بهشت كه است بزرگي باغ بسته در اين پشت. كن گوش خوب داري دوست كه حاال پس. خوب خيلي -
 از بعد از. بود باغ اين عاشق شهرزاد. روياهاست باغ دخترم قول به كه جادوئي باغ. است زمين روي

 .نگذاشتم باغ داخل به قدم هيچگاه من ديگر رفتنش

 :داد ادامه لرزاني صداي با پيرمرد. بود مانده خيره پيرمرد لبهاي به همچنان رها

 توانست فقط او دكتر و داشت سختي بسيار زايمان همسرم ميترا. بود همسرم يادگار تنها شهرزاد -
 روي به هميشه براي همسرم چشمهاي كه روز آن از. دهد تحويل من به سفيدي پارچه داخل را شهرزاد

 كودكمان از هم ميترا همسرم جاي به خوردم قسم و كردم عهد خودم با شد، بسته جفاكار دنياي اين
. سازم فراهم كوچولويم شهرزاد براي داشت فرزندمان براي او كه را آرزوهايي تمام و كنم مراقبت

 زيباي و ظريف صورت نگريستم، مي زيبايش بصورت كه زمان هر و بود مادرش شبيه كامال دخترمان
 يادگارش تنها كه كردم را تالشم تمام و بودم خوشبخت خيلي همسرم با من. كردم مي مشاهده را ميترا

 تمام من براي شهرزاد. باشد همسرم دريغ بي محبتهاي براي سپاسي و تشكر تا كنم خوشبخت هم را
 مي باغ در شاد و مستانه وقتي.  كوچكم دختر جز ديدم نمي را چيز هيچ و كس هيچ. بود شده دنيايم
 به دل در ميرقصيد، ها فواره قطرات زير در وقتي ميشد، آويزان مجنون بيد بلند هاي شاخه به و دويد
 ميترا مادرش مانند هم او اما شهرزاد، بود شده من روياي. دارم دختري چنين كه ميكردم افتخار خود
 را او نتوانستم اما كنم، وقف را زندگيم تمام بودم حاضر. گذاشتم او پاي به را جانم من. گذاشت تنها مرا
 پريده رنگ لبهاي از لحظه آخرين در و مرد آغوشم در زيبايم دختر يگانه دخترم،. دهم نجات تب از

 ....من اما خواست كمك من از او. شد خارج پدر كلمه اش
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 كه هنگامي او! ام زنده هنوز من و مرد جواني اوج در و سالگي هفده سن در درست من كوچك شهرزاد
 نجاتش تا خواست من از ، من به ملتمسش نگاه با و فشرد را دستهايم كشيد مي را نفسهايش آخرين
. كردم دعا و استغاثه و ريختم اشك و نشستم فقط. كار هيچ آمد؟ مي بر من دست از كاري چه اما دهم،
 رها اكنون اما. شوم تنها تنهاي و بدهم دست از را شهرزاد او از بعد و ميترا ابتدا كه بود الهي مشيت اما

 .ندارم دوري طاقت بارديگر كه نكني ترك مرا تو كه بخور قسم بده، قول. دارم را تو جان

 خيس را پيرش و چروكيده صورت و چكيدند فرو پيرمرد رمق بي چشمهاي از سيلي چون اشك قطرات
 براي و بود كرده درك را پيرمرد احساسات وجود تمام با. ريخت مي اشك او با همراه هم رها. كردند
 هم جانآقا گمان بي. افتاد اش خانواده ياد به اي لحظه براي. گريست مي اش پدرخوانده و خود غربت

 .است بوده خوشبخت او چون روزگاري

 دوخت دخترك غمگين حال عين در و زيبا و جوان بصورت را اش خسته نگاه و برخاست جا از پيرمرد
 :پرسيد و

 ببيني؟ را دخترم تصوير خواهي مي -

 :گفت پيرمرد به و آورد لب بر غمگيني لبخند رها

 .ايد داشته زيبايي دختر شما مطمئنا. مشتاقم خيلي اوه -

 قاب بطرف و كشيد دل از آهي. جوشيد مي غم دل از گمان بي كه لبخندي. زد دردناكي لبخند پيرمرد
 بوضوح دستهايش ميكرد باز را آن دور شده پيچيده طناب كه زماني. رفت چرم در شده پيچيده عكس

 و محزون چهره مشاهده طاقت ديگر او. نماند دور رها تيزبين چشمهاي از لرزش اين. لرزيدند مي
 عمرش آخر ساعات و لحظات به مهربانش پدرخوانده ميكرد احساس و نداشت را پيرمرد گرفته
 پيرمرد، رفتن درصورت چون كند، حفظ برايش را او حداقل كه خواست خدا از دل در. است نزديك
 .كند زندگي دنيا اين در تنها نبود قادر او ديگر
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. بود بسته را چشمهايش. زد كنار را عكس قاب روي پرده آرام و كرد باز چرم دور از را طناب پيرمرد
 اي لحظه براي. ببيند را اش رفته دست از و جوان دختر چهره كه بود سخت بسيار برايش شايد

 پيرمرد سر باالي را خود رها. گشود باريدند، مي كه را ابريش چشمهاي باالخره اما ماند، بيحركت
 به و گرفت پيرمرد لرزان دستهاي از را عكس قاب. بود مقابلش در زيبايي و جوان دختر تصوير. رساند

 انگار و نداشت دل در دردي و غم هيچ انگار. بود شاداب جواب دختر چهره چقدر. انداخت نظري آن
 .سوزاند دل رفته دست از شهرزاد حال به رها. خواند مي آواز رها و آزاد صافش قلب

 روي را شهرزاد عكس قاب. رساند او به را خود رها. ريخت مي اشك و بود شده خم ميز روي پيرمرد
 :گفت و نهاد ميز

 مرا شما هست يادتان. ام داده دست از را خود كس همه شما مانند هم من. نخوريد غصه آقاجان -
 و بود زنده بايد نرسيده، آخر به دنيا كه عزيزانت مرگ با گفتيد مي كه بوديد شما خود داديد؟ دلداري
 كنيد؟ نمي عمل هايتان گفته به خودتان چرا پس. كرد زندگي

 :گفت و دوخت او به را آلودش اشك چشمهاي پيرمرد

 نداشتم، را كس هيچ ديگر من. ميبردم بين از را خودم اينصورت غير در چون كردم عمل آن به من -
 قلبم اينصورت در چون نريزم، هم را اشك قطره چند اين توانم نمي ولي كردم، زندگي و ماندم زنده اما
 .زد خواهد بيرون ام سينه از غم فشار از

 :گفت آميز التماس حالتي با و داد تكيه چانه زير را دستهايش و نشست پيرمرد روبروي رها

 نداري؟ خانم ميترا از تصويري شما آقاجان، -

 خارج اتاق از و شد بلند. بخشيد گرما رها وجود سراسر به كه مهرباني لبخند. زد لبخنئ شهابي آقاي
 او از دليل بي سماجتهاي اين بخاطر كه انديشيد باخود. باشد رنجانده را پيرمرد مبادا كه ترسيد رها. شد

 ".است داشته زيبايي مادر قطعا " گفت، خود با و انداخت عكس قاب به دوباره نگاهي. كند عذرخواهي
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 در به را خود ميرسيد، بنظر نيافتني دست كه آرزويي با. ببيند را باغ زودتر هرچه خواست مي دلش
 را بزرگ قفل سپس. كشيد در زبر و ضخيم سطح به را ظريفش و نرم دستهاي و رساند بزرگ چوبي
 وارد بارديگر پيرمرد لحظه اين در شود؟ باز قفل آن روزي دارد امكان آيا انديشيد خود با و كرد لمس
 :گفت هيجان با رها. شد اتاق

 ... كه كردم خيال نشديد؟ دلخور من از شما يعني -

 :گفت و زد محزوني لبخند شهابي آقاي

 ببيني؟ را شهرزاد مادر تصوير خواستي نمي مگر. رنجم نمي كوچكم دختر از من -

 :گرفتند بخود خاصي درخشش رها زيباي چشمهاي

 .ممنون. آقاجان ممنون -

 بسيار كند، شاد را او دل بود توانسته كه اين از شهابي آقاي. رساند شهابي آقاي به را خود بسرعت و
. داد قرار ميز روي دختر ديدگان جلوي را گرفته خاك و گرد آلبومي پيرمرد. رسيد مي بنظر خرسند

 آلبوم به را غمگينش نگاه پيرمرد. كرد پاك آنرا روي گرد دست با و رفت آن سمت به هيجان با رها
 :گفت و دوخت

 روزهاي عكسهاي كه ندارد طاقت دلم آخر. است خورده خاك و گرد صندوقچه در كه سالهاست -
 .ميشود تر سخت خيلي زندگي چون ببينم، را خوشبختيم

 :انداخت زير را سرش رها

 ...خواهم نمي من. كردم شما از را درخواستي چنين كه كردم اشتباه. ببخشيد آقاجان -

 :گفت و زد محبت سر از لبخندي پيرمرد



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  148 

 كه خواستم خودم من. ببينم را عكسها اين كه راغبم واقعا سالها از بعد اكنون!  قلب خوش كوچولوي -
 .بياورم را آلبوم

 قرار اول صفحه در جواني بسيار داماد و عروس عكس. زد ورق را اول صفحه حرف، اين گفتن با و
 :گفت هيجان با رها. داشت

 هستيد؟ شما اين آقاجان -

 :كرد پاك را پيشانيش روي عرق شهابي آقاي

 ايم؟ بوده پير و شكسته اينقدر هميشه كردي خيال. بوديم جوان روزي هم ما باالخره -

 او به كه كسي تنها اش خانواده از بعد. داشت دوست را او. انداخت پيرمرد به سپاسي پر نگاه رها
 بود، شهرزاد خود انگار. انداخت آقاجان كناري دختر به نگاهي. بس و بود پيرمرد بود، شده عالقمند

 تيره هم سرش باالي در شده جمع موهاي و نمود مي تر تيره دخترش چشمهاي از ميترا چشمهاي فقط
 همه اين از رها. خوردند مي چشم به خوب تفاوتها اين اما بودند، سفيد و سياه عكسها هرچند. بود تر

 :گفت بود خوانده را رها فكر انگار كه پيرمرد. كرد تعجب شباهت

 ارث به چيزي هيچ من از شهرزاد و بودند هم شبيه كامال شهرزاد و ميترا. نكن تعجب. است درست -
 .بود نبرده

 و ميشود خردتر پيرمرد ميكرد حس ميزد، ورق كه را اي صفحه هر. شد خيره عكسها به دقت با رها
 آهسته و آرام بسيار صدايي با سازد، رها خيال و فكر از را او اينكه براي. ميرود فرو ماتم در بيشتر
 :گفت

 .ايد داشته زيبايي همسر چه -

 :پرسيد و انداخت نظر رها به گشاده چشمهاي با بود، پريده خواب از انگار كه شهابي آقاي
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 گفتي؟ چيزي دخترم -

 :كرد تكرار بارديگر قبل از تر آهسته صدايي با خاطر بهمين بگويد، بايد چه كه بود دل بسياردو رها

 .ايد داشته زيبايي همسر چه گفتم -

 :گفت و دوخت ديده زيبا و جوان دختر رنگين و شفاف چشمهاي به و زد لبخند پيرمرد

. ميساخت خود شيفته را همه كه داشت خاصي جذابيت. بود اي العاده خارق دختر من ميتراي! عزيزم -
 درآوردم؟ خود همسري به را ميترا تا كردم مبارزه رقيب چند با من ميداني

 ريزتر را اش چروكيده و ريز چشمهاي پيرمرد. ميداد گوش پيرمرد سخنان به صدا بي و ساكت رها
 :داد ادامه و گرفت بخود متفكر حالتي و كرد

 زندگي براي كه داشتند بارزي و خوب خصوصيات آنها از هركدام. كردم مبارزه جوان پسر سه با من -
 يعني داشت، مرا جانب ميترا اينكه آن و داشتم باالتر و بهتر امتياز يك من اما بود، مناسب زناشوئي
 .ميخواست مرا او...  بگويم چطوري

 مي سخن خواب در كه كساني مثل. شد محو بسرعت كه نشست پيرمرد لبهاي روي گذرا لبخندي
 :گفت زنگداري و بم صداي با گويند،

 .را دخترش نه و را خودش نه كنم، حفظش نتوانستم من اما -

 توهمات اين با شما بگيريد؟ را آنها مرگ جلوي بوديد قادر چطور شما. خداست دست مرگ! آقاجان -
 .ميدهيد رنج را خودتان فقط خيال، و فكر و

 :گفت و چرخاند پيرمرد بسمت را صورتش و بست آنرا رها. بود رسيده پايان به آلبوم

 .هستم تنها شما مثل هم من. بداريد دوستم شهرزاد مانند و بدانيد خودتان دختر مرا شما آقاجان -
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 خورده پيوند اشك با زيبايش چشمهاي كرد احساس. انداخت نظري دختر جذاب چشمهاي به پيرمرد
 :گفت و زد لبخند مهرباني با علت بهمين است،

 ببيني؟ را باغ داري دوست. مهربان كوچولوي -

 :گفت و زد لبخند پيرمرد. شد واژگون زمين روي صندلي كه طوري پريد، جا از زياد هيجان از رها

 .ميكردم باز برويت را در زودتر مشتاقي، حد اين تا ميدانستم اگر -

 :گفت ميلرزيد هيجان از كه ظريفي صداي با رها

 .دارم را آرزو اين كه هست ماهي سه -

 و رفت در بسمت و برخاست جا از و گرفت ميز به را ديگرش دست و زد كمر به را دستش يك پيرمرد
 و كرد قفل داخل و برداشت بود، انداخته طاقچه روي كه اي پارچه زير از را اي زده زنگ بزرگ كليد
 چوبي در و داد در به فشاري پيرمرد. شد باز بلندي صداي با قفل تا كشيد طول اي لحظه. چرخاند آنرا
 چشم پيش را واقعي بهشتي رها، و چرخيد پاشنه روي خاست، برمي لوالهايش از كه زيادي صداي با

 .ديد خود

 نمناكش چشمهاي با پيرمرد و دويد باغ وسط به و كشيد گلو ته از فريادي فراوان اشتياق از جوان دختر
 معشوق به كه عاشقي مثل بود، نكرده برخورد اي منظره چنين با بچگي از كه رها. كرد همراهيش

 همچنان كه پيرمرد از اما كند، گريه زياد شوق از خواست مي دلش. پريد مي پائين و باال است، رسيده
 .كشيد مي خجالت بود، گرفته نظر زير اورا و ايستاده

. نگريست آسمان به رها. بودند ايستاده تنومند و استوار هم پهلوي به پهلو كشيده فلك به سر درختهاي
 البالي از آسمان از كوچكي هاي تكه. ميشد ديده قامت بلند درختان پشت از خورشيد از اي گوشه

 مي زمين به رگه رگه آنها ميان از خورشيد طالئي هاي اشعه و خورد مي چشم به فشرده بهم برگهاي
 .تابيد
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 نمناكش چشمهاي با پيرمرد و دويد باغ وسط به و كشيد گلو ته از فريادي فراوان اشتياق از جوان دختر
 معشوق به كه عاشقي مثل بود، نكرده برخورد اي منظره چنين با بچگي از كه رها. كرد همراهيش

 همچنان كه پيرمرد از اما كند، گريه زياد شوق از خواست مي دلش. پريد مي پائين و باال است، رسيده
 .كشيد مي خجالت بود، گرفته نظر زير اورا و ايستاده

. نگريست آسمان به رها. بودند ايستاده تنومند و استوار هم پهلوي به پهلو كشيده فلك به سر درختهاي
 البالي از آسمان از كوچكي هاي تكه. ميشد ديده قامت بلند درختان پشت از خورشيد از اي گوشه

 مي زمين به رگه رگه آنها ميان از خورشيد طالئي هاي اشعه و خورد مي چشم به فشرده بهم برگهاي
 .تابيد

 درخت بلند گيسوان خواست مي دلش.كشيد باغ وسط هاي مجنون بيد تنه به را ظريفش هاي دست رها
 كه انديشيد رها.بود بسته نقش»  ش« حرف درختان تنومند تنه روي.بگيرد اغوش در و كند نوازش را
 مي رها.اوست به متعلق درخت كرد مي حس شهرزاد وسيله اين با كه بود اي نشانه حرف اين گمان بي

 به رو اي صحنه چنين با زندگيش از زمان هيچ در.كند درك را شهرزاد احساسات خوب خيلي توانست
 اب داخل را دستهايش رها.افزود مي او اشتياق بر داشت جريان باغ وسط در كه ابي نهر.بود نشده رو
 وصف شادي بر خورد مي نمدارش صورت به كه نسيمي.پاشيد صورتش به اب مشتي و برد فرو

 مي اواز مستانه ورودش افتخار به ها پرنده.رقصيد مي داشت باغ تمام رها نظر در.افزود مي ناشدنيش
 .بودند شده كاشته باغ از وسيعي قسمت در هم كنار ميان در تا سه ، دو نرگس و زنبق ي گلها و خواندند

 مي چشم به سفيد و بنفش و زرد رنگهاي با هلندي گلهاي كنار در رنگ زرد رزها تر طرف ان كمي
 اي گوشه حتي و بوند رنگ سبز پيچكهاي از پر شد نمي ديده انتهايشان كه باغ هاي ديوار تمام.خوردند

 باغ«  انديشيد خود با رها.زدند مي لبخند او به درختان و گلها تمام.بودند نگذاشته خالي هم را ديوار از
 »بودم ديدنت انتظار در ها مدت!  جادويي
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 كه داشت را ازاد پرنده يك احساس.گشود ها پرنده مثل را دستهايش و چرخيد پايش پاشنه روي رها
 شلواري و يشمي لبوز در او و بود گذاشته تنها جادويي باغ با را او پيرمرد.است گريخته قفس و بند از

 چشمش حال همين در.چرخيد مي همچنان رها.است امده زمين به اسمان از كه بود شده پري مثل سفيد
 بيشتر را چشمهايش.افتاد هبود گرفت زيبا و رمانتيك حالتي پيچكها الي به ال در كه اي بسته چنجره به
 موهايش.ديد خود تماشاي محو را رنگي سياه هاي چشم كه كيست پنجره پشت ببيند تا كرد باز هم از
 رنگ به سياه چشمهاي با قامت بلند پسري.ميديد درست اري.نگريست بيشتر و زد كنار صورتش از را

 بدون.ترسيد نگاه ان از و افتاد اندامش بر اي لرزه.نگريست مي او به استخواني و مردانه صورتي و شب
 مسخ نگاه از.بست خود سر پشت را در و شد خارج باغ از دوان دوان بيندازد پنجره به نظري كه اين

 پيشاني روي سردي عرق.انداخت تخت روي را خود زنان نفس نفس.بود ترسيده خيلي پسر ان كننده
 كرد عهد خود با.برد نمي خوابش اما بخوابد كرد سعي و گرفا دستهايش ميان را سرش.بود نشسته اش
 .نگذارد باغ به قدم ديگر كه

 كجا از زيبا فرشته اين كه انديشيد مي خود با و بود ايستاده انتظار به طور همان پنجره پشت جوان پسر
 و بود نديده باغ در را انسان يك حتي بودند امده خانه ان به كه سالي ده اين است؟در شده باغ اين وارد

 اي افسانه باغ ان صاحب بداند داشت دوست هميشه.هبود كرد استفاده باغ زيبايي از انحصارا خودش
 پنجره روي به رو ساعتي طور همان.كيست زيبا دختر ان بداند داشت دوست فقط اكنون اما كيست
 صندلي روي شومينه كنار مادر.گشود را ان و رفت اتاق در سمت به.نشد باغ وارد كسي ديگر اما ايستاد
 : گفت و راند لب بر لبخندي در استانه در جوانش پسر ديدن با.كرد مي بافي قالب و بود نشسته

 كني؟ مي نكاه طوري اين چرا!  پسرم

 : گفت و رفت مادرش كنار فرزام

 بپرسم؟ سوالي شما از توانم مي مادر

 :گفت و خنديد مادر
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 اي؟ شده مرموز انقدر هست؟چرا ات كله توي خيالي چه هست معلوم

 :پرسيد و برد فرو موهايش ميان در را دستش و زد لبخندي فرزام

 مگه؟ چطور

 : گفت پسرش به رو و داد قرار پايش روي را بافيش قالب وسايل مادر

 اي قيافه با و اي امده بيرون هم ناگهان.ايد نمي در صدايت و اي رفته اتقت بع كه است ساعت يك
 به است كافي پسرم.بپرسم سوالي شما از توانم مي كه پرسي مي و اي شده خيره من به متعجب
 .داري مشكلي كه بفهمم تا كنم نگاه تو چسمهاي

 : گفت فرزام

 خوب بفهميد را چير همه تا كنيد نگاه من چشمهاي به است كافي شما كه كردم فراموش.ببخشيد مامان
 دارم؟ سوالي چه من بگوييد پس

 : گفت و ايستاد پسرش روي به رو و شد بلند صندلي روي از مادر

 خاله دختر مورد در هم سوالي مطمئنا اما بپرسي خواهي مي سوالي چه تو بفهمم كه نيستم جادوگر من
 .نداري هنگامه ات

 : گفت و برگشت اتاقش سمت به فرزام

 ...كه كردم اشتباهي عجب هنگامه هم باز واي

 : گفت و فشرد دست در و گرفت را پسرش مردانه و پهن بازوي مادر

 بپرسي؟ خواستي مي چي بگو.نشو دلخور خوب خيلي

 :پرسيد دودلي با و گزيد دندان با را لبش فرزام
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 داريد؟ اشنايي بغلي همسايه با حد چه تا شما!  مامان

 : گفت و دوخت ديده پسرش به اميز تمسخر نگاهي با و كشيد هم در را ابروهايش روشن خانم

 بيچاره پيرمرد كند؟شايد مي زندگي كسي چه اينجا كه دانم مي چه سرت؟من به زده همه باز پسر
 .ندارد را كس هيچ دانم مي كه انجا تا.مرده

 : گفت و گرفت اش چهره به متعجبي حالت فرزام

 ديدم؟ من كه بود كسي چه او پس

 :پرسيد و انداخت پسرش رنگ سياه چشمهاي به داري معني نگاه مادر

 اي؟ ديده را كسي مگر

 : گفت و جويد را خود ي گونه از اي گوشه فرزام

 ....خيلي و جوان دختر يك

 : زد اي قهقه و كشيد را پسرش بيني روشن خانم

 .شد پيدا رقيب هنگامه براي.كند رحم خدا گفتم؟واي درست.زيبا هم خيلي

 

 :گفت جدي بسيار و مردانه صداي با و كشيد درهم را ابروهايش فرزام

 

 اينجا او. دهيد مي ربط هنگامه به جوري يك شما گويم مي من كه هرچيزي كه است بد خيلي مادر -
 منظورم اصالً من. هستيد بدبين خيلي شما. هست خانه اين در حرفش ساعته چهار و بيست اما نيست،

 ... كه نبود اين
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 گذرا نگاهي با و هستي ما بچه هم باز اما باال، زده پدرت و من از قدت كه است درست! من عزيز پسر -
 بار يك اگر كه دهي مي قول مامانت به خوب. داري احساسي چه كه كنم درك توانم مي ات چهره به

 ببينم؟ را خودم عروس تا كني صدا مرا ، ديدي را زيبا دختر آن ديگر

 

 

 :گفت دلخوري با فرزام

 .را غريبه دختر آن هم حال زديد، مي سرم توي مرتب را هنگامه امروز تا. ديگر است بس. مامان -

 ».شناسم مي را او كه سالهاست انگار. نبود غريبه من براي دختر آن نه نه«  گفت، خود با دل در اما

 دل ندارم او از شناختي هيچگونه كه كسي به سادگي اين به نبايد من نه«  آمد، خود به بعد اي لحظه
 ».ببازم

 صرف را خود وقت تمام بايد. نشست ميزش پشت و رفت اتاقش به و شد جدا مادر از افكار اين با
 اي كلمه آنكه بدون بعد دقيقه چند. نداشت را متفرقه مسايا به كردن فكر فرصت اصالً. كرد مي مطالعه

 رفت، پنجره پشت و شد بلند ميز پشت از باشد، خوانده داشت، قرار ميز روي روبرويش كه را كتابي از
 .نبود هيچكس اما

 

 شخصي كه داشت آرزو سال ده اين طول در زيرا است، شده رويا خواب دچار شايد كه انديشيد خود با
 در. بود درك قابل غير برايش اين و كرد مي احساس محبت از موجي دل در. ببيند اي افسانه باغ در را

 بود نكرده تجربه هيچگاه كه بود چيزي تنها عشق گذشت، مي عمرش از كه سالي هفت و بيست ظرف
 هنگامه اش دخترخاله دانست مي كه بود سالها. بود بيمناك اش سينه و قلب در آن دواندن ريشه از و
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. ببيند همسر چشم به اورا بود نتوانسته هرگز فرزام اما بود، هم خوبي دختر. است عالقمند او به شديداً
 بود خوشحال اما شد، خواهند دلخور او از بزرگش مادر و خاله شوهر و خاله نكند ازدواج هنگامه با اگر
 .گذاشت خواهند آزاد همسر انتخاب در را او و دارد اي فهميده مادر و پدر كه

 تقريباً سني فاصله كه اين با و بود نيافته هنگامه و خود بين تفاهمي هيچگونه سالها اين تمام در فرزام
 اوقات بيشتر هنگامه. داشتند اختالف هم با عقايد و نظرات تمام در اما داشتند، سال سه حدود در و كمي
 .ماند نمي دور فرزام تيزبين چشمهاي از موضوع اين كه كند تفاهم به تظاهر داشت سعي

 

 مي گيرا چشمهاي آن از اما برود، باغ به ديگر بار خواست مي دلش خيلي. آمد در كنار تا بار چندين رها
 است عشق هرچه از بود شده باعث اما و برادرش عشق فرجام و بود گريزان پسرها از هميشه. ترسيد
 .شود بيزار

 ابتداي از او. است باخته دل پنجره پشت پسر آن به كه كند باور خواست نمي. خنديد خود با دل در
 شايد كه پسرهايي بود، شده روبرو زيادي پسرهاي با نوجوانيش دوران ابتداي از بخصوص و زندگيش

 گذشته تمامشان كنار از اعتنا بي او و بودند آنها با ازدواج خواهان وجود تمام با شهر دختران از نيمي
 بربايد؟ را قلبش توانست چگونه ميرسيد، بنظر او از بيشتر خيلي سنش كه پسر اين اما بود،

 سرم از ديوانگي اين بزودي و ام شده احساسات دچار حد از بيش تنهايي بخاطر من«  گفت، خود با
 ».پريد خواهد

 

 به ميز پشت شهابي آقاي و شده چيده غذا ميز. شد خارج اتاق از و كرد حبس اش سينه در را نفس
 .بود نشسته انتظار
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 به شهابي آقاي شدن معطل بخاطر كوتاهي خواهي معذرت از بعد و نشست ميز پشت و زد لبخند رها
 .شد مشغول خوردن

 

 :پرسيد محبت از حاكي لبخندي با پيرمرد

 نه؟ يا آمد خوشت باغ از نگفتي! عزيزم كوچولوي -

 

 مغز در كه فكري از پيرمرد كرد مي احساس. افتاد تپش به قلبش بداند آنرا علت خود اينكه بدون رها
 از را چشمهايش كرد سعي و انداخت بزير را سرش شرم از خاطر همين به دارد، خبر گذرد مي او

 :گفت خونسردي به تظاهر با و بدزدد اش پدرخوانده منتظر چشمهاي

 .بودم نديده اي منظره چنين زندگيم تمام در من. بود زيبايي بسيار باغ! آقاجان بله -

 :پرسيد تعجب با پيرمرد

 از بيش تو اما كرد، مي سپري باغ در را خود اوقات بيشتر غالباً شهرزاد برگشتي؟ زود اينقدر چرا پس -
 .نماندي آنجا در ساعت نيم

 :داد جواب گرفته صداي با رها

 براي اينبار. گرفت لرزم بيكباره چرا دانم نمي اما. بمانم آنجت در بيشتر داشتم دوست خيلي من -
 .بپوشم مناسب لباس بايد باغ به رفتن

 :گفت و كرد هديه رها به را مهربانش لبخند و شد غذاخوري سالن وارد دسري ظرف با خانم نصرت

 داري؟ كه مناسب لباس -

 



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  158 

 :داد تكان را سرش رها

 

 .ممنون بله -

 

 .بافم مي گردن شال و كاله و ژاكت برايت خودم بعد سال زمستان براي انشاءاهللا -

 

 .كنم تشكر شما از بايد چطور دانم نمي من. خانم نصرت ممنون -

 

 

 :گفت لبخند با و نگريست شهابي آقاي به و كرد خم كمي را گردنش هميشگي عادت روي خانم نصرت

 

 طريقي هر به بايد من و اند كرده محبت خيلي من حق در ايشان. هستم شهابي آقاي مديون خيلي من -
 .كنم جبران را ايشان هاي محبت شده كه

 

 :گفت خاصي تواضع با و خاراند را پيشانيش دست با شهابي آقاي

 .كنيد مي خود شرمنده مارا هميشه و داريد لطف ما به خيلي شما. خانم نصرت -

 

 خارج غذاخوري سالن از كوتاهي تشكر با و برخاست ميز پشت از و داد عقب را غذايش ظرف كمي رها
 .شد
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 خاطر همين به داشت، صندوقخانه ديدن مورد در خاصي كنجكاوي و بود معما برايش شهابي آقاي خانه
 مي زيرزمين سمت به هايي پله حياط، راست سمت در. رفت صندوقخانه به يكراست غذا اتمام از بعد
 .داشت قرار بود، كهنه و قديمي بسيار كه دري با بزرگ بسيار اتاقي پله پنج و بيست پايين در. رفت

 

 صندوقخانه كنار و گوشه در طرحدار بزرگ صندوق چند. بود نشسته وسايل روي زيادي غبار و گرد
 تار كه بودند شده چيده بزرگي بسيار طاقچه روي هم بزرگي رنگ قرمز هاي الله و آئينه و داشت وجود

 .بود پوشانده آنرا روي كامالً عنكبوت

 

 آن از بعضي. خورد مي چشم به نمور زيرزمين در بود الزم مشترك زندگي يك براي كه وسايلي تمام
 .بودند شبيه بخت دم دختر يك جهاز به بيشتر و داشتند قرار خود هاي جعبه در هنوز لوازم

 

 شده صندوقخانه ديدن مانع شهابي آقاي چرا دانست نمي. گشت را صندوقخانه همه كنجكاوي با رها
 .نداشتند حركت توان پاهايش. است گذاشته قدم ارواح اتاق در كرد مي احساس. بود

 

 و پا اين بار چند شود روبرو موش با اينكه وحشت از رها و رسيد گوشش به شيئي شدن جويده صداي
 .شد مي فرارش مانع كنجكاوي حال عين در و بود گرفته را وجودش همه اضطراب. كرد پا آن

 

 دست چند. شد باز خراشي گوش و كشدار صداي با. گشود آنرا در و رفت صندوقها از يكي بسمت آرام
 گمان بي. كرد برانداز ديگري از پس يكي را لباسها رها. بود شده چيده آنجا در دخترانه و زيبا لباس
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 قفل كه داشت وجود چرمي جلد با دفتري آنها ميان در. بود ثروتمندي دختر به متعلق لباسها اين
 .ساخت مي مخفي آنرا داخل هاي نوشته كوچكي

 

 سراغ به و برداشت را دفتر. نيافت كليدي اما كرد، رو و زير كامالً را صندوقچه كليد، جستجوي در رها
 نيمه كه افتاد جواني پسر عكس به چشمش كه بود نگشوده آنرا در هنوز. رفت ديگري صندوقچه
 پسري تصوير. برداشت آنرا و رفت سوخته نيمه عكس بطرف بسرعت. بود افتاده ديوار كنار در سوخته
 .داشت لب بر مرموزي تبسم كه بود جوان

 

 جعبه پشت را خود. ديد در آستانه در را شهابي آقاي و آمد بخود صندوقخانه در صداي از هنگام اين در
 از و كرد جاسازي خود لباس داخل در را عكس و دفتر آرام و ساخت پنهان داشت قرار آنجا در كه اي
 .برخاست جا

 

 :پرسيد و نگريست رها به تندي نگاه با شهابي آقاي

 كني؟ مي كار چه اينجا تو -

 

 :داد جواب كردن پا آن و پا اين كمي با رها

 ... بدانم شدم كنجكاو

 : گفت و كرد قطع را سخنش شهابي آقاي

 ... حد اين تا چرا تو دختر.  ميدي خودت دست كار باالخره كنجكاوي همه اين با تو



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  161 

 : گفت و انداخت زير را سرش رها

 . نميشود تكرار ببخشيد جان آقا

 و داد قرار ميزش داخل را دفتر رسيد اتاقش به وقتي.  رفت باال ها پله از عجله با حرف اين گفتن با و
 جوان اين.  بود آمده وجود به ذهنش در سوالي.  نگريست آن به و گذاشت خودش روي به رو را عكس

 عكس اين چرا و ميكرد انكار را پسرش چرا پس ؟ است داشته هم پسري شهابي آقاي يعني ؟ بود كه
 او.  شد شرمگين خود عمل اين از ، بعد اما ، ميداد خود سوالهاي به شماري بي جوابهاي ؟ بود سوخته

 زيادي محبت او به شهابي آقاي.  شود اش خوانده پدر زندگي جزئيات وارد اين از بيش نداشت حق
 قول خود به.  ميكرد اثبات را خود ناسپاسي حركات اين با ولي ، بود پذيرفته خود نزد را او و بود كرده
 . نگذارد قدم آنجا به گاه هيچ ديگر و ببرد صندوقخانه به صبح فردا را عكس و دفتر كه داد

 جا از بيحوصلگي با.  ميكرد كسالت احساس خودش در هنوز.  گشود چشم ساعت صداي با صبح فردا
 كرد سعي.  ميداشت باز كار اين از را او نيرويي اما ، گذارد باغ به قدم داشت زيادي اشتياق.  برخاست

 يك با او ميفهميد بنيامين اگر.  كند تجسم را اش خانواده ، ميرفت سر اش حوصله كه مواقعي تمام مانند
 گرفت تصميم.  نميكرد باور گمان بي ؟ ميكرد او مورد در فكري چه ، است شده پسري عاشق نگاه
 روز دو گذشت از بعد.  ميشد تر كسالتبار روز به روز زندگيش هرچند ، نرود باغ به گاه هيچ ديگر

.  نرود پنجره سمت به كه كرد عهد خود با اما ، كرد باغ به رفتن قصد و داد كف از طاقت ديگر ، مقاومت
 و برگها خوردن تكان ، آب شر شر صداي.  برخاست هوا به ها چلچله صداي ، گشود را چوبي در وقتي
 ، بخوابد آفتاب ماليم نور زير ميخواست دلش.  آورد ارمغان به برايش را شادابي و نشاط پرندگان آواز
 به شديد اضطراب با.  ميديد خود گر نظاره را سياهي چشمهاي ميگذاشت هم بر را چشمهايش تا اما

 تخيالتش از جوان پسر آن گمان بي كه انديشيد خود با.  نبود كس هيچ اما ، نگريست پنجره سمت
 ماليم نور.  بست را چشمهايش و ساخت رها چمنها روي را خود فكر اين با.  است گرفته سرچشمه

 دلش او اما ، كرد دعوت زيبايش چشمهاي به را خواب و آورد وجودش به را خاصي آرامش آفتاب
 پنجره پشت دوباره و گشود را چشمهايش علت همين به ، بخوابد پاك هواي اين در نميخواست
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 بلند پسري.  ميديد درست او.  زد هم بر را چشمهايش مرتبه چند.  شد گر نظاره را سياهي چشمهاي
 و گشود را پنجره پسر.  برخاست جا از بسرعت.  مينگريست او به گيرا چشمهايي با و بود ايستاده قامت

 با دوباره و نشد مايوس جوان پسر اما ، رفت اتاقش سمت به ناراحتي با رها.  كرد سالم بلند صداي با
 : گفت سماجت

 ... نميخوام كه من ؟ ميكني فرار چرا دختر

 . بود گريخته رها اما

 ترسيده دختر آن اما ، بود رفته پنجره پشت اميدي چه با.  نشست خوابش تخت روي دلخوري با فرزام
 با.  بيايد آنها براي جوابي نميتوانست كه بودند بسته نقش فرزام ذهن در زيادي سواالت.  بود گريخته و

 : گفت بلند صداي با پدرش.  آمد خود به روشن آقاي صداي

 ؟ نداري دانشگاه تو امروز مگه جان پسر ؟ خوابي هنوز!  فرزام آهاي

 و بودند نشسته ميز پشت مادر و پدر.  شد خارج اتاق از و برداشت ميز روي از را اش دستي كيف فرزام
 به رو و كرد تبسم آنها جواب در فرزام.  زدند لبخند دو هر جوانشان پسر ديدن با.  ميخوردند صبحانه

 : گفت پدر

 . شدم بيدار خواب از شما از زودتر خيلي من!  پدر

 : گفت و كشيد خود پيشاني به دستي روشن آقاي

 بيماري اين به پسرمان تا گفتم شما به چقدر.  شد مبتال خوابي بي درد به باالخره پسرمان ديديد!  خانم
 . بزنيم باال آستين برايش بايد نشده مبتال خطرناك

 : پرسيد پدرش از و داد نشان دلخور را خود فرزام

 ؟ ميدهد دختر بيكار من به كسي چه جان بابا
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 بيرون ريشهايش ته.  نگريست پسرش مردانه و گندمگون صورت به هميشگي تبسم با روشن آقاي
 پسرش صورت به لذت با پدر.  بود بخشيده او به اي مردانه حال عين در و نمكين و جذاب چهره و زده

 : داد جواب و زد لبخند

 ... ات خاله

 : گفت اخم با و است پريده گلويش به لقمه كه كند تظاهر داشت قصد.  كرد تصنعي اي سرفه فرزام

 چه تا نميدانم من پدر.  كنم خوشبخت را او نميتوانم من.  نميخورم هنگامه درد به من گفتم دفعه صد بابا
 . نداريم هم با تشابهي وجه هيچ هنگامه و من كنيد باور اما ، ميكنيد درك مرا حرف حد

 ؟ نكردي نگاه آينه در كه است وقت چند بگو را راستش ؟ شدي بيزار ها آينه از جديدا جان پسر آخر
 . ها نگفتيم نگوئي بعدا.  نميدهد زن تو به كسي ديگه سال دو يكي.  ميشي پير داري تو پسرم

 : گفت پسرش به نگاهي با و كشيد سر را چايش فنجان ، بود كرده سكوت لحظه آن تا كه روشن خانم

 ميكنم گمان كه من ؟ رفته فكر تو نگي بگي جديدا اتون زاده آقا كه نميكنيد فكر شما سهراب آقا
 . كرده انتخاب رو خودش آينده همسر

 : گفت دلخوري با فرزام

 است سالم چند من مگر.  نشده دير من ازدواج براي هنوز كنيد باور.  ميكنيد شوخي هميشه شما مادر
 ؟ هستيد نگران اينقدر شما كه

 من به چرا نگويي ، رسيدي سال سي مرز به كه ديگر روز دو اما ، داري سال هفت و بيست فقط ، هيچي
 . نگفتيد

 : گفت و برد باال تسليم عالمت به را دستش فرزام

 . بزنيد باال آستين برايم كه ميدهم خبر شما به سريع كردم پيري احساس كه وقت هر.  است قبول باشد
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 : گفت خنده با و برداشت را خود دستي كيف و شد بلند صندلي روي از روشن آقاي

.  بكنيم تو با ازدواج به مجبور را مردم دختر نميتوانيم ما چونكه ، باشي نداشته انتظار ما از ديگر آنوقت
 . شو بلند زودتر بيايي من با ميخواهي اگر هم حاال خوب

 . رفت و كرد خداحافظي مادر از و گذاشت دهانش در را لقمه آخرين فرزام

*** 

 وجدانش.  بيايد كنار خود با ميتواند چگونه نميدانست و بود كرده كز اي گوشه گرفته و مغموم رها
 غريبه پسر اين يكباره چرا اما.  نبندد دل پسري هيچ به كه بود داده قول خود به بارها او.  ميداد عذابش

 دلش.  داشت خاصي گيرايي بنيامين برادرش صداي مانند صدايش ؟ بود كرده پيدا راه قلبش به
 رفتار و اعمال اين.  كردند دويدن به شروع اراده بدون پاهايش اما ، بزند حرف او با و بايستد ميخواست
 فرار پسري هيچ از او.  مينمود بعيد ، ميداشت بر قدم متانت و خونسردي با هميشه كه او از عجوالنه
 از جهت بي چرا نميدانست اما ، ميگذشت كنارشان از بود خودش خاص فقط كه متانتي با بلكه ، نميكرد
 و بود كرده غلبه عقلش بر احساس كه بود بار اولين اين زيرا ، ميكرد خطر احساس پسر آن جانب
 . نميكرد رهايش اي لحظه

 منزل از دارد كه ديد را مرد پير گشود را اتاقش در.  كرد پاره را افكارش رشته شهابي آقاي صداي
 : پرسيد و ديد در آستانه در را رها شهابي آقاي.  ميشود خارج

 . اي شده دلخور من ديشب برخورد از شايد گفتم ؟ نيامدي صبحانه خوردن براي چرا!  دخترم

 : گفت تعجب با رها

 ؟ كرديد فكري همچين چرا.  جان آقا نه

 : گفت و زد مهرباني لبخند پيرمرد
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 كاري تو راستي.  نكند جمع را ميز گفتم خانم نصرت به.  بخور زودتر را ات صبحانه دخترم حال هر به
 ؟ نداري خانه از بيرون

 سر را عكس و دفتر كه بود رسيده آن وقت.  شد خارج خانه در از زنان عصا پيرمرد و كرد تشكر رها
 هنوز اما ، برداشت را دفترچه و كشيد را آن كشوي و رفت ميزش سمت به بسرعت.  بگذارد جايشان

 صدا سمت به.  رسيد گوشش به زمين با شيئي برخورد صداي كه بود نكشيده بيرون كامال را آن
 دفترچه كليد احتماال.  برداشت زمين روي از را آن.  بود افتاده زمين روي كه ديد را كليدي و برگشت

 را كليد و گرفت را تصميمش باالخره ؟ ميكرد كار چه بايد.  نگريست كليد و قفل به تعجب با.  بود
 شروع آن از بعد خاطرات دفتر و بود شده نوشته زيبايي شعر صفحه اولين در.  چرخاند قفل داخل
 . ميشد

 ! كن گوش

 ؟ را اندوهم صداي ميشنوي

 تركيد خواهد اي ضربه كوچكترين با كه را بغضم صداي ميشنوي

 شكسته هاي شاخه براي گريست بايد

 شده پر پر شقايق حال به زد فرياد بايد

 ريخت اشك بايد

 سوخته پروانه ديدن با

 عاشقان انتظاري چشم براي گريست بايد

 است خالي ها پنجره

 است گريان خورشيد
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 ؟ كجاست محبت

 : مهرماه 26

 . دارم دوستش خيلي.  داد هديه من به تولد روز براي را دفتر اين بابا

 امروز.  داشت شركت دخترش تولد سال هفدهمين در هم مادرم كاش فقط.  خوشحالم خيلي امروز
 آغوش در مرا.  آمد خانه هميشه مثل بابا.  كردم آبياري را آنجا باغبانها مثل و رفتم بهشت به دوباره
 ميترا مامان شبيه يخيل اينكه براي شايد ، دارد دوست مرا خيلي بابا.  نواخت اي بوسه ام گونه بر و كشيد
 كه نيست خانه كسي ميگردم بر وقتي ميروم مدرسه به كه صبحها.  هستم تنها خيلي!  خدايا واي.  هستم

 . بود زنده مادرم كاش.  كنم دل درد او با تا بود كسي ميخواست دلم.  بزنم حرف او با

 : ماه مهر 27

.  ميگذرد خوش من به ميگردد بر كار سر از بابا وقتي فقط!  تنها تنهاي.  گذشت هميشه مثل هم امروز
 دوست او با من و باشد داشته دختري جديد صاحبخانه شايد.  بود باز امروز باغ بروي رو پنجره راستي
 . درآيم آور كسالت تنهايي اين از و شوم

 : مهرماه 28

 مرا حتما بود زنده مامان آگر.  است ساله بيست تقريبا پسر يك.  ديدم را روبرويي خانه فرزند امروز
 من دوم خانه آنجا و دارم دوست را بهشت ؟ ميشود مگر اما ، نروم بهشت به ديگر كه ميكرد نصيحت

 . است

 : ماه مهر 29

 بود زنده اگر مادرم حتما.  نكردم توجهي او به من اما ، داد تكان دست برايم روبرويي خانه پسر امروز
 آن در دختر يك او جاي كاشكي.  نميگذارم محل او به اما ، تنهايم من كه است درست.  ميكرد تحسينم

 . ميكرد زندگي اتاق
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 : آبان 1

 نميدانم.  دارد قشنگي لبخند روبرويي خانه پسر.  نداشتم حوصله و حال اصال چون ننوشتم چيزي ديروز
 را بابا من تازه.  شوم وابسته كسي به نبايد من.  ندارد امكان ، نه اما ، ميشوم عالقمند او به دارم شايد. 

 . نيستم تنها و دارم

*** 

 ميوه شهابي آقاي.  شد خارج اتاق از و بست را دفتر عجله با.  آورد خود به را رها شهابي آقاي صداي
 پير.  گرفت جاي آغوشش در ميوه پاكت و كرد دراز را دستهايش او به كمك براي رها و بود خريده
 : پرسيد خوشرويي با مرد

 ؟ اي داده انجام مفيدي كار امروز!  دخترم خوب

 . روز هر مثل

 : گفت و گرفت را كمرش و نشست هال داخل صندلي روي شهابي آقاي

 و بروي ميتواني تو اما ، ندارم تفريح و گردش دماغ و دل و ام شده پير حسابي ديگر من دخترم رها
 .كني گردش خودت براي

 : گفت بود ها ميوه كردن جابجا مشغول آشپزخانه در كه همانطور رها

 . نيستم بلد را جايي كه من آخر

 : گفت هال داخل از شهابي آقاي

 ؟ اي خوانده درس كالسي چه تا تو ، جان رها

 : داد جواب آشپزخانه داخل از رها
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 . است ديپلم تا تحصيل دوران ما كشور در.  دارم ديپلم من

 برايت خوبي مونس نميتوانم من و هستي تنها خيلي تو ؟ كني نام ثبت كالسي چه داري دوست!  دخترم
 . باشم

 . ام راضي موقعيتم از من

 همراه به اي شده من زندگي وارد كه زماني از اما ، اي بوده ثروتمندي دختر تو.  نكن تعارف دخترم نه
 كافي ديگر اما ، ميدهي انجام هم را خانه كارهاي اغلب و اي گرفته عهده بر را آشپزي خانم نصرت
 . ببري بهره خود وقت از بايد هم تو.  آيد مي بر كارها عهده از سابق مثل خانم نصرت.  است

 : گفت جواب در و شد خيره پيرمرد به آميزي تشكر نگاه با رها

 ... من اما ، داريد لطف من به شما!  جان آقا

 : گفت و كشيد هم در را ابروهايش مرد پير

 ؟ چيست نقاشي مورد در نظرت ببينم بگو خوب.  نكن بحث من با قدر اين!  مهربان كوچولوي

 ... كه ميگويم هم باز اما ، ميدانيد صالح خودتان طور هر

 . برداشت ديوار كنار از را عصايش شهابي آقاي

 را اسمت نقاشي خوب كالس يك در و ميروم فردا.  نكن بحث من با گفتم!  من كوچولوي دختر
 بهتر كه رسيدم نتيجه اين به بعدا اما ، بگيرم خصوصي معلم برايت داشتم تصميم ابتدا البته.  مينويسم

 ؟ اش خانه رفت خانم نصزت راستي.  كني برقرار رابطه ديگران با تو است

 . شنيدم پيش ساعت نيم را در شدن بسته صداي من بله

 ثبت اطراف همان در نقاشي كالس يك در را رها آنروز فرداي و كرد عمل خود وعده به شهابي آقاي
 دلش.  بود نكرده پيدا را آن به پرداختن فرصت گاه هيچ اما ، داشت عالقه نقاشي به رها.  كرد نام
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 سعي و ميرفت باغ به كمتر ديگر.  كند نقاشي را پطرزبورگ سن شهر برفي روزهاي بتواند ميخواست
 در خاطر همين به ، بود نخوانده را شهرزاد دفتر كه بود روزي چند.  كند پر نقاشي با را خود وقت ميكرد
 . رفت آن سراغ به دوباره كرد پيدا كه فرصتي اولين

 : آبان 2

 شايد.  ام گذاشته پنجره پسر را نامش من راستي.  شد باز پنجره بودم بهشت در وقتي دوباره هم امروز
 را آن كه بود او باالخره.  شود باز پنجره اين روزي داشتم دوست هميشه من اما ، باشد داري خنده اسم

 با و انداختم زير را سرم.  زد لبخند من به دوباره و گشود را آن پنجره پسر.  بگذريم خوب.  گشود
 دختر« :  گفت ماليمي بسيار صداي با او.  كردم گياهان برگهاي كردن كوتاه به شروع باغباني قيچي
 ادامه كارم به بدهم را جوابش اينكه بدون»  ؟ ميكني پنهان من از را خودت اينقدر چرا!  فراري خانم
 است شايان من اسم ميداني.  بكشم را منتت بايد من پس.  ميكني ناز فعال خوب« :  گفت دوباره او.  دادم

 كه داد سر بلندي خنده»  شهرزاد«  گفتم ضعيفي بسيار صداي با»  ؟ چيست شما اسم بپرسم ميتوانم. 
!  جالب چه« :  گفت و خورد فرو را اش خنده دارم توجه او به من ديد وقتي.  بنگرم او به شدم مجبور
 ها سبزه روي را قيچي ، بخواهم اينكه بدون» .  آيند مي هم به اسمهايمان چقدر.  شهرزاد و شايان

 احساس چه.  است دوانده ريشه او مورد در شديدي احساس دلم در.  بردم پناه اتاقم به و گذاشتم
 . ام نكرده تجربه حال به تا وحشتناكي

 : آبان 5

 شايان از ببخشيد ، پنجره پسر از آخر.  ام نرفته بهشت به كه است روز سه االن.  گرفته خيلي دلم
 از او بدهم اجازه نبايد.  شوم صميمي خيلي او با نبايد من اما ميكند برخورد صميمي خيلي او.  ميترسم
 او درمورد پدر با بايد.  دارم همصحبت به نياز و هستم تنها من كه فهميده شايد.  كند تجاوز خود حدود

 . كنم صحبت

 : آبان 7
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 چرا نميدانم.  است پنجره پشت هميشه شايان ديگر حاال.  رفتم بهشت به و نياوردم طاقت ديگر امروز
 پنج چرا كه پرسيد ناراحتي با.  بود پكر خيلي ديد مرا وقتي امروز.  بگويم بابا به را او جريان نتوانستم

.  ميگردد صحبت هم يك دنبال دارد و تنهاست خيلي هم او كه ميگفت.  ام نرفته بهشت به كه است روز
 او.  تنهايم عصر تا هميشه و ندارم مادر كه گفتم او به هم من.  كردم باور را حرفهايش من!  خوب چقدر

 ... هم من و ببينيم را همديگر هميشه خواست من از

 15 فصل

 پنجره پشت و رفت خود اتاق به بالفاصله كند كاري اينكه بدون بازگشت منزل به كه زماني فرزام
 ياس با.  گريخت نيز شبح مثل و شد زندگيش وارد شبح مثل دختر آن.  نداشت فايده انتظار اما ، ايستاد
 مشغول آشپزخانه در روشن خانم.  بشويد را صورتش تا شد خارج اتاق از و انداخت ميز روي را كيفش

 : پرسيد شنيد را آب صداي وقتي.  بود كار

 ؟ اي آمده تو فرزام

 : گفت و آورد بيرون دستشويي داخل از را سرش فرزام

 خوري پر اما ، بخور ميوه و شيريني كمي بيا: شد خارج آشپزخانه از دست در اي ميوه سبد با مادر بله
 . ام كرده درست داري دوست كه را شامي چون ، نكن

 : گفت و كرد خشك حوله با را صورتش فرزام

 ؟ فسنجان

 : آورد لب بر لبخند مادر

 درس كه بس از استخوان و پوست شدي ؟ ميشود تمام درست كي ببينم بگو پسرم خوب.  است درست
 . رفتي تحقيق دنبال به طرف آن و طرف اين و خوندي
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 : گفت و كرد رها راحتي مبل روي را خود فرزام

 . ميميرم من شود تمام درسم تا

 : زد خود پاي روي آران مادر

 . ام كرده بزرگ مرد من مثال.  بكش خجالت پاشو

 به و كرد تر پريشان را فرزام صورت روي پريشان موهاي و شد بلند مادر و خنديد بلند فرزان
 دختر متوجه كامال فكرش.  كرد كندن پوست به شروع و برداشت سيبي هم فرزام.  رفت آشپزخانه
 . كند صحبتش به وادار ، ديد را او ديگر بار اگر كه گرفت تصميم خودش با.  بود همسايه

*** 

 از عجله با.  ميداد نشان را صبح ده ساعت. برخاست خواب از بود تابيده اتاقش داخل به كه آفتابي نور با
 : پرسيد ناراحتي با او.  داد را جوابش مادر.  زد صدا را مادر و پريد جا

 ؟ نكردين بيدارم زود چرا پس داشتم كار خيلي امروز من!  مامان

 صحبتش به اينكه بدون.  ندارد كالس دوشنبه روزهاي او و است دوشنبه امروز كه آورد بياد بالفاصله اما
 : گفت كه شد شنيده آشپزخانه داخل از مادر صداي و كرد سكوت بدهد ادامه

 ؟ كجاست حواست هست معلوم!  گيج پسره

 باغ كه ديد را همسايه زيباي دختر تعجب تعجب كمال با و رفت پنجره پشت و كشيد اي خميازه فرزام
 با فرزام.  پرداخت كارش به اعتنايي بي با رها.  كرد سالم و گشود را پنجره بالفاصله.  ميداد آب را

 : گفت سماجت

 ؟ ايد آمده خانه اين به تازه شما ؟ نشديد كردنم سالم متوجه ببخشيد
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 با شهرزاد مثل نداشت تصميم او.  بدهد خونسرد خيلي را او جواب گرفت تصميم اي لحظه براي رها
 : گفت او به كردن نگاه بدون جهت همين به ، كند برقرار عاطفي رابطه پنجره پسر

 . هستم شهابي آقاي اقوام از من بله

 : گفت و زد اي فاتحانه لبخند فرزام

 پسر تنها و مهندسي آخر سال دانشجوي روشن فرزام من.  شدم آشنا شما با كه خوشحالم خيلي اوه
 غذاي از.  مياد خوشم خيلي هم باغ اين از و دارم دوست خيلي هم را مادرم و پدر.  هستم روشن خانواده
 . مياد خوشم خيلي هم فسنجان

 انتخاب آشنايي باب كردن باز براي را اي مسخره راه چه پنجره پسر.  گرفت اش خنده اختيار بي رها
 : گفت و انداخت او به نگاهي.  بود كرده

 . هستم رها هم من

 : گفت شعف با فرزام

 ! رها.  هستي رها تو!  زيبايي اسم چه ، رها ، آزاد

 : داد ادامه لبخند با فرزام.  دوخت ديده او به تعجب با رها

 ؟ اي آمده اينجا به ات خانواده با ببينم بگو خوب.  داري زيبايي بسيار اسم

 خونسرد بسيار و رهاند غم كمند از را خود بسرعت اما ، زد ريشه رها دل در آشنا غمي اي لحظه براي
 : داد جواب

 . ام آمده تنها ، خير

 همه با افسونگر و زيبا دختر اين.  مينگريست او به مبهوت و مات هنوز فرزام.  شد دور آنجا از و
 موقر چه و ميداشت بر قدم خرامان و آهسته چقدر.  داشت تفاوت بود ديده حال به تا كه دخترهايي
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 مشاهده تعجب كمال با و كرد باز را در ، نشنيد جوابي و زد در به تقه چند وقتي روشن خانم.  ميخنديد
 اي نقطه به و شد نزديك او به آرام و صدا بي.  است شده خيره نامعلومي نقطه به پسرش يگانه كه كرد
 و شد خيره پسرش به آميز استفهام حالتي با.  نبود چيز هيچ اما ، نگريست بود دوخته چشم او كه

 : پرسيد

 ؟ اي داده دست از را عقلت!  مامان!  جان فرزام

 : پرسيد تعجب با و شد خيره مادرش به ، بود پريده عميقي خواب از انگار كه فرزام

 ؟ اومديد كي شما مادر

 : گفت و زد چشمكي روشن خانم

 خوب.  بودم نديده چنين اين را پسرم بحال تا كه من.  برده يغما به حسابي رو تو دل دخترك اينكه مثل
 ؟ زدي حرف او با باالخره

 : داد جواب و نشست پنجره لب فرزام

 او به نميخواهم كه من.  ميترسد اينقدر چرا نميدانم.  ميگريزد من از دائما او.  جمله چند فقط اما ، بله
 . برسانم آسيبي

 : گفت و كشيد را پسرش تركيب خوش بيني روشن خانم

 ؟ ميگريزد تو از او چرا كه نميداني تو يعني.  نزن راه آن به را خودت!  من شيطان پسر

 : گفت ترديد و شك با فرزام

 گرگهايي پسرها اينكه دليل به ، ميگريزند پسرها دست از نجيب دخترهاي كه ميدانم يعني.  نميدانم نه
 كه من اما ، ام ديده بارها هم چشم به و ام خوانده زياد كتابها در را اينها.  غيره و ميش لباس در هستند
 . خوب خيلي.  است خوبي دختر او.  ندارم قصدي چنين واقعا
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 ربوده مرا زيباي پسر دل كه خانم دختر اين اسم نگفتي خوب: پرسيد و نشست تخت گوشه روشن خانم
 ؟ هست چي

 : گفت هيجان با و زد لبخند فرزام

 ؟ چيه اسمش گفتي اگه مامان

 . نميداند كه فهماند فرزام به عمل اين با و انداخت باال را ابروهايش ورشن خانم

 : داد را سوالش جواب خود فرزام

 ياد به را شما رها اسم ، مامان.  انديشيده آزاد و بوده آزاد هميشه كه دختري رها.  رهاست او اسم
 ؟ اندازد نمي چيزي

 : گفت و ايستاد پسرش بار پر اما ، كوچك كتابخانه روبروي و شد بلند تخت روي از روشن خانم

 به خواهري برايت خواستي من از كه نداشتي بيشتر سالي ده كنم فكر.  بودي كتاب اين عاشق هميشه تو
 ؟ هست يادت.  بياورم رها اسم

 : گفت و انداخت باغ در به نگاهي دوباره و زد لبخند فرزام

 ... اتاقم نزديكي در حاال و بودم داستان اين دختر رها عاشق هميشه من.  دارم ياد به خوب خيلي

 به.  ميبرد سر به اي بحراني شرايط چه در پسرش شد متوجه روشن خانم.  نداد ادامه را سخنش اما
 . بست سرش پشت را در و شد دور كنارش از آرام علت همين

*** 

 را شايان و شهرزاد آشنايي عاقبت زودتر هرچه داشت ميل.  رساند اتاقش در به را خود عجله با رها
 روي سرگردان موهاي ياد به اختيار بي.  ميداد روي خودش براي داشت حادثه همان تقريبا.  بداند

 : زد ورق و برداشت ميز كشوي داخل از را دفترچه.  افتاد فرزام پيشاني
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 : آبان 8

 احساس دارم كم كم.  است داشتني دوست و جذاب پسر حقيقتا.  كرديم صحبت هم با ديگر بار امروز
 از چقدر اينكه از و گفتم تنهائيم از.  زدم حرف باهاش حسابي امروز.  ام شده وابسته او به ميكنم
 دلم.  است خوبي خيلي مستمع.  داد گوش حرفهايم به خونسرد خيلي او.  ميخورم غصه مادر نداشتن
 ؟ ميكند چه ، ام شده مند عالقه پسري به من كه بفهمد بابا اگر.  باشيم هم با هميشه ميخواهد

 : آبان 10

 با آمد خانه به بابا كه شب ده ساعت تا و بهشت به رفتم آمدم خانه به مدرسه از كه ظهر از بعد ديشب
 به هم او ميكنم فكر.  باشد داشته واقعي دوست يك آدم كه است بخش لذت چقدر.  زدم حرف شايان

 . ميفهمم نگاهش از.  است شده مند عالقه من

 

 : آبان 19

 

 

.  ميگذرانم شايان با را ساعاتم تمام تقريبا.  نيستم تنها ديگر چون ، ام ننوشته چيزي كه است وقت خيلي
 ... بفهمد بابا اگر ولي.  ميكنم ازدواج او با فقط من.  دارم دوستش خيلي.  است من دلخواه مرد او

 

 

 : آبان 20
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 شايان با داشتم من آخر.  شدم ناراحت خيلي.  شش ساعت تقريبا.  آمد خانه به زود خيلي بابا امشب
 حاال چرا ، بيايد خانه به زودتر بابا داشتم آرزو هميشه كه من.  بگذر من از خدايا آه.  ميزدم حرف
 ! ببخش مرا خدايا ؟ ام شده بيلياقت اينقدر

 

 

 : آبان 30

 

 

.  بدهم جوابي چه نميدانستم.  كنم شركت دوستش ميهماني در او با كه خواست من از شايان ديشب
 اگر كه خواست من از او.  ندارم اي عالقه او به اصال من كه گفت و شد دلخور او اما ، نه گفتم اولش يعني

 . بدهم جوابي چه نميدانم ؟ ميشود مگر اما ، بروم همراهش مندم عالقه او به

 

 

 پنجره پشت ديگر نرم دنبالش اگر كه ميگفت.  برد خودش همراه مرا اصرار با شايان ديشب باالخره
 او ولي ، ميشود ناراحت بفهمد بابا اگر كه گفتم او به ؟ داشت ربطي چه اين ؟ ميشد مگر آخر.  آيد نمي
 آنجا.  كردم قبول چرا نميدانم.  برد مرا ترفند و بهانه اين با و نباشد خانه بابا كه ميرويم موقعي كه گفت
 مهماني اين به كه هستم آنها مثل هم من يعني!  بودند آنجا دخترهايي چه.  بود عيار تمام پارتي يك
 بود مست وقتي.  داشتم دوست خيلي را او.  كردم گريه من و بود مست حسابي ديشب شايان ؟ رفتم
 كه همين.  كردم فرار خانه آن از هم من و ميكرد نگاه دخترها به بدي جور.  نداشتم دوستش ديگر

 مهربانش نگاه با ديد را چشمهايم وقتي فقط.  ام بوده بيرون من كه نفهميد اما ، رسيد بابا ، خانه رسيدم
 من.  خائنم من.  رختم اشك من و»  ؟ ناراحتي بابا دست از ؟ شده چي دخترم« :  گفت و شد خيره من به
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 او از امشب.  نبينم را شايان ميكنم سعي ديگر.  كردم خيانت ميكند محبت من به اينقدر كه جون آقا به
 . خائن.  خائنم من.  ترسيدم

 

 

 : آذر 9

 

 

 ديد مرا وقتي.  بود شده مهربان هميشه مثل شايان.  رفتم بهشت به دوباره و نداشتم طاقت ديگر امروز
 حرف وقتي آخر ؟ ميگفت راست يعني»  ؟ ميميرد تو بدون شايان نگفتي شهرزاد« :  گفت ناراحتي با

 نگاهش فقط ، كردم فرار مهماني از چرا كه پرسيد وقتي.  بود زده حلقه چشمهايش در اشك ، ميزد
 قصد چون ميگويم خودت بخاطر فقط من و بشوي دلخور دستم از نبايد« :  گفت و زد لبخند او.  كردم
 ؟ ميگويد راست يعني» .  باشي دارم دوست كه همسري همان ميخواهم و كنم ازدواج تو با دارم

 

 

 : آذر 13

 

 

.  كردم گوش را حرفش هم من.  بيايد پيشم كه كنم باز را بزرگ باغ در تا خواست من از شايان امروز
 عميقش نگاه با امروز.  ميزد بيرون ام سينه قفسه از داشت قلبم نشستيم نيمكت روي هم كنار در وقتي

 از من و»  ؟ كني ازدواج من با ميدهي قول.  مني روياهاي عروس تو!  شهرزاد« :  گفت و شد خيره من به
 . ريختم اشك فقط شوق شدت
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 : آذر 16

 

 

 او ؟ نميرود كار سر و است خانه هميشه چرا كه پرسيدم او از.  بوديم باغ در هم با هم امروز هميشه مثل
 هم او كنيم ازدواج هم با اگر و است كرده رها را كارش من بخاطر و ندارد مرا از دوري طاقت كه گفت
 ؟ است خوشبخت چقدر دخترت ببيني كه كجايي مامان آخ.  ميرود كار سر

 

 

 : آذر 18

 

 

 آنقدر چرا نميدانم.  رسيد جان آقا يكدفعه كه ميزديم حرف و بوديم نشسته بهشت در هميشه مثل ما
 از.  ندارم دوست را جان آقا ديگر ؟ شد پا به يكدفعه كه بود جنجالي چه اين خدايا.  امد خانه به زود

 كار چه من مگه ؟ گوشم توي زد چرا.  برد شايان جلوي مرا آبروي او.  ام نزده حرف او با حاال تا ديشب
 كرد را اينكار بابا چرا پس.  كنيم ازدواج ميخواهيم و داريم دوست را همديگر شايان و من ؟ بودم كرده

 . آيم نمي جان آقا سراغ به ديگر كنم ازدواج شايان با وقتي ؟

 

 

 : آذر 19
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 . ندارم دوستش اصال.  است ظالم اينقدر چرا.  كرد قفل را بهشت در جان آقا

 

 

 : آذر 22

 

 

 دلش باالخره و ام نخورده غذا اصال فهميده را جريان جان آقا كه روزي از.  ديدم را شايان تازه امروز
 ميزدم حرف او با داشتم بار چند.  كشيده زجر خيلي من بدون كه ميگفت شايان.  كرد رهايم و سوخت

.  نميكنم فرار من نه اما ، كنيم فرار گفت شايان.  است گرسنگي بخاطر كنم فكر.  گرفتم گيجه سر كه
 . ام نخوانده مورد اين در كه وحشتناكي كتابهاي چه

 

 

*** 

 

 

 آقاي.  برخاست جا از و كرد پرت ميز زير را دفتر.  آورد خود به را رها خورد در به كه اي ضربه صداي
 و پذيرفت خوشحالي با رها.  بروند پارك به هم با كه كرد پيشنهاد و بود آمده منزل به زود شهابي

 هر بعد اي لحظه.  فتپذير باز روي با شهابي آقاي.  ببرند خود با هم را خانم نصرت كه كرد پيشنهاد
 تمام در رها اما ، ميكرد صحبت شهابي آقاي با هيجان با خانم نصرت.  شدند خارج خانه از هم با سه
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 به تن شهرزاد آيا.  بود شهرزاد سرنوشت به معطوف ذكرش و فكر تمام پارك خود در حتي راه طول
 انگار.  داشت ارتباط او با كه بود الهاس انگار.  ميكرد صميميت و نزديكي احساس او با ؟ بود داده فرار
 رد ديدگانش جلوي از سينمايي يك تصوير چون شهرزاد خاطرات تمام.  ميگفت سخن او با و بود زنده
 سكوت متوجه كه شهابي آقاي ؟ شد خواهد شايان با شهرزاد رابطه مثل هم او با فرزام رابطه آيا.  شدند
 : پرسيد و كرد پاره را افكارش رشته ، بود شده رها طوالني

 

 

 ؟ هستي راضي استادت از ؟ ميكني چه نقاشي با نگفتي!  كوچكم رهاي خوب

 

 

 . بينديشد شهرزاد زندگي به همچنان ميخواست دلش اما ، داد را جوابش پيرمرد دلخوشي براي رها

 

 

 ميكرد احساس اختيار بي رها.  ميدويدند سو آن و سو اين به هو هيا با ها بچه و بود شلوغ خيلي پارك
 تجربه را دوراني چنان هيچگاه او آخر.  بدود آنسو و سو اين به ها بچه همه مثل ميخخواهد دلش كه

 با گهگاهي.  كند حفظ شرايطي هر در را خود متانت بايد دختر كه بود گرفته ياد هميشه و بود نكرده
 . بودند كودكيش دوران شيطنتهاي و خاطرات همه ، روزها آن و بازيميكرد بنيامين برادرش

 مگر اما ، شود همكالم بافرزام دوباره ميخواست دلش شايد.  نميدانست را علت اما ، بود گرفته و مغموم
 و دست و بود شده گرفتار عميق باتالقي در.  ميداد جواب و ميكرد سوال خود از خودش ؟ داشت امكان

 آفتاب نور زير ديگر بار داشت دوست.  ميكشيد باتالق داخل به بيشتر را او و نداشت اي فايده زدن پا
 پشت فرزام دوباره بود ممكن زيرا ، نداشت امكان اين اما ، بگذارد هم روي را چشمهايش و بكشد دراز
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 را پاش آب عصبانيت با.  ميلرزيدند دستهايش دوباره اختيار بي چرا نميدانست.  باشد ايستاده پنجره
 رفتن از را او فرزام دلنواز و شيرين صداي كه برگردد خانه به ديگر بار ميخواست و كرد رها زمين روي
 همين به و است آمده باغ به او صداي شنيدن دوباره اميد به فقط كه كرد اعتراف دل در رها.  داشت باز

 : گفت فرزام كه زماني علت

 . فراري همسايه ، سالم

 پريشانش موهاي و داشت تن بر رنگي اي سرمه لباس فرزام.  برگرداند صدا سمت به را سرش رها
 چه تا ميدانست شايد.  مينگريست او به زيركانه و بود پوشانده را بلندش پيشاني ، قبل روزهاي چون
 بار فرزام.  بود خشنود فاتحانه پيروزي اين از و است كرده رخنه جوان دختر احساس و قلب در حد

 : گفت هميشگي لبخند با همراه ديگر

 . ندادي را ما سالم جواب!  خانم رها خوب

 : داد ادامه فرزام و كرد سالم و نهاد جلوتر قدمي رها

 صحبت من با خودت درمورد نداري ميل اصال تو اما ، گفتم تو به را زندگيم و خودم خصوصيات همه من
 . كني

 : پرسيد و گردانيد در سمت به را نگاهش رها

 ؟ بدانيد من خانواده مورد در داريد اصرار شما چرا

 : پرسيد تعجب با و كرد رها به پرسش سراسر نگاهي فرزام

 چطور آخر.  كيست ام شده همصحبت او با كه كسي بدانم بودم كنجكاو فقط من ؟ دارد اشكالي مگر
 ده ما هم بعد.  ميكند توجه جلب بالفاصله كه داري لهجه كمي اما ، ميكني صحبت فارسي خوب تو بگويم
 باغ به و نگشوده را چوبي در اين هم نفر يك حتي سال ده اين در.  ايم خريده را خانه اين كه است سال
 ... كه ميخواهم معذرت.  شدي پيدا تو يكدفعه اما ، نگذاشته قدم
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 : گفت و كرد قطع را سخنش رها

 مادرم.  ام كرده زندگي روسيه در سال هفده من.  زديد حدس درست شما.  نداشتم منظوري من نه
 .ايراني پدرم و بود روس

 : پرسيد و كرد رها به عميقي نگاه فرزام

 ؟ بود

 : داد چواب و آورد لب بر محزوني لبخند رها

 . ام داده دست از سانحه يك در را برادرم تنها و مادر و پدر من.  بله

 : گفت و داد تكان را سرش تاسف روي از فرزام

 ... نميدانستم اصال من.  شدم تو تلخ خاطرات تجديد باعث كه ميخواهم معذرت

 : كرد قطع را سخنش ديگر بار رها

 اين فراموشي باعث هم سال يك گذشت.  انديشم مي خاطرات اين به اغلب من.  نشدم ناراحت اصال ، نه
 . نميشود دردناك خاطرات

 : پرسيد دوباره فرزام

 ؟ زدم حدس درست.  هستي شهابي آقاي نوه تو حتما پس

 بارها و نكرد فراموش را بودن ايران در خاطرات گاه هيچ من پدر ، هستم ايشان خوانده دختر من نه
 گرفتم تصميم ، دادم دست از بيكباره را آنها همه من كه زماني.  گفت سخن ايران از برادرم و من براي

 هم ايشان.  شدم شناآ شهابي آقاي با رسيدم اينجا كه زماني.  كنم مهاجرت پدرم آرزوهاي سرزمين به
 . پذيرفتند مرا سرپرستي و بودند تنها من مانند
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 ؟ نداري را كس هيچ تو يعني

 ديگر كه بود خوشي روزهاي يادآور من براي آنجا در من اقامت اما ، دارم روسيه در زيادي دوستان چرا
 .نداشتم را آنها تحمل

 آيا«  ، انديشيدند مي چيز يك به دو هر و بود شده حاكم آندو بين سكوت.  داد تكان سر اندوه با فرزام
 : پرسيد و شكست را سكوت فرزام باالخره»  ؟ داشت خواهد دوست مرا هم او

 بيرون شش يا چهار ساعت تا غالبا هم روزها بقيه و هستم بيكار جمعه و پنجشنبه و دوشنبه روزهاي من
 دوست خيلي اما ، بروم كتابخانه به تحقيق براي بايد و ميگذرانم را تحصيلم آخر سال دارم زيرا ، هستم
 . بودم آشنا بيشتر تو با دارم

 ... شما با كه ندارم بيكاري زمان اصال و است پر بكلي هم من وقت اما ، ميشوم خوشحال بله

 . درخشيد آفتاب نور زير رنگش گندمي بازوان و آورد لب بر آميز شيطنت لبخندي فرزام

 اصيل و دار خانواده خانم دختر يك خصوصيات بهترين از يكي اين و هستي محتاطي و حسابگر دختر تو
 تو به راجع مادرم با.  آوري نمي زبان بر هم را منطقي و دليل بي سخن كوچكترين حتي تو.  است

 . كنم آشنا مادرم با را تو ميخواهد دلم.  هستي اي شايسته دختر است معتقد هم او.  ام كرده صحبت

 ، كند پيدا مخالفت مجال كه اين از قبل اما ، شود او عمل اين مانع داشت دوست چرا نميدانست رها
 شده رنگ موهاي و نمكي و گندمگون اي چهره با جوان زني بعد اي لحظه و زد صدا را مادرش فرزام
 ميكرد احساس.  انداخت پايين را سرش بالفاصله رها.  شد نزديك پنجره به مهربان نگاهي با اي قهوه
 خانم مهربان صداي.  كرد شرم احساس ميگذشت مغزش در كه فكري از.  اند گرفته آتش هايش گونه

 با روشن خانم.  بگويد كوتاه سالمي او سالم جواب در و بياورد باال را سرش كمي او تا شد موجب روشن
 : تگف آميز محبت لحني با و نگريست رها گونه مخمل چشمهاي به متعجب چشمهاي

 . داري نكردني باور زيبايي تو.  داشت حق فرزام!  دخترم آه
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 : گفت ميشد شنيده بزحمت كه صداي با و انداخت زير به را سرش ديگر بار رها

 . داريد لطف شما

 كوچكتر و ظريفتر ، پسرش بلند قد و درشت اندام كنار در.  نشست پنجره لب پسرش كنار روشن خانم
 . داشت بسياري شباهت پسرش به اش چهره اما ، ميرسيد نظر به

 صحبت طرز از و داري باوري قابل غير زيبايي واقعا تو.  نميكنم تعريف كسي از خود بي اصال من نه نه
 ؟ زدم حدس درست.  هستي داري رسم و اسم و متشخص خانواده از كه پيداست كردنت

 : گفت و كرد دستي پيش فرزام اما ، بگويد چيزي داشت قصد رها

 . است بوده روس هم مادرش و شده متولد روسيه در رها ، مادر

 : گفت نمكين و شيرين تبسمي با و داد نشان ابروهايش بردن باال با را خود تعجب روشن خانم

 . ميكند صحبت فارسي خوب عزيز رهاي اما

 رفته دست از نفس به اعتماد و كند حفظ را خود آرامش و بدهد قلب قوت خود به كمي كرد سعي رها
 : گفت و داد بيرون سينه از را اش شده حبس نفس خاطر همين به ، بازيابد را اش

 . نشود قطع ايران با ما رابطه داشت سعي او.  ميكرد صحبت فارسي خانه در بيشتر پدرم

 ؟ آمد ايران به هم پدرت.  اي داشته اي فهميده پدر حتما خوب

 . دادم دست از را او پيش سال يك.  خير

 : گفت و داد تكان را سرش تاسف روي از مرتبه چند و كشيد هم در را نازكش ابروهاي روشن خانم

 . كنم يادآوري را تو تلخ خاطرات نميخواست دلم ، متاسفم او

 : گفت جواب در و راند لب بر تلخي لبخند رها
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 . نبود مهم اصال.  نه

 : گفت آسمان به نگاهي با و شد بلند پنجره لب از روشن خانم

 نباشد آماده چاي ، آيد مي منزل به وقتي ندارد دوست روشن آقاي.  بروم چاي تهيه براي بايد من خوب
. 

 : گفت و انداخت نظري آسمان به هم رها.  شد خارج اتاق از سخن اين گفتن وبا

 . است جان آقا برگشتن ساعت.  برگردم خانه به بايد هم من.  ببخشيد

 قدمهاي با و بود كشيده آغوش در را خود شاسي تخته رها.  ميوزيد هم خنكي نسيم اما ، بود آفتابي هوا
 قرار شميران جنوب در تقريبا نقاشي آموزشگاه.  ميرفت پايين شميران دار شيب خيابانهاي از بلند

 تمام.  ميزد قدم رو پياده در آرام علت همين به ، بپيمايد پياده را مسير اين ميداد ترجيح رها و داشت
 مردم زياد ازدحام و ميشد ديده اندكي جمعيت شهر قسمت اين در.  بود شده جلب اطراف به توجهش

 لباسهاي.  كردند جلب خود به را رها توجه خيابان كنار در بزرگ لوكس مغازه چند.  نميخورد چشم به
.  ميشد ديده آنها بين در هم اسپرت هاي شلوار و بلوز و بود شده آويخته ويترينها داخل در رنگارنگ

 كه رنگي صورتي لباس به چقدر.  ميكرد استفاده اسپرت لباسهاي از هميشه او.  افتاد اما ياد به رها
 : آورد خود به را او آشنا صدايي كه بود غرق خودش افكار در.  داشت عالقه بود اما اهدايي

 ؟ هستيد شما!  خانم رها

 ديدن از رها.  مينگريست او به و بود ايستاده او قدمي چند در كه بود فرزام به متعلق صدا اين آري
 بود گرفته دست در كه را كيفش فرزام.  رفت عقب به قدم چند و كرد تعجب خود نزديكي در فرزام
 : گفت و گذاشت زمين روي

 . كنم سالم كردم فراموش ، ببخشيد

 . داد را سالمش جواب و فشرد خود به بيشتر را شاسي تخته رها
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 : پرسيد فرزام

 ؟ ميرويد نقاشي كالس

 . برم نقاشي كالس به فراغت اوقات گذراندن براي من بودند مايل جان آقا ، بله

 حصار در را خود وقت بيشتر جوان دختر يك كه نيست خوب اصال.  ميدهيد انجام را ممكن كار بهترين
 چشم به را مردم مشكالت و كنيد پيدا حضور اجتماع در بيشتر بايد شما.  كند صرف خيالبافي به و خانه
 و پول حصار در سال هيجده و ايد بوده متمولي و پولداري دختر كه ميدهد نشان شما ظاهر.  ببينيد خود
 . شديد قائل زيادي محدوديتهاي خودتان براي و بوديد ساخته پنهان را خود وسيع اي خانه

 : پرسيد تعجب با رها

 ؟ محدوديتي چه

 كه فقير خانواده چند با شما ؟ بنگريد وسيع و كلي ديد با را اطرافتان نتوانستيد اينكه از باالتر محدوديتي
 تا ؟ ايد ديده چشم با را سرپرست بي و يتيم بچه چند ؟ ايد داشته ارتباط اند نداشته شب نان شام براي

 ؟ ايد كرده نوازش را پرورشگاهي دختر كدام نرم موهاي حال به

 مقصد به پطرزبورگ سن از كه زماني تا او براستي.  رفت فرو فكر به و انداخت زير به را سرش رها
 باور را فقر حتي او.  بود نديده چشم به را فقر و فالكت و بدبختي گاه هيچ ، بود نكرده حركت ايران

 ياد به خوب.  بود نكرده توجه ميكردند عبور كنارش از كه پوشي ژنده دختران به اي ذره و نداشت
 هديه خريد براي و نشسته اشرافي كالسكه در اش خانواده كنار در پيش سال دو كريسمس شب داشت
 تن بر مناسبي باالپوش حتي كه دختر چند.  بودند رفته پطرزبورگ سن پرازدحام خيابانهاي به نو سال

 ، ميزدند قدم پرازدحام خيابانهاي در ، ميكرد نفوذ داخل به كفشهايشان درز از برف هاي دانه و نداشتند
 عبور كنارش از پوشي ژنده دختر اگر و ايستاد مي رنگارنگ ويترينهاي پشت تمام خودخواهي با رها اما

 اين يادآوري از.  نكند برخورد او گرانبهاي لباس به كثيفش دستهاي كه ميكرد آرزو دل در ميكرد



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  187 

 مسير چه و مانده دور حد چه تا انسانيت رفيع قله از نميكرد تصور حتي گاه هيچ.  شد شرمنده خاطرات
 . كند طي بايد آن به رسيدن براي را اي طوالني

 كم آن تمام ميكرد احساس.  بياورد باال را سرش ميكشيد خجالت رها.  بود شناخته را او خوب چه فرزام
 احساس.  ميخواند چشمهايش از فرزام ، است داشته تهيدستان آن با او كه را رحميهايي بي و ها توجهي
.  بينديشد كه داشت بيم حتي علت همين به ، نميمانند پنهان فرزام ديد از هم افكارش حتي كه ميكرد

 و ميشناخت را ماكسيم ديگر حاال او.  ميديد يتيمان هاي غصه شريك را خود كه بود ها ماه او!  نه اما
 بر كمرنگ و محو لبخندي آنها خاطرات يادآوري از.  بود كرده نوازش را پاالشكا و واسيليا نرم موهاي
 نظر روبرويي ويترين به رو نداشت خبر رها آشفته افكار از كه فرزام.  نشست اميدش نا و خسته لبهاي

 : گفت و انداخت

 زندگي مرمر كاخهاي در عمر يك كه دخترهايي مثل.  ميبينم خاص حركات نوعي تو رفتار در من رها
 ؟ بودند كاره چه تو پدر و مادر ببينم.  ميكني رفتار اند كرده

 : داد جواب و افتاد راه ، ميكرد تحسين را فرزام ذكاوت اينهمه كه رها

 كشته قفقاز هاي كوه در روس تزارهاي زمانيكه.  بزرگ شهر يك خانم شاهزاده مادرم و بود تاجر پدرم
 . ماند محفوظ او براي مادرم لقب فقط ، شد كمونيستي روسيه كشور و شدند

 : گفت و آورد لب بر لبخندي ، بود كرده تنظيم رها با را قدمهايش كه فرزام

 كمونيست تو!  رها راستي!  رها پرنسس.  هستي روسي كوچك شاهزاده هم تو صورت اين در پس
 ؟ است درست.  داري اعتقاد خدا به قطعا تو ؟ نيستي

 : گفت عصبي لحني با رها

 كه اي كرده فراموش ؟ باشم دين بي و اعتقاد بي فردي كه ايد مي من رفتار و حركات به ؟ مگر چطور
 هر و بود معتقدي مسيحي هم مادرم ؟ مذهب شيعه متعصب ايرانيهاي آن از يكي ؟ بود ايراني پدرم
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.  پذيرفت را اسالم هم او و يافت كاملتر را او دين ، شد آشنا پدرم با وقتي اما ، ميرفت كليسا به يكشنبه
 نفوذ جندان كمونيستها ما كوچك شهر در كه چند هر ، بوديم معتقد و مذهبي كامال خانواده يك ما

 . هستند مسيحي مردم اغلب و اند نكرده

 اما ، داشت گفتگو ادامه به ميل چند هر فرزام.  ميشدند جدا هم از بايد.  رسيدند ميدان به كم كم
 مقصد سمت به يك هر و شدند جدا هم از خيابان سر علت همين به ، نيست مناسبي وقت كه ميدانست

 بيش اي غريبه كه فرزام اختيار در را اش خانواده اسرار زودي اين به كه اين از رها. كردند حركت خود
 غريبه او كه ميكرد تكرار همچنان قلبش در ندايي اما ، ميكرد ناراحتي احساس ، بود داده قرار نبود

 . كند اعتماد او به بايد و نيست

 با آموزشگاه داخل.  داشت رنگي سفيد در و بود تجاري ساختماني دوم طبقه در نقاشي آموزشگاه
 آويخته ديوار به روغني رنگ و قلم سياه نقاشي چند و بود شده تزئين گوناگون تابلوهاي و حصيرها

 زيادي صندليهاي و ميز و ميشدند متصل وسيع سالن يك به كه بودند هم تو در تو اتاق چند.  بودند شده
 از كه گشايي استاد.  ميگرفتند ياد نقاشي آموزشگاه آن در هنرجو بيست از بيش.  داشتند قرار آنجا در

 و بلند نسبتا سبيلي و تراشيده ريشهاي و سفيد يكدست بلند موهاي با ، بود شهابي آقاي نزديك دوستان
 مهربان لحني با و آمد او نزديك و زد لبخند در آستانه در رها ديدن با فربه كمي و متوسط قدي و تابدار
 : گفت

 . آمدي دير دقيقه چند هم امروز خوب ؟ است خوب شهابي آقاي مان نازنين دوست حال!  خانم دختر

 : داد جواب لبخندي با رها

 . ممنون

 داده قرار ميز يك روي كه بزرگ نفتي سماور يك كشيدن در سعي تمام دقت با كه هنرجوهايي به و
 : گفت عذرخواهانه لحني با و نگريست ، داشتند ، بود شده
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 . ميكشد طول اي دقيقه چند علت همين به ، آيم مي پياده را اينجا تا منزل از!  استاد ببخشيد

 : گفت و كرد اشاره صندلي به استاد

 در ميخواهد دلم.  بكش زيبا خيلي را سماور آن و بنشين صندلي آن روي برو حاال خوب.  ندارد اشكالي
 . شوي ماهري نقاش ، كوتاهي مدت

 متمركز سماور كشيدن به را حواسش تمام داشت سعي.  نشست آن روي و رفت صندلي سمت به رها
 . فرزام ، فرزام ، فرزام:  بود پرواز حال در ذهنش در كلمه يك اما ، كند

 خلوت هاي كوچه در خرامان رها.  ميشد خنك هوا و ميرفت آبي يكدست آسمان از خورشيد كم كم
 و پدر شبيه چقدر.  ميپيچيد گوشش در فرزام مردانه صداي.  ميرفت خانه سمت به و ميزد قدم شميران
 . اند زنده دو آن و شده دميده فرزام بدن در برادرش و پدر روح كه كرد حس رها.  بود بنيامين

 هيچ.  شود خانه وارد لبخند با و بيندازد دور به را قبل ساعت افكار ميكرد سعي بايد.  رسيد منزل به
.  شد خانه وارد و انداخت قفل داخل آرام را كليد.  برنجاند را مهربانش خوانده پدر نداشت دوست كس

 به لبخندي رها ديدن با.  ميكرد تميز را راهرو هاي شيشه و بود گرفته دست به دستمالي خانم نصرت
 : گفت سالمش جواب در و آورد لب

 . ميشود گورستان مثل خانه تو بي ، آمدي تو كه شد خوب چقدر!  اي افسانه زيباي خانم سالم

 . نميكند فرقي بزرگ خانه اين در من نبود و بود.  خانم نصرت نكنيد تعارف

 در غرق و ميدهد لم كاناپه روي مغموم و ساكت هم جانت اقا نيستي تو وقتي.  نميكنم تعارف.  عزيزم نه
 وقتي اما ، ميدهد فنا و مرگ بوي چيز همه و ميگريد فرا مطلق سكوت را خانه.  ميشود اندوهناك افكار

 . ميكند فرق قضيه آيي مي تو

 . داد پايان خانم نصرت سخنان به شهابي آقاي دلنواز و گرم صداي
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 ؟ جان رها آمدي

 با و بود داده لم بزرگ كاناپه روي شهابي آقاي.  نگريست اتاق داخل به و كرد خم را سرش كمي رها
 . مينگريست او به خندان لبهاي

 . باشد بهتر قبل روزهاي از حالتان اميدوارم.  جان اقا سالم

 . ميشوم بهتر ميبينم كه را تو

 به نظري و برداشت را آن شهابي اقاي.  نهاد ميز روي را اش شاسي تخته و رفت اتاق داخل به رها
 : گفت و دوخت رها به را خندانش نگاه بعد اي لحظه و انداخت آن داخل كاغذهاي

 . هستي استعدادي با دختر تو است خوب خيلي

 . نميكنم كار خوب زياد من.  نكنيد تعارف ، جان اقا نه

 تا بروي گردش به بايد.  برسي خودت به اين از بيش تو ميخواهد دلم.  است عالي خيلي.  برعكس ، نه
 . بيفتد را دستت تا كني نقاشي مناظر از هم و شود بهتر ات روحيه هم

 : داد ادامه شهابي آقاي.  كرد اكتفا لبخندي به رها

 . پارك ميرويم هم با ديگر ساعت يك.  كن استراحت كمي برو االن.  ميكنيم شروع امروز همين از

 . ام آماده ديگر ساعت يك من پس ، است اي عالي پيشنهاد

 به و انداخت ميز روي را تخته بالفاصله.  رفت اتاق به و برداشت را اش شاسي تخته ، كالم اين گفتن با و
 جيك جيك صداي.  كرد پر را مشامش گلها بوي و ميوزيد خنكي نسيم.  گشود را آن و رفت باغ سمت

 باالي از كوچكي قسمت جز اما ، ببيند را پنجره تا ايستاد پا پنجه روي.  پيچيد گوشش در گنجشكان
 سردرگمي همه اين.  بست را باغ در و ايستاد پا روي مايوس.  نكرد مشاهده را ديگري چيز ، پنجره
 . ميشد مسلط خود بر بايد او.  نداشت اي فايده
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 هميشه صداي بعد اي لحظه.  زد را در آرام و ايستاد جان آقا اتاق روبروي آماده بعد ساعت يك حدود
 :شنيد را پيرمرد لرزان

 . دخترم تو بيا

 رفت مرد پير سمت به سريع قدمهاي با رها.  بود كشيده دراز تخت روي پيرمرد.  گشود را در آرام رها
 حال!  جان آقا:  پرسيد حال اين با.  نميشد ديده آن در بيماري از آثاري و بود خسته پيرمرد چهره اما. 

 ؟ نيست خوب شما

 : داد جواب پيرمرد داشت انتظار كه همانطور

 تونگران.  باشد سن كهولت خاطر به ميكنم فكر و ام خسته كمي فقط ، است خوب مزاجيم حال!  نه
 . بگذرد خوش اميدوارم.  اي شده آماده پس خوب.  نباش

 . ندارم را گردش حوصله اصال.  نميروم هم من!  جان آقا نه

 : كشيد هم در را ابروهايش شهابي آقاي

 عكس بر.  دارم استراحت به نياز و ام خسته كمي فقط ، است خوب خيلي حالم من.  نكن لوس را خودت
 مردم با و بروي اجتماع به بايد تو.  شوي فسيل خانه اين در ندارم دوست.  داري تفريح به نياز تو ،

 . نروي بيرون و خانه به بچسبي كه نيامدي ايران.  كني معاشرت

 ... آخر

 . بكش جديد هاي طرح و بگرد حسابي و برو االن همين.  ندارد آخر

 اما ، نداشت گردش حوصله اصال.  شد خارج اتاق از لبخندي با و برخاست پيرمرد تخت كنار از آرام رها
 از ميلي بي با خاطر همين به ، بيازارد اش كننده مايوس و سرد سخنان با را پيرمرد نميخواست هم دلش
 . شد خارج خانه
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 نسيم.  ميرسيد نظر به هميشه از زيباتر آفتابي هيچ بي آبي آسمان و بود رفته آسمان از كلي به خورشيد
 سرك آشپزخانه داخل به و بازگشت خانه به دوباره رها.  بود درآورده رقص به را درختان هاي شاخه
 از مجددا و كرد شهابي آقاي مورد در سفارشاتي ، ميكرد پاك سبزي داشت كه خانم نصرت به و كشيد
 . شد خارج خانه

 رها. كرد جلب خود به را رها توجه ها همسايه از يكي خانه در شدن بسته صداي لحظه اين در
 هم فرزام.  آورد لب بر نمكين لبخندي اختيار بي.  كرد مشاهده مادرش همراه به را فرزام و سرگرداند

 لحظه.  ميكرد همراهي را او هم روشن خانم.  شد نزديك او به بلند قدمهاي با و زد لبخند رها مشاهده با
 صداي با و كرد باز هم از را كوچكش و محكم لبهاي رها.  داشتند قرار رها روبروي دو آن بعد اي

 : پرسيد فرزام.  دادند را جوابش هم آنها.  كرد سالم اي شكننده و ظريف

 ؟ ميرويد كجا تنهايي!  خانم رها

 . بروم پارك به نقاشي تمرين براي بودند مايل جان آقا

 جوان دختر ظريف قامت به نظري روشن خانم.  فشرد سينه به را اش شاسي تخته سخن اين گفتن با و
 عصر امروز فرزام بود ها شاهزاده مثل واقعا دختر اين.  انداخت ، بود شده زيبا بسيار بژ لباس آن در كه

 با آرام ، ديد خود افكار در غرق را مادر كه فرزام.  است شاهزاده يك واقعا رها كه بود گفته برايش
 : گفت و زد او به دست

 . برود پارك به دارد قصد هم رها ؟ شنيديد مادر

 : گفت و رها به كرد رو با اين و

 . ببريم لذت شما همراهي از ميتوانيم و ميرويم پارك به هم ما خوشبختانه

 : داد ادامه كوتاهي مكث از بعد و

 . باشد نداشته مانعي شما نظر از اگر البته
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 خود افكار در غرق هنوز كه مادرش به نگاهي با فرزام.  برگردد و برود خانه به كه خواست اجازه رها
 : انداخت بود

 ؟ شده شما طوالني سكوت اين باعث چيز چه مادر

 : زد نمكين لبخندي و گزيد را خود لب گوشه دندان با روشن خانم

 . ديد را نظيرش نميشود هم خواب توي حتي كه نظيري بي دختر ؟ كردي پيدا چطور را او!  بدجنس

 راستش گونه روي گودي و زد آميز شيطنت لبخندي و كشيد عميقي نفس ، داد جلو را خود سينه فرزام
 . شد نمايان

 هم خواب در حتي و هستم تيپ خوش و زيبا خيلي هم من خوب ، نگير كم دست را پسرت!  مامان
 . ديد مرا نظير نميشود

 نيز او چهره حقيقتا.  نگريست پسرش جذاب و گندمگون صورت به ناشدني وصف لذتي با روشن خانم
 . بود خوشبخت خيلي او گمان بي.  كشيد دل اعماق از آهي.  بود بينظير

 خود ريش و بود ايستاده دستشويي داخل بزرگ آينه كنار در شهابي آقاي ، شد خانه وارد كه زماني رها
 قرار آينه پايه روي را تيغ رها مشاهده با و برگرداند را سرش ، اتاق در شدن باز صداي با.  ميتراشيد را
 : پرسيد تعجب با و داد

 ؟ برگشتي زودي اين به

 برويم پارك به هم با كردند پيشنهاد آنها.  كردم برخورد دوستانم از دوتا با راستش.  ام نرفته هنوز.  نه
 ... كه آمدم هم من. 

 : گفت و برداشت را تراش ريش تيغ ديگر بار شهابي آقا

 . بگذرد خوش تو به اميدوارم.  بروي آنها با ميتواني دخترم ندارد ايرادي
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 كه اين از.  شد غرق خود روياهاي در همچنان شهابي آقاي و رفت بيرون اتاق از كوچكي تشكر با رها
 دست از ، بود نگفته شهابي آقاي به را حقيقت كه اين از رها.  بود خرسند بسيار ، بود يافته دوستاني رها
 من بگويد شهامت با كه كرد مبارزه خود با بسيار.  نميدانست را علتش اما ، بود عصباني و دلخور خود
 فرو پيرمرد قلب ، حرف اين گفتن با ميكرد احساس اما ، بروم پارك به بغلي همسايه با دارم قصد

 جبراني قابل غير شكست كناري خانه اعضاي از پيرمرد.  شد خواهد نگران گمان بي و ريخت خواهد
 پنجره پسر به رها كه ميفهيمد اگر و داشت دشمني و عداوت خانه آن ساكنان تمام با قطعا و بود خورده

 . آمد مي در پا از قطعا ، است باخته دل روبرويي

 سرازيري در هم با و زدند لبخند رها ديدن با و بودند ايستاده انتظار به در پشت روشن خانم و فرزام
 . رفتند پايين خيابان

.  بود بخشيده آنجا به زيبايي جلوه و شده روشن ها مغازه رنگارنگ چراغهاي و ميشد تاريك كم كم هوا
 كنار در مطلق سكوت در و بودند غرق خود افكار در آنها سه هر.  ميكردند آمد و رفت بيش و كم مردم
 قطعا و آيند مي هم به حد چه تا پرنده دو اين كه انديشيد مي اين به روشن خانم.  ميداشتند بر قدم هم
 و زيبايي اين به عروسي نميكرد تصور گاه هيچ.  بود خواهند خوشبخت عشق مرغ دو چون هم كنار در
 افكار در هم فرزام.  گفت تحسين را پسرش نقص بي انتخاب ، دل در و بياورد خانه به را كماالت اين با

 از رها كه ميدانست.  آورد دست به را پا گريز غزال اين دل توانسته آيا كه انديشيد مي اين به خود
 كردن همراهي براي را او پيشنهاد اينصورت غير در زيرا ، است نشده دلگير امروزش سخنان

 ؟ داشت او به نسبت ريايي بي و پاك احساس چنين هم رها آيا اما ، نميپذيرفت

 رها.  بود شلوغ خيابان از بيش آنجا.  رسيدند پارك بزرگ در به كه بود حاكم آنها بين سكوت هنوز
 وجد به آمدند مي پارك به تفريح براي كه مردمي چهره در كه شوقي و شور همه اين ديدن با هميشه

 همراه به كه بود كرده آرزو بارها.  ميدرخشيدند خوشبختي همه اين از شفافش چشمهاي و آمد مي
 احساس از پر سخنان ميتوانست اكنون.  بود آمده زندگي سراسر و اي افسانه كشور اين به اش خانواده

 روح كه مردم جسم تنها نه خورشيد اشعه كه است گرم كشوري ايران.  كند درك ايران درمورد را پدر
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 صميميتي و صفا و ميدرخشد خورشيدي ايراني هر وجود در.  ميكرد گرم خود نور پرتو زير هم را آنها
 . نميرود بين از گردبادي هيچ با كه آنهاست بين

 : گفت و كرد اشاره داشت قرار ها بوفه نزديكي در تقريبا كه نيمكتي به دست با فرزام

 . خالي نيمكت يك ايناهاش

 اي لحظه و رفت ها دكه سمت به ديگر بار بنشيند اينكه بدون فرزام اما ، رفتند نيمكت سمت به سه هر
 سه هر.  بود آورده لب بر مرموزي لبخند روشن خانم.  بازگشت رها و مادرش سمت به پر دست با بعد
 . نشستند هم كنار در

 . كنيد مشغول را خودتان!  خانم رها خوب

 ديگر بار و كرد كوتاهي تشكر رها.  داد او به را شده سرخ زميني سيب ظرف ، سخن اين گفتن با و
 به.  كند باز را سخن باب كرد سعي ، ميبرد رنج سكوت اين از كه فرزام.  شد حكمفرما بينشان سكوت
 : پرسيد خاطر همين

 ؟ ايد شده پارك كتابفروشي متوجه شما

 . ام نشده متوجه نه

 ؟ داريد عالقه مطالعه به

 : داد جواب مختصر و كلي خيلي رها

 . است من تفريح بهترين مطالعه!  بله
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 ديگر بار و كرد كوتاهي تشكر رها.  داد او به را شده سرخ زميني سيب ظرف ، سخن اين گفتن با
 به.  كند باز را سخن باب كرد سعي ، ميبرد رنج سكوت اين از كه فرزام.  شد حكمفرما بينشان سكوت
 : پرسيد خاطر همين

 ؟ ايد شده پارك كتابفروشي متوجه شما

 . ام نشده متوجه نه

 ؟ داريد عالقه مطالعه به

 : داد جواب مختصر و كلي خيلي رها

 . است من تفريح بهترين مطالعه!  بله

 :زد لبخند روشن خانم

 مقاله و كتابها از تعريف به كند شروع او و بگويد چيزي كسي كه است اين منتظر فقط هم من پسر اين
 .گوناگون اي

 بود شده كالفه دو ان بين سكوت از كه روشن خانم و نگفت چيزي اما خنديد و داد تكان را سرش فرزام
 : گفت

 .كند تهيه خواهد مي كتابي اگر تا ببري كتابفروشي به را رها است بهتر فرزام خوب

 شي.كتابفر سمت به هم دوشادوش و هاست بر جا از بالفاصله و كرد استقبال مادرش پيشنهاد از فرزام
 قد و مردانه هيكل كنار در رها كوچك و ظريف انادم.نگريست انها به سر پشت از روشن خانم.رفتند
 داخل كتابهاي تماشاي مشغول رها و شدند كتابفروشي وارد هم با دو هر.بود زيبا برايش پسرش بلند
 او از تبعيت به هم فرزام.نشست ميز پشت و گرفت دست در را كتاب چند رها بعد ربع يك.شد قفسه
 : گفت و انداخت ديگر پاي روي را خود پاي يك و داد تكيه ان پشتي به و نشست صندلي روي
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 .هستي رمان كتابهاي خواننده كه شدم متوجه انتخابت از

 :داد جواب مكث بدون رها

 .خونم مي رمان فقط باشم داشته كافي فرصت اگر.بله

 ... و ديكنز كني؟حتما مي مطالعه را هايي نويستده چه كتابهاي

 .نيست مهم برايم چندان نويسنده.كنم مي مطالعه باشم داشته اختيار در كه را كتابي هر من نه

 به نسبت كافي شناحت دهم مي ترجيح من كني؟اما مي انتحاب را هايت كتاب كوركورانه تو پس
 .باشم داشته اش گذشته اثار و كتاب نويسنده

 هم در را حالتش خوش و بلند و نازك ابروهاي و شد دلخور كمي فرزام معترض و كوبنده لحن از رها
 .كشيد

 نويسنده نه است مهم برايم كتاب مضمون اصل در اما كنم نمي انتخاب كتاب كوركورانه چندان هم من
 .ان

 : گفت و كرد جور و جمع را خود كمي بود شده جوان دختر رنجيدگي متوجه كه فرزام

 مي خوب.كنيم خراب را روزمان بيهوده هاي بحث اين با خواهد نمي دلم.بگذيرم موضوع اين از خوب
 بوده؟ چه ي خوانده كه كتابي زيباترين حال به تا بپرسم توانم

 ....را دزيره همه از بيش اما ام نخوانده زياد كه كتاب

 نظير بي موضوع هم و نگارش لحاظ از هم كتاب اين.اي كرده انتخاب را نظيري بي كتاب چه!احسنت
 باد بر كتاب مورد در نظرت خوب.پسنديدم را ان بسيار و خواندم را كتاب اين قبل مدتي هم من.است
 چيست؟ رفته
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 حال به تا مه اشخاصي حتي و شده ترسيم واقعي معناي به كتاب اين در عشق.ام خوانده را كتاب اين من
 .كنند درك را ان توانند مي كتاب اين در اند نداشته خورد بر ان با و نكرده درك مستقيمأ را عشق

 :پرسيد ارام لحني با فرزام

 اند؟ نكرده درك واقعي معناي به را عشق كه هستي افرادي زمره در هم تو

 : گفت باالخره ولي بود مردد سوال اين به دادن جواب در رها

 .عاجزم ان درك از واقعي دنياي در و ام خوانده ها كتاب در فقط را عشق من بله

 : گفت كوتاهي اه با همراه و شد خيره رها به جذابش هاي چشم با و داد تكيه صندلي پشت به فرام

 .اي باخته دل انها به تو كنند مي گمان كه كساني بيچاره

 دستش و خاست بر جا از و كند مقاومت نتوانست ما بگيرد نشنيده را فرزام سخن اين داشت سعي رها
 : گفت بردارد را ميز روي كتابهاي تا كرد دراز را

 !نخوريد را انها غصه لطفأ شما

 : گفت و نهاد كتابها روي را دستش بالفاصله فرزام

 .بخرم كتاب خواهم مي. كن صبر

 :كرد اعتراض رها اما

 تنها را ايشان اين از بيش نيست صحيح و كشند مي مارا برگشت انتظار پارك در شما مادر.كنيد عجله
 .بگذاريم

 .خاست بر صندلي روي از فرازم

 .هستي نفوذي قابل غير دختر عجب
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 و نرود تر فرا تبسم يك از كرد سعي اما افتاد خنده به فرزام خورده شكسته و غمگين لحن رهااز
 ديگر بار فرزام كه داشتند چنداني فاصله روشن خانم با هنوز.شدند خارج كتابفروشي از هم دوشادوش

 : گفت و كرد جزم را عزمش

 متوجه هم امروزم سحنان از كنم مي فكر من....بگذارم ميان در تو با را موضوعي خواهم مي!  رها ببين
 ....اندازه چه تا كه اي شده

 : گفت و گرفت خود به معترض حالتي و برگشت او طرف به رها

 ....كه دهم مي ترجيح.نيست سخنان اين جاي اصال امروز.نكينم گفتگو مورد اين در كنم مي خواهش

 : گفت عصباني حالتي با و ايستاد رها روي به رو و برداشت بلند قدمي فرزام

 صداقت سخنانم تمام گفتن در كه مطمئنم خودم اما دانم نمي حركات اين از را تو قصد من رها ببين
 نمي هم را ان روش و راه و ام نكرده عالقه ابراز دختري هيچ به زندگيم تمام در گاه هيچ من.دارم واقعي
 .....كه گويم مي تو به صداقت تمام با امروز اما دانم

 : گفت عصبي حالتي با بود شده غافلگير فرزام صريح هاي گفته كه رها

 پيش كه است نزاكت از دور كنيد نمي فكر.كنيد نمي فكر.كنند مي نگاه ما به شما مادر!  روشن اقاي
 .....ايشان روي

 .....بايد حتما من بگريزي گذارم نمي ديگر امروز.بدهي من به ادب درس نيست الزم تو

 : كرد قطع را سخنش ديگر بار رها

 .بروم بايد ندارم حرفي شما با ديگر من.رويد مي تند شما

 بود امده وجود به بينشان مشاجره از و نگريست مي دو ان به روشن خانم.كرد عبور او كتار از بالفاصله و
 را او كه اين از اما بود باور قابل غير و غريب برايش مغرورش و زيبا پسر حركات.بود افتاده خنده به
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 صورتي با ان از بعد و ايستاد حال همان در لحظه چند براي فرزام.بود حشنود بسيار ميافت مشتاق چنين
 ان روي روشن خانم كه نيمكتي به را خود ارام نسبتا هاي قدم با و گشت باز انها سمت به حالت بي

 :كرد مي گفتگو روشن خانم با و بود ايستاده نيمكت كنار در رها.رساند بود نشسته

 .گردم مي بر خانه به ديگر من بفرماييد اجازه اگه

 .بنوشيم چاي فنجاني الاقل و برويم كافه ان به هم با موافقيد اگر فقط.هستيد مايل كه طور هر

 بي صورت ان به فرزام پيشاني روي پريشان موهاي.  انداخت فرزام حالت بي صورت به نگاهي نيم رخا
 :گفت ارام بالحني رها.بود بخشيده داشتني دوست و شاعرانه حالتي ثابت چشمهاي و حالت

 .هستيد مايل شما طور هر

 خورد در مغموم و ساكت فرزام.رفتند داشت قرار پارك نزديكي در كه كوچك اي كافه طرف به سه هر
 فنجان سه فرزام نشستند ميز پشت وقتي.كردند مي صحبت هم با روشن خانم و رها اما بود رفته فرو
 تماس كه نوشيد را ان از اي جرعه و گرفت دست در را چايش فنجان رها.داد سفارش كيك و چاي
 رها كه بود نشسته روش خانم لب بر اي صميمانه لبخند.كرد احساس خود دست با را روشن خانم دست

 پيش قابل غير حركاتش و عجيب و غريب اي اندازه تا پسرش ماند هم روشن خانم.برد فرو فكر به را
 : گفت ديد فكر در را رها كه روشن خانم.بود ناگهاني و بيني

 ... و ساكت دختر يك.داري فرق ام ديده حال به تا كه هايي دختر تمام با تو

 :نشاند لب بر لبخندي رها

 بسيار كه است اين تفاوتم تنها.ندارم ديگه هاي دختر با تفاوتي هيچ من اما داريد بطف من به خيلي شما
 حسن اين كنم نمي فكر.بيايم كنار دنيا با نتوانم راحت كه شده موجب ام خانواده مرگ و هستم تنها

 .باشد خوب

 : گفت رها قلب تسلي براي روشن خانم.بود ساكت همچنان و داد مي گوش انها سخنان به دقت با فرزام
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 جواني اوج در تو.بيايد كنار ان با استقامت با بايد دارداما مشكلي زندگي در كسي عزيزم؟هر داني مي
 .كني خشك را هايت ريشه و پژمرده را خود حاال از است حيف هستي

 .بياورد لب بر روحي بي لبخند توانست رها

 

 

 

 

 .كوچولو پرنسس سالم

 زمين روي را ابپاش رها.نگريست مي او به و بود ايستاده پنجره كنار در فرزام.اورد باال را سرش رها
 :پرسيد فرزام.گذاشت

 داشت؟ اي فايده نقاشي كالس كردي؟ كار چي امروز!  سالم

 .نيايد درد به اقاجان دل و بشوم موفقي نقاش بتوانم تا كنم مي را سعيم كمال من. قطعا بله

 : گفت و داد سر بلندي ي حنده فرزام

 .است شناس قدر چقدرم ما كوچولوي پرنسس

 در را ابروهايش كمي فرزام سخنان و عقايد با مخالفت براي اما امد نمي بدش لقب اين از كه اين با رها
 : گفت و كشيد هم

 .ايد نمي خوشم دهيد مي من به كه لقبي از ابدا من.ببخشيد

 به راست دست باّ ثانيه چند از بعد و كرد سكوت ثانيه چند براي بود خورده يكه رها لحن از كه فرزام
 .كوبيد پيشانيش
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 .كنم خاطرت ازرده نداشتم ببخشيدوقصد اخ

 :گفت و اورد لب بر ماليمي لبخند بود شده شرمنده خود تند برخورد از كه رها

 .شدم حت نارا دفعه يك چرا دانم نمي.ندارد اشكالي

 :اورد لب بر پوزخندي فرزام

 باز نكنم خطاب كوچولو پرنسس را تو اگر حتي بدان اما ايد مي خوشت لقب اين از تو كردم مي فكر من
 من قلب بر و هستي من قلب پرنسس هم

 .كني مي حكومت

 قلب بود توانسته كه اين از.نداشت را سخن اين انتظار.گرداند پنجره از را صورتش اراده بدون رها
 قلبش دردناك سوظني اما بود خشنود بسيار دهد اختصاص خود به را فرزام اخالقي خصوصيات با پسري

 اما بودند كرده عالقه ابراز او به زيادي كند؟پسران اعتماد فرزام سحنان به توانست مي ايا.ازرد مي را
 نداي كه داشت ديگران با متمايزي وجه چه فرزام پس.بود نكرده باور را انها حرف وقت هيچ رها

 كرد؟ مي هيجان و شور از سرشار را ان و اثر رها غمگيم دل در صدايش دخنده نوازش

 : گفت و زد كنار پيشانيش روي از را سرگردانش موهاي بود شده رها طوالني سكوت متوجه كه فرزام

 بتوانم كه نيستم ادمهايي ان از من ؟ رها داني مي.نداشتم خاصي منظور اصال.نشو دلخور كنم مي خواهش
 بي چرا دانم نمي اما نيستم بتد چنان ان را گويي تملق ذاتا يعني.كنم تمجيد و تعريف كسي از جهت بي

 بي از اي پرده زير در را خودم احساسات تونام نمب و ايند مي زبانم به كلمات اين تو مورد در اختيار
 كه هسني كي تو دختر.گذره مي تو درباره تفكر به من ساعت بيشتر كن باور رها.سازم پنهان خيالي
 كردي؟ رو و زير را زندگين و شدي پيدا يكباره

 به سختي به كه ارام بسيار صدايي با و بود شده خيره باغ وسط كوچك جوي گونه موج حركت به رها
 : گفت زسيد مي گوش
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 تمام با را اين.نداشتم را شما ارامش زدن هم بر قصد اصال كنيد باور.نيستم شما لطف همه اين اليق من
 ديگر شود مي شما زندگي در مشكالتي بروز موجب حضورم بدانم اگر كه گويم مي دل ته از و خلوص

 .امد نخواهم باغ به

 : گفت و داد تكان را دستش فرزام

 وجود در قدرتي چنين كه داري تقصيري چه تو.نبود اين مقصودم من.هستي رنج زود قدر چه بابا نه
 در كه انقالبي هم باز كني پنهان هم اتاقت بزرگ چوبي در پشت را خودت اگر تو باش توست؟مطمئن

 .داشت خواهد تعلق خود پرنسس به من قلب هم مسافت اين از و كند نمي فروكش شده پا به من وجود

 به و كرد مي باور را سخنان اين دليلي هيچ بدون.نشست رها روح به دلنشين موسيقي چون كلمات اين
 معتبر كتابي چون برايش سخنانش و داشت ايمان بود ايستاده پنجره پشت رويش به رو كه شخصي

 الاقل كه كرد مي ارزو دل در.ترسيد مي بود كرده رخنه وجودش در كه احساسي اين از.بود ارزش قابل
 از ماالمال دلش.نرود بيراهه به كه بگيرد را دستش توانست مي كه بود زنده خانواده اعضاي از يكي

 .نداشت را جدايي رنج طاقت و بود گريزان و منزجر و بيزار جدايي از.بود دوري غم و نگراني

 و زيبا چشمهاي ان در كه اندوهي و غم متوجه بالفاصله فرزام افتاد فرزام صورت به اش خسته نگاه وقتي
 : گفت خاطر همين به است شده رنجيده او سحنان از رها كه كرد خيال و شد زد مي موج افسونگر

 كه اين براي.ام داده دست از را زبانم كنترل امروز اهرا نداشتم رو تو كردن ناراحت قصد اصال من!  رها
 .بگيري نشنيده مرا ناشايست سخنان اميدوارم.روم مي كارم دنبال به نشوم تو رنجش موجب بيشتر

 و شد ميخكوب بود ايستاده كه همانجا رها.بست را پنجره و رفت اتاق داخل به سخن اين گفتن با و
 چراهميشه دانست نمي.بود شده دلخور فرزام اخر سخن از.نگريست پنجره به بزند پلك اينكه بدون
 به مايل كس هيچ كه شد مي موجب رفتارش اين و كند مي رفتار كارانه محافظه و محتاط چني اين

 قدمهاي با.شد ابري افسونگرش چشمهاي و كرد پيدا را دلش به غم از موجي.  نباشد او با معاشرت
 .رفت چوبي در سمت به ارام و سست
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 : چرخ پشت كه روشن خانم.شد ارج اتاق از و داد تغيير را لباسش فرزام

 :گفت و نگريست مي او به بود نشسته خياطي

 !اومدي؟ تازه كه عجله؟تو اين با كجا

 .برويم هم با شويذ حاضر هم شما مادر.كنم روي پياده كمي خواهم مي

 : گفت و زد اميز محبت لبخندي بود شده خشنود بسيار فرزام نابهنگام دعوت از كه روشن خانم

 .شوم اماده تا كنيد صبر پس

 فرو فكر به و داد تكيه دستش به را اش چانه و داد لم كاناپه روي فرزام.رفت اتاقش به سرعت به و
 كه سخناني و حركات از.كرد مي سرزنش را خود بود اورده زيان بر جمالتي اختيار بي كه اين از.رفت
 كه كرد نمي فكر اي لحظه براي حتي گاه هيچ. گرفت مي اش خنده بود اورده زبان بر پيش لحظه چند
 او كه بود رها وجود در نيرويي اما بگويد سخن داشتن دوست و عشق از او با و بايستد دختري برابر در
 ياد به خوب بود گريسته كه را باري اخرين.بود نزده لبحند جهت بي گاه هيچ.كشيد مي سويش به را

 درونش در قدرتي.بگريد بود قادر دليلي هيچ بدون يا بخندد جهت بي داشت تمايل بار اين اما نداشت
 .داشت نخواهد ارمغاني بدبختي و سختي جز كه بكش محبت اين از دست فرزام كه زد مي فرياد

 كنارش در و پوشيده لباس كه مادرش به فرزام.كرد پاره را افكارش رشته بيكباره روشن خانم صداي
 هميشه كرد ارزو بخشيدو گرمي دلش به مادر گرم لبخد.داشت دوست را او چقدر.نگريست بود ايستاده

 .بماند كنارش در

 .شديد اماده زود چقدر مادر

 : گفت بود اگاه كامأل فرزام پنهان افكار از كه روشن خانم

 .اي شده غافل ها لحظه از تو.نشدم اماده زود من
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 : گفت و سپرد دستش به را مادر كيف و خاست بر جاي از خنده با و داد تكان را سرش فرزام

 من دهد نمي اجازه قطعا برسد پدر اگر چون بگريزيم نگشته بر خانه به پدر تا كنيد عجله فقط قبول
 .ببرم خود با را زيبايم مادر

 : گفت و كشيد را پسرش گوش روشن خانم

 !!!!!ها شدي شيطون خيلي

 :داد چشمهايش به اي ملتمسانه حالت فرزام

 تواند نمي اي لحظه حتي پدر گويم؟ مي دروغ مگه اخر!است دراز كافي حد به.نكشيد را گوشم مادر
 .كند تحمل را شما غيبت

 .برويم بايد است روشن هوا تا. گستاخ بچه بدو

 در نيز فرزام قهقهه بالفاصله و خاست بر در زنگ صداي كه بودند شده خانه كوچك راهروي وارد تازه
 : گفت و كشيد هم در را باريكش ابروهاي و كرد جمع را لبهابش روشن خانم.پيچيد خانه

 .نداره خنده مزه بي

 : گفت خنده با و رفت در سمت به بلند هاي قدم با فرزام

 .بروم من نداريد كاري من با اگه مادر ببخشيد.شه نمي تر بامزه اين از اتفاقا

 را هميشگي شيطنت پسر خندان نگاه در.شد نمايان در پشت روشن اقاي و چرخيد پاشنه روي در
 فرزام سالم جواب از بعد خاطر همين به است گذاشته مادرش رس به سر ديگر بر بود مطمئن.يافت
 : گفت

 اي؟ كرده اذيتش و انداخته گير تنها مرا خانم دوباره
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 : گفت خنده با و اورد باال اش سينه روي تا را هايش دست فرزام

 .هستم تسليمش نكرده مبارزه پدر

 فرزام پهن و بلند كوچه پيچ در.زدند لبخند هم به روشن اقاي و خانم.رفت بيرون خانه از بالفاصله و
 از رها اما افزود هايش قدم سرعت بر.بود امده خاكي زمين روي اي فرشته انگار.كرد مشاهده را اشنايي
 .يافت گستاخ و جوان پسر چهار محاصره حلقه در را رها بعد اي لحظه.شد ناپديد ديدگانش جلوي

 ميري؟ كجا هي

 مرده؟ كريمت داش تنهايي؟مگه چرا

 .نكن اذيتش كريم هي

 .مايي از تر تيپ خوش كردي فكر داشته ورت خياالت نكنه.زرنگي خيلي خشايار

 : گفت عشوه با و داد الغرش اندام به اي گونه رقص لرزش و امد جلو زنان بشكن ها پسر از يكي

 .است ديگه جور يه برام دنيا ديدنت با

 از يكي.داد تكيه ديوار به و كشيد كنار را خود بود افتاده اندامش به شديدي لرزش وحشت از كه رها
 بگيرد دست در را رها ظريف و گرد چانه تا كرد دراز دست بود كريم نامش ظاهرأ كه ديگر هاي پسر
 .نداد او به حركتي هيچ مجال و خورد صورتش به محكم مشتي كه

 

 : گفت خنده با و اورد باال اش سينه روي تا را هايش دست فرزام

 .هستم تسليمش نكرده مبارزه پدر
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 فرزام پهن و بلند كوچه پيچ در.زدند لبخند هم به روشن اقاي و خانم.رفت بيرون خانه از بالفاصله و
 از رها اما افزود هايش قدم سرعت بر.بود امده خاكي زمين روي اي فرشته انگار.كرد مشاهده را اشنايي
 .يافت گستاخ و جوان پسر چهار محاصره حلقه در را رها بعد اي لحظه.شد ناپديد ديدگانش جلوي

 ميري؟ كجا هي

 مرده؟ كريمت داش تنهايي؟مگه چرا

 .نكن اذيتش كريم هي

 .مايي از تر تيپ خوش كردي فكر داشته ورت خياالت نكنه.زرنگي خيلي خشايار

 : گفت عشوه با و داد الغرش اندام به اي گونه رقص لرزش و امد جلو زنان بشكن ها پسر از يكي

 .است ديگه جور يه برام دنيا ديدنت با

 از يكي.داد تكيه ديوار به و كشيد كنار را خود بود افتاده اندامش به شديدي لرزش وحشت از كه رها
 بگيرد دست در را رها ظريف و گرد چانه تا كرد دراز دست بود كريم نامش ظاهرأ كه ديگر هاي پسر
 .نداد او به حركتي هيچ مجال و خورد صورتش به محكم مشتي كه

 

 اش سينه بر عظيم شوقي انجا در فرزام ديدن از و گرداند ضارب شخص سمت به را هايش چشم رها
 قامت و بلند قد ان با فرزام داشت اطمينان.كشيد كناري را خود اسوده و كشيد عميقي نفس و زد خيمه

 گستاخ جوان صورت نثار را سنگين مشتهاي فرزام.امد خواهد بر نفر چهار هر عهده از ورزيده
 هم كريم.دويد مي و داد مي فحش بلند صداي با و امد مي خون بشدت خشايار بيني.كرد خيابانگرد

 : زد مي فرياد

 .كنيد فرار كوروش ، حسن
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 فرياد بلند صداي با فرزام.كردند دويدن به شروع شده كبود صورتي و لنگان پاهاي با هم ديگر نفر دو
 :زد

 .بگذارم تان زنده اگر هستم نامرد.بشود پيدايتان طرفها اين ديگر بار داريد جرات! كثافت عوضيهاي

 :كرد خالي رها سر را خود عصبانيت باشد داشته خود عمل اين براي دليلي كه اين بدون و

 بيرون؟ اومدي روز موقع اين چرا تو

 : گفت ارام دهد او عصبانيت به اهميتي كه اين بدون رها

 .پارك كتابفروشي بروم داشتم قصد

 : گفت و زد راستش دست به و كرد مشت را چپش دست داشت عصبي حالت هنوز كه فرزام

 .....به من اگر.هستي فكر بي خيلي تو

 : گفت و كشيد درهم را ابروهايش رها

 .ممنون متشكرم خب

 ممنون؟

 حريف خودم من.نبود شما مداخله به نيازي باشيد مطمئن بشنويد؟هان؟ چيز چه داريد چي؟انتظار پس
 .بودم انها

 !مزخرفاتي؟ شدي؟عجب مي غول چهار ان حريف تو تو؟

 :برگشت فرزام سمت به سرعت به رها

 براي تمايلي هيچ ديگر من.هستيد نزاكتي بي و ادب بي ادم شما.كنيد صحبت طور اين من با نداريد حق
 .ندارم شما با شدن صحبت هم
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 به توهين قصد اصال.بود ايستاده جاي بر مات هنوز فرزام.شد فرزامدور از بسرعت جمالت اين گفتن با
 نهايت بي كنند توهين او به اند داده اجازه خود به نفر چند ديد مي كه اين از فقط و نداشت را رها

 مي قرار شرايط اين در هم ديگري دختر هر رها جاي به اگر گمان بي انديشيد خود با..بود شده عصباني
 اگر شايد.بود عجيب برايش رنجاند؟واقعا مي خود از را رها بايد چرا اما.كرد مي كمك او به حتما گرفت
 او كه كردند نمي باور ديدند مي نامتعادلي رفتار و هم در و اشفته وضعيت چنين در را او مادرش يا پدر

 .انهاست منطقي و صبور پسر همان

 و كشيد بيروت چلوارش جيب از را دستمالي.كرد حس چپش چشم زير در را عميقي سوزش فرزام
 بسرعت. نبود عاقالنه شرايط ان در گذاشتنش تنها.رفت مي رها دنبال به بايد.گذاشت خود جشم گوشه

 با و ايستاد كناري در ئ رفت كتابفروشي به يكراست و شد پارك داخل بعد دقايقي و افزود قدمهايش
 كتابي و بود ايستاده در به پشت سالن چپ گوشه در رها.گذراند نظر از را كتابفروشي داخل افراد چشم

 : گفت جدي كامال لحني با و گرفت قرار او كنار در فرزام بعد اي لحظه.زد مي ورق را

 .باشي نارنجي نازك و لوس حد اين تا كه نمياد خوشم اصال

 بود خورده جا حونسردي اين از بسيار كه فرزام.زد مي ورق را كتاب همچنان او به توجه بدون رها
 : گفت دوباره

 .خانوما خانوم بودم ما با.كردم فراموش ببخشيد اه پرنسس بودم شما با

 بسيار رها جديت از كه فرزام.رفت نزديكي همان در شكلي مستطيل ميز سمت به او به توجه بدون رها
 و رفت ميز سوي به ارام و كرد تحسين را او دل در و اورد لب بر موذيانه لبخندي بود امده خوشش
 كه ورقي روي را خود راست دست فرزام.كرد مطالعه به شروع و انداخت پايين را سرش رها.نشست

 : گفت لبخند با و شد خيره او به خود زيرك چشمهاي با و داد قرار كرد مي مطالعه رها

 بخشيدي؟ مرا ببينم بگو حاال.شد كم هم ما روي.بردي قبول خوب
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 : خنديد بلند فرزام.كرد سكوت هم باز رها

 شد رو به رو رها سكوت با وقتي بار اين.نيستم بلد روسي ؟بخدا بگويم بايد چطور.ببخشيد گفتم بابا
 : گفت و فشرد هم به را دندانهايش

 .ديگر اشتي گويم مي.كردي عصبانيم باالخره.ديگر كن بس

 و خندان هاي چشم وقتي.خاست بر جاي از و كرد نگاهش هراسان بود خورده جا او صداي از كه رها
 خارج كتابفروشي از و بست محكم را كتابش و شد تر عصباني ديد را اش خورده گره ابروهاي

 : گفت ارام و خنديد نگريستند مي او به كه كساني به و اورد لب بر لبخندي هم فرزام.شد

 .بود شوخي ببخشيد

 نشسته نيمكت روي اي گوشه رها.شد خارج كتابفروشي از رها از بعد اي لحظه و داد تكان را سرش و
 چه دختر اين.رفت فرو فكر به و نشست نيمكت از اي گوشه هم فرزام.خواند مي كتاب هم باز و بود
 فرياد هم شايد و گشود مي اعتراض زبان بود ديگري دختر هر اگر گمان بي.بود خوددار و عجيب قدر
 را پيش ساعتي ناراحتي و خورد بر حاال كه او.بود كرده ترك را كتابفروشي صبورانه چه او اما زد مي

 : گفت ارام بود كرده فراموش

 .كردم خواهي معذرت كه من.هستي دلخور من از چرا نگفتي! پرنسس خوب

 :داد ادامه فرزام.بود زيبا هم سكوتش و بود سكوت مجسمه انداختاو رها به نگاهي حرف اين با

 حالي چه ديدم پسر چهار ان محاصره در را تو كه اي لحظه داني نمي اما كردم اشتباه من!  رها ببين
 و ظريف موجود تو شدم نمي خارج خانه از لحظه ان در من اگر.نشست پيشانيم روي سردي عرق.داشتم

 خودت خاطر به فقط بلكه خودم خاطر به نه كن كردي؟باور مي چه وحشي غولهاي ان برابر در دفاع بي
 بيايي بيرون خيابانهاست خلوتي و مردم استراحت زمان كه زماني اين در تنها ندارم دوست كه گفتم
 اين داشتم تو به كه محبتي خاطر به فقط كن باور.كنند مي ايجاد مزاحمت برايت ولگرد هاي پسر چون
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 اما اوردم مي فرود تسليم سر من!قبول است سكوت محبت مجازات اگر خوب.كردم را پسند نا برخورد
 ... با مساوي تو سكوت اي لحظه بدان

 : گفت كند بلند را سرش انكه بي رها

 من سر حا به تا كسي.ندارم عادت ها رفتار اين به من.كنيد قبول.بود ادبانه بي و پسند نا شما برخورد
 ....هم اجازه اين و نكشيده فرياد

 .يرد باال را دستهايش فرزام

 .كردم اشتباه كه گفتم قبول

 لبخند رها و داد سر را قهقهه بلند صداي با فرزام بعد اي لحظه اما نگريست فرزام جدي چهره به رها
 : گفت و اورد لب بر نمكيني

 .ديده اسيب صورتتان

 ديده ضرب جاي روي و كرد باز هم از بود كرده مچاله دستش داخل كه را رنگي سفيد دستمال فرزام
 : انداخت زير به را بلندش مژگان رها.گذاشت

 .....من خاطر به شمتا.متاستفم

 :گفت و زد لبخند فرزام

 ...اثبات براي كه اين!پرنسس داريد اختيار

 : گفت و كرد قطع را سخنش رها

 .شدم هم شما خانواده شرمنده حال هر به
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 عشقي به بهاري نسيم با همراه كه داد را اجازه اين فرزام به كرد سكوت سخن اين گفتن از بعد و
 .بينديشد هميشگي و جاودانه

 

 

 

 

 خود مستقيم طاليي هاي اشعه زير را زمين و بود رسيده اسمان وسط به خورشيد روز هر چون ديگر بار
 دست در بود قرمز لوبيا از پر كه را بزرگي سيني و نشسته حياط داخل خانم نصرت.داد مي افتاب حمام
 .كرد مي پاك را انها و داشت

 مي را خنك شبي نويد سرگردان ابر تكه چند وجود.بود زيبا هميشه مثل كه نگريست اسمان به رها
 پله روي رنگ ابي ابريشمي پيراهن با كه رها و امد باال زمين زير هاي پله از زنان عصا شهابي اقاي.داد
 : گفت و»  دارد اي كننده خيره جذابيت چه دختر اين«  كرد فكر خود با و نگريست بود ايستاده ها

 !امدي بيرون اتاقت از عجب چه!  جان رها

 : گفت و زد لبخند و نگريست پيرمرد به رها

 .بود شده تنگ هم خانم نصرت و شما براي دلم ضمنأ.نكنم استفاده نيامد دلم بود پاكي هواي

 .خودم كنار اينجا بشين بيا بيا.خانم عروسك بود شده تنگ برايت هم ما دل

 .بگير ياد پختن اش او از و خانم نصرت كنار بشين جان رها اره

 اش؟

 .كنيم خيرات اش بايد.شده ادا كه داشتند نذري شهابي اقاي اخر.اش اره
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 و امد انها سمت به و بود نفهميده خيرات و نذر از را خانم نصرت منظور.كشيد هم در را ابروهايش رها
 : گفت دو دا تكيه ان به را اش چانه و گذاشت عصا روي را دستش دو و نشست حوض لب

 گفتم؟ درست چيست نذر داني نمي حتما

 : گفت جواب در شهابي اقاي.كرد اكتفا كوتاهي بله به فقط رها

 يا خرما مثال چيزي كه كنيم نذر ان ازاي در و بخواهيم چيزي خدا از اگر كه داريم اعتقاد مسلمانها ما
 به ارزو ان شدن ادا در خدا دهيم قرار بندگانش از اي عده اختيار در را خدا بركات از يكي ياباالخره اش
 .كرد خواهد كمك ما

 لب به لبخندي بود كرده درك خوب را منظورش جان اقا غش و غل بي و ساده لحن خاطر به كه رها
 كردن پاك كه خانم نصرت.داد مي لباس و غذا مستمندان به اوقات گاهي پدرش نيز روسيه در كه اورد
 : گفت و زد كمرش به دست و برخاست جاي از هن هن با بود كرده تمام را ها لوبيا

 .كنيم درست را اش هم با تا بيا اشپزخانه به داشتي حوصله اگر پس! جان رها

 مي خود دراز و دور افكار به و بود نشسته جا همان شهابي اقاي اما افتاد راه به خانم نصرت دنبال رها
 .انديشيد

 اماده كردن پخش براي و شده چيده بزرگي هاي سيني روي اماده اش حاوي هاي كاسه بعد ساعت چند
 گوش رسيد مي گوش به گرامافون از كه اهنگي به و بود داده لم مبل اياز گوشه بيز شهابي اقاي.بودند
 :گفت و رفت در سمت به و برداشت زمين روي از را ها سيني از يكي سختي به خانم نصرت.داد مي

 كني؟ مي كمكم!  جان رها

 وارد دست به سيني خانم نصرت.شتافت خانم نصرت كمك به و خاست بر صندلي روي از سرعت به رها
 مانده باقي سيني داخل هنوز اش دوكاسه.ها همسايه به اش هاي كاسه دادن به كرد شروع و شد كوچه
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 به لبخند با خانم نصرت.مينگريست خانم نصرت به و بود ايستاده در كنار رها.امد رها سمت به كه بود
 : گفت و شد نزديك رها

 .بديم ايها كوچه پايين به و بياورم را اش سيني بروم من تا كن پخش تو هم را دوتا اين.افتادم كمر از ننه

 .زد مهرباني لبخند خانم نصرت.گرفت را اش كاسه دو حاوي سيني و كرد مكث كمي رها

 سفيد در خانه مال هم يكي ان و ابي در ي خانه مال يكي.بده ببر رو تا دو اين.نيست چيزي بابا نترس
 .است

 هاي قدم با»گشود؟ خواهد را خانه در فرزام يعني«انديشيد خود با و انداخت سفيد در به نظري رها
 چرخيد پاشنه روز در بعد لحظه چند.زد در تعلل كمي از بعد و رفت خانه در سمت به مطمئن نا و سست

 اما كرد سكوت لحظه چند براي بود خورده يكه حسابي رها ديدن از كه فرزام.شد نمايان فرزام قامت و
 .اورد لب بر لبخندي وقت ان و نگريست اش هاي كاسه به و شد مسلط خود بر بسرعت

 .كشيديد زحمت!  پرنسس ممنون

 : گفت و داد تكان را سرش رها

 .داشتم عهده بر را كاسه دو همين توزيع وظيفه فقط من كشيده خانم نصرت را اصلي زحمت

 .ماست خوب شانس از هم اين خوب

 .داشتند خود در را زيبايي خنده سايه چشمهايش و اورد لب بر لبخندي حرف اين گفتن از بعد و

 .گردانم مي بر را ظرفتان بمانيد منتظر لحظه چمد اگر

 كوچك سبدي با همراه بعد دقيقه چند و شد خانه وارد بسرعت و نماند منتظر هم فرزام. نزد حرفي رها
 : گفت و داد رها به را گل سبد فرزام.بود ايستاده ارام رها.امد دست در اي كاسه و ابي وحشي گلهاي از

 .است هماهنگ هم لباستان رنگ با.سپاس براي هم اين
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 : گفت و شد زده هيجان ابي وحشي گلهاي ديدن با رها

 .است عالي.زيباست چه واي

 : گفت و زد اي فاتحانه لبخندي فرزام

 .درويش تحفه است سبزي برگ.ندارد را شما قابل.ممنون

 سيني داخل را اش كاسه فرزام و گرفت او دست از را گل سبد و كرد دراز را ظريفش هاي دست رها
 : گفت ارام و داد قرار

 ابي؟ مي باغ به چند ساعت

 : گفت ديد را رها مكث كه فرزام.كرد تعلل دادن جواب در كمي رها

 .دارم كار تو با بيا چهار ساعت

 :پرسيد بود شده متعجب بسيار كه رها

 داريد؟ كار چه مبپرسم تون مي

 : گفت قاطعانه و زد لبخندي فرزام

 .نه

 .رفت ابي در سمت به و گفت اي اجازه با و نپرسيد سوالي ديگر رها

 به نظري اينكه بدون و داد ابي در صاحبخانه به را اش ظرف رها.بود ايستاده در كنار چنان هم فرزام
 و شد مي چهار ساعت زودتر داشت دوست خيلي.زد مي شور حسابي دلش.شد خانه وارد بيندازد فرزام

 .رفت مي باغ به
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 عشق دليلي هيچ بدون.نگريست مي او به عميق نگاهي با و بود نسشته شهرزاد تصور روي به رو رها
 و او عشق عاقبت از تر زود چه هر بود مايل بسيار.كرد مي قياس شهرزاد رفته دست از عشق با رو خود

 ساعت به چشمش اما بخواند را او خاطرات ادامه تا رفت ميز سمت به علت همين به شود مطلع رفتنش
 در سمت به اضطراب و اشتياق با رها.بود مانده چهار تا دقيقه ده.كرد نظر صرف مار اين از و خورد
 تر زود هم فرزام.انداخت پنجره به را نگاه اولين.گشود گوشخراشي و بلند صداي با را ان و رفت چوبي

 لبخند و دوخت ديده رها زيباي چهره به افتاب نور زير فرزام.بود ايستاده پنجره كنار مقرر موعد از
 .رفت پنجره نزديك و امد پايين ها پله از ارام هاي قدم با رها.زد

 .پرنسس سالم

 .سالم

 .هستي قولي خوش دختر.امدي وقت سر

 : گفت متين لحني با و ارام بسيار صدايي با رها

 .داريد لطف شما ممنون

 را حرفش توانست مي ايا.دوخت چشم اسمان وبه داد لم پنجره گوشه و داد تكان را سرش فرزام
 به رها.داد نمي دروني غوغاي از نشان خونسردش ظاهر اما بود پا بر اشوبي اش سينه بگويد؟در صادقانه
 و اخالقي مشخصات همين با بود مردي چنين جستجوي در هميشه.دوخت ديده او ارام چهره

 رفتارش و اعمال بر احساسات فقط كه حرف پر و فكر كم پسري همسر نداشت دوست گاه هيچ.ظاهري
 به شبيه بسيار قامتي با هوشيار و صبور و حرف كم.بود متفاوت انها همه با فرزام اما بشود است غالب

 .بيامين برادرش و اسكندر پدرش
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 نهري به و كه نهري به و گرفت بر ازاسمان چشم كرد احساس خود صورت روي را رها نگاه كه فرزام
 به باالخره.گفت مي بايد اما كند شروع بايد كجا از دانست نمي.دوخت ديده داشت جريان باغ وسط كه
 : گفت بود زحمتي هر

 دهي؟ مي جواب صادقانه بپرسم تو از سوالي اگر رها

 : گفت تامل بدون رها

 .بدهم جواب صادقانه هميشه كنم مي سعي

 .نشد ان متوجه رها كه بود وحو چنان لبخندش اما اورد لب بر لبخندي فرزام

 .....كاش اي.ترسم مي تو و خودم ستي فاصله از من! رها ببين

 حرف كه بود اين مهم.نداشت اهميتي سني فاصله او براي.افتاد رها شكننده اندام بر خفيف لرزشي
 اين به فرزام چرا اما رسيد خواهد خوشبختي به فرزام كنار در بود مطمئن او.كنند مي درك را يكديگر
 : گفت ديد خود افكار در غرق را رها كه داد؟فرزام مي اهميت كوچك موضوع

 دانم مي چند هر.بگيرم مقبت جواب و كنم خواستگاري تو از كه است اين من هاي ارزو تمام!  رها بيبن
 از بزرگتر و اور كسالت مردي با عمر احر تا كه نداري اجباري هيچ تو اما است گستاخانه پيشنهاد اين
 ...كه دهم مي تو به را حق اين من.كني زندگي خود

 كوچك نهر كنار كه شمعداني گلدان سمت به و گرداند پنجره از را صورتش رها.كرد پر را فضا سكوت
 در را خود جواب بايد بگويد؟فرزام توانست مي چه.كرد بازي ان هاي گلربگ با رفتو بود شده گذاشته
 مناسبي سني فاصله كه دانست مي او.بود سخت فرزام براي رها سكوت فهميدن اما يافت مي او سكوت
 دوست و بود شده مند عالقه رها به او.بگيرد ناديده خود كنار در هم را رها وجود توانست نمي اما ندارند
 سر پشت به بود شده رو به رو رها سكوت با كه داشت؟فرزام امكان ايا.باشد او به متعلق قط رها داشت

 .اورد بيرون پنجره از و برداشت كادوپيچ اي جعبه اش مطالعه ميز روي از و برگشت
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 .ندارد رو شما قابل اين

 : گفت ارام و نگريست فرزام به و كرد بلند را سرش تعجب با رها

 است؟ من مال اين

 .كند مي حكومت من قلب بر كه است پرنسسي تولد هديه اين.نكن شك

 خوب چه فرزام و است تولدش روز امروز كه بود كرده فراموش بكلي.اورد لب بر لبخندي رها
 روي.گرفت فرزام دست از را بسته و كرد دراز را دستش فقط بگويد چه بايد دانست نمي.يادداشت

 و نشست چمن روي رها.كرد مي خودنمايي نبود جواهرات جعبه به شباهت بي كه كوچكتري جعبه بسته
 خودنمايي ان در فيروزه نگين با نقره گردنبند.كرد باز را كوچك جعبه و داد قرار پايش روي را جعبه
 پيدا خاصي تأللو خورشيد طاليي نور در فيروزه گردنبند و گرفت باال را ان اشتياق با رها.كرد مي
 بر بود او ياد به فرزام كه اين ار.داشتند خاصي برق چشمهايش.نگريست فرزام به اشتياق با رها.كرد
 خود تراشيده و بلورين گردن به را گردنبند بود؟رها عاشق او اندازه به هم فرزام يعني.لرزيد خود

 هم او از زيباتر ايا«گفت دل در و بود مانده خيره رها به فرزام.افزود او زيبايي بر ان زيبايي و اويخت
 »هست؟ خاكي كره اين در موجودي

 شيفتگي همه اين كه انديشيد خود با فرزام.درخشيد مي الماس نگين چون افتاب ماليم نور زير رها
 منصرف پيشنهادش كردن مطرح از اي لحظه نيست؟براي او نكردني باور زيبايي خاطر به رها به نسبت
 تو براي رها.اي شده او روح زيبايي و وقار و متانت عاشق تو فرزام«  زد فرياد درونش در ندايي اما شد
 فرزام».اي شده او زيباي سيرت عاشق تو و است اخالقي نظير بي خصوصيات با اور شگفت موجود يك
 :كرد زمزمه ارام و شد مطمئن خود عشق سالمت به

 كني؟ مي ازدواج من با رها
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 و محكم لبهاي ان از حرف اين!اري.دوخت ديده فرزام متفكر و حالت خوش چشمهاي به تعجب با رها
 و سوزاند مي را او روز به روز كه عشقي به و بزند فرياد خواست مي دلش.بود امده بيرون او مردانه

 نمي را ان علت و گريخت مي بايد.نداشتند ماندن توان پاهايش اما كند اعتراف كرد مي خاكسترش
 .دانست

 ....من بدهي مثبت جواب من به خواهد مي دلم وجودم تمام با رها

 :رسيد مي نظر به زيبا عروسكي چون رنگ اي فيروزه لباس ان در.انداخت زير را سرش رها

 .شد خواهد نگران جان اقا.برگردم بايد ديگر حاال.بگويم چه دانم نمي من من

 و نگريست مي او به ناوري با فرزام.كرد حركت اتاقش سمت به كند باز را دوم بسته كه اين بدون
 و شد اتاق وارد عجله با رها.دارد تمايل او با ازدواج به هم رها كه بود شده مطمئن.اورد لب بر لبخندي

 بودو افتاده شماره به ناباوري و اضطراب شدت از نفسش.گرفت قرار ميزش پشن و بست را باغ در
 ك بود گفته صراحت با بود؟فرزام پذير امكان اين يعني.بودند شده يخ تيكه دو ظريفشچون دستهاي

 ادي درهنگام فرزام مصمم جهره به و داد قرار دستهايش بين را صورتش زها داردو را او با ازدواج قصد
 .انديشيد جمله ايم

 و برداشت بود انداخته زمين روي هيجان شدت از كه را جعبه.افتاد دوم جعبه ياد به اي لحظه براي
 را ان داخل رنگ اي نقره بلوز و چرم مشكي شلوار شگفتي با.گشود را ان ارام و نشست تخت گوشه
 را لباسهايش بسرعت.بود نديده فرم و جنس اين با شلواري گاه هيچ.گرفت باال را ان هيجان با.ديد

 .بود شده چندان صد زيباييش.كرد تماشا ايئه جلوي را خود و كرد عوض

 

 و نگريست مي او به ناوري با فرزام.كرد حركت اتاقش سمت به كند باز را دوم بسته كه اين بدون
 و شد اتاق وارد عجله با رها.دارد تمايل او با ازدواج به هم رها كه بود شده مطمئن.اورد لب بر لبخندي

 بودو افتاده شماره به ناباوري و اضطراب شدت از نفسش.گرفت قرار ميزش پشن و بست را باغ در
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 ك بود گفته صراحت با بود؟فرزام پذير امكان اين يعني.بودند شده يخ تيكه دو ظريفشچون دستهاي
 ادي درهنگام فرزام مصمم جهره به و داد قرار دستهايش بين را صورتش زها داردو را او با ازدواج قصد
 .انديشيد جمله ايم

 و برداشت بود انداخته زمين روي هيجان شدت از كه را جعبه.افتاد دوم جعبه ياد به اي لحظه براي
 را ان داخل رنگ اي نقره بلوز و چرم مشكي شلوار شگفتي با.گشود را ان ارام و نشست تخت گوشه
 را لباسهايش بسرعت.بود نديده فرم و جنس اين با شلواري گاه هيچ.گرفت باال را ان هيجان با.ديد

 .بود شده چندان صد زيباييش.كرد تماشا ايئه جلوي را خود و كرد عوض

 

 

******* 

 

 

 

 

 : اذر 25

 

 دست از خيلي كند؟شايان مي بازي من احساسات با چرا اخه.ايد مي خانه به زود خيلي جديدأ جان اقا
 شود مي مگر اما كنيم فرار بايد كه بود معتقد او.كرديم بحث جرو هم با حسابي ديروز.است دلخور من
 .كنم كار چي دانم نمي ؟ كني راهنمايي مرا كه كجايي مادر ؟

 

 : اذر 28
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 خانه به زود بابا كه چيست من تقصير اخر.است عصباني خيلي خيلي شايان.ام شده خسته حسابي ديگر
 از مرا خواهي مي چرا تو«  گفت نارحتي با و شد كار؟عصباني سر روي نمي گرا گفتم او به ايد؟ديروز مي
 پدرم داني مي خودت ؟ كني ازدواج من با خواهي مي كه نگفتي خودت مگر«  گفتم»كني؟ باز خود سر
 .كوبيد هم به را پنجره عصبانيت با او اما »كنم ازدواج ندارد زندگي و كار كه پسري با گذارد نمي

 

 : دي 3

 

 گذاشت قرار.بدهد را زندگيش است حاضر من خوشبختي خاطر به كه گفت پدر.كرد اثر من هاي گريه
 كار هم خودش شركت در.كنيم زندگي انجا در كه بگذارد شايان و من اختيا در را چيز همه و خانه كه

 از حتمأ.دانستم نمي من اما دارد تخصص كاري چه در شايان كه پرسيد من از.كرده پيدا او براي مناسبي
 .پرسم مي او

 

 : دي 5

 

 مي نقشه اينه براي و هستيم هم با مدت تمام شايان و من.اند گشته بر خوش هاي روز دوباره
 .كن خوشبخت را ما خدايا.كشيم

 

 : دي 11
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 به اين از ام نخورده چيزي حال به تا ديروز از شود؟ مي مگه.بود شايان عقدكنان ديروز.دارد امكان مگه
 مادر! بودي زنده اگر مادر اخ باشم؟ تنها بايد هميشه من جرا ؟ چرا خدايا. زنم نمي غذا به لب هم بعد

 پير انقدر چرا پدر.....بگريم هاي هاي و بگذارم ان روي را سر كه دارم اي شانه به نياز. كن كمكم
 حتي.بودند شده رديف هم ها كار همه. بود حتضر داده؟جهازم دست از را هايش چشم نور شده؟چرا

 چه زندگي ؟ديگر كرد چنين من با شايان چرا پس. بگيرد خودش را عروسي مراسم خواست مي پدر
 .مادر اه ، مادر اه.تركد مي دارد دارد؟دلن ارزشي

 

 : دي 20

 

 مي گيج سرم.بينم نمي را كاغذ روي خطوط و ندارند سو هايم چشم.است شايان عروسي شب امشب
 هم با دوباره و كنم فراموش را گذشته خواست من از و فشرد را دستهايم و كرد گريه ديشب ببا.رود

 ايا.داشت خواهم زيادي خواستگاراي گمان بي و هستم زيبايي دختر من گفت مي.  باشيم خوشبت
 دارد؟ اي فايده چه زيبايي ديگر پس رفت شايان صورت هر در ولي ؟ هستم زيبا من ؟ گفت مي راست
 من اما شده كبود هاي چشم زير گويد مي بابا. است دشوار گرفتن دست به قلم حتي ندارم نوشتن توان
 . رفت كرذو رهايم شايان كه بودم زشت من شايد.ترسم مي اخر.كنم نمي نگاه ايئه توي

 

 : دي 24

 

 گل وقتي ؟ نوشيديم يكسان زندگي شيرين شراب از هم كنار در دو هر كه اوري مي خاطر به رو روز ان
 :گفتي من به.بود دروني عشق از حاكي كه لبخندي با همراه سپردي دستم به را سرخ

 ».بميريم هم براي و باشيم عشق مرغ دو چون هميشه تا بيا «
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 سرسبز تپه ان از خوان اواز خيال بي مرغي چون تو.انداختم زير به شرم از را سرم و خنيديدم من
 بحظه ان در.كردي پرواز خود هاي رويا در و باز زيبا و كشيده بالهايي چون را دستهايت و شدي سرازير

 مبارزه درونيم احساسات با قدر هر.ماند نخواهم تنها گاه ديگرهيچ كه دادم اطمينان قلبم به كه بود
 نوازش را صورتم ان گرماي و شد سرازير چشمهايم از باران قطرات چون اشك و نداشت سودي كردم
 به پرسشگر نگاهي امدي نزديكم وقتي نشدي گريستنم متوجه كه بودي ود روياهاي محو انقدر تو. داد
 پرسيدي تعجب با و انداختي من

 »؟ زده سر من از خطايي «

 :گفتم پاسخ و زدم لبختدي

 انداختي پايين شرم از را سرت »گذاشتي؟ قلبم حريم به پا اجازه بي كه اين از بزرگتر خطايي چه اري «
 :گفتي تار با و

 خطاي از دو هر بيا پس.شدي من قلب وارد اجازه بي كه مكن فراموش هم تو اما گذر در من گناه از «
 ».شويم جهان هاي خوشبخت ترين خوشبخت هم كنار در و كنيم پوشي چشم يكديگر

 باالي تو رسيد فرا انگيز نفرت ساعت ان وقتي اما كرد پر را وجودم همه ناشدني وصف شوقي لحظه ان
 اهي.شدي دور من از ام شرمنده ي كلمه با و انداختي زير را سرت و كردي تقديمم زردي گل تپه ان

 تپه از يخيال ب و ارام خيلي و نشدي گريستنم متوجه هم باز روز ان.خاست بر دلم اعماق از عميق
 و رفتند سياهي هايم چشم.گريخت بدنم از روح و افتاد تپش از قلبم كه بود لحظه ان در.شدي سرازير

 به گاه هيچ اما چرا اخه كه ام كرده زمزمه خودم با بار هزار صد كنون تا روز ان از.افتاد دوران به سرم
 روي خواهد نمي وقت هيچ كه است من بد شانس خاطر به اين كه دانم مي.ام نرسيده معقولي جواب
 ! نفرين!  نفرين!  بد بخت ن اي بر نفرين پس.دهد نشان من به وش

 

 : دي 26
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 تخت روي كه است روزي چهار حدود! بيزارم هم بهشت از ديگر.اورده خانه به را عروسش شايان
 محالفت من اما شوم بستري بيمارستان در بايد و ام گرفته اعصاب بيماري كه گفت دكتر.ام افتاده
 دارند االن عروسش و شود؟شايان مي مگر اما كنم استرحت بايد فقط كه گفته.ترم راحت خانه در.كردم
 كنند؟ مي كار چي

 

 : دي 28

 

 خواهم مي مامان.ندارم ماندم زنده به اي عالقه ديگر من اما شوم خوب كه كرد الماس من به بابا ديشب
 كور شايد.ميبينم تار را جا همه و ندارند سو هايم چشم ديگر.باش منتظرم پس. بيايم تو پيش
 انجا شايد روم مي مادرم پيش فردا و امروز دانم مي چون بنويسم چيزي ندارم تصميم ديگر.شوم

 من! كرد مي راهنمايئم اول از و بود زنده مادرم كاش.ندارم اي عالقه شايان به ديگر.شوم خوشبخت
 .نيستم بيش اي خورده فريب

 

 

 

 

 

 

 مادرش به بعد روز دو يكي واقعأ شايد.بودند سفيد سفيد بعدي صفحات و بود شهرزاد دفتر انتهاي اين
 خيلي.بود تنها واقعأ او.سوزاند دل خورده شكست شهرزاد براي و ريخت اشك اراده بي رها.بود پيوسته
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 و او عشق انجام سر يعني.بود شده دودلي و شك دچار رها.بود بخش ارام رها براي اين و رها از تر تنها
 سخنانش.ارده با كامأل پسري بود مستقل پسري فرزام نه اما ؟ شد خواهد ختم نقطه اين به هم فرزام

 را والدينش كه بود خواسته اجازه و كرده خواستگاري رها از كامل صراحت با او.بودند محض حقيقت
 اما.برساند اثبات به را خود صداقت تا زد صدا را مادرش اول روز همان او.بفرستد خواستگاري به هم

 ديگر با فرزام.بود نكرده جا بي تقاضاي او از گاه هيچ فرزام اما ؟ داشت اطمينان شايان به هم شهرزاد
 و بود نجيب و راستگو پسري فرزام.باخت نمي دل كسي به دليل بي زماني هيچ او.بود متفاوت ها پسر

 قلب.كرد مي حس شايان مورد در ا خصوصيات همين هم شهرزاد اما داشت غش و غل بي و پاك محبتي
 كه اين تصور ؟از داشت شهرزاد چون سرنوشتي هم او ايا.كوفت مي سينه به وار ديوونه را خود رها

 و داشت مي دوست را فرزام وجودش تمام با او.كرد گريستن به شروع دهد رخ برايش اتفاقي چنين
 مهرباني لحن چه با فرزام.كرد نمي فراموش گاه هيچ كرد عالقه ابراز او به فرزام اول بار كه را اي لحظه

 انها سني فاصله ايا كه بود پرسيده او از و بماند او كنار در هميشه براي دارد تصميم كه بود گفته او به
 مي را حقيقت او.است تفاهم اصل كه بود گفته جواب در متين لبخند با رها و نيست اي مسأله رها براي
 و كرد نمي ناراحتي احساس گونه هيچ رها اما بود ناراحت سني تفاوت اين از فرزام كه چند هر گفت

 .شد خواهد خوشبخت فرزام كنار در فقط بود مطمئن

 كرده باور را سخنانش وجود تمام با رها خاطر همين به نبود بنيامين به شباهت بي فرزام حركات و رفتار
 اسمان به الود اشك نگاهي رها.بود وفادار خود عشق به هم بنيامين زيرا بود سپرده جان گوش به و

 صبح تا شب ان ولي چرا دانست نمي».است تاريك قدر چه امشب واي«  كرد زمزمه دل در و انداخت
 چشم رها پريده رنگ صورت و كرده پف هاي چشم به امد پنجره پشت فرزام كه زماني فردا.گرست
 :پرسيد حيرت با و نماند دور فرزام تيزبين و دقيق هاي چشم از حالت تغيير اين.دوخت

 اي؟ كرده گريه تو رها

 : گفت جواب در و زد فرزام مهربان صورت به لبخندي رها
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 مگه؟ چطور نه

 : گفت زد مي موج اش چهره در ناباوري كه فرزام

 به وقت هيچ گويي؟تو نمي را حقيق چرا رها.هويداست راستي هايت چشم از اما گويند مي دروغ لبهايت
 .گفتي نمي دروغ من

 گفت الودي بغض و گرفته صداي با و نشست داشت قرار ديوار كنار پنجره به پشت كه نيمكتي روي رها
: 

 .بود انگيز غم خيلي.خواندم مي را زن يك خاطرات ديشب.  است درست

 دختر با كه بود نوشته مطلبي چه مگر.ريزم نمي اشك وقت هيچ اما خوانم مي زيادي كتاب هم من
 ؟ كرد چنين تو چون محتاطي و خونسرد

 ....بود تلخي سرگذشت! همين فقط.بود حقيقت كتاب ان

 : گفت و زد لبخند فرزام.نداد ادامه اما

 مي مايوس داشتم كم كم اما است مند بهره احساسات از هم من كوچك رهاي كه داشتم باور من
 بدهي؟ من به را كتاب كنم خواهش تو از توانم مي.شدم

 : گفت جواب در و كرد مكثي رها

 ....جان اقا هم شايد دهم نشان تو به روزي شايد.است امانت من پيش كتاب

 : پرسيد متعجب فرزام

 دارد؟ جانت اقا به ربطي چه اين

 : بگويد و كند عوض را لحنش فرزام كه شد باعث رها سكوت اما
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 او. ام كرده صحبت مادرم با موردش در.ببينم را جديدت تابلوي دارم دوست رها.بگذريم مقوله اين از
 .ببيند روسيه در شما خانه است مشتاق خيلي هم

 : گفت و نگريست پنجرخ به و برد باال كمي را سرش رها

 است؟ دردناك و سخت خيلي مرگ فرزام

 را فلسفي بحثهاي اين از هميشه اما دانست نمي را رها سوال اين علت.شد خيره او به تعجب با فرزم
 باز روي با و زد كنار پيشانيش روي از را گردانش سر موهاي خاطر همين به برد مي لذت بكشد پيش

 كه شد متوجه رها نگران نگاه از بالفاصله فرزام.كرد بازگو دانست مي مرگ باره در را مختلفي نظريات
 مرگ مورد در خوب: گفت و زد لبخند خاطر همين به هستند سنگين بسيار رها براي فلسفي هاي بحث
 معبودش به را ادم مرگ بلكه نيست ترسناك و اور زجر ابدأ مرگ ببين.كنيم صحبت ديگر طور

 را جانشان كه اند اماده او به رسيدن وبراي دارند را ديدارش ارزوي همه كه معبودي كند مي نزديكتر
 داري؟ اعتقاد خدا به كه تو.كنند فدا

 : داد ادامه فرزام و داد را جوابش سر تكان با رها

 از و باشي داشته وابستگي حد از بيش دنيا اين به كه است دردناك صورتي در مرگ!  خوبم رهاي بله
 حقيقي معبود خشنودي فكر به فقط و كنيم رها را دنيا اين االن همين از ما اگر.بماني غافل اخرت
 .ندارم مرگ از اي واهمه خود نوبه به كه من.ترسيم نمي مرگ از كه باش جمع خاطر.باشيم

 : پرسيد لرزاني صداي با و نگريست فرزام به نگراني با رها

 .... تو يعني ؟ زني مي حرفيست چه اين فرزام

 : گفت و زد قهقهه فرزام

 اين به انسانها تمام مثل هم من.دارم دوست زندگيم از بيشتر را مرگ نگفتم من.كوچولو خانم نترس
 كنارت در هستم مطمئن كه دارم را تو دارم مهرباني وپدر مادر من.دارم خاطر تعلق اطرافيانم و دنيا
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 كه را بهشتي و دارم را مهربان خداي هم انجا در زيرا ندارم بيمي هم مرگ از اما بود خواهم خوشبخت
 هم تو و بايستند سو يك ها فرشته تمام اگر هم جهان ان در اما.بدهند من به را ان از اي گوشه اميدوارم

 .گزيد بخواهم را تو من كه باش نداشته شك ديگربايستي سوي يك

 بلندي ي خنده ديگر بار فرزام.شد گلگون شرم از صورتش و بست نقش رها لبهاي روي گرمي لبخند
 دنبال به و كرد جلب خود به را فرزام توجه تمام رنگين اي پروانه پرواز.نشست پنجره گوشه و داد سر

 به بود شده پروانه ان به فرزام شيفته نگاه متوجه كه رها.امدند در پرواز به رنگش سياه چشمان پروانه
 : گفت و پنجره به كرد رو ارام و كرد حسادت پروانه

 كني؟ مي نگاه طوري اين چرا

 : گفت و انداخت رها زيباي صورت به و گرفت بر چروانه از را خود نگاه فرزام

 خوشبخت خيلي خواهد؟ما مي چه دنيا اين از انسان اخر اي؟ كرده نگاه عميقأ پروانه پرواز به وقت هيچ
 از توانيم مي.بگيريم افتاب حمام خورشيد نور زير و بكشيم نفس تمام اسيش با توانيم مي كه هستيم
 ها سبزه روي و بشنويم را رودخانه خروش و باران دلنواز صداي و كنيم استفاده رنگارنگ گلهاي بوي
 را خوشبختي بايد اما خوشبختيم خيلي ما!  رها.  كنيم تماشا را زيبا هاي پروانه اين پرواز و بدهيم لم

 .كنيم درك

 .كنيم درك چگونه

 نيست دنيا منال و مال در قتاعت منظورم.اوريم در خود انحصار به را خوشبختي توانيم مي قناعت با
 به.ديد نخواهيم خوش روزگار باشيم خواه زياده موردي هر در اگر.هاست چيز تمام در قتاعت منظورم

 كه همين و است قانع مكد مي گلها از كه شيره مقداري به او.است قانع قدر چه ببين.كن نگاه پروانه اين
 مي نظر به خشنود و راضي شود پنهان رنگ رنگا هاي گلبرگ زير به بتواند باران قطرات از فرار براي
 .رسد
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 .مسلكي عارف خيلي تو فرزام

 : گفت تبسمي با همراه و خاراند را لبش گوشه فرزام

 .دارم فاصله فرسنگها شدن عارف با من!  جان رها نه

 : گفت و بلعيد وجود تمام با را ان بوي و چيد ياسي گل و كرد دراز ياس گلهاي سمت به را دستش رها

 : گفت و شد جا به جا كمي فرزام.هستي واقعي عاشق تو من نظر به

 در بايد انسان كه قدر ان.است مقدس خيلي عشق!  رها ببين.است مهم اين ؟ چي عاشق اما. عاشق بله
 انسان وجود عشق زيرا است برتر عشق از محبت من نظر به اما بياورد فرود تعظيم سر ان عظمت مقابل

 حقيقي محبت اگر اما شود خاموشي و باد تسليم اتش ان مدتي از بعد است ممكن و كشد مي اتش به را
 و شكست نخواهد تلنگري هيچ با و شود نمي كنده ازريشه طوفاني هيچ با زماني هيچ باشد داشته وجود
 .چسبد مي ان به سماجت با كني خارج قلبت از را ان بخواهي اگر

 : گفت بود مشهود لحنش در كه شيطنتي با.خنديدند مي چشمهايش.زد لبخند فرزام

 هستي؟ عاشقم يا داري محبت من به نسبت تو بگو را راستش حاال خوب

 و كند سكوت هميشه مثل جواب در گرفت تصميم ؟ بگويد توانست مي چه.انداخت پايين را سرش رها
 : گفت و داد تكان را سرش تاسف با فرزام.كرد هم را كار همين

 هيچ واقعا يعني.هستي كاري محافظ و مغرور العاده فوق دختر تو. شد خواهم مايوس ك بودم مطمئن
 نداري؟ من به نسيت احساسي

 وجود تمام با من.است اشتباه من از تو برداشت.فرزام نه«  بگويد بلند صداي با خواست مي دلش رها
 را حرفي هر گفتن جرات و داد نمي او به را اي اجازه چنين غرورش.توانست نمي اما».هستم تو خواهان

 : پرسيد و شد محو لبخند.خاست بر جا از خاطر همين به.بود گرفته او از
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 روي؟ مي زودي اين به چرا شدي؟ ناراحت

 : گفت اسمان به نگاهي با و راند لب بر اميزي تمسخر لبخند رها

 فكر.زنيم مي حرف هم با كه است ساعت دو از بيش ايد كرده فراموش كه ايم مثل ؟ زودي اين به چرا
 .نباشم خانه خواهد نمي دلم.گردد بر خانه به بزودي جان اقا كنم مي

 : گفت و شد خم پنجره ديوار روي از و داد تكان را سرش فرزام

 .باشي داشته خوشي شب اميدوارم خوب.مايلي كه طور هر

 : داد تكان او براي و برد باال را دستش رها

 .خداحافظ.باشي داشته خوشي شب هم تو

 در زير از گه ديد را چراغ نور فرزام.بست خود سر پشت را در و شد خارج باغ از ارام هاي قدم با رها
 به و نشست تحريرش ميز پشت و بست را پنجره فرزام.بود كمرنگ خيلي نور اما تابيد بيرون چوبي
 باعث تفاوت همين و داشت فرق ها دختر تمام با او.بود نشده حل معماي يك برايش رها.رفت فرو فكر
 شود شكسته هم رها دهان قفل روزي باالخره خواست مي دلش.بود شده او قلب در عالقه امدن وجود به
 وارد بتواند دختري روزي كه كرد نمي تصور روياهاشم در گاه هيچ.دارد دوستش هم او كه بداند و

 به سهيل دوستش عروسي روز دداشت يا به خوب.كرد مي باور بايد حاال اما شود قلبش خصوصي حريم
 كنم نمي فكر كه بود داده جواب افراشته سري با او و بزند باال استين خودش براي بايد كه بودند گفته او
 به كه روشن خانم اما بود شده همه تفريح باعث سخنش اين و بيايم را دلخواهم همسر زوديها اين به

 اي گوشه و كشيد هم در را ابروهايش و.بود شده نگران سخت بود اگاه سخن اين بودن جدي ميزان
 : گفت و انداخت گير را پسرش

 خود داشتند سعي كه دختراني از نفر چند زدي را حرف اين كه زماني كردي دقت هيچ تو!  مغرور پسره
 دختر از حد اين تا چرا تو.شدند پراكنده اطرافت از و خاطر رنجيده حرفت اين از.كنند نزديك تو به را
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 كني مي خيال تو ؟ برگزيد را خوبي اين به دختر كه داري فرقي چه سهيل با تو گريزي؟مگه مي ها
 هستي؟ بهتر او از خيلي

 فرزام.كشيد خود سوي به را او دل و شد پيدايش دختر اي بيكباره اما.بود خنديده فقط جواب در فرزام
 .زد ورق و برداشت اش كتابخانه قفسه روي از را حافظ ديوان و شد بلند ميز پشت از

 

 

 

 

 

 

 مي دلش.بودند شده خشك خوب نقاشيش استر رنگهاي.داد قرار پايه روي را اش نقاشي بوم رها
 پالت روي را نظرش مورد رنگهاي.بكشد تصوير به بزرگشان عمارت از زيبايي بسيار تصوير خواست
 پخته سخنان انديشيد مي كه چيزي تنها به كردن كار موقع در.كرد كار به شروع و ريخت رنگش سفيد

 از او مقابل در خواست نمي دلش.كند حالجي مغرش در را او سخنان كرد سعي.بود فرزام سنجيده و
 مي دلش.است اگاه برد مي كار به كه ثقيلي كلمات از حتي كه فهماند مي او به بايد.دد نشان ضعف خود

 در را وسر شعراي از زيادي اشعار كودكي در البته.بود بهر از را زيادي اشعار فرزام مثل خواست
 خواندن صدد در زماني هيچ اما خواند مي كتاب و رفت مي كتابخانه به نيز گاهي و بود اموخته مدرسه
 مطالعه حال در را او شبها بيشتر.داشت كتابخانه در حافظ از كتابي پدرش.بود نيامده بر ايراني هاي سعر
 دوست.بود نخوانده را ان گاه هيچ دنبو مسلط فارسي ربان خواندن به چون اما بود ديده كتاب ان اشعار
 جان اقا شعر كتابهاي از تر راحت بتواند تا بياموزد را فارسي زبان خواندن و توشتن بهتر چه هر داشت
 .كند استفاده
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 تا روز ان فرزام كه دانست مي.داد مي نشان را دونيم حدود.انداخت ديوار روي ساعت به نگاهي رها
 از نيمي هنوز افتاب.نگريست انجا به و گشود را باغ در خاطر همين به ايد مي منزل به حتما سه ساعت

 احساس بسته پنجره ديدن با.بود بسته پنجره اما انداخت فرزام اتاق پنجره به نگاهي.بود پوشانده را باغ
 دلش.كند مي شماري لحظه فرزام ديدن براي حد ان تا روز ان تا چرا دانست نمي.كرد مي دلتنگي
 يشمي بلند لباس ان در. نشسته اتاق پايين سيماني پله روي و شد خارج در از خاطر همين به بود گرفته
 به را ها چلچله صداي كه كرد سعي و داد تكيه اش چانه زير را دستهايش.بود شده زيبا خيلي رنگ
 كه بود منتظر مدت تمام.بود رفته در دستش از زمان و وقت حساب و شده روياهايش محو.بسپارد خاطر
 .دهد تكان دست برايش فرزام و شود گشوده پنجره

 قدم به شروع رها.كردند خودنمايي ان افراشته پهناي در ها ستاره و شد تاريك و تيره كم كم اسمان
 را كوچكي موجهاي و برد فرو اب در را دستش نشست نهر كنار در هم مدتي و كرد باغ وسط در زدن
 سرخي گل كنار در غمگين رها.بود خاموش چنان هم فرزام اتاق اما بود گذشته ساعتي.اورد وجود به

 مانده خيره پنجره به چشمهايش.ريخت زمين به و كرد پر پر را گلبرگهايش اختيار بي و نشست
 ؟ بود نيامده ديدنش به فرزام چرا.پيچيد مي خود در درگم سر كالف مثل.بودند

 از بعد داستان ان يعني.كردند حركت به شروع ديدگانش مقابل در شهرزاد زندگي داستان خط به خط
 شود؟ مي تكرار دوباره سال همه اين

 شده او گير دامن شهرزاد اه شايد.داشت باور را ان شايد.گرداند باز حايش سر را دفتر بود نتوانسته چرا
 .بود

 قد دختري در استانه در رها و. شد نمايان اتاق داخل و كرد تابيدن به شروع باغ وسط در نوري ناگهان
 اورده خانه به را عروسش هم فرزام يعني.افتاد تپش به قلبش.شد اتاق وارد فرزام همراه كه ديد را بلند

 حالتي با.ببيند هم را او لبخند توانست نمي رها و داشت پنجره به پشت فرزام.... و زد لبخندي بود؟دختر
 كمي را خود بخواهد كه اين بدون.دارد بر قدم از قدم توانست نمي.ايستاد جا همان عصبي و متشنج
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 فرزام خواست نمي هم شايد.ببيند اش چهره در را شكست عالئم رقيب خواست نمي شايد.كشيد عقب
 .ساخت پنهان بهار هميشه بلند برگهاي پشت را خود.كند باور را او شكستن

 باغ به صحبتي بدون فرزام و كرد مي صحبت ارام دختر.نگريستند بيرون ب دو هر و شد گشوده پنجره
 از را تعادلش ناگهان» .راببيينم انها من كه دارد بيم اين از بيچاره«  انديشيد خود با رها.نگريست مي

 شده او حضور متوجه جوان دختر ان و فرزام.خاست بر جا از بالفاصله ولي خورد زمين به و داد دست
 به شد مي رو به رو واقعيت با بايد و نبود فرار جاي ديگر نگريستند مي بهار هميش گياهان به و بودند
 نشان ان گهاي بر كردن هرس مشغول را خود و امد بيرون بهار هميشه پشت از ارام علت همين
 :گفت بلند صداي با دختر.داد

 .كوچولو خانم سالم

 نگاه با.است داشته را تحقيرش قصد حرف اين با كرد احساس.شد متنفر كلمه اين از رها بار اولين براي
 صدفي چهره به و راند لب بر لبخندي جوان دختر.داد را دختر سالم جواب و شد خيره انها به تفاوتي بي
 : گفت نگريست رها

 هستي؟ تو برويي رو خانه كوچولو پرنسس پس

 و كرده سكوت فرزام چرا ؟ كند مي سماجت كوچولو ي كلمه روي حد اين تا چرا«  گفت خود با رها
 قابل غير نفرتي با».شود عروسش رنجش موجب ابتدا همين از ندارد دوست شايد ؟ گويد نمي چيزي
 : گفت و نگريست دختر ان به وصف

 انها جواب منتظر اينكه بدون و.بچينم را شام ميز و بروم تر زود بايد.اند امده اقاجانم بخشيد مي خانم
 فرزام به لبخند با و ماند مي بايد شايد.است گريخته كه دانست مي خودش.رفت اتاقش طرف به بماند
 امكان اين بزند؟نه لبخن توانست مي چگونه پس بود شده پاره پاره قلبش.نبود قادر اما نگريست مي

 و نشست تخت گوشه دختر.بود عجيب خيلي خودش بود نزده گريه زير محابا بي كه همين.نداشت
 : پرسيد
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 ؟ اوست كردي مي صحبت موردش در كه خانمي دختر پس

 .نشست ميز پشت صندلي روي كالمي گفتن بدون فرزام

 : داد ادامه دختر

 به حاضر مطمئنا و است جوان و زيبا خيلي دختر آن.  است زياد تو براي او كه ميداني خودت فرزام
 ام داشته عالقه تو به كودكي از من.  كنم توازدواج با شرايطي هر با حاضرم من اما ، نميشود تو با ازدواج

 زندگيم تمام در بحال تا هم من و ، داشت اي افسانه زيبايي كه است درست.  ميداني خوب هم خودت و
 زيادي پسران.  اي ديده را او كه نيستي پسري تنها تو كه بدان را اين اما ، ام نديده او زيبايي به دختري

 بيشتر ميبندم شرط ؟ داري خبر چه كشورش از تو.  هستند او چاك سينه عاشق دل صد نه دل يك
 كه باش مطمئن است يگانه لحاظ همه از ميگويي تو كه اينقدر اگر.  بودند او دلباخته شهرشان پسرهاي

 . اي نديده تو فقط را حسنات و خوبيها اين تمام

 سخنانش اينكه گمان به ، ديد كارش ميز پشت متفكر و ساكت را فرزام وقتي و كرد كوتاهي مكث دختر
 : داد ادامه ، اند گذاشته مثبت تاثير او بر

 تو آيا.  ميشناختي گي بچه از مرا اما ، ميشناسي را او كه است ماه هفت نزديك خودت قول به تو االن
 ؟ است اي خانواده چه به متعلق او كه ميداني

 : گفت ناراحتي با ، بود كرده سكوت لحظه اين تا كه فرزام

 ، بودم كرده سكوت امروز تا من.  عزيزي من براي هم خيلي و هستي من خاله دختر تو هنگامه ببين
 ، نيستي من براي مناسبي دختر تو كه نيست اين منظورم.  بودم نكرده پيدا را مناسبي دختر اينكه براي
 دختر تو.  كنم خوشبخت را تو نميتوانم من.  نميخورم تو درد به من ام گفته هم قبال كه همانطور اما

 تحمل قابل غير و عبوس پسري من اما ، برخورداري هم زيادي بسيار احساسات از و هستي خوبي بسيار
 طور همين و كار و درس شده من زندگي تمام.  كنم محبت تو به توست اليق كه آنطور نميتوانم.  هستم
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 خيلي من نظر به و هستي اي شده تربيت دختر تو ؟ بگويم چطور.  ام گفته هم ام خانواده به ميداني كه
 . ندارم را تو لياقت من اما ، شوند خوشبخت تو كنار در ميتوانند پسرها از

 : گفت ناراحتي با و كشيد هم در را ابروهايش هنگامه

 كنار ميتوانم هم ات درس با.  كنم زندگي تو مثل آوري كسالت و عبوس مرد با دارم دوست من فرزام
 فقط.  نده بازي مرا فرزام پس.  دارم دوست عالم تمام اندازه هم را خاله شوهر و خاله كه ميداني.  بيايم
 . هستي تو آن و كند خوشبخت مرا ميتواند نفر يك

 از را او بايد.  كشيد عميقي نفس.  ميكرد سماجت چقدر دختر اين.  كشيد پيشانيش به دستي فرزام
 : گفت سبب همين به ، ميراند خودش

 خاطر همين به ، نداريم هم با تفاهمي گونه هيچ تو و من.  كنم ازدواج تو با نيستم قادر يعني نميتوانم من
 شكوه به زبان خودت سال چند از بعد مطمئنم كنيم ازدواج هم با اگر و نيست ما درانتظار خوبي زندگي

 . ام كشانده منجالب اين به را تو چرا داشتم خودم از كه شناختي با كه ميشوي طلبكار من از و ميكني باز

 : پريد جا از عصبانيت با هنگامه

 نميخواستي مرا هم اول از تو.  است بچه دختر آن دنبال چشمت بگو.  بياوري بهانه نيست الزم فرزام آقا
! 

 پدر ، سعادتي آقاي و پروين خاله.  كرد ترك را آنجا بالفاصله و پيچيد اتاق در اش گريه صداي و
 خارج اتاق از گريان و سراسيمه هنگامه كه بودند نشسته پذيرايي در روشن خانم و آقا همراه به هنگامه

 آقاي.  برخاست مبل روي از هراسان روشن خانم.  آمد بيرون اتاق از هم فرزام آن از بعد بالفاصله.  شد
 : كرد زمزمه آرام روشن

 . باش مسلط اعصابت بر جان سودابه
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 ، ميترسيد خانواده دو روابط تيرگي از و گذشته چه پسرش و هنگامه بين ميدانست كه روشن خانم اما
 را علت ناراحتي با ، ديد گريان را دخترش كه زماني سعادتي آقاي.  ميرسيد نظر به عصبي همچنان

 رفته فرو فكر در و داده تكيه اتاقش در به فرزام.  كرد تعريف مفصل را جريان همه هنگامه و شد جويا
 شوهرش و هنگامه از عجله با و برداشت ميز روي از را رنگش سفيد كيف ناراحتي با پيروين خاله.  بود

 اي چاره.  كردند همراهي را آنها در نزديكي تا روشن آقاي و خانم.  كنند ترك را آنجا كه خواست
 نگاه روشن خانم ، آنها رفتن بمحض.  ميشد تار و تيره كامال خانواده دو بين روابط حتما.  نداشتند ديگر
 سودي:  گفت و داد تكان را سرش روشن آقاي.  رفت آشپزخانه به و انداخت فرزام به آميزي مالمت
 . باش مسلط اعصابت بر جان

 صداي با و نشست مبل روي او روبروي فرزام.  رفت فرو فكر به و داد تكيه مبل به را سرش سپس و
 : گفت آرامي بسيار

 ؟ بپرسيد را علت نميخواهيد

 : داد جواب و گذاشت پاهايش روي و زد گره بهم را دستهايش روشن آقاي

.  بگيري تصميم ات آينده براي و بدهي تميز هم از را خوب و بد بتواني كه اي شده بزرگ آنقدر خودت
 دقيق انتخابت در هميشه مثل اميدوارم فقط.  داريم را تو خوشبختي آرزوي فقط هم سودابه مادرت و من

 . دهي خرج به وسواس و باشي

 : گفت اطمينان با و كشيد پيشانيش به را دستش فرزام

 . ام نكرده اشتباه انتخابم در من پدر باشيد مطمئن

 : گفت و برخاست جاي از فرزام.  كرد سكوت و داد تكان را سرش پدر

 . كنم صحبت او با بايد.  نباشد دلخور من از هم مادر اميدوارم

 . شد آشپزخانه وارد جمله اين گفتن با و
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 از و بود ديده ديگري دختر كنار در را روياهايش مرد او.  يافت نمي راه رها مخملي چشمان به خواب
 تقاص من« :  ميكرد تكرار مرتب خودش با.  داشت بيم بود داده رخ شهرزاد براي كه سرنوشتي
 كردم ترك بيخود را آنها و كردم بدي ديگران و فاكر و هاتسگار حق در من.  ميدهم را هايم دلشكستن

 گرفته مرا آنها آه شايد.  كنم ترك را آنها همه كه شد باعث من غرور اما ، نداشت عيبي هيچ هاتسگار. 
 فرزام كنار در بودن من اميد تمام.  بده شهامت و جرات من به خدايا...  نميدانم ، نميدانم...  هم شايد! 

 اين با بتوانم كه كن كمك.  بده شهامت من به خدايا.  ايم رفته باد بر آرزوهايم و من ديگر االن و بود
 من!  ماند نخواهم اينجا ديگر من.  باشم داشته شهرزاد چون سرنوشتي نميخواهم من.  بيايم كنار مشكل

 غم عمر آخر تا و بود فرزام من دنياي.  ميسپارم گور به را محالم آرزوهاي تمام و ميروم اينجا از
 ؟ دارم اي چاره اما.  داد خواهد عذابم فراغش

«  ، كرد اتاق تاريكي در رفتن راه به شروع و برخاست جا از.  بود متعجب سردرگمي اين از هم خودش
 »... اصال نميتوانم ديگر

 وبالفاصله گشود را آن در و رفت كمد سوي به باشد داشته قبلي تصميم اينكه بدون بعد اي لحظه
. گنجاند آن در را لباسهايش خواب چراغ رنگ قرمز نور زير و آورد پايين آن باالي از را چمدانهايش

 بايد.  ميرفت بايد ، بود چه چاره اما ، كند ترك را فرزام حتي و باغ ، خانه ، جان آقا نميخواست دلش
 آقا با آن در تا كشيد بيرون ميز كشوي داخل از اي برگه بسرعت.  نميگشت باز هرگز و ميكرد فرار
 . كند خداحافظي جان

 : كرد آغاز چنين را اش نامه

 » سالم جان آقا «

 آقا ؟ ميشوم بزرگ هم من يعني.  متنفرم خودم بودن كوچولو از االن كه هستم شما كوچولوي دختر
 كار كه ميدانم.  ببخش مرا ميكنم خواهش.  خواندم را شهرزاد خاطرات دفتر شما اجازه بي من جان
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 علت دارم دوست!  جان آقا.  ببخشيد مرا.  شد كار اين موجب زياد كنجكاوي اما ، ام كرده بدي خيلي
 فقط..  بيفزايم دردهايتان بر دردي ديگر بار نميخواهم اما.  درآورم نگراني از را شما تا بگويم را رفتنم

 شده خوبي دوست شهرزاد با من.  ميگريزم بيايد پيش برايم است ممكن كه سرنوشتي از بگويم ميتوانم
 نخوانده را او خاطرات دفتر هم من اگر شايد.  نروم من رفت او كه را راهي تا كرد راهنمايي مرا او.  ام

 اما ، ميگريختم آينه از هم من شايد.  بود كبود چشمهايم زير و بودم افتاده تخت روي اكنون هم ، بودم
 كاش!  جان آقا.  نيست زندگي در شكست عشق در شكست كه فهماند من به سرگذشتش نگاشتن با او

 كنم تكيه شما به ميتوانستم كاش اي.  بگريم هاي هاي و بگذارم اش شانه روي را سرم كه داشتم مادري
 نگرانم.  ميگريزم پس ، ندارد مرا تحمل طاقت ديگر هم شما هاي شانه كه ميدانم اما ، بريزم اشك و

 مملكت زيرا.  ميگردم بر ام آمده بدنيا آن در كه كشوري به ببخشيد ، مملكتم به ، ام خانه به.  نباشيد
 ياد از را شما بوي و عطر.  نميشود پاك دلم از شما محبت وقت هيچ باشيد مطمئن.  است ايران من

 به زودگذر عشق اين اما ، شدم آشنا شما با كه بودم دنيا دختر ترين خوشبخت باشيد مطمئن.  نميبرم
 نخواهم فراموشتان است رفتن راه به قادر جسمم و ام زنده تا من.  نكنيد فراموشم پدر.  نداد امان من
 . ببينم را شما دوباره روزي شايد.  كرد

 شود بزرگ زودتر دارد آرزو كه كوچولويي دختر

 رها

 

 داشت نفسش ، گرفت لرزانش دستهاي در را نامه وقتي.  ميرسيد نظر به هميشه از تر شكسته پيرمرد
 بار دومين براي او.  كرد گريستن به شروع و گرفت دستهايش ميان در را صورتش.  آمد مي بند

 . نبود تحمل قابل برايش ديگر داغ اين و بود داده دست از را فرزندش

 زمين روي دست با را عكس.  داشت قرار شايان سوخته نيمه عكس كنار ميز روي شهرزاد دفترچه
 كس هيچ ديگر رها دادن دست از با.  ميداد را دخترش يگانه بوي بوئيد و برداشت را دفترچه و انداخت
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.  ميگفت بدرود را زندگي هميشه براي و ميگذاشت هم روي را چشمهايش بايد و نداشت را چيز هيچ و
 رها زندگي در آيا.  نگريست باغ در سوي به وحشت با ؟ بود ربوده او از را كوچكش رهاي كسي چه اما
 ؟ داشت وجود اي پنجره پسر هم

.  ديد انتظار در را پسري ، انداخت پنجره به كه نظري اولين در.  شد باغ وارد و گشود را در ناراحتي با
 خيره او به ها ديوانه مثل و شد دارتر جريحه لبخند اين با ميرد پير قلب اما ، زد لبخند او ديدن با پسر
 تا چرا نميدانست.  كرد سالم سر با و گشود را پنجره در عجله با بود ترسيده او نگاه از كه فرزام.  شد
 را ناگواري اتفاق دلش.  بود نگذاشته هم بر چشم صبح تا ديشب.  است نگران و دستپاچه اندازه اين

 موقع كه بگويد رها به زود خيلي تا ايستاد پنجره روبروي و شد بيدار خواب از زود صبح.  ميداد گواهي
 مادرش كه بگويد كوچكش رهاي به كه داشت قصد.  كنند زندگي سقف يك زير هم با كه رسيده آن

 . ميزد شور دلش اما ، كرد خواهد خواستگاري را او و آمد خواهد جانش آقا سراغ به امروز

 : پرسيد دورگه صداي با فرزام ، شد طوالني شهابي آقاي سكوت وقتي

 ؟ افتاده اتفاقي شهابي آقاي

 : گفت و گشود بيشتر را اشكش پر چشمهاي ، باشد آورده دست به را حواسش تازه كه انگار پيرمرد

 . گرفتي من از را دخترم تو

 دست از را او چرا ؟ بود افتاده رها براي اتفاقي چه يعني.  آمد فرود فرزام سر بر پتكي چون حرف اين
 : پرسيد ميلرزيد بوضوح كه صدايي با ؟ بودند داده

 ؟ كجاست رها ؟ افتاده اتفاقي چه

 : گفت لرزان صدايي با.  بود شكسته كمرش انگار ، گرفت كمرش به را دستش پيرمرد

 مطمئن اما ، كنم خفه خودم دستهاي با را شهرزاد قاتل نشدم موفق من.  نياور زبان به مرا دختر اسم
 . باش داشته را اطمينان اين.  ميگيرم تو از را يكي اين انتقام باش
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 : پرسيد ، بود شبيه فرياد به كه بلندي صداي با فرزام

 ... كه شما ؟ آمده رها سر بر چه ؟ نميزنيد حرف چرا

 داده دست از را رها.  بود آمده سرش بر داشت هراس كه چيزي از.  دهد ادامه را سخنش نتوانست اما
 به را دستهايش محكم همين خاطر به ، ميشود خالي پايش زير زمين ميكرد احساس...  ديگر حاال و بود
 . گرفت پنجره لبه

 چنگ ديوار به درمانده و عاجز كه پسرشان به متحير.  شدند اتاق وارد روشن خانم و آقا او صداي با
 در خميده پشت با را شهابي آقاي و رساند پنجره لب به را خود بسرعت روشن خانم.  نگريستند ميزد
 : پرسيد لرزان صدايي با.  ديد باغ

 ؟ افتاده اتفاقي شهابي آقاي

.  بگويد چه نميدانست.  كرد مشاهده اول بار براي را شان همسايه و آورد باال را سرش غمگين پيرمرد
 ، بگيرد را نامه كرد سعي روشن خانم.  كرد بلند داشت دست در كه را اي نامه.  بود شده قفل دهانش

 : گفت آرام و آمد جلوتر كمي روشن آقاي.  بود زياد فاصله اما

 . بده اجازه!  جان سودي

 را خود فرزام.  كرد خواندن به شروع بلند بلند و گرفت پيرمرد از را نامه همسرش به كمك براي و
 اش خانواده كه داشت شرم انگار.  بود گرفته دستهايش ميان در را صورتش و بود انداخته تخت روي
 سرش بر پتكي چون ميشنيد كه كالمي هر.  بنگرند فروغش بي چشمهاي و پريده رنگ صورت به

.  كرد زمزمه مرتبه چند را»  شود بزرگ زودتر دارد آرزو كه كوچولويي دختر«  جمله.  ميشد كوبيده
 مي در چاه ته از انگار كه صدايي با ؟ بود كرده تكرار مرتبه چند را كوچولو كلمه چرا ؟ بود چه او منظور
 : گفت آمد

 . است شده تفاهم سوء دچار او.  كنيم ازدواج بود قرار ما ؟ رفت چرا
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 آلودش مه چشمهاي به و برداشت صورتش روي از را او دست و نشست پسرش تخت كنار روشن خانم
 : گفت و دوخت ديده

 . نبود كه تو تقصير.  نده عذاب را خودت پسرم

 گريه داشت دوست كودكي دوران مثل.  كشيد آغوش در را مادرش زانوهاي و برخاست جا از فرزام
 دلش حاال.  چيست ناراحتي و غصه نميدانست اصال.  بود نريخته اشك كه بود سال سالهاي.  كند

 و برخيزد حمايتش به مادر تا بريزد اشك آنقدر و برگردد دوران آن به ديگر بار باز كه ميخواست
 را زندگيش تمام او» .  ميشود درست چيز همه...  نشده چيزي.  نكن گريه.  نداره عيبي پسرم« :  بگويد
 را نامه كلمات و جمالت كرد سعي ؟ كرد قضاوت عجوالنه قدر اين رها چرا.  بود داده دست از بيكباره
.  نبودند اختيارش در افكارش اما ، بگيرد اي نتيجه جمالت آن از بتواند شايد تا بياورد ياد به دوباره
 : گفت دوباره روشن خانم

 ... پسرم ببين

 : كرد قطع را سخنش فرزام

 . باشم تنها بگذاريد ميكنم خواهش.  دارم سكوت به احتياج.  باشم تنها بگذاريد و بگوييد چيزي مادر

 . گذاشت تنها خود خلوت اتاق در را فرزام و شد خارج اتاق از روشن آقاي اشاره با روشن خانم

 فانوسي به احتياج.  بود كرده گم را خانه راه و شده سرگردان و آوراه خستگي هاي كوچه ميان در فرزام
 ملتمس نگاه با ؟ ميداد دستش به را فانوس كسي چه اما ، كند روشن را ظلماني و تاريك راه كه داشت

 بار در اين ميخواست دلش.  نگريست بود شده بسته شهابي آقاي توسط پيش لحظه چند كه دري به
.  نميگشت باز ديگر شايد و بود رفته رها.  بود بعيد واقعا اما ، شود گشوده كوچك رهاي دست با ديگر
 پس كوچه در سرگردان و حيران.  نميرسيد اي نتيجه به اما ، گشت او رفتن دليل دنبال به ذهنش در

 . بود كرده گم را مقصود راه اما ، ميزد قدم دلي دو و شك هاي كوچه
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.  ميرفت كلنجار خود با.  كرد تكرار را كار اين بار ده شايد.  كرد مرور و برداشت ديگر بار را رها نامه
 اشك نامه نوشتن موقع ظاهرا و داشته قرار فراواني اندوه و غم در او كه شد متوجه رها نگارش طرز از

 و مادر اينكه براي.  شدند سرازير اشكهايش اختيار بي و بود ماالمال اندوه و غم از قلبش.  است ميريخته
 و نشست باغ روبروي و كرد قفل را اتاق در ، نبينند را عجزش و اشك و نشوند وارد خبر بدون پدرش
  ريخت اشك

 17 فصل

 حركت به كشداري و بلند سوت با قطار.  گذاشت كوپه داخل قطار متصدي كمك به را چمدانهايش رها
 حوصله.  بود همسفر شوهر و زن يك و پيرزن يك با.  كرد رها صندلي روي را خود رها.  درآمد

 هم بر مژه كرد سعي.  دوخت ديده بيرون به دليل همين به ، نداشت را كدامشان هيچ با شدن همصحبت
 متانت بايد اما ، كند گريه بلند ميخواهد دلش تا و كند پيدا ساكتي و آرام محيط ميخواست دلش.  نزند
 كرد سعي رها.  ميكردند بحث و جر هم با مدام مسافر شوهر و زن.  ميكرد حفظ سفر پايان تا را خود
 فكرش پرنده اما ، كند داد خواهد رخ پطرزبورگ سن به رسيدن از بعد كه مسائلي معطوف را خود فكر

 چه شود آگاه رفتنش از فرزام وقتي كه ميديد خيالش در مرتب.  ميكشيد پر فرزام سوي به همچنان
 ؟ ببرد پي او اندوه و غم به ميتواند آيا.  كرد خواهد

 خونسردي با و نداشته او به توجهي هيچ او ميكند گمان فرزام ميخواهد دلش كه كرد احساس اي لحظه
 آنجا از و ميرفت تبريز به بايد.  يابد التيام اندكي اش شده دار جريحه غرور شايد تا است شده جدا او از
 كيف روي را دستش.  بود پيش در درازي راه.  ميرساند پطرزبورگ سن به را خودش ، مرز طريق از

 پرسيد پيرزن.  آورد خود به را او كناري پيرزن صداي.  داشت كافي پول بازگشت براي.  گذاشت پولش
: 

 ؟ ميكني سفر تنها دخترم
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 ميكرد ايجاب ادب اما ، شود همصحبت كسي با نميخواست دلش.  كرد تاخير دادن جواب در كمي رها
 : داد جواب خاطر همين به.  بدهد را او پاسخ كه

 . بله

 : پرسيد ديگر بار زن آن

 ؟ داري خويشي و قوم آنجا ؟ بروي تبريز به ميخواهي

 : داد جواب حوصلگي بي با علت همين به ، بود شده خسته پيرزن پي در پي سواالت از رها

 . دارم اقوامي تبريز در بله

 صداي.  كند جلوگيري پيرزن بعدي سواالت از تا بست را چشمهايش حرف اين گفتن از بعد بالفاصله و
 پنجره و بهشت سمت به را افكارش تا كرد را خود سعي تمام.  بود كرده خرد را اعصابش قطار حركت
 هميشه او از جدايي از بعد ميدانست و داشت دوست را پنجره آن صاحب هنوز.  كند معطوف آن داخل

 . نداشت اين جز اي چاره اما ، بود خواهد مغموم و غمگين

 استراحت براي جايي.  بود تاريك تقريبا هوا.  رسيدند تبريز به كه بود نيم و هشت ساعت حدود
 به ، داشت فرصت ساعت نيم قطار حركت تا.  رفت فروشي بليط باجه سمت به سبب همين به ، نداشت
 همان از بايد او.  بود مطبوع و گرم سالن داخل هواي.  نشست انتظار به ايستگاه همان در خاطر همين

 بر لرزه كند عبور قفقاز هاي كوه از دوم بار براي بود مجبور اينكه از.  ميگشت باز بود آمده كه مسيري
.  شود نصيبش حرفي كم همسفران كرد آرزو فقط.  ميرفت بايد.  نداشت اي چاره اما ، افتاد اندامش
 رفتن زمان.  آورد خود به را او ، بودند كرده ازدحام گرم و كوچك سالن داخل كه مردمي جوش و جنب
 زني با همراه جواني مرد.  كشيد ايستگاه سنگفرش روي را ساكهايش زحمت با و برخاست جا از.  بود
 اي لهجه با و كرد دراز را دستش.  ميرفتند راه او نزديكي در داشت آغوش در را خردسالي كودك كه

 : گفت تركي
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 . كنم كمكتان بدهيد اجازه خانم

.  رفت قطار سمت به همسرش و رها با همگام و برداشت زمين روي از را رها ساك حرف اين گفتن با و
 سكوت آن از پس و متشكرم گفت كلمه يك فقط ، بود نيافته را العملي عكس گونه هيچ فرصت كه رها
 : گفت و آورد قطار هاي پله نزديكي تا را ساك مرد.  كرد

 . كنم كمكتان تا كجاست تان كوپه بفرمائيد خانم

 . ميبرم خودم را بعد به اين از ، متشكرم

 : گفت تركي غليظ لهجه با ، بود كرده سكوت لحظه آن تا كه زن

 . نميشويم خسته شما به كردن كمك از ما ؟ خانم ميزنيد حرفها چه

 لطفش از و نگريست زن به حال بي صورتي با و نيامد لبهايش بر هم محو لبخندي كرد تالش چه هر رها
 . كرد سپاسگذاري

 را چمدانهايش و شد خود كوپه وارد بالفاصله رها.  بودند جوش و جنب حال در مسافران قطار داخل
 بود زن آغوش در كه كودكي.  كرد تشكر بودند كرده كمك او به كه مردي و زن از و كرد جا جابه

 . رفتند خود كوپه به بالفاصله آنها علت همين به ، كرد گريه به شروع

 و ايستگاه كنار از و كرد حركت به شروع آرام قطار.  دوخت نظر بيرون به و نشست پنجره كنار رها
 آسوده نفس.  بود خالي كامال كوپه.  انداخت نگاهي اطراف به رها.  گذشت بسرعت مسكوني هاي خانه
 و آذربايجان و ارمنستان مسير.  نگريست قطار جداره دو هاي شيشه از بيرون به آرامش با و كشيد اي

 منجمد را خودش قفقاز زده يخ و سرد هميشه كوههاي اما ، نكرد ايجاد برايش زحمتي چندان گرجستان
 از بودند زده يخ سرما از كه را پاهايش كه بود مطمئن ديگر رها.  كرد سنگين را پاهايش و ساخت
 . داد خواهد دست
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 به رها.  بودند حركت آماده سگهايشان با ها چي سورتمه.  رسيدند قله به كه بود شده تاريك آسمان
 بلندش مژگان و بود زده يخ سرما از صورتش.  رساند داشت قرار آنجا كه چوبي كافه به را خود سختي

 اطراف خوب چشمهايش.  گذاشت آن داخل به قدم و گشود بزحمت را كافه در.  بودند چسبيده هم به
 مه در كافه.  گشود ديگر بار و فشرد هم روي را چشمهايش.  بود شب كافه داخل انگار ، نميديدند را

 پاهايش اما ، بردارد ديگري قدم كرد سعي و تكاند را خود دستكش روي برفهاي.  بود رفته فرو غليظي
 . افتاد زمين به صورت با رها و نداشتند را سنگينش وزن تحمل

 گرم را خود قهوه خوردن با و بودند نشسته كوچك و گرد ميزهاري پشت كه مشتريان از نفر چند
 خانمهايي از يكي.  بود شده خون غرق زمين با اصابت خاطر به رها بيني.  شتافتند كمكش به ، ميكردند

 صاحب و كرد پاك را رها گلگون و معصوم صورت و درآورد را دستمالش ، بود شتافته كمك براي كه
 قهوه مشتريها به كه همسرش به بلند صداي با ، بود شده غمگين جوان دختر آور رقت وضع از كه كافه
 : گفت ميداد

 ! كرده يخ خيلي طفلكي.  بخوابانيم آنجا در را جوان خانم اين تا كن تميز را باال تخت برو خانم

 : گفت بود ايستاده دختر نزديك كه مرداني از يكي

 . هستم پزشك من

 كه چي قهوه همسر سمت به و برداشت صندلي يك روي از را رنگش اي قهوه دستي كيف و شد بلند و
 شدند تاريكي و كوچك اتاق وارد هم با آنها.  رفت شود كوچك اتاق وارد تا ميكرد كمك جوان دختر به
 : گفت چي قهوه خانم به كرد رو بود مسني نسبتا مرد كه پزشك. 

 . بريزيد بخاري در بيشتري هيزم لطفا

 : گفت ديگر بار دكتر.  كرد اطاعت را دستورش بالفاصله هم چي قهوه خانم

 . كنيم گرمش بايد.  زده يخ دخترك پاهاي.  كنيد درست هم فراوان جوش آب
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 پاهاي.  بود گرفته جوش آب بخار روي را دخترك پاهاي و نشسته دختر سر باالي دكتر بعد دقايقي
 . گشود را چشمهايش سختي به رها.  ميĤمد بدنش به دوباره خون و ميشدند گرم كم كم رها

 اينجا به را خودت پاها اين با كه كردي استقامت خوب واقعا آفرين.  اي كرده يخ حسابي دخترم
 . رساندي

 : شنيد را او حرف ، بود بيهوش نيمه حاليكه در رها

 دارد طاعون حكم برايش سرما.  شويد مانعش برود خواست اگر.  دارد استراحت روز سه به نياز حداقل
 . آورد خواهد در پاي از را او بالفاصله و

 رها ديدن با.  بود نشسته سرش باالي چي قهوه خانم ، گشود را سنگينش چشمهاي ديگر بار وقتي
 : گفت و زد لبخندي

.  بياورم گرمي ناهار برايت كن صبر.  ميشدم نگران داشتم كم كم ديگر.  آمدي هوش به باالخره خوب
 .اي گرسنه خيلي حتما

 خانم.  بود قديمي و ساده بسيار اتاقي.  نگريست اطراف به رها.  كرد ترك را اتاق حرف گفتناين با و
 : گفت و گذاشت ميز روي را سوپ از پر اي كاسه و شد اتاق وارد بعد لحظه چند چي قهوه

 ؟ كنم كمكت ميخواهي.  است خوب برايت.  بخوري حسابي بايد.  سوپ هم اين.  خوب خيلي

 : گشود سخن به لب رها

 . بخورم را غذايم تنهايي به ميتوانم خودم و هستم بهتر خيلي ، ممنون

 اولين رها.  بنشيند تخت روي كه كرد كمك او به و داد قرار رها كمر پشت را دستش چي قهوه خانم
 : گفت چي قهوه خانم كه كرد نزديك دهانش به را قاشق

 ؟ هستي اجا اهل تو نگفتي راستي.  هستي زيبايي دختر حقيقتا تو
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 : داد جواب مينگريست ، ميشد بلند آن از بخار كه سوپ كاسه به كه چنان هم رها

 . پطرزبورگ سن

 : كرد تكرار و گشود كامال را گردش چشمهاي بود شده متعجب كلمه اين از گويا كه زن

 ؟ اي پيموده تنها را مسافت همه همه اين تو ؟ پطرزبورگ سن

 : داد جواب و انداخت زير به را سرش رها

 . بله

 : گفت و داد پيشانيش به چيني و انداخت باال را ابرويش زن

 سرت هنوز راستي ؟ اي شده بهتر خيلي اينكه مثل اما ، درآيي پاي از اينطور كه اي داشته حق!  بيچاره
 . شده كوه مثل سرم ميگفتي و ميكردي ناله مرتب ، بيهوشي حالت در ؟ است سنگين

 : گفت و زد اي خسته لبخند رها

 . بدهم ادامه سفرم به بايد و خوبم خيلي حاال نه

 : گفت و فشر را او دست زن

 . برسي مقصد به سالم اميدوارم.  هستي شجاعي دختر تو

 كارش به ايران در كه را گرمي و بالاستفاده لباسهاي شد مجبور رها.  ميباريد آسمان از دانه دانه برف
 بيزار آن از يا و دارد دوست را برف نميدانست.  بپوشد و بياورد بيرون چمدان از ديگر بار ، آمدند نمي
 . انداخت مي گذشته سخت و خوش روزهاي ياد به را او.  است
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 خود از را آشنايان و دوستان تمام كه ميدانست.  بود نيامده انتظارش به كس هيچ قطار ايستگاه در
 پنهان شنل داخل را صورتش تمام.  داد تكان دست كالسكه اولين براي نبود اي چاره اما ، است رنجانده
 . داشت استراحت به نياز.  شود خبردار آمدنش از كسي سرعت اين به نميخواست شايد.  بود كرده

 خاك در مهربانش پدر نزديكي همان در.  افتاد طپش از قلبش ، رسيد عمارتشان جاده خم به وقتي
 ران كالسكه از و رسيد عمارت در جلوي وقتي.  بود خاطره سراسر برايش آنجا قدم به قدم.  بود خفته

 سن شهر تمام در كياني خانواده.  انداخت جوان دختر به نظري ران كالسكه ، دارد نگه خواست
 زندگي آنجا در كسي است يسال از بيش ميدانستند همه و بودند افراد ترين متشخص از پطرزبورگ

 . رفت باال ها پله از و پرداخت را ران كالسكه پول جوان دختر.  نميكند

 بود روح بي و تاريك و خلوت عمارت.  كرد روشن را پله راه چراغهاي از يكي آرام.  بود تاريك عمارت
 آنها صندلي و كاناپه هر روي.  ميديد را پدرش و مادر و برادر تصوير سالن كف مرمري سنگهاي روي. 
 جا همان جوان دختر.  ميرسيد گوش به خانه گوشه هر از صدايشان انعكاس.  بودند داده لم

 . رفت باال ها پله از و گذاشت زمين روي را چمدانهايش

 خانواده اعضاي همه تصوير مادر و پدر بزرگ خواب تخت باالي. گشود را مادرش و پدر خواب اتاق در
 توالت ميز سمت به اختيار بي.  ميكرد خودنمايي مادرش و پدر عكس هم توالت ميز روي.  داشت وجود
 بعد.  ميچكيدند پايين صورتش از اشك قطرات.  چسباند اش سينه به و برداشت را عكس قاب و رفت

 تسكين را غمهايش هم ريختن اشك بود مطمئن اما ، كند گريه ميتوانست راحت حاال هفته سه حدود از
 بود پدرش چون همسري داشتن كه آرزويي به و بود خوشبختي بسيار زن واقعا مادرش.  داد نخواهد
 . بود مانده ناكام زندگيش تمام در او اما ، بود رسيده

 ممكن نحو بهترين به را زندگيش از سال هفده زيرا ، بود ناشكر دختري او آمد خود به اي لحظه براي
 سينه به داشت دست در كه را عكسي قاب و كشيد دراز پدر و مادر مخملي تخت روي.  بود كرده سپري
 . رفت خواب به و چسباند
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 نميدانست اي لحظه براي.  گشود هم از را چشمهايش ، تابيدند داخل به آفتاب طاليي هاي اشعه وقتي
 صرف براي.  است بازگشته سابقش زندگي محل و خانه به كه آورد ياد به زود خيلي اما ، كجاست
 علت همين به ، ميكرد گرسنگي احساس.  نداشتند خانه در چيز هيچ اما ، رفت آشپزخانه به صبحانه
 هزار با.  داشت هراس مردم با برخورد از.  شود خارج عمارت از غذايي مواد تهيه براي گرفت تصميم
 . شد خارج خانه از و حاضر دلهره

 به ، بود آنها جزو هم ران كالسكه سيمون.  بودند رفته و كرده حساب تسويه خانه خدمتكاران تمام
 برايش اطراف جنگل بلند درختهاي.  برود پياده را فروشگاه تا عمارت راه شد مجبور علت همين

 آورد ياد به.  بود شده زخمي و افتاده پايين درختها همين از بنيامين مرتبه چندين.  بودند خاطره سراسر
 گنجشكها گرفتن براي بار چندين ، بياورد بدست را كوچكش خواهر دل بتواند اينكه براي برادرش
 بود باريده كه سنگيني برف خاطر به اكنون اما ، بود رفته باال درختان از و انداخته خطر به را خودش

 . بودند كرده مهاجرت گرمسيري مناطق به ها پرنده همه.  نميشد ديده هم كوچك گنجشك يك حتي

 خود سر پشت از و برفها روي را اي كالسكه چرخهاي كشش صداي كه بود غرق خود روياهاي در رها
 عجله با.  ميتاخت سرعت به سرش پشت آشنا اي كالسكه.  برگشت صدا سمت به اختيار بي و شنيد
 را سرش شهر پليس رئيس جوان پسر و شد متوقف او از جلوتر كمي كالسكه اما ، كشيد عقب را خود

 عقب كمي را خود رها.  دويد جوان دختر سوي به و گشود را كالسكه در بعد اي لحظه و آورد بيرون
 خود چهره ميخواست انگار.  آورد دهانش روي تا را شالش و كشيد تر پايين كمي را خود كاله و كشيد

 باز نيمه دهاني و شده گشاد چشمهاي با نبود فاركر هاتسگار جر كسي كه جوان پسر.  كند پنهان او از را
 را سكوت اين بايد كسي باالخره.  شد حاكم آنها ميان در سكوت لحظه چند.  مينگريست رها به

 : پرسيد ، بود مشهود آن در حيرت و تعجب كه لحني با هاتسگار.  ميشكست

 ! نميشود باورم ؟ هستي تو!  رها
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 درختان سوي به را صورتش خاطر همين به ، است گذشته مقاوم و مغرور دختر همان كرد احساس رها
 : داد جواب و چرخاند جاده كنار تنومند

 . شدم وارد ديشب بله

 : پرسيد فاركر هاتسگار

 هيچ اما ، گشتيم دنبالت خيلي ما.  شد خواهند تو نگران دوستانت نگفتي ؟ بودي كجا مدت همه اين
 اطراف شهرهاي پليسهاي تمام از پدرم.  ميشديم مايوس كامال داشتيم ديگر.  نياورديم دست به خبري

 ...دز را تو كه ميكرديم فكر همه ما.  بگردند تو دنبال به كه بود كرده درخواست

 لبخندي با ، ميكرد مشاهده هاتسگار چهره در بوضوح را نگراني كه رها.  بود سكوت فقط سخنش ادامه
 : گفت

 . ام ايستاده شما روبروي سرحال و سالم كه من ؟ نگرانيد چرا ديگر حاال

 : پرسيد و كرد گشاد را چشمهايش ديگر بار هاتسگار

 ؟ كشيديم چه مدت اين در ميداني ؟ داريم ارزش تو براي اندازه همين ما ؟ همين يعني

.  بودند زده يخ دستهايش هم چرمي دستكشهاي زير در اما ، كند حفظ را خود خونسردي كرد سعي رها
 لب بر لبخندي اختيار بي و كرد مقايسه فرزام با را هاتسگار ذهنش در.  نبود سرما فقط آن علت حتما
 را فرزام خصوصيات همه او.  رفتار لحاظ از چه ظاهر لحاظ از چه ، نميشد فرزام برايش كس هيچ.  آورد

 تحمل ديگر ميكرد احساس.  بود داده ترجيح را قد بلند دختر آن او كه افسوس اما ، داشت دوست
 با و كرد خواهي معذرت خاطر همين به ، ندارد را فاركر هاتسگار ته و سر بي سوالهاي به دادن جواب

 : گفت مهربان لحني با اينبار و رساند او به را خود فاكر هاتسگار اي لحظه.  شد دور او از آرام قدمهاي

 . برسانم مقصد به را شما بدهيد افتخار كياني خانم
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 . انداخت هاتسگار به نگاهي رها

 . كنم روي پياده ميدهم ترجيح اما ، داريد لطف شما

 هاتسگار با روابطش سابق از بيش نداشت دوست اما ، بگريزد سرما از كه داشت زيادي تمايل چند هر
 گفت و رساند رها به را خود و برداشت بلندي قدمهاي سماجت با ديگر بار هاتسگار.  شود صميمي فاكر

: 

 و آشپز يك برايتان ميتوانم من بخواهيد اگر.  بود خواهد مشكل خدمتكار بدون زندگي!  كياني خانم
 ... فرصت سر بعد تا.  بيابم ران كالسكه

 آنجا.  بود گذرانده ايران در را شيريني و گرم روزهاي چه.  بست نقش رها زيباي لبهاي روي لبخندي
 را ايران خاطرات صفحات بايد او...  او هم اوقات گاهي و ميداد انجام خانم نصرت را منزل كارهاي تمام
 هنوز كه فاركر هاتسگار به و برگرداند حال زمان به را ذهنش ديگر بار كرد سعي.  كند پاره ذهنش در

 : گفت ، بود جواب منتظر

 خودم ميدهم ترجيح و ام شده مسلط آشپزي بر مدت اين در من اما ، داريد لطف شما ، فاركر آقاي
 بار شك بي و بود دار وفا پدرم به او.  دارم را سيمون آدرس هم ران كالسكه مورد در.  كنم آشپزي
 . برميگردد ما خانه به ديگر

 : پرسيد آرامي بسيار صداي با و ماند خيره رها به سابق از تر متعجب هاتسگار

 از كه كردم فراموش ببخشيد آه...  ؟ شما يعني ؟ ميكرديد آشپزي ، كياني اسكندر دختر ، شما يعني
 ... كه كسي خوشبحال.  نيست بعيد كاري هيچ پطرزبورگ سن اي افسانه دختر

 دختر خود دل راز گفتن بلند صورت در بود مطمئن چون ، كرد زمزمه خود دل در را سخنش بقيه اما
 ديگر دقيقه چند اينكه از غافل ، برميداشت كگام رها همراه حرفي بدون.  رنجاند خواهد خود از را جوان

 مدت اين در.  ميدارد بر قدم ابرها روي ميكرد احساس.  رسيد خواهند شهر ازدحام از پر منطقه به
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 هم روز يك براي حتي عشقش خورشيد و بود نبرده ياد از را رها گونه پري چهره اي لحظه حتي طوالني
 به كياني اسكندر بزرگ عمارت در روشن چراغي ديدن اميد به كه شبهايي چه.  بود نكرده غروب
 در و شده خيره تاريك آسمان به اتاقش در و برگشته خانه به مايوس بار هر اما ، رفته آن نزديكي
 با.  آورد خود به را او رها آرام صداي.  بود كرده نظاره را محبوبش گونه مهتاب رخسار مهتاب چهره
 : پرسيد عجله

 : پرسيديد چيزي

 : كرد تكرار ديگر بار و نگريست او به فريبايش و غمگين نگاه با رها

 ؟ داريد شهر در كاري هم شما

 : داد جواب دستپاچه هاتسگار

 ؟ كجاست من ران كالسكه راستي ، بله ، بله

 مقدمه بي.  ميراند شهر سمت به آنها سر پشت در آرام را اسبها كه ديد را ران كالسكه و برگشت و
 : پرسيد

 خورشيد بازگشت افتخار به بايد هفته اين در حتما ؟ چيست ميهماني يك مورد در نظرتان!  كياني خانم
 . بدهيم ميهماني پطرزبورگ سن

 زندگي به جوان پسر اين.  افتاد مي خنده به هاتسگار تشبيهات از هميشه.  زد لبخند ديگر بار رها
 و بدبختي با و بود گريزان زشتيها تمام از و داشت توجه زندگي زيبائيهاي به فقط او.  مينگريست چگونه

 خانواده در كه اين با.  مينگريست دنيا به وسيع ديدي با هميشه فرزام اما ، داشت فاصله فرسنگها فقر
 از.  ميكرد رفتار ساده و ميپوشيد ساده.  ميگذراند فقرا با را وقتش گاهي اما ، ميكرد زندگي مرفهي

 دليل بدون را سخني هيچ و بود نهفته معني هزار كالمش هر در هميشه.  بود گريزان اسراف و ولخرجي
 .  نميراند زبان بر
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.  نبود راضي عملش اين از اصال خودش اما ، ميكرد مقايسه فرزام با را كسي هر بداند اينكه بدون رها
 : گفت و نگريست فاركر هاتسگار به.  براند مغزش از را فرزام ياد و فكر كرد سعي

.  كنم شركت مجلسي هيچ در مادرم و پدر بدون نميتوانم ديگر من كه ميدانيد خوب شما!  فاركر آقاي
 به بيهوده پس ، ميبرد فرو اندوه و غم در مرا بيشتر بلكه ، ندارد لذتي هيچ پايكوبي و جشن من براي
 . ندهيد زحمت خود

 : گفت و برد فرو پالتويش جيب در را دستهايش ، كشيد هم در را ابروهايش هاتسگار

 ؟ هستيد مهم ما براي اندازه چه كه ايد نكرديه باور هنوز شما.  بگيريم را مهماني اين داريم وظيفه ما
 مشكل درد همه اين تحمل كه دارم قبول هم من.  ايد داده دست از را مادرتان و پدر شما!  خانم رها

 تنها را شما دوستانتان كه بدانيد و كنيد شركت شادي مجالس در بايد شما.  نيست ممكن غير اما ، است
 . نميگذارند

 بر ميزند كه حرفي از گاه هيچ او كه ميدانست داشت هاتسگار از كه شناختي با چون ، كرد سكوت رها
 . ميپنداشت راحت خيلي را زندگي و ميزيست روياهايش در هميشه او.  نميگردد

 پرت برفي گلوله هم به پشمي دستكشهاي و شال در پوشيده سراپا ها بچه.  بود شلوغ كامال شهر
 هياهو و شادي صداي.  ميرفتند طرف آن و طرف اين و ميكردند بازي اسكيت هم گروهي.  ميكردند

 بود چاقي و مسن دختر پير او.  افتاد كاريوچ دوشيزه به چشمش اول نگاه در رها.  بود آكنده را جا همه
 در هم كاريوچ دوشيزه.  ميكرد پرستاري خود خانه در ميرفتند كار سر به والدينشان كه هايي بچه از كه

 ميداشت بر قدم هاتسگار همراه كه رها يه و بود ايستاده كه جا همان زيرا شناخت را رها اول نگاه
 كامال رها.  شد خيره او به و ايستاد ديد را او تا هم شهر قصاب بهترين همسر كروز خانم.  نگريست
 سر گاه هيچ سابقا.  انداخت زير را سرش.  اوست متوجه ها نگاه همه ميكرد احساس.  بود شده معذب

 ... اكنون اما ، ميگرفت باال را سرش غرور كمال با بلكه ، نميداشت بر قدم زير به
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 رها.  گرفت قرار كنارش در و كرد كندتر را قدمهايش هم هاتسگار.  ايستاد فروشي جواهر يك كنار در
 توجهي بي با كرد سعي اما ، بود شده عصباني برميداشت قدم او با جسورانه چنين هاتسگار اينكه از

 پري صورت به و زد لبخند هاتسگار.  برود خود كار پي خودش كه كند كاري و شود او رنجش موجب
 : گفت و دوخت ديده رها گونه

 ؟ آورده زيبايي نامزدي انگشترهاي چه فروش طال سرگي جديدا ميبينيد

 نديد او از العملي عكس كوچكترين اما ، نگريست رها حالت بي صورت به ديگر بار كالم اين گفتن با و
 . ايستاد ويترين پشت مايوس و

 حال در هميشه مثل ميزش پشت كوزميچ گي سر آقاي.  شد فروشي طال وارد كالمي گفتن بدون رها
.  شد خيره شيكش بسيار كوزميچ آقاي خيال به و جديد لباسهاي به رها.  بود طال اي قطعه انداختن برق
 اما ، ميگرفت اش خنده ميزد اش يقه به او كه رنگي و بزرگ پاپيونهاي و مسخره لباسهاي از هميشه او

 انداخت ميز زير جواهرات به را نگاهش ديگر بار علت همين به ، نداشت خنده به ميلي هيچ ديگر امروز
 : گفت داشت لب بر مشتري جلب براي هميشه كه لبخندي با كوزميچ آقاي. 

 ... كه ميگفتند انگار ؟ برگشتيد كي شما!  كياني دوشيزه به به

 رها ناراحتي متوجه كامال كه كوزميچ آقاي.  انداخت نظر فروشي طال ترازوي به او حرف به توجه بي رها
 : گفت كوتاهي پوزش با ، بود شده

 ؟ داشتيد امري من با شما.  ندارند من به ارتباطي هيچ مسايل اين!  كياني دوشيزه ببخشيد

 سر با.  ميشود وارد كه ديد را هاتسگار و نگريست طرف آن به كوزميچ سرگي ، در شدن باز صداي با
 : گشود لب آرام رها.  نگريست رها به دوباره و كرد سالمي

 آن از خيلي شما.  خريدم شما از مرواريد سرويس يك قبل مدتي باشيد داشته ياد به اگر!  كوزميچ آقاي
 ؟ بخريد من از را آن دوباره حاضريد آيا.  كرديد تعريف
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 : گفت و كرد اخم و برداشت رها سمت به قدمي متعجب هاتسگار

 كافي قدر به شما پدر.  نداريد مالي نياز كه شما ؟ بفروشيد را خود جواهرات ميخواهيد!  كياني دوشيزه
 ؟ چرا پس ، است گذاشته ثروت برايتان

 : گفت و گزيد صدفينش دندانهاي الي را كوچكش لبهاي رها

 . بدانم خوب را خودم كار صالح ميكنم فكر

 ؟ انداخت كوزميچ سرگي به نظري رها.  انداخت زير به سر شرمنده هاتسگار

 ؟ حاضريد شما

 ... چرا شما اما ، بينظيرند فروختم شما به كه مرواريدهاي واقعا خانم بله

 . نگريست طالفروش سرگي به آرام نگاهي با رها

 ؟ ميخريد چند را آنها

 مرواريدها ميخواهد تمام سماجت با جوان دختر و نيست اي چونه و چك هيچ جاي كه شد متوجه سرگي
 : داد جواب بالفاصله علت همين به ، بفروشد را

 ما ، ميشود حساب دوم دست و خريديد را آنها شما اينكه خاطر به كه كنم عرض شما به بايد كياني خانم
 ... ميتوانيم

 : گفت دقيقه چند از بعد و كرد تقسيم و كم هم از را رقم چند داشت رو پيش كه كاغذي روي آرام و

 ؟ هستيد موافق.  كنيم خريداري را آن درصد پنج كردن كم با ميتوانيم ما

 سرش هم باز اما ، بگذارد سرش را بزرگي كاله دارد قصد بيرحمي تمام با سرگي ميدانست آنكه با رها
 : گفت و داد تكان را
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 . آورم مي برايتان را جواهرات بعدا

 : گفت و كرد رها به رو ناراحتي با هاتسگار

 . بگذارد كاله سرت دارد سعي سرگي ؟ كجاست حواست دختر

 بلند صداي با و گزيد را زيرينش لب عصبانيت شدت از هاتسگار.  نگريست او به تندي نگاهي با رها اما
 : گفت و كرد كوزميچ سرگي به رو

 . ميرسيم هم به عزيز كوزميچ آقاي

 مغازه از او از بعد رها.  كوبيد بهم را آن محكم و شد خارج مغازه در از عصبانيت با كالم اين گفتن با و
 كار از بالفاصله اما ، زد لبخند اختيار بي.  ميشود دور او از تند قدمهاي با كه ديد را هاتسگار و شد خارج

 كه آورد مي ياد به وقتي.  افتاد ، بود گذرانده ايران در كه لحظاتي ياد به.  شد شرمنده خود برخورد و
 ؟ بود عاشق او اندازه به هم هاتسگار يعني.  شد غمگين سخت ، نيست مند عالقه او به فرزام

 نمانده كريسمس و ژانويه ماه به چيزي كه ميدانست رها.  بود كرده باريدن به شروع برف ديگر بار
.  ميگرفتند جشن را عيد سال در بار دو هميشه او خانواده.  داشت دوست را كريسمس هميشه.  است
 كريسمس و زمستان اواخر يعني روسها رسم به هم يكبار و بهار و فروردين اول در ايرانيها رسم به يكي

 و دوستان و ميداد قرار هدايايي بنيامين و او كفشهاي داخل كريسمس روز صبح پدرها تمام همانند پدر. 
 . آمدند مي عمارتشان به گرانبها هدايايي با سال هر هم آشنايان

 چرمي هاي چكمه هم بنيامين و داد او به را گرانبهايي سينه گل اسكندر كريسمس جشن در بار آخرين
 زد باال را بلندش دامن كمي.  دارد پا به را ها چكمه همان كه آورد ياد به ناگهان.  خريد برايش را زيبايي

 را رنگش سفيد چتر.  بود رسيده فروشگاه روي به رو.  بودند زيبا چقدر ها چكمه.  نگريست آنها به و
 صورتش به گرما موج.  شد شهر بزرگ فروشگاه دلپذير و گرم فضاي وارد و بست اصلي در روبروي
 ، بود سابق مثل چيز همه.  انداخت اطراف به نگاهي.  دويد مضطربش قلب به آرامش احساس و خورد
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 نياز مورد مواد و رفت غذايي مواد قسمت به رها.  بودند كار مشغول مه فروشندگان از نفر چند از غير
 . ريخت خود سبد در را خود

 كالرا.  بايستد شد مجبور ريچ خانم و ريچ كالرا مشاهده با اما ، برود پروتئيني مواد قسمت به ميخواست
 و هميشگي لحن با و كشيد آغوش در را او محبت با رسيد او به اينكه بمحض و آمد او سمت به لبخند با

 : گفت بلندش صداي

 . نداشتيم خبري هيچ تو از كه بود سالي يك ؟ آمدي كي تو!  رها آه

 نمكش با و گرد چشمهاي در كه ديد را اشك قطرات و برداشت اش شانه روي از را كالرا سر آرام رها
 : گفت ماليمت با و اند بسته حلقه

 . بود شده تنگ برايتان خيلي دلم هم من!  من خوب دوست

 و ميخواند درس مدرسه يك در بنيامين با هميشه او.  بود درناك خيلي برايش كودكي دوران يادآوري
 شدند بزرگتر چه هر اما ، بود گروه آن عضو هم كالرا كه بودند ساخته خود براي كوچك گروه يك

 بار اينكه از دل در و انداخت رها متفكر و نفوذ پر چشمهاي به نگاهي كالرا.  شد دورتر هم از آنها فاصله
 هم با را دختر دو ، رها بازگشت از خوشحالي ابراز از پس ريچ خانم.  شد خوشحال ميديد را او ديگر
 بروز را خود هيجانات هميشه مثل و كشيد را رها دست كالرا.  گويند باز را نگفته حرفهاي تا نهاد تنها
 : گفت بلندي خنده با كالرا.  نشستند داشت قرار صندوق كنار كه نيمكتي روي دو هر و داد

 اي برگشته تو كه بفهمد هاموند اگر ولي.  خوشحالم چقدر ميبينمت ديگر بار اينكه از نميداني!  رها آه
 و عاشقي هواي و حال توي زياد هاموند كه ميكردي فكر هميشه تو ؟ چيست ميداني.  شد خواهد شوكه
 سر به سر و انداختن دست به فقط هميشه زيرا ، داشتم را تصور همين هم من.  نيست ها برنامه جور اين

 مطمئن وقتي.  است مند عالقه تو به هاموند كه ميدانستم هميشه من اما ، بود مشغول ديگران گذاشتن
 ديگر و هاتسگار و اوسكار كمك با.  داشت حالي چه هاموند نميداني ، زد غيبت يكدفعه تو كه شديم
 ؟ اي نكرده فراموش را ها بچه هنوز كه تو.  گشتند را جا همه دنبالت به ها بچه
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 ؟ اند نكرده ازدواج كدام هيچ ها بچه

 : گفت و كوبيد هم به ذوق با را دستهايش كالر

 كسي چه هست يادت.  كرده ازدواج باشگاه صاحب پسر ويشنوف توميسالو با گرسن دوروتي.  چرا اوه
 . فاركر هاتسگار صميمي دوست ؟ ميگويم را

 : داد ادامه هم كالرا.  داد تكان تاييد نشانه به را سرش رها

 اين كه بوديم چهار كالس هست يادت.  كنند ازدواج همديگر با گروه هاي بچه داشتيم تصميم ما آره
 خوبي واقعا پسر او البته.  كرد ازدواج توميسالو با و زد حرفش زير گرسن دوروتي اما ، بستيم را عهد
 . است

 ازدواج امابلويچ با داشت قصد.  نكرد وفا خود عهد به هم بنيامين برادرش كه ميكرد فكر خودش با رها
 ... هم او پس ، كند

 . گرداند باز فروشگاه محيط به را او ديگر بار كالرا حرارت پر صداي

 : داد ادامه كالرا

 راميز پيش ماه شش حدود.  ميكنم مطلعت هم من خوب.  بوده چه قضيه بداني داري دوست خيلي حتما
 او از و گذشت روز دو بعدش ؟ نه است جالب خيلي.  رفت جنگل به و شد اي سورتمه سوار گرسن
 به كه فرستاد را نفر چند هم فاركر يوگني و شدند نگران اهالي ديگر و گرسن آقاي.  نشد خبري

 وارد هم با توميسالو و راميز بعد روز دو اينكه تا برگشتند مايوس آنها اما ، بپردازند راميز جستجوي
 بود رفته جنگل به شكار براي كه توميسالو را گرسن راميز جان اما ، نشود باورت شايد.  شدند شهر
 او به گرگ از اي گله هم هنگام شب و بوده شده گم جنگل در گرسن راميز ميگفتند.  بود داده نجات
 به و شده خطر متوجه توميسالو گرگها زوزه صداي از.  اند كشته را اش سورتمه سگهاي و شده ور حمله
 از گرگها و كرده شليك تير چند توميسالو.  ديده گرگها گله ميان در دفاع بي را راميز رفته صدا دنبال
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 كه كوچك كلبه يك در بود شده زخمي بيش و كم كه را راميز ، توميسالو.  اند شده متواري آنجا
 شهر به است كرده پيدا بهبود گرسن راميز كه روز چهار از بعد و كرد مداوا است شكار مخصوص
 و ميديديم هم با را آنها ما هميشه بعد به آن از كه ميشود صميمي و قوي آنقدر دو اين رابطه.  بازگشتند

 هيچ بدون و ميشوند مند عالقه هم به ويشنوف توميسالو و دوروتي زياد آمد و رفت خاطر به كم كم
 . كنند ازدواج هم با كريسمس است قرار هم حاال.  شدند نامزد هم با مخالفتي

 و ميستود را دوروتي متين رفتار و اخالق هميشه او.  نشست رها نمناك و يخزده لبهاي بر لبخند شكوفه
 ميان از يكي باالخره.  بود خوشنود بسيار ازدواجش خبر شنيدن با حاال و ميپنداشت شايسته دختري را او
 . بود رسيده سامان و سر به جمع آن

 جوان خانمي.  نگريستند فروشگاه در طرف به دو هر و بريد را كالرا كالم رشته اسبي شيهه صداي
 : گفت و آورد پايين را صدايش كالرا.  شدند فروشگاه وارد كوچك دختر سه با همراه

 بچه تا سه ميگويند.  است راضي خود از چقدر نميداني.  است ابتدايي مدرسه جديد معلم خانم اين
 . بود دلسوز و مهربان بسيار ما مدرسه معلم.  شد حيف واقعا.  هستند خودش شاگرد هم هايش

 : گفت و نگريست ، بود چرخيده وارد تازه خانم طرف به كه كالرا صورت به رها

 ؟ ميبري بكار را گذشته كلمه چرا ؟ بود

 : گفت و كشيد هم در را ابروهايش كالرا

 فوت پترويچ خانم پيش ماه سه حدود ، اي نبوده اينجا طوالني مدتي تو كه كردم فراموش.  ببخشيد آه
 را او جاي خودخواه و مغرور معلم اين و مرد و كرد سكته آمد مي مدرسه به كه روز يك بيچاره.  شد

 كه كردند شكايت فرهنگ اداره به خانواده چند حتي و بود افتاده زبانها سر موضوع اين مدتي.  گرفت
 . دارد توجه خودش فرزندان به فقط دادن درس موقع در خانم اين

 : گفت خنده با و زد كالرا كمر پشت به دستي رها



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  260 

 . كرديم صحبت مردم درمورد زياد.  خوب دختر

 چند ريچ خانم.  شدند خارج فروشگاه از اجناس پول پرداخت از پي و رفتند صندوق سمت به هم با و
 سر از دست زوديها اين به دخترش كه داشت اطمينان زيرا ، بود برگشته خانه به تنهايي به قبل دقيقه
 هاي چتر دو هر.  ميباريد دانه دانه برف هنوز ، شدند خارج فروشگاه از زمانيكه.  داشت نخواهد بر رها
 : گفت و كرد صحبت به شروع كالرا.  كردند حركت به شروع رو پياده در و گشودند را خود

 ؟ اي نديده را ها بچه از كدام هيچ آمدي كه زماني از راستي

 بمحض ميدانست. ميرسيد نظر به دلخور كمي كند صحبت هاتسگار مورد در بود مجبور اينكه از رها
 بمحض.  شد هم طور همين و ميكند هاتسگار از تعريف به شروع كالرا ، براند زبان بر را او اسم اينكه
 : گفت و گشود را چشمهايش كالرا»  كردم صحبت هاتسگار با فقط« :  گفت رها اينكه

 هر باباش مثل.  شهره پليس رئيس بچه باشه چه هر.  شهر كالنتر شده هم هاتسگار اين!  اينطور كه اوه
 مژده من ميخواست دلم خيلي.  شد حيف.  ميشود متوجه كه است كسي اولين او افتد مي كه اتفاقي

 ؟ است رفته پزشكي دانشكده به هم اوسكار ميداني راستي.  بدهم بچه به را تو برگشتن

 : گفت خاصي سعف با رها

 ؟ رسيد آرزويش به پدرش باالخره يعني ؟ ميگويي جدي

 : پرسيد ، بود شده او حالت تغيير متوجه كه رها.  نگفت چيزي اما ، داد تكان را سرش آرام كالرا

 ؟ شدي ساكت دفعه يك چرا كالرا افتاده اتفاقي

 : گفت و نگريست آسمان به و آورد باال كمي را سرش كالرا

 . ما خانه بيايي بايد نهار براي.  ميشود ظهر دارد اوه

 : داد جواب بود شده موضوع متوجه تازه كه رها
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 ماجراي راستي.  ميشوم مزاحمتان فرصت اولين در بعدا اما ، باشم خانه ناهار بايد من.  عزيز كالراي نه
 ؟ كنيد نامزد هم با ميخواهيد كي باالخره پس ؟ رسيد كجا به اوسكار با تو

 : گفت و كرد صاف را كالهش كمي و زد كنار صورتش روي از را موهايش كالرا

 . بود هايم بچگي به متعلق من عالقه.  ندارم او به اي عالقه هيچ ديگر من

 : گفت بغض با كوتاهي مكث از بعد اما

 توجه هيچ اصال او اما ، دارم عالقه ساوس اوسكار به خيلي هم هنوز.  بگويم دروغ تو به نميتوانم!  رها اوه
 شركت ميهمانيها در كمتر حتي و ميرسد اش دانشكده درسهاي به فقط هم گيها تازه.  ندارد من به اي

 و درس چه هر از االن اما ، شود پزشك پدرش مثل ساوس اوسكار داشتم آرزو هميشه من.  ميكند
 . زارم بي است پزشكي

 و گرفت دست در را كالرا دست و بست را چترش.  بود آمده بند برف.  انداخت آسمان به نگاهي رها
 : گفت

 تحمل و مقاومت بايد دختر يك اما ، است تقدير قابل اوسكار به نسبت تو عالقه و عشق!  من دوست
 اوسكار زود يا ذير هستم مطمئن من.  سازد دور هدفت و راه از را تو نبايد مسايل اين.  باشد داشته
 . ميشود درست چيز همه.  باش داشته اميد خدا به فقط.  كرد خواهد خواستگاري تو از ساوس

 گريه در و بود كرده فراموش را خدا بود مدتي خودش.  شد خالي يكدفعه قلبش ته جمله اين گفتن با
.  زد صدا را خدا و كرد نگاه آسمان سوي به اختيار بي.  نميبرد او از نامي ديگر اش مخفيانه هاي

.  است شنيده را سخنانش او و است نزديك بسيار خدا به اي لحظه براي ميكرد احساس چرا نميدانست
 اما»  ببينم را فرزام بتوانم ديگر يكبار فقط كاش اي« :  گفت خود با و برخاست آهي اش سينه ته از

 هميشه.  بود ديگري كس به متعلق و داشت زن ديگر حاال او.  زد خط ذهنش از را فرزام نام بالفاصله
 زندگيش در بار اولين.  بود نكرده درك را احساسش هيچگاه و پنداشته اي مسخره چيز را كالرا عالقه
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.  برسد آرزويش به كالرا كه داشت دوست.  كند صحبت كالرا با عالقه اين به راجع داشت ميل كه بود
 شلوغي دختر از ، اين و بود رفته فرو خود در و مغموم هنوز كالرا.  بود ناكامي دختر ، خود كه هرچند
 . مينمود بعيد او چون

 18 فصل

 : گفت عصبانيت با فرزام

 بوديم كرده صحبت ازدواج از هم با ما.  رفت رها چرا نميدانم اصال من اما ، داريد حق شما شهابي آقاي
 هموار هم را آن كه داشت قرار ما راه سر كوچكي مشكل فقط.  هستند جريان در كامال من خانواده و

 خودم زندگي از او خوشبختي خاطر به بودم حاضر و داشتم دوست را رها وجود تمام با من.  كردم
 خانه بر را اش سايه و شد من زندگي وارد ناگهان او.  نگرفتم بازي به را شما كوچك دختر من.  بگذرم

 به رسد چه ، نشد بدل و رد ما بين كالمي.  رفت و برچيد زندگيم از را اش سايه هم ناگهان اما ، افكند ام
.  هستم ناراحت شما از بيشتر باشيد مطمئن و نميدانم را رفتنش علت اصال من.  بشكنم را دلش اينكه
 زندگيم وارد از غير كسي هم باز نگردد بر اگر باشيد مطمئن و ام داده دست از را زندگيم اميد من

 براي را زندگيم همه من.  بيابيم را او نميتوانيم جنجال و دعوا با.  باشيم منطقي بايد.  شد نخواهد
 . شد خواهم موفق باالخره و ميكنم صرف او جستجوي

 : گفت و داد تكيه ديوار به را عصايش و نشست صندلي روي شهابي آقاي

 پنجره ميكردم گمان.  شود تكرار شهرزاد زندگي هم باز نميكردم فكر من.  ميدادم هشدار رها به بايد
 . است شده بسته هميشه براي روبرويي

 : پرسيد تعجب با فرزام

 ؟ كيست شهرزاد ؟ ميكنيد صحبت پنجره كدام از شما

 : كرد زمزمه فرزام سخنان به توجه بدون شهابي آقاي
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 ، خوانده را آن كه زماني حتما.  بگيرد عبرت تا ميدادم او به خودم زودتر خيلي را خاطرات دفتر بايد
 . است شده اسير شكارچي دام در كه ديده

 نداده دست از را خود اختيار عنان اندازه اين به تا گاه هيچ.  كرد زدن قدم به شروع ناراحتي با فرزام
 شهابي آقاي رفتار و حركات.  ندارد چنداني فاصله جنون به رسيدن تا ميكرد احساس اكنون هم اما ، بود

 فرياد و داد يا پيرمرد اين اما ، بود رفته او سراغ به نخي سر به رسيدن اميد به او.  ميداد عذابش بيشتر
 تحملش ديگر كه او.  بود فرزام با همكاري ، نميكرد كه كاري تنها و ميگفت سخن خودش با يا و ميزد

 : گفت ميلرزيد عصبانيت از كه صدايي با و گرفت قرار پيرمرد روبروي ، بود داده دست از را

 مقصر من را اش هفته يك حدود.  نداريم خبري هيچ رها از كه است هفته چهار حدود!  شهابي آقاي
 وقتي از اما ، شوم خارج اتاقم از دانشگاه به رفتن براي حتي نميتوانستم و نميكرد كار فكرم چون ، بودم
 حداقل.  هستم شما كمك محتاج من.  كنيد كمكم نميخواهيد شما ، گرفتم يافتنش به تصميم من كه هم

 . بدهيد من به چيزي اي نشاني

 : گفت و دوخت فرزام به را دردش پر نگاه شهابي آقاي

 . نداري تناسبي هيچ او با اصال تو جان پسر

 باور هم خودش و بود زده او به هم هنگامه را حرف اين.  است شده زخمي قلبش كرد احساس فرزام
 ايستادن توان كه هرچند ، نداشت شدن تسليم قصد فرزام.  نبود كمي فاصله سني تفاوت سال نه.  داشت

 : گفت و كرد مقاومت هم باز اما ، نميديد خود در هم را

 هم احساس و قلب با و داشتم دوستش اما ، ميدانم هم خودم.  بودم مسن رها براي من!  شهابي آقاي
.  بيابم را او تا كنيد كمكم شده كه هم دلجويي براي ميكنم خواهش شما از اما.  كرد كاري نميشود
 و عداوت و كينه با نه ميشويم جدا هم از خوبي و خوشي با و ميكنم دلجويي او از كه است اين آخرش

 ... زندگي او با ميتوانيد شما هم بعد
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 دوست ، داشت دوستش.  ميكرد زندگي رها با بايد او ، كند باور را خودش حرف خودش نميتوانست اما
 : گفت و برخاست صندلي روي از شهابي آقاي.  بود نكرده احساس اندازه اين به تا هيچگاه كه داشتني

 و.  است آمده دنيا به روسيه شهرهاي از يكي در او كه ميدانم فقط.  بكنم نميتوانم تو به كمكي هيچ من
 و ميداد گوش من دلهاي درد به هميشه او.  داده دست از حادثه يك در هم را برادرش و مادر و پدر
 . ميراند سخن اش گذشته و خودش از كمتر

 خاطر به تاسف با.  دهد گوش رها گذشته به كه بود نيافته را اين مجال گاه هيچ هم او كه انديشيد فرزام
 : گفت و داد تكان را سرش بار چند قبل ارزش پر روزهاي دادن دست از

 مي آينده و حال به هميشه ما.  ندارم خبر شما از بيشتر اش گذشته زندگي از هم من!  شهابي آقاي
 از شما راستي.  باشد راهي بايد باالخره اما ، بود حرفيش كم هم او عيب شما قول به و انديشيديم

 ؟ كيست او.  گفتيد سخن دختري

 : گفت و برخاست جا از عصبانيت با شهابي آقاي

 . شويد من زندگي جزئيات وارد اين از بيشتر نميدهم اجازه شما به م

 : گفت و داد تكان را سرش بار چند عصبي حالتي با فرزام

 به ناراحت و نگران خيلي رها قبل چندي اما ، نداشتم بدي قصد.  ميخواهم معذرت من!  شهابي آقاي
 سخت و خوانده زن يك سرگذشت مورد در كتابي كه گفت پرسيدم را علتش وقتي.  آمد من سراغ
 ؟ گفتيد شما كه نيست همان كتاب اين.  است گرفته قرار تاثير تحت

 : داد ادامه كوتاهي مكث از بعد و

 . بيابيم را رها آن وسيله به بتوانيم ما و باشد نوشته چيزي آن در شايد ؟ ميكنم خواهش شهابي آقاي

 : گفت و نگريست فرزام به آلود اشك چشمهاي با شهابي آقاي
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 . بخوان و بگير بيا اما ، نميكنم فكر

 پيرمرد دست از را آن فرزام.  كرد دراز او سوي به و برداشت ميز روي از را شهرزاد خاطرات دفتر و
 قرار تاثير تحت را ديگران سخنانش با هميشه او.  كرد ترك را خانه كوتاهي خداحافظي با و گرفت
 . نبود مستثني نيز شهابي آقاي و ميداد

 روز براي را دفتر اين بابا« .  گشود را دفتر و نشست ميز پشت و رفت اتاقش سمت به بسرعت فرزام
 همه به.  شد خيره ميز به و زد موهايش به چنگي فرزام»  دارم دوستش خيلي و داد هديه من به تولدم
 دلش اما ، بود مشكل خيلي برايش گريستن.  بود آمده بوجود كه تفاهمي سوء جز ميكرد فكر چيز

 باعث اتاق در هنگامه حضور كه نميكرد را تصورش اصال.  بريزد اشك كودكي دوران مثل ميخواست
 خانه عروس ميكرد فكر رها.  بود حفظ خط به خط را نامه حاال.  باشد شده رها ذهن در تفاهم سوء ايجاد

 اسير نبود حاضر حتي او.  نداشت را اسارت تحمل ديگر او.  بود گريخته خاطر همين به و آمده هم او
 نوع هر از و بود آزاد هميشه رها.  بود خوانده قصه كتاب در پيش سالها كه رهايي مانند باشد عشق

 . عشق در اسارت حتي ، ميگريخت اسارتي

 دلش.  نميشد خسته رها درباره انديشيدن از.  گرداند باز واقعيت دنياي به را او روشن خانم صداي
 نداشت حق او ؟ بود چه مادرش و پدر گناه اما ، نميشد مزاحمش هيچكس و بود تنها خانه در ميخواست

 رفتن به حتي و كرده گذشتگي خود از پدر و مادر.  كند شريك خودش ماتم و غم با هم را آنها
 ويران در خودش فقط ميدانست.  برسد آرزويش به او تا بودند نداده اهميت هم فاميل در آبرويشان

 او به را هنگامه ، رها مشاهده از بعد ميبايد شايد.  است بوده مقصر هايش آرزو و آمال كاخ ساختن
 فرمولهاي از او شناخت.  نداشت آنها حساس روحيه و دختران از شناختي هيچ او اما ، ميكرد معرفي
 . بود بيشتر پيچيده ارقام و آمار و رياضي

 را والدينش رنجش موجبات اين از بيش نميخواست دلش.  بگيرد خود به خونسرد چهره كرد سعي
 از و است مادر روشن خانم اينكه از غافل ، شد خارج اتاق از لبخندي با و برخاست جاي از. كند فراهم
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 ديگر كه بود ها هفته.  آورد لب بر تبسمي روشن خانم.  برد خواهد پي درونش غم به او چهره حالت
 را ديگري با گذاشتن سر به سر دماغ و دل كسي ديگر و نميپيچيد خانه در فرزام بلند هاي قهقه صداي
 : گفت فراوان زحمت با نداشت

 ببري مرا ميشود.  آيد مي دير امشب هميشه مثل هم پدرت.  نشستم خانه در بس از پوسيدم!  پسرم
 ؟ بيرون

 : گفت ، نداشت تفريح و گردش حوصله و حال اينكه با فرزام

 ؟ برويم كجا داريد دوست.  مادر بله

 . داري دوست تو كه هرجا.  نميدانم

 : گفت و رفت اتاقش سمت به فرزام

 . آوريم مي هم پدر براي.  ميخوريم بيرون هم شام.  شويد حاضر برويد پس

 در فرزام بودن ميكرد گمان.  كرد عوض را لباسش ، نميشناخت پاي از سر خوشحالي از كه روشن خانم
 . ميكاهد اش غصه و غم از مردم هياهوي و شهر ازدحام

 پشت اي لحظه هميشگي عادت به و داد قرار ميزش كشوي در را آن و بست را خاطرات دفتر فرزام
 . نميشد باز ديگر در آن اما ، شد خيره در به عبثي اميد به و ايستاد پنجره

 كارهاي براي را كسي بايد.  نهاد كتابخانه در و بست را كتاب.  آورد خود به را او عمارت زنگ صداي
 آينه به نگاهي.  بود خارج اش عهده از بزرگي آن به عمارتي كارهاي انجام زيرا ، آورد مي عمارت
 . انداخت تاالر داخل بزرگ ديواري

 و بودند ايستاده بزرگ در پشت دوستانش همه گشود را در وقتي.  بود آراسته و مرتب كامال ظاهرش
 خنده گل آنها همه لبهاي روي.  ميكرد خودنمايي بزرگي بسيار گل دسته فاركر هاتسگار دستهاي در
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 خانه وارد زياد صداي و سر با آنها.  گفت آمد خوش آنها به و آورد لب بر لبخندي هم رها.  بود شكفته
 خوشي و خنده بوي و رنگ كياني بزرگ عمارت مدتها از بعد.  كردند صحبت به شروع بلند بلند و شدند

 كرده پاك ماتم و كسالت غبار از را جا همه آنها ورود با انگار.  شد خارج ماتم حالت از و گرفت خود به
 . بودند

 : گفت بلند صداي با ريچ هاموند

 كه مدت اين در ببينم بگو ؟ بودي گريخته ما از چرا رها.  بوديم نذاشته كاخ اين در قدم كه بود مدتها
 ؟ بودي نكرده فراموش مرا

 : گفت و داد سر آميزي تمسخر خنده هاتسگار

 ؟ كرد فراموش را تو مضحك قيافه ميشود مگر ، نه

 : گفت گرسن دوروتي

 بازي مسخره هميشه مثل اينكه نه بگوييم آمد خوش رها به تا ايم آمده ما.  كرديد شروع دوباره ها بچه
 . بياوريم در

 : گفت و گرفت را دوروتي دست ريچ كالرا

 . آورند در بازي مسخره تا هستند فرصت دنبال هميشه پسرها اين.  نكن اعتنا آنها به

 : گفت و كوبيد هم به را دستهايش ساوس اوسكار

 . باشيد ساكت همه

 : گفت و شد خم اوسكار.  كردند سكوت همه اي لحظه براي

 عرض مجددتان ديدار از را خود خشنودي دل ته از و ميگوئيم مقدم خير را بازگشتتان!  كياني دوشيزه
 . ميكنيم
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 : گفت و خنديد بلند بلند گرسن راميز.  پيچيد سالن در آنها زدن كف و خنده شليك صداي

 

 . ميزنند ما فهم از باالتر حرفهاي ديگر حاال آقا.  بشنويد آينده دكتر از هم كلمه يك

 توميسالو او گمان بي.  انداخت بود ديه هاتسگار همراه مرتبه چندين را او كه جواني پسر به نگاهي رها
 : گفت گلگون صورتي با ، بود شده رها نگاه متوجه كه هم دوروتي.  بود دوروتي نامزد ويشنوف

 . ايم شده نامزد هم با كه است زماني مدت ما.  بشناسي را توميسالو ميكنم فكر عزيز رهاي

 : گفت و نهاد دوروتي گونه بر اي بوسه و زد لبخندي رها

 . شويد خوشبخت هم با كه اميدوارم.  شدم خوشحال نهايت بي و شنيدم كالرا از امروز

 

 :گفت و داد لم كاناپه روي ريچ هاموند

 .شديم نمي خوشحال ما از كدام هيچ اي كرده نامزد كه گفتي مي االن تو اگر اما -

 :گفت و كرد اخم هاتسگار

 كنيم؟ ازدواج خودمان گروه هاي بچه با كه ايم كرده عهد ما كه اي كرده فراموش مگر -

 :گفت و كرد خواهرش به اشاره گرسن راميز

 .نكرد عمل خود وعده به من خواهر خوب -

 :گفت و كرد اخم ديگر بار هاتسگار

 چيست؟ منظورتان -

 :گفت و برد باال تسليم عنوان به را دستهايش گرسن راميز
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 .بزند حرف كند نمي جرات آدم كردي تو كه اخمي اين با!  تسليم بابا!  تسليم -

 :گفت ساوس اوسكار به گذرا نگاهي با ريچ كالرا

 .بگيرند ياد او از نبايد كه ديگران ، كردند وعده خلف شما خواهر اگر -

 :گفت و زد بامعنايي لبنخد ، بود ساكت لحظه آن تا كه توميسالو

 نمي درست. كنيد وعده خلف كه است نفعتان به كنيد پيدا من چون مناسبي زوج شما همه اگر دوستان -
 جان؟ دوروتي گويم

 :گفت و كرد نامزدش به مهرباني نگاه گرسن دوروتي

 .دارد را وعده خلف ارزش من نظر به نباشد مغرور آنقدر تو مثل اگر بله -

 كالرا. شد آشپزخانه داخل پذيرايي وسايل آوردن براي رها. پيچيد تاالر در خنده شليك صداي ديگر بار
 .افتادند راه همراهش به هم دوروتي و

 :گفت و شكست را سكوت دوروتي

 را خانه در كردن كار عرضه هم من دارد دوست توميسالو راستش. اي گرفته ياد داري خانه خوب -
 .باشيم داشته خدمتكار كه هرچند ، شود مي محسوب هنر زن براي اين است معتقد. باشم داشته

 :پرسيد و آورد را شيري ظرف و شد بلند كالرا. كرد اكتفا لبخندي به فقط رها

 بودي؟ كجا مدت همه اين تو راستي!  رها -

 :گفت و چيد سيني در را ها فنجان رها

 .بود آرزو اش دوباره ديدن پدرم براي كه جايي. ايران بودم رفته -

 :پرسيد تعجب با دوروتي
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 داشتي؟ فاميلي آنجا مگر -

 بلند پسرها. شدند خارج آشپزخانه از سه هر قهوه شدن درست از بعد. كرد اكتفا بله گفتن به فقط رها
 و كردند سكوت همه داشت، دست به سيني كه رها ورود با. خنديدند مي و كردند مي صحبت باهم بلند

 :گفت تعجب با هاموند

 اي؟ شده كدبانو اينقدر حال به تا كي از. دارد هم خوردن رها قهوه به به -

 :گفت و هاموند به كرد رو ريچ كالرا

 .است بوده رفته ايران به رها كه دانستي مي راستي -

 بود نكرده تعجب اصال گويا كه گرسن راميز. داد نشان»  اينطور كه«  گفتن با را خود تعجب هاموند
 :گفت

 خواهد مشكل بسيار تنهايي به برايتان كارها انجام. بياوريد خدمتكار يك حتما كه كنم مي پيشنهاد من -
 .بود

 :گفت و كرد دراز او سمت به را قهوه فنجانهاي حاوي سيني و شد خم كمي رها

 .هستم مناسبي شخص كردن پيدا فكر در ، بله -

 :گفت و برخاست جاي از دست به فنجان ساوس اوسكار

 اطمينان مورد و است وارد هم خانه كارهاي در آشپزمان ريتا راستش. بامن خدمتكار كردن پيدا خوب -
 .هست نيز

 :گفت و داد آنها بدست را كيك حاوي دستيهاي پيش و داد قرار ميز روي را خالي سيني رها

 .افتيد مي زحمت به آخر -
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 :گفت و گذاشت دهان در كيك كوچكي قطعه ساوس اوسكار

 و كني حساب ما روي تواني مي هميشه كه نكن فراموش. هستيم تو قديمي دوستهاي ما! جان دختر -
 .گذاشت نخواهيم تنهايت شرايطي هيچ در كه باش مطمئن

 

*** 

 

 كنيد؟ نمي شركت فاركر آقاي مهماني در شما خانم

 :گفت و داد تكان را سرش رها

 شده متذكر فاركر آقاي پسر به را موضوع اين هم قبال. ندارم را پايكوبي و جشن مجالس تحمل من نه -
 .بودم

 جوان دختر به محبت از سرشار نگاهي با بود مهربان و قلب خوش و قد كوتاه و چاق زني كه ريتا
 :گفت و نگريست

 اگر كنم مي گمان من. اند داده ترتيب شما بازگشت خاطر به را مهماني اين فاركر گروهبان!  خانم -
 .شد خواهند مكدر و دلخور بسيار نبريد تشريف شما

 :داد جواب و رفت باال ها پله از رها

 و پدر بدون من كه داني نمي تو. اي آمده اينجا به كه نيست هفته يك از بيش تو اما عزيز، ريتاي بله -
 .هستم تنها چقدر مادرم

 از ديگر. نگريست صورتش به و نشست توالتش ميز بزرگ آئينه روبروي و شد اتاقش وارد رها
 كنار كه بود دختري شبيه كاش اي كه انديشيد خود با. كرد نمي غرور احساس اش چهره مشاهده
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 هم با اي ذره آندو چهره اينكه از غافل انگاشت، مي زيباتر خيلي خود از را هنگامه. بود ايستاده پنجره
 را اش شانه رها. معمولي انسان يك كنار در بود اي فرشته مثل او كنار در رها و نبود مقايسه قابل

 .زد شانه را رنگش سياه و كمند چون موهاي و برداشت

 رنگ سياه كالسكه بالفاصله و كشاند پنجره بطرف را رها اي كالسكه چرخهاي شدن سائيده صداي
 .افتاد خنده به او سماجت از و شناخت را فاركر گروهبان

 شلوار و كت با كه ديد را هاتسگار رها ساخت، متوقف عمارت در مقابل در را اسبها ران كالسكه وقتي
 زنگ صداي سپس. كرد طي بسرعت را ها پله و دويد عمارت در سمت به اي قهوه كراواتي و رنگ كرم
 :گفت در به زدن ضربه از بعد و آمد رها اتاق به ريتا بعد اي لحظه. رسيد رها گوش به
 

 .دارند كار شما با جوان فاركر آقاي! خانم -

 :گفت آرام رها

 .آيم مي پائين كنيد صبر -

 با. زد مي قدم در كنار در فاركر هاتسگار. رفت پائين ها پله از رنگش زرد لباس در رها بعد دقيقه چند
 :پرسيد و زد لبخند و آورد باال را سرش رها پاي صداي شنيدن

 نفرموديد؟ سرافراز را ما! كياني خانم -

 :گفت و ايستاد بود، رسيده ها پله پائين به ديگر كه رها

 ... توانم نمي كه بودم گفته شما به من -

 :آمد رها سمت به هاتسگار
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 بايد. هستند تو ورود منتظر همه هم االن و شده داده ترتيب تو خاطر به مهماني كه داني مي خوب -
 .بيايي من همراه

 :گفت و گرداند رو او از رها

 بايد؟ -

 :گفت و رساند او روبروي را خود دوباره هاتسگار

 تو از تا اند آمده دوستان ديگر نداري قبول مرا خواهش اگر. هستند تو منتظر همه. كنم مي خواهش -
 .باشد داشته تو بر بيشتري تاثير آنها حرف شايد. كني شركت مهماني اين در كه بخواهند

 كالرا و گرسن دوروتي و ساوس اوسكار بعد لحظه چند. رفت عمارت در سمت به حرف اين گفتن با و
 :گفت و زد لبخند آنها ديدن با رها. شدند عمارت وارد بودند آمده رها بردن براي بقيه طرف از كه ريچ

 من تاريك و خلوت خانه به و كرديد رها را باصفايي و گرمي آن به مجلس چرا!  خوبم دوستان -
 آمديد؟

 :گفت و نهاد مخمليش هاي گونه بر نرم اي بوسه و رساند رها به را خود دوروتي

 گذاشتي؟ انتظار چشم را ما چرا!  من خوب دوست -

 :گفت شرمساري با رها

 ... توانم نمي من كه دانيد مي خوب اما ، گذاشتم انتظار در را شما كه خواهم مي معذرت -

 :گفت و نداد او به را سخن ادامه اجازه ريچ كالرا

 .بيايي ما همراه بايد حتما تو امشب. نتراش بهانه خود بي -
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 كه زماني و ندادند رها به مخالفت اجازه حتي آنها. رفتند باال ها پله از هم با و گرفت را رها دستهاي و
 :گفت و گشود اورا لباسهاي كمد عجله با كالرا شدند، اتاق وارد

 اي؟ گرفته درنظر امشب مهماني براي را لباس كدام دخترخانم خوب -

 :گفت ناراحتي با رها

 ...من كه دانيد مي شما آخر -

 :گفت كالرا ديگر بار اما

 خواهي؟ مي را لباس كدام ببينم بگو. نياور بهانه رها كنم مي خواهش -

 سكوت بودند نگرانش اندازه اين تا كه دوستانش دل بخاطر نداشت، رفتن به ميلي اصال آنكه با رها
 فرزام و آقاجان با كه خوشي روزهاي به و بينديشد ايران به فقط و بنشيند خواست مي دلش. كرد

 گرفته فرزام از تولد هديه عنوان به كه را بلوزي و چرم شلوار و شد بلند روزها آن ياد به. بود گذرانده
 و پوشيد نمي لباسي چنين كس هيچ پطرزبورگ سن در اما بود، روز مد مدل اين ايران در. برداشت بود،
. بپوشد را چرم شلوار گرفت تصميم فرزام ياد به. شدند مي متعجب لباس اين انتخاب از همه گمان بي

 پالتو و پوشيد را چرم شلوار و رنگ اي نقره بلوز او كردند، ترك را اتاق كالرا و دوروتي كه زماني
 .رفت پائين ها پله از و كرد تن به بود آورده سوغات برايش مسكو از پدرش كه را پوستي

 اختيار بي كالرا متفاوت، كامال لباس آن در رها مشاهده با. بودند ايستاده او منتظر سالن در دوستانش
 ..باالخره. نگريستند او به واج و هاج بقيه و كشيد هورايي

 

 

 :گفت و شكست را سكوت اوسكار

 



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  275 

 .هستي نظيري بي دختر واقعا تو -

 

 از چشم اي لحظه هاتسگار ، كالسكه داخل. كرد اكتفا »نيست اين در ترديدي« گفتن، به فقط هاتسگار و
. شود دشوار برايش كشيدن نفس حتي و باشد معذب رها بود شده موجب امر اين و برنميداشت رها

 هواي تنفس تحمل ديگر زيرا شد پياده كالسكه از كه بود كسي اولين او رسيدند مقصد به كه زماني
 .نداشت را آنجا آور خفقان

 

 و تابيد رها زيباي چهره بر رنگارنگ هاي چلچراغ نور و گشود واردين تازه روي به را در مستخدم
 .گيرند قرار رويهم اي لحظه رها چشمهاي شد باعث

 

 داشتند حضور آنحا در زيادي آشنايان. گشود را آنها آرام كرد، عادت زياد نور به چشمهايش كه زماني
 .كرد احترام اداي و شد خم كمي و رفت پائين ها پله از آرام خيلي رها. كردند زدن كف به شروع همه و

 

 از را خود خوشحالي و شدند نزديك رها به مهمانها كم كم و برخاست جا همه از هياهو و گفتگو صداي
 همه از لويديسيچ داليانگ و فاركر گروهبان و ساوس دكتر جمعيت ميان در. كردند ابراز او بازگشت
 گرمي بوسه و كشيد آغوش در محكم اورا هميشه مثل لويديسيچ داليانگ. رسيدند مي بنظر خشنودتر

 :گفت و نواخت هايش گونه بر

 

 .بود شده تنگ برايت خيلي دلم كن باور!  كوچكم رهاي -
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 رانده لب بر آنرا منظور بدون و است متنفر و منزجر كوچكم كلمه از اندازه چه تا رها دانست نمي او
 :گفت لبخند با و نگرفت دل به آنرا هم رها علت بهمين بود،

 

 مي آرزو بودم ناراحت كه مواقعي. بود شده تنگ شما گرم صداي براي دلم هم من!  عزيز داليانگ -
 .ببخشيد آرامش بمن گرمتان صداي با تا بوديد شما كاش اي كه كردم

 

 مشغول همه كم كم. كرد سكوت و فشرد خود دستهاي در را رها كوچك و ظريف دستهاي داليانگ
 .ستود مي اش العاده فوق زيبايي بخاطر را او و ميشد نزديك رها به كسي گاهي. شدند صحبت

 

 آنها به توجهش هميشه مثل ديگر اما شد، مشغول ديگران تماشاي به و برگزيد را سالن از اي گوشه رها
 .ايران در دلش و بود آنجا نگاهش بلكه نبود،

 

 كه بود روياهايش محو آنچنان. زد مي دور باغ داخل پنجره اطراف در اطراف در روحش و فكر و قلب
 پيش كه فرصتي در. بگريزد محيط آن از خواست مي دلش. نشد خود كنار در هاتسگار حضور متوجه
 او به ساوس اوسكار كه آورد بدست را خود آرامش كرد سعي و نشست كاناپه روي اي گوشه آمد

 خودش به تواند نمي هم را لحظه يك حتي كه اين از رها. بنشيند كنارش خواست اجازه و شد نزديك
 :گفت زحمت به و بياورد لب به لبخند كرد سعي اما ، بود دلخور دهد، اختصاص

 

 .كنم مي خواهش -
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 مي بازي انگشتهايش با مرتب او. بود شده رها تعجب باعث او عجوالنه حركات. نشست عجله با اوسكار
 :پرسيد آرام همين براي بگذارد، ميان در او با را موضوعي دارد قصد اوسكار كه شد متوجه رها. كرد

 

 بگويي؟ چيزي بمن خواستي مي!  اوسكار -

 

 :گفت و دوخت چشم او به نگراني با اوسكار

 

 مگر؟ چطور -

 

 .كردم اشتباه اينكه مثل بخشي مي. بگويي بمن چيزي خواهي مي شايد كردم فكر هيچي -

 

 :گفت و دوخت سالن كف سنگهاي به را نگاهش اوسكار

 

 .كنم بيان چگونه دانم نمي اما بگويم، چيزي خواستم مي من!  زدي حدس درست -

 

 :گفت و دوخت بود شده خيره آنجا به اوسكار كه اي نقطه به را نگاهش رها

 

 .منتظرم من. اوسكار باش راحت -
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 :گفت كوتاهي مكث از بعد و داد فرو را دهانش آب اوسكار

 

 كني؟ ازدواج من با حاضري تو!  رها -

 

 دهد؟ راه خود قلب به را ديگري مرد عشق توانست مي او آيا. بزند فرياد خواست مي تعجب از رها
 خونسردي كرد سعي. رود مي پائين و باال اش سينه قفسه و است پريده بوضوح رنگش كرد مي احساس

 :گفت و كند حفظ را خود

 

 قادر فعلي شرايط در من كه داني مي خوب تو اما ، اي كرده فكر موضوع اين به چرا دانم نمي من -
 ... و پدر مرگ و داغدارم من كه ميداني خوب تو. كنم فكر موضوعات اين به نيستم

 

 :گفت و داد بيرون بود كرده حبس اش سينه در كه را نفسي اوسكار

 

 .بخواهي تو كه هرموقع تا. كنم مي صبر من -

 

 از گريخته كلمات كرد سعي رها. نگريست مي دو آن به كالرا. انداخت نظر سالن طرف آن به رها
 :گفت باالخره و بچيند هم كنار را مغزش

 

 دهد؟ مي را كالرا صبر سال همه اين جواب كسي چه اما ، كني صبر تو است ممكن بله -

 



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  279 

 :گفت و كشيد درهم را ابروهايش اوسكار

 

 دارد؟ ريچ كالرا به ارتباطي چه موضوع اين -

 

 :گفت و داد تكان را سرش رها

 

 سالهاست كالرا كه دانند مي ها بچه تمام هم و من هم ، تو هم. نزن ندانستن به را خودت!  اوسكار اوه -
 من. كني ازدواج ديگري دختر با كه است ظلم بزرگترين اين و توست جانب از پيشنهادي چنين منتظر
 ايران به دوباره است ممكن كه گويم مي جهت اين از. داني مي خوب خودت اينرا. نيستم تو مناسب
 زيرا كنم، خوشبخت را مردي توانم نمي و نيستم زندگي زن من كه ميداني خوب خودت تو. برگردم

 كالرا به اما كنم، نمي احساس قلبم در ام رفته دست از خانواده به محبت جز محبتي و احساس نوع هيچ
 دقت زدنش حرف به رفتارش، به حاال تا. ميكند نگاه بتو اي عالقه و عشق و دلهره چه با ببين. كن نگاه
 هيچ. باشد تو پسند مورد كه كند مي تنظيم طوري را نگاهش حتي رفتارو و حرفها تمام او اي؟ كرده
 بتو ابتدا از كه همسري باش مطمئن چون باشي، داشته خودسر و خودخواه همسري كه نخواه زمان

 تنهايت مشكالت بروز هنگام بقيه اما باشد، دوشادوشت سختيها و مشكالت در تواند مي باشد، عالقمند
 .گذاشت خواهند

 

 پدرش از را او بزودي و كني جبران و درك را محبتش و بينديشي كالرا به فقط امروز از خواهد مي دلم
 .كني خواستگاري ريچ پتروشا

 

 :گفت تامل اي لحظه از بعد رسيد، پايان به او سخنان كه زماني و داد گوش رها سخنان به ساكت اوسكار
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 و عاطفه سراسر هايت گفته ظاهرت برعكس تو. باشي دختري چنين تو كردم نمي فكر هيچگاه رها -
 سخت برايم هميشه باورش. زند مي موج نزديكانت همنوع به عشق وجودت بند بند در و است محبت
. باشد. خواهي مي را كالرا و من خوشبختي تو كه دانم مي من. است شده چندان صد تو به من عالقخ بود،
 ، نداري من به احساسي كه بابت آن از نه خورم نمي تو درد به من. گويي مي درست. كردم اشتباه من
 روزي كه كسي حال به خوشا. خوري نمي ها زميني ما درد به و داري بزرگي روح تو كه بابت آن از بلكه
 .كند تسخير را تو قلب بتواند

 

 رفتارش با اما بود، نگفته محبت از حاكي اي كلمه فرزام به هيچگاه او. كشيد عميقي آه دلش در رها
 ... تمام رحمي بي با او اما است، عالقمند او به چقدر كه بود فهمانده او به بارها

 

 به را كالرا احساس بود توانسته اينكه از. رفت مي كالرا سمت به او. نگريست اوسكار به ديگر بار رها
 .كرد مي رضايت احساس مجلس آن در بودن از و بود خشنود خيلي بفهماند اوسكار

 

 

 

 19 فصل
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 چرا. بكش كنار را خودت ماجرا اين از اما عزيزي، برايم و هستي من خاله دختر تو! خانم هنگامه ببين
 باشي؟ خانواده دو زدن هم به عامل خواهي مي

 

 :گفت عصبانيت با هنگامه

 

 چه كردي فكر اي؟ كرده خيال چه تو تو؟ يا انداختم هم جان به را فاميل من فرزام؟ چيست منظورت -
 است؟ قحطي پسر مگر كنم؟ ازدواج تو با بخواهم من كه داري

 

 :گفت و آورد لب بر تلخي لبخند فرزام

 

 من. شوي مي منصرف من با ازدواج از روزي تو كه هستم مطمئن و نيست قحطي كه گويم مي هم من -
 وابسته او به اندازه چه تا و دارد را خواهر يك همين مادرم داني مي خودت تو. است ديگري چيز بحثم
 .كنند پيدا اختالف باهم كوچك مسايل سر خواهد نمي دلم. است

 

 :گفت و چكيد فرو ديدگانش از اشك و نشد موفق اما ، دهد فرو را خود بغض كرد سعي هنگامه

 

 تو فرزام. كند مقاومت تواند نمي ديگر آدم كه زني مي حرف يكطوري كردي؟ شروع هم باز تو فرزام -
 همه از و ايم شده بزرگ باهم بچگي از تو و من. نده عذابم حد اين تا دهم مي قسم پدربزرگ روح به را

 دختر اصال شايد. آمده ديگر كشور يك از دختر آن اما هستيم، آگاه هم چيز
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 ...هاي بهره دارد كه زيبايي اين از شايد داني؟ مي چه تو. نباشد خوشنامي

 دندان اما بزند، گوشش به محكمي سيلي خواست مي دلش. نشنيد را هنگامه سخنان ادامه ديگر فرزام
 اين با و» .كنم ازدواج او با نيستم مايل كه است حماقتش بخاطر«  انديشيد، خود با. گذاشت جگر سر

 .برگرداند روي او از و كرد راضي را دلش حرف

 :گفت و گرفت قرار او روبروي بسرعت هنگامه

 .گريخته تو از رها كه دانم مي من. كن تمام را بازي اين كنم مي خواهش! فرزام -

 :گفت و شد خيره او به غضبناك چشمهاي با فرزام

 حوصله اصال و دارم كالس صبح امروز من! هنگامه ببين است؟ گفته بتو را مزخرفات اين كسي چه -
 .ندارم جروبحث

 :گفت بلند صداي با بود ايستاده كه همانجا هنگامه. افزود گامهايش سرعت بر ديگر بار و

 اي؟ كرده فراموش. دادي ازدواج قول من به تو فرزام -

 .شد او صحبت ادامه منتظر و برگشت او بطرف تعجب با فرزام

 :گفت دهد ادامه را سخنش بايد ديد كه هنگامه

 كه روز هر دارم دوست من فرزام گفتم من كرديم؟ مي صحبت آينده مورد در روز يك هست يادت -
 ما خانه به ميتواني خوب گفتي و خنديدي تو و ببينم پنجره پشت از را تان خانه باغ كنم مي باز چشم
 و خنديدي دوباره هم تو و كني مي ازدواج من با يعني. پرسيدم تو از من. بماني اينجا هميشه و بيايي
 كني؟ ازدواج من با خواهي مي تو اينكه جز دهد مي معني چه حرفت اين. شويم بزرگ بگذار گفتي

 :پرسيد نگراني با فرزام

 ندارم؟ خبر خودم كه ام زده حرفي چنين كي من است؟ خوب حالت! دختر -
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 :گفت عصبانيت با هنگامه

 تو. دارم احساس و هستم انسان من. نيستم تو عروسك من ولي بگيري، بازي به مرا داري قصد تو -
 كه داشتي سن سال شانزده درست. داري ياد به خوب كه مطمئنم من اما ميزني، فراموشي به را خودت

 كنم؟ مي فراموش من ميكني خيال. گفتي را اين

 :گفت و داد سر عصبي اي قهقهه فرزام

 !اي شده ديوانه تو دختر آه -

 ماه دو حدود گذشت از بعد اما نداشت، را رفتن دانشگاه حوصله اصال. شد دور او از بلند قدمهاي با و
 طوري نبود، درس كالس به اصال حواسش. بازگردد خود روزمره زندگي به اينكه جز نداشت اي چاره
 :گفت و شد متوجه هم استاد حتي كه

 .نداريد خوشي حال! روشن آقاي -

 :گفت و برخاست صندلي روي از فرزام. ساخت اطرافش متوجه اورا و

 .كنم ترك را كالس من بدهيد اجازه اگر استاد -

 :گفت نارضايتي با استاد

 آمده؟ پيش مشكلي. دهيد نمي دل درس به كه است وقتي چند روشن آقاي -

 :گفت و برداشت را خودكارش و كتاب فرزام

 .شوم مي بهتر كنم استراحت كمي -

 .كنيد ترك را كالس توانيد مي. اميدوارم! روشن آقاي اميدوارم -



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  284 

 مي بدش هنگامه زدن حرف طرز از هميشه. شد خارج كالس از بسرعت و برداشت را كيفش فرزام
 او. بود زبانش نيش همين كند ازدواج او با كه بقبوالند خود به بود نتوانسته كه اين اصلي دليل شايد. آمد

 اخالق اين از و كند مي بحث جرو اهميت بي موضوعات سر مادرش با چگونه هنگامه كه بود ديده گهگاه
 .بود بيزار العاده فوق او

 ژنده بچه دختر به چشمش جمعيت ميان در. بودند جوش و جنب در مردم و بود شلوغ بسيار خيابان
. كرد مي گدايي ازدحام پر و شلوغ خيابان گوشه و بود بسته خود پشت را كوچكي پسر كه خورد پوشي
 :گفت و نشست كنارش و سوخت كوچك دختر حال به دلش

 گويي؟ مي بمن را اسمت. زيبايي دختر چه به به -

 :داد جواب دختر

 .الدن -

 سر بر نوازشي دست. بود زده لبخند دل ته از مدتها از بعد. بست نقش فرزام لبهاي بر زيبايي لبخند
 :گفت و كشيد كوچك پسر

 چيست؟ اسمش. توست كوچك برادر اين حتما -

 :گفت ظريفش صداي با و كرد جوان مرد به نگاهي كوچولو دختر

 مهيار -

 :گفت و دوخت كودك دو به را مهربانش نگاه فرزام

 چرا خانم الدن خوب. هستيد داشتني دوست خيلي كه خودتان مثل. داريد زيبايي اسمهاي چه به به -
 اي؟ نشسته اينجا

 :گفت و برگرفت فرزام بامحبت چشمهاي از را صورتش الدن
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 از او از بعد ماه چند بالفاصله هم پدرم. مرد بود ماهه چند مهيار وقتي مادرم. نداريم را هيچكس ما -
 زندگي عمويمان زن و عمو با ما كه هست سالي دو تقريبا االن و مرد هم او و پائين افتاد داربست باالي

 .ميكنيم

 :گفت ناراحتي با فرزام

 داده؟ تو بدست را گدايي كاسه عمويت يعني -

 دنيايي چه«  گفت، و دوخت ديده خيابان كف به فرزام. نگفت چيزي و داد تكان را سرش كوچك دختر
 .داد تكان را سرش افسوس با و» !شده

 :گفت دوباره بعد لحظه چند

 داري؟ سال چند نگفتي! خانم الدن خوب -

 :زد غمگين لبخندي الدن

 .شد تمام سالم شش امسال -

 روسري زير و كرد جمع صورتش توي از را موهايش و كشيد تنها دختر سر بر را مهربانش دست فرزام
 :گفت و كرد مخفي گلدارش

 غش دارم كم كم و ام گرسنه خيلي كه من. برويم رستوران يك به باهم تا بيائيد. هستيد گرسنه حتما -
 .كنم مي

 زيبايي خنده معصوم و زيبا چهره جز به كوچك دختر كه كرد اعتراف دل در فرزام و افتاد خنده به الدن
 كه كرد كمك او به و گرفت هم را دختر دست و كشيد آغوش در را كوچك كودك و شد خم. دارد هم
 روي آن در پشت و داشت قرار رستوران يك راه چهار سر در درست ، آنها نزذيك. شود بلند جاي از

 ».است حاضر غذا«  بود، شده نوشته و بود چسبيده شيشه به كه كاغذي
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 :گفت و سپرد دختر بدست را كودك فرزام

 را صورتم و دست روم مي هم من شوري، مي را مهيار و خودت صورت و دست تو تا جان الدن خوب -
 .بشويم

 جا كناريش صندلي در را برادرش كوچك دختر. نشستند بود در نزديك كه ميزي پشت بعد لحظه چند
 .دوخت چشم فرزام به و داد

 :گفت و آورد لب بر گرمي لبخند فرزام

 داريد؟ ميل چه بگوئيد حاال! خانم الدن -

 باال را سرش و زد او چانه زير دست فرزام. كرد سكوت و انداخت بزير سر خجالت از كوچك دختر
 :گفت و آورد

 .بدهي سفارش داري دوست هرچه خواهد مي دلم. نكش خجالت -

 كرد بود چسبيده ديوار به ميزشان روبروي كه تابلويي به نگاهي فرزام. كرد سكوت بازهم كوچك دختر
 :گفت و

 مرخ؟ چلو يا چلوكباب. كن انتخاب را يكي تا دو اين بين خوب خيلي -

 :گفت خنده با شد روبرو كوچك دختر سكوت با وقتي فرزام

 .بياوريد مخلفات با چلوكباب تا سه لطفاً آقا! جان دختر خوب خيلي -

 :گشود سخن به لب باالخره الدن

 .شويم مي سير هم يكي با مهيار و من. بدهيد سفارش غذا تا سه نيست الزم آقا ببخشيد -

 .خنديد بلند فرزام
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 .بخوريد خواهد مي دلتان تا توانيد مي كوچولو مهيار و تو. نباش من خالي جيب نگران عزيزم الدن -

 ببين خدايا« گفت، خودش با و كرده پيدا عالقه كوچولو دختر اين به اندازه بي كرد مي احساس فرزام
 ».نيستيم قانع و زنيم مي را دنيا مال حرص بيشتر بازهم داريم هرچه ما اما ، دارد طبعي مناعت چه

 با او. نگريست كوچك دختر عاقالنه و پخته حركات به فرزام داد، قرار ميز روي را غذاها گارسون وقتي
 خودش شد سير كامال او كه بعد و گذاشت كوچكش برادر دهان در قاشق قاشق را غذا ابتدا تمام دقت
 .كرد غذا خوردن به شروع

 در را كوچك دختر و شود بلند خواست مي دلش. بگيرد را خود احساسات جلوي نبود قادر ديگر فرزام
 كه كوچك دختر تماشاي به تمام آرامش با و كرد غلبه احساساتش بر هميشه مثل ولي بكشد، آغوش

 دلش. شدند خارج رستوران از هم با ، رسيد اتمام به غذا كه زماني. نشست بود گرسنه خيلي گمان بي
 :پرسيد او از جهت همين به كند، كمك تنها دختر اين به اين از بيش خواست مي

 برگردي؟ خانه به بايد ساعتي چه! جان الدن -

 :داد جواب و كرد او به نگاهي الدن

 .شب -

 :گفت و گرفت الدن آغوش از را كوچك مهيار و كرد دراز را دستش فرزام

 .است مهربان خيلي او. كنم آشنا مادرم با را شما بياييد پس -

 موج آينده به اميد چشمهايش عمق در و گرفت خود به شادي حالت الدن افسرده و غمگين چشمهاي
 .زد

 .شد ور غوطه خود روياي در و دوخت كوچك دختر معصوم صورت به را خوشرنگش چشمهاي فرزام
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 به را فرزام تعجب با و گشود را در و آمد و بست را دستشويي شير روشن خانم خانه، زنگ صداي با
 .ديد كودك دو همراه

 :گفت و كرد گشاد كمي را چشمهايش روشن خانم

 نداشتي؟ كالس تو مگر پسر -

 .كن دعوت خانه به را جديدم دوستان كردن جيم سين جاي مادر -

 وقتي. شوند وارد ها بچه تا كشيد عقب كمي را خود و داد تحويل ها بچه به اي مادرانه لبخند روشن خانم
 :گفت و گرفت را الدن دست روشن خانم شدند، خانه وارد سه هر

 زدم؟ حدس درست. شويد دوست من با تا آورده را شما فرزام حتما. زيبايي دختر چه -

 :داد ادامه روشن خانم. كرد سكوت و زد لبخند الدن

 

. كند مي پيدا من براي جديدي دوستان جهت همين به ، هستم تنها خيلي كه داند مي من پسر بله -
 چيست؟ اسمت نگفتي! من عزيز خوب

 :داد جواب الدن جاي به و كشيد پتويي رويش و خواباند كاناپه روي را مهيار فرزام

 به امروز خواهد مي دلم مادر،. هستند مهيار كوچولو و بانمك پسر اين و خانم الدن زيبا، دختر اين -
 .بگذرد خوش خيلي ما كوچك دوستان

 :گفت پسرش به اي آهسته صداي با و نگريست الدن صورت به روشن خانم

 .كرد گل محبتت هميشه مثل هم باز -

 :گفت و گذاشت مادر پيش را الدن فرزام
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 .سپارم مي شما به را كوچك هاي فرشته اين من مادر خوب -

 و كرد نوازش را نرمش موهاي و دوخت الدن معصوم و كوچك بصورت را مهربانش نگاه خانم سودابه
 :گفت

 .تو دست از امان -

 

*** 

 

 اوسكار گمان بي. نه يا آورده زبان به را درستي سخن آيا دانست نمي. داشت وصفي قابل غير احساس
 را خود پيشنهاد مهماني در فقط داشت وظيفه او اما شد، مي خوشبخت بسيار ريچ كالرا كنار در ساوس
 را حل راه بهترين تا خواست رها از تمام صداقت با و آمد اش خانه به اوسكار امروز وقتي اما بدهد،
 تازه و دارد اوسكار خود نظر به بستگي آن بقيه و داده را خود پيشنهاد كه گفت دهد قرار پايش جلوي

. كرد نخواهد پيدا كالرا از بهتر همسري گاه هيچ داد قول اوسكار به و گذاشت فراتر را پايش هم اين از
 بود؟ رانده لب بر را سخن اين دوستش خاطر به فقط يا داشت ايمان حرفش اين به رها خود آيا

 داده دست از را احتياط جانب بار اولين براي كه اين از و كشيد باال صورتش روي تا را پتو ناراحتي با
 و كند صحبت كالرا با امروز همين داشت قصد ساوس اوسكار. شد عصباني حسابي خودش دست از بود،
 مي صحبت دو آن خوشبختي از اطمينان با چنين نبايد او. بود امده رها سراغ بيشتر اطمينان براي شايد
 .دانست مي مقصر را او اوسكار هميشه و داد مي رخ اتفاقي آينده در شايد. كرد

 را نظرم فقط من«  كه، فكر اين با هم باالخره و رفت مي كلنجار خود با كابوس اين از رهايي براي رها
 .كرد قانع را خودش» .دادم

 :گفت و بود در پشت ريتا.  آورد خود به را او شد زده در به كه تقه چند صداي
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 هستيد؟ خواب! خانم ببخشيد -

 :داد جواب آرام رها

 افتاده؟ اتفاقي نه -

 ... خاطر به گمانم. اند آمده شما ديدار به همسرشان و فاركر گروهبان! خانم ببخشيد -

 :گفت و گرفت را دستهايش هراسان و ايستاد ريتا مقابل رها و شد باز در لحظه همين در

 چرا پس ام داده او به را جوابم كه من! ريتا اوه. كنند صحبت هاتسگار پيشنهاد مورد در اند آمده نكند -
 فرستاده؟ را مادرش و پدر دوباره

 :گفت و فشرد را او سفيد و ظريف دستهاي ريتا

 من. كنيد عوض را لباسهايتان و كنيد عجله. باشيد خونسرد كنيد سعي و باشيد داشته شهامت! عزيزم -
 .كنم مي كمكتان هم

 تا و شدند بلند همسرش و گروهبان رفت، پائين ها پله از رنگش بنفش لباس در جوان دختر وقتي
 .آمدند او استقبال به ها پله نزديك

 :پرسيد و فشرد را جوان دختر لطيف و كوچك دستهاي فاركر خانم

 بودي؟ خواب. شديم مزاحم موقع بي اينكه مثل عزيزم -

 :گفت و زد روح بي و مصنوعي كامالً لبخندي رها

 .نيستيد مزاحم شما. نكم مي خواهش -

 كشيدن به شروع و آورد بيرون طال جاسيگاري از را برگش سيگار و داد لم مبلي روي فاركر گروهبان
 .كرد
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 سيني با همراه ريتا آمدن با. شد جوان دختر آزار باعث سكوتش و بيگاه و گاه نگاه با هم فاركر خانم
 :گفت و گشود سخن به لب فاركر آقاي و شكست سكوت قهوه

 تنها تو جواني به دختري نيست خوب اصالً آوردي، كارهايت انجام براي را كسي كه شد خوب خيلي -
 .كند زندگي بزرگي اين به عمارتي در

 :گفت و كرد تصديق را همسرش سخنان لبخندي با همراه فاركر خانم

 تو. گذارد مي بدي تاثير تو روحيه روي تنهايي. كني ازدواج بايد زودتر چه هر تو البته. است درست -
 .داري صحبت هم و همدم به نياز

 :داد ادامه ديد را او سكوت وقتي فاركر خانم. داد ترجيح را سكوت رها

 از كه باشد مردي بايد. هستند خطر معرض در هميشه زيبا دختران و هستي زيبا خيلي تو! عزيزم بله -
 .كند حمايت تو

 :گفت بود شده دلخور فاركر خانم بيان طرز از كه رها

 دفاع و مراقبت خودم از كه بينم مي خود در را قدرت و شهامت اين من اما گوييد، مي درست شما بله -
 .كنم

 :گفت بود شده رها دلخوري متوجه كه فاركر يوگني آقاي

 مي تو ولي كند، مي شروع مقدمه بدون را خود سخنان هميشه او. نرنج فاركر خانم حرف از! عزيزم -
 داشتيم نزديكي رفاقت پدرت و من كه داني مي خوب خودت تو عزيزم، رهاي. ندارد مقصودي كه داني

 داشتم اسكندر پدرت با كه دوستي پاس به فقط من. گذاشتيم مي اي اندازه از بيش احترام يكديگر به و
 تولدت روز فرداي و داشتم صميمي رابطه پطرزبورگ سن به ورودش ابتداي از او با من. اومدم اينجا به

 خداي واي« گفت، من به بالفاصله تو ديدن با هاتسگار مادر. گرفتم آغوش در را تو كه بودم كسي اولين
 ».كنيم كانديد هاتسگار براي را او حاال همين از بايد ما! زيبايي دختر چه من
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 اهل اصال من كه داني مي و واقفي كامال پسرم روحيه به تو. ايد شده بزرگ هم دوشادوش هاتسگار و تو
 به آنقدر نفر دو شما اما كردم، آغاز را صحبتم مقدمه بي خيلي كه دانم مي البته. نيستم خود بي تعريف

 خواهد مي دلم دخترم. است بزرگي گناه شما ازدواج در تاخير اي لحظه كنم مي فكر من كه آييد مي هم
 .بيايي ما كوچك خانه به ما عروس عنوان به و نيندازي زمين را پيرمرد اين روي

 مرد هيچ مهر توانست نمي او. دهد نشان بايد العملي عكس چه گويي رك اين مقابل در دانست نمي رها
 او كه هرچند داشت، فاصله او با فرسنگها كه بود مردي تسخير در قلبش. دهد جاي قلبش در را ديگري
 .داشت دوستش رها اما ، نبود رها به متعلق ديگر

 كه آنقدر است، مقدس خيلي عشق! رها ببين« كه، كرد زمزمه گوشش در فرزام زيباي و رسا صداي
 است، برتر عشق از عالقه من نظر به اما آورد، فرود تعظيم سر آن عظمت برابر در دارد دوست انسان
 اما شود، مي خاموش و باد تسليم آتش آن مدتي از پس و كشد مي اتش به را انسان وجود عشق چون
 با كني خارج قلبت از آنرا بخواهي اگر حتي و شكند نمي تلنگري هيچ با هيچگاه باشد واقعي عالقه اگر

 حاال خوب،. باشي عاشق اينكه نه باشي داشته دوست هميشه كن سعي رها. چسبد مي آن به سماجت
 »هستي؟ عاشقم يا داري دوستم تو. بگو را راستش

 زده فرياد آنروز كاش اي كه داشت آرزو اكنون ولي بود، كرده سكوت فقط آنروز كه آورد ياد به رها
 اما شد، مي متنفر فرزام از بايد بود خورده احساسش پيكر بر كه اي ضربه با. دارد دوست را او كه بود
 .كرد مي زندگي او عشق ياد با فقط هم هنوز و بود نشده كاسته او به نسبت محبتش از اي ذره حتي

 :گفت زحمت هزار با رها. بود رها پاسخ منتظر هنوز فاركر آقاي

 مطلب ام خانواده زبان از هيچگاه كودكي از من و ايد بوده من پدر دوست بهترين شما! فاركر آقاي -
 و سالم انسانهاي قانون مردان معموال. ام نديده شما از بدي هيچ هم واقعا و ام نشنيده شما از بدي

 هر آرزوي شك بي. عالقمندم شما محبت پر و مهربان خانواده به وجود تمام با من و هستند شريفي
. كنيد درك مرا شرايط هم سما فاركر آقاي اما بگذارد، پا شما خانه به عروس عنوان به كه است دختري
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 همه و ام خورده هولناكي ضربه من. بپذيرم زندگيم در را مردي بتوانم كه نيستم موقعيتي در اصال من
 قبول. زنم مي حرف و ام زنده چطور كه متحيرم خودم. ام داده دست از يكجا را خود كس همه و چيز
 از بيش و هستم افسرده دختر يك من. باشم پسرتان براي خوبي شريك نيستم قادر شزايط اين با كنيد
 با من و دارد نياز نشاط و تفريح به و است سرزنده شما پسر اما دارم، آرامش و سكوت به نياز چيز همه

 براي مناسبي زوج كه كنم مي آرزو دل اعماق از و. كنم مي تخريب هم را او نشاط با روحيه كسالتم
 .بيابيد پسرتان

 :گفت ناراحتي با بود رنجيده رها بيان صراحت از كه فاركر خانم

 تو به او اما دارند، توجه او به زيادي دختران. گويي مي درست تو. دارد دوست را تو فقط پسرم رها نه -
 مي بيرون سرش از كنيم گمان كه نيست روز دو و روز يك مال هم عالقه و عشق اين و است عالقمند

 هم پدرش از. گشت تو دنبال به زيادي مدت رفتي تو وقتي و دارد عالقه تو به كه سالهاست او. رود
 نهايت بي را تو او كه كن باور رها. كند جستجو هم ديگر شهرهاي در تو دنبال به كه كرد درخواست

 داري؟ نگراني چه ديگر. پذيرد مي را تو شرايط همه و دارد دوست

 :گفت و نگريست فاركر خانم به آميز التماس حالتي با رها

 همين به شد، خواهيد پشيمان ايد داده من به پيشنهادي چنين كه اين از بعدها دانم مي! فاركر خانم -
 .گيرم مي را پيشامد اين جلوي پيشاپيش خودم جهت

 :گفت و كرد خاموش جاسيگاري در را سيگارش فاركر آقاي

 .باش مطمئن ما جانب از تو -

 .نه خودم جانب از ولي ، هستم مطمئن شما جانب از -

 پرسيد؟ و داد باال را ابروهايش فاركر خانم

 چيست؟ منظورت -
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 :گفت ضعيفي خيلي صداي با نشد موفق وقتي اما بيابد، مناسبي كلمه كرد سعي رها

 .بپذيرم را شما پيشنهاد توانم نمي من -

 روبروي و شد بلند رها. برخاست جا از دنبالش به هم فاركر آقاي و پريد جا از فاركر خانم جمله اين با
 :گفت و ايستاد آنها

 .نكرده پذيرايي شما از ريتا هنوز. باشيد داشته تشريف كنم مي خواهش -

 :گفت و داد تكان را سرش فاركر خانم

 . است كافي ديگر.  شديم پذيرايي.  متشكرم نه

 آشفته را رها و شد سالن وارد فنجانها آوري جمع براي ريتا.  شدند خارج تاالر از حرف اين گفتن با و
 : گفت و نشست كنارش در.  ديد

 . داريد انتخاب حق شما نباشيد ناراحت عزيزم

 آهي و»  بود زنده مادرم كاش اي« :  افتاد بود شده تكرار شهرزاد دفتر در بارها كه اي جمله ياد به رها
 . برخاست اش سينه از عميق

*** 

 كه رسيد گوشش به ريتا صداي و شد باز در كه ميخورد صبحانه و بود نشسته غذاخوري سالن در رها
 : ميگفت

 . دهم اطالع خانم به را ورودتان بدهيد اجازه!  آقا

 روبرويش پريده رنگ و نگران هاتسگار.  نگريست در به و كرد دور دهانش از كمي را فنجان رها
 : گفت آرام رها.  ايستاد
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 آموخته چه معلمتان از شما پس ؟ است نزاكت از دور شدن وارد اجازه بي كه نميكنيد فكر!  فاركر آقاي
 ؟ ايد

 اش شكسته غرور از بايد.  ميزد حرف بايد ولي ، كند آغاز را سخنش چگونه نميدانست هاتسگار
 : گفت و داد قرار صندلي ترين نزديك روي را دستش و آمد رها سمت به خاطر همين به ، ميگفت

 ؟ دارم ايرادي چه من مگر ؟ زديد من سينه به رد دست چرا كه بگوييد من به ميخواهد دلم!  كياني خانم
 ؟ ميكنيد طردم چنين شما كه دارم ايرادي چه ؟ چيزم بي ؟ سوادم بي ؟ هستم تحمل قابل غير خيلي

 : گفت هميشگي آرامش با رها

 لجبازي و يكدنده مرد با صبحانه ميز سر ندارم ميل و ميخورم صبحانه دارم كه مبينيد!  فاركر آقاي
 . شوم همصحبت

 : زد فرياد تقريبا بلند صداي با ، ميلرزيد عصبانيت فرط از صدايش كه هاتسگار

 ؟ كرديد تحقيرم ام خانواده مقابل در علتي چه به بدانم كه است من حق اين اما

 : گفت و كوبيد نعلبكي روي را فنجانش و شد بلند جا از برافروخته و عصباني رها

 خانمها با بايد چگونه گرفتند ياد كه موقع هر.  كن راهنمايي بيرون به را گستاخ محترم آقاي اين ريتا
 . ميكنم صحبت ايشان با كرد صحبت

 عقب را صندلي ، شد مايوس يافتنش از زمانيكه و ميگشت چيزي دنبال به اتاق وسط سردرگم هاتسگار
 : گفت و داد قرار هايش شقيقه روي را دستهايش و نشست آن روي و كشيد

.  ايد كشيده جنون مرز به مرا شما.  بدهيد حق من به اما ، كردم رفتار ادبانه بي ببخشيد.  خوب خيلي
 . داشت نخواهيد رفتاري چنين من با ، دارم را شما خوشبختي آرزوي حد چه تا بدانيد اگر
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 شكست را سكوت هاتسگار.  كند ترك را اتاق كه كرد اشاره ريتا به و نشست صندلي روي ديگر بار رها
 : گفت و

 طاقتي كم آدم من.  ميريزم پايت به ميخواهي چه هر من.  كني ازدواج من با ميكنم التماس تو به رها
 ميكنم خواهش.  هستي زندگي در من عشق آخرين و اولين تو.  ميكند نابودم عشق در شكست و هستم
 . بخندم زندگي به بگذار.  كنم باور را زندگي و عشق بگذار.  مران قلبت خانه از مرا

 : گفت و گشود سخن به لب ناچار به رها ، دوخت ديده رها به مايوسانه او وقتي

 شما كردم عرض هم مادرتان به من.  ايد بوده من براي خوبي دوست كودكي دوران از شما فاركر آقاي
 نميخورم شما همسري درد به من اما ، دارد را شما همسري آرزوي دختري هر و هستيد نمونه پسر يك

 ... من ،

 . كرد قطع را رها سخن و نياورد طاقت هاتسگار

 ؟ داريد دوست را ديگر كسي.  بگوييد را حقيقت ؟ شويد من همسر نميخواهيد چرا

 مردي دلباخته او بله ؟ بگويد را حقيقت او به ميتوانست آيا.  افتاد رها اندام بر لرزه سخن اين شنيدن با
 غرور بايد هاتسگار مانند هم رها اكنون و بود داده ترجيح او به را ديگري دختر كه مردي.  بود دار زن

 را حقيقت هم او شايد.  سوخت هاتسگار حال به دلش اي لحظه براي.  ميكرد جمع را اش شده خرد
 را ديگري شخص نميخواست دلش.  ميشد متحمل را سختي شكست رها از جدايي صورت در و ميگفت

 ايران در كه آورد ياد به.  دهد جاي را نفر يك ميتوانست فقط قلبش در اما ، كند دچار خود سرنوشت به
 خدا از و بود پشيمان و نادم بود رنجانده خود گانه بچه حركات و غرور با را هاتسگار اينكه از حد چه تا

 را خود بايد او ؟ ميشكست رحمي بي با را جوان اين غرور ديگر بار چرا پس ، كرد بخشش و عفو طلب
 دست از را اش هستي همه او.  بود كرده فراموش را خود پيش مدتها از كه هرچند ، ميكرد فراموش

 را محبوبش مرد جاي مردي هيچ گاه هيچ ميدانست.  را عشقش تنها و برادر ، مادر ، پدر.  بود داده
 اما ، بوييد نخواهد عشق با را گلي هيچ و زد نخواهد لبخند آفتابي هيچ روي به او و گرفت نخواهد
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 ميتوانست ؟ ميبرد پناه شب و تاريكي به بايد هم هاتسگار چرا.  كند خوشبخت را ديگران ميتوانست
 . بخنداند را ديگران ولي ، نخندد ميتوانست.  كند ديگران خوشبختي وقف را خود

.  بنشاني ديگران لبهاي بر را لبخند كن سعي هميشه« :  افتاد فرزام صميمانه پندهاي ياد به ديگر بار
 را رنج و درد با توام دنياي.  ميكني باور را زندگي ديدي محتاجي يا محروم لب بر را لبخند اولين وقتي

 و ريا و دروغ آن در كه دنيايي.  ميكند سيرابت عشق از كه دنيايي.  كرد عوض ديگري دنياي با ميتوان
 اگر كه كني ترميم را شكسته دلهاي و كني ديگران وقف را خودت كن سعي پس.  نيست كاري فريب
 و ميكشد نفس فقط كه نيستي بيش اي مرده اينصورت غير در ، بود خواهي واقعي خوشبخت كني چنين
 را دلي بتواني اگر باش مطمئن.  نميشود تر ديگران بخاطر چشمانش و ندارد احساس اما ، ميرود راه

 ».  ببيني چشم به را واقعي زندگي ميتواني ، آوري بدست

 در انگار و بودند نمناك چشمهايش آورد زبان به را سخنان اين فرزام وقتي كه داشت ياد به خوب او
 در را سرش چنان هم هاتسگار.  بازگشت خود واقعي دنياي به ديگر بار رها.  ميكرد سير ديگري دنياي
 : گفت و كرد باز هم از را خود خشكيده لبهاي رها.  بود برده فرو دستهايش ميان

 ابتدا كه بده اجازه من به.  باشم داشته دوست را تو نخواه من از اما ، ميكنم ازدواج تو با من هاتسگار
 هستم اختيارت در من خوب ، است من به رسيدن هدفت اگر.  را تو توانستم اگر بعد كنم باور را خودم

 در كه نگفتم تو به اول از چرا كه كني گاليه تو كه نرسد روزي اميدوارم و آمد خواهم در همسريت به و
 . ندارم احساسي وجودم

 شنيده از كه زماني اما ، نميگنجيد باورش در رها سخنان.  نگريست رها به متعجب اي لحظه هاتسگار
 لرزاني صداي يا و افتاد زمين به محكم صندليش كه طوري ، پريد جا از ، كرد حاصل اطمينان هايش
 : گفت
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 خودت كه اي اندازه به ميكنم خوشبخت را تو ؟ كردي قبول همسرت بعنوان مرا تو ؟ ميشنوم درست
 واقعا من.  دارد نهفته خود در را عشق از دنيايي چشمهايت و محبتي و عاطفه سراسر تو.  نكني باور هم

 . ممنونم ، متشكرم تو از آه.  ام شده پيروز رقبايم با رقابت در كه خوشبختم

 : گفت ميرسيد گوش به فاصله فرسنگها از انگار كه صدايي با و بود انداخته زير را سرش رها

 . باشم تنها خودم با ميخواهم!  هاتسگار برو

 را خود و شد وارد اشكبار چشمهايي با ريتا بالفاصله.  كرد ترك را سالن عجله با و زد لبخند هاتسگار
 . فشرد دست در را دستهايش و انداخت رها مقابل زمين روي

 پس ، نداريد دوست را او شما.  است مشكل برايم باورش اما.  شنيدم در پشت از را حرفهايت عزيزم
 با چيزها اين.  نكنيد بدبخت را خودتان دخترم ؟ باشيد داشته گذشت همه اين شد باعث عاملي چه

 . آيد نمي در جور فداكاري و گذشت

 آغوش در مادرش مانند را ريتا ميخواست دلش.  داد سر گريه و انداخت او آغوش در را خود رها
 صداي با و گريست ميخواست دلش تا رها.  ميكرد را كار همين بود زنده اكنون او اگر شايد.  بگيرد
 : گفت لرزاني

 . شد نخواهم خوشبخت هاتسگار كنار در گاه هيچ من!  ريتا

 كه نيستيد دختري ، دارم شما از كه شناختي با.  كنيد فدا را زندگيتان نبايد شما!  من فداكار دختر
 نبايد ، ايد نشده مند عالقه كسي به تا شما.  ميترسم همين از من و كنيد عوض را نظرتان و عقيده بزودي
 . كنيد ازدواج

 : بگويد توانست فقط رها

 . بخندان را لبها اند گفته من به.  كنم تحمل را كسي شدن خرد نميتوانم.  ندارم اي چاره من
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 . گرفت او از را مجال گريه و

 ؟ نداري خوشي حال ؟ فرزام شده چي

 . كردم بيدارتان خواب از كه مادر ببخشيد

 : گفت و آورد لب بر كمرنگي لبخند روشن آقاي

 . گريزان خواب از هم ها شب و شده فراري دانشگاه از كه ها صبح.  سرش به زده حسابي من پسر

 : گفت و برخاست تخت روي از فرزام

 . دزديدم چشمهايتان از را خواب اينكه از ام شرمنده.  ديدم بدي واقعا خواب ببيخشيد

 : گفت روشن خانم

 حرف خواب در خودت با و شدي كابوس دچار كودكي در هم يكبار تو.  بوده بدي خيلي خواب حتما
 ؟ چطور امشب.  داشتي تب حسابي شب آن.  ميزدي

 : گفت و نگريست روشن آقاي به وحشت با و داد قرار پسرش پيشاني روي را دستش و

 . ميسوزد تب از سهراب ، آه

 : گفت و كشيد عقب كمي را سرش فرزام

 ؟ شد شروع شما بازي دكتر دوباره.  برداريد دست!  مامان

 : گفت عصبانيت با و بود جدي بسيار روشن خانم چهره اما

 . بريم بيمارستان به سريع بايد.  داري تب تو پسر

 : گفت و زد اي قهقه فرزام
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 مثل اي گنده مرد تب كمي با.  همين ، داغم كمي فقط من.  نميره دستت از كوچكت پسر.  نترس مامان
 . نميميرد من

 به ميخواست فرزام.  نشست تخت كنار هم روشن آقاي.  دويد آشپزخانه سوي به دستپاچه روشن خانم
 پر را عروسيش گل و ميريخت اشك اما ، داشت تن بر عروسي لباس رها.  بينديشد بود ديده كه خابي
 بي ؟ بريزد اشك اش عروسي شب در بايد رها چرا.  نميدانست را آشفته خواب اين علت.  ميكرد پر

 نداشت را حق اين او.  ميشد بيزار خودش از كم كم فرزام.  بود آمده پيش اش زندگي در مشكلي گمان
.  برنجاند مرگ حد سر تا را او اش عقلي كم و بيتوجهي با هم بعد و كند نفوذ ساده دختر يك دل در كه
 است زده پيوند اشك با را زندگيش عشق تنها چشمهاي ميدانست اينكه از.  است مقصر كه ميدانست او

 كه خواست فرزام از و شد اتاق وارد دستمال چند و آب از پر ظرفي با روشن خانم.  نميبخشيد را خود
 : گفت و خنديد فرزام ، بخوابد رختخوابش در

 . خوبم كامال من ، برداريد دست مادر

 . كرد اوامرش انجام به وادار را او هم در ابروهاي با روشن خانم اما

.  ميكرد احساس پيشانيش روي را دستمالي سرماي فقط و گذاشت هم بر را چشمهايش آرام فرزام
 : گفت و كرد شوهرش به رو.  است رفته خواب به پسرش اينكه گمان به روشن خانم

 ، كند ديوانه حد اين تا را او بتواند دختري روزي نمكردم باور من.  شده آب شمع مثل فرزام!  سهراب
 الدن ، رها شده ذكرش و فكر تمام.  شده احساسي رفتارهايش تمام بلكه نيست من منطقي پسر ديگر او
 به را آنها و مهيار و الدن سراغ ميرود هم ديگر مواقع در و هيچ كه انديشد مي رها به كه زماني مهيار و

 پير يك به هم پيش سال چند هست يادت.  آمده سرش بر چه نيست معلوم پسر اين.  ميبرد گردش
 من.  برنداشت دست اند رسيده سامان و سر به آنها كه نشد مطمئن تا و بود شده عالقمند اش نوه و زن

.  گذاشت تنها را او و رفت كه هم دختر اين.  بيفتد خودش آينده و زندگي فكر به دارد قصد كي نميدانم
 اين اما ، داشتيم هم نوه ديگر سال تا حتما ؟ بوديم خوشبخت چقدر بود او اگر ميداني.  ميماند كاش اي
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 چه تا كه شد ثابت يكي من به كردن تب اين با چون ، ببريم گور به را آرزويش بايد است معلوم كه طور
 ! واهللا نميدانم... !  حد

 : گفت و خاراند را اش پيشاني روشن آقاي

 آن.  بنشيند دلش به آنها از يكي مهر شايد.  برود دختر چند خواستگاري به كه كنيم مجبور را او بايد
 . است فايده بي او به كردن فكر و رفت كه دختر

 در كه خوشي روزهاي به و انديشيد مي رها به زيرا ، نشنيد را مادرش و پدر هاي گفته بقيه ديگر فرزام
 . آمد مي سراغشان به آينده

.  بود رفته خواب به سرش باالي روشن خانم.  ميكرد درد بدنش ، شد بيدار خواب از زمانيكه صبح فردا
 مرد يك اما ، اند شده پوك بدنش استخوانهاي ميكرد احساس.  برخاست تخت روي از بزحمت فرزام
 : گفت و پريد خواب از تخت صداي با روشن خانم.  آمد پايين تخت از فكر اين با.  باشد مقاوم بايد

 . نيست خوب اصال حالت.  كني استراحت امروز بايد تو!  فرزام

 : گفت و خنديد فرزام

 . دارم هم زيادي كار و حالم سر و سالم كامال من.  ميزنيد زيادي نمك چيزي هر به هميشه شما!  مادر

 داخل اشياء چشمهايش و ميكرد ضعف احساس.  برداشت كمد داخل از را لباسهايش حرف اين گفتن با
 روشن خانم.  بود نداده نشان ناتواني خود از وقت هيچ او اما ، نميدادند تشخيص خوب را خواب اتاق
.  كرد ترك را اتاق ناراحتي با و كرد سكوت ، ديد را فرزام قاطعيت وقتي اما ، كند مخالفت داشت قصد
 بلكه ، نداشت زيبايي برايش ديگر باغ اين.  شد خيره باغ به و رفت بسته پنجره پشت ديگر بار فرزام
 حتي و بود باخته دل سابق از بيشتر باغ به ديگر اكنون.  ميكرد مرور آنجا در را خاطراتش بهترين فقط
 . ميكرد تنفس را پاكش هواي بيشتري لذت با
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 خانواده كنار روحي بي لبخند با فرزام.  بود چيده را صبحانه ميز روشن خانم ، شد خارج اتاق از كه زماني
 روشن آقاي.  بود فرما حكم تلخي سكوت آنها بين.  شد خوردن مشغول و گرفت قرار ميز پشت اش

 : گفت و شكست را سكوت

 . منتظرم من كن عجله بيايي من با ميخواهي اگر!  فرزام

.  شد خارج خانه از و نهاد مادرش هاي گونه بر گرم اي بوسه و نوشيد را ليوانش جرعه آخرين فرزام
 نياز پسرش به چقدر.  دوخت چشم شد بسته سرش پشت آرام او رفتن از بعد كه دري به روشن خانم

 كه ميكرد اصرار مرتب روشن آقاي ، او عكس بر.  بود بيزار زياد فرزند داشتن از هميشه او.  داشت
 از.  كند تربيت را بچه يك از بيش نيست قادر بود گفته سماجت با روشن خانم و نيست كافي بچه يك
 . بود بيزار گذشته به فكر

 تا آورد مي فرزام براي برادر يا خواهر يك و ميپذيرفت را همسرش سخنان بايد شايد ميكرد فكر
 گونه وداع موقع كسي چه.  دهد دست از را پسرش تنها اگر«  ، انديشيد خود با.  نباشد تنها اينقدر
 » ؟ ميكند شاد را غمگينش دل گفتن مادر با و.  ميبوسد را هايش

 در را ماتم بايد.  كرد پاك را خيسش هاي گونه و برداشت ميز روي از كوچك دستمالي روشن خانم
 و ايستاد مي پايش روي راسخ عزمي با بايد او.  شود ايجاد فرزام بهبودي به اميدي تا ميبرد بين از خانه
 . ميداد نجات ، بود شده سرگردان آن در كه برهوتي از را پسرش يگانه

 دوستش با ظهر حوالي در دانشگاه كتابخانه در امروز.  كرد خداحافظي پدر از دانشگاه در جلوي فرزام
 مثل آنجا.  شد كتابخانه راهي بالفاصله كالسها اتمام از بعد.  بود مانده خيلي ظهر تا اما ، داشت قرار

 يكي پشت.  بودند خود نظر مورد كتابهاي دنبال به مختلف هاي قفسه در دانشجويان و بود شلوغ هميشه
 به ربع يك ساعت.  دوخت چشم كتابخانه بيرون فضاي به پنجره پشت از و نشست بزرگ ميزهاي از

 از لبخندي با.  بردارد ساعت روي از را چشمهايش او كه شد باعث كتابخانه به دوستش ورود.  بود يك
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 چشمهاي به بود نشسته فرزام روبروي كه جواني تقريبا پسر.  داد دست او با و شد بلند صندلي روي
 : گفت و نگريست فرزام خسته

 . گذاشتم منتظرت كه ميبخشي

 ؟ بگذرم دقيقه چند از كه ندارم گذشت قدر اين من يعني.  ندارد اشكالي

 : گفت و خنديد جوان پسر

 . بودي من دوست بهترين و ترين گذشت با هميشه تو

 : گفت و انداخت او خسته چهره به نگاهي فرزام

 از زندگي مشكالت خاطر به نبايد كه تو ؟ ميشد چه ، ميكردي اصالح را صورتت اگر!  سپهر آقا خب
 . اند شده نامرتب چه ريشت و مو كن نگاه.  شوي غافل هم خودت

 اي خنده با.  بودند آمده در كامال ريشهايش ته.  ميگفت درست فرزام.  كشيد صورتش به دستي سپهر
 : گفت آميز تمسخر

 شركت ما عروسي در خودت تو فرزام.  ندارم هم را موهايم كردن شانه حوصله اصال كه ميكني باور
 روز «آ من ؟ گفت را بله شوقي چه با نوا و نشستيم عقد سفره پاي شوقي چه با هست يادت.  كردي
 و باشد داشته دوستم كه همسري جز ميخواستم چه زندگي از.  ميدانستم دنيا مرد خوشبخترين را خودم
 ميگويد و است كرده لج مشترك زندگي سال چهار از بعد ؟ كرد چه من با نوا اما ، بسوزاند دل برايم
 به را آرزوهايت و اميدها تمام ميشدي حاضر ؟ ميكردي چه بودي من جاي اگر تو.  بدهي طالقم بايد

 به ها صبح.  مندم عالقه زندگيم وبه دارم دوست را نوا من كن باور فرزام ؟ بسپاري فراموشي دست
 كه نميگويم البته.  درآورم را زندگيم خرج تا ميكردم كار سگ بوق تا ظهرها از بعد و آمدم مي دانشگاه

 هم و خواند درس هم من پاي به پا هم او بلكه ، نداشته نقشي حسابي و درست زندگي يك ايجاد در نوا
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 ، نمانده درسهايمان پايان به ترم يك از بيشتر و ميرسيم يمان آرزوها همه به داريم حاال اما ، كرد كار
 ؟ است انصاف اين بگو تو آخر.  ميخواهم طالق من ميگويد و است زده چيز همه به پا پشت

 هم به نوا و سپهر عالقه و عشق ميزان از.  رفت فرو فكر به و كرد اش چانه گاه تكيه را دستهايش فرزام
 چرا اما ، ميكند حسادت اشان سعادتمندانه زندگي به كه بود گفته صراحت با مرتبه چندين و بود خبر با

 : داد ادامه ديد را او سكوت وقتي سپهر ؟ شد چنين بيكباره

 . ام شده عاجز كه من.  بپذيرد تو حرف شايد.  كن صحبت او با تو!  فرزام

 : گفت و زد حالتش خوش موهاي به چنگي فرزام

 . ام نديده را نوا كه است مدتي راستي

 : گفت و زد تلخي لبخند سپهر

 . آيد نمي بيرون آنجا از دادگاه روز تا فرستاده پيغام و مادرش و پدر خانه نشسته بست

 بست كند ازدواج تو با ميخواست وقتي كه هست يادم.  است نوبر هم تو دنده يك زن اين!  بابا اي
 . آيم نمي بيرون خانه از ننشينم عقد سفره سر سپهر با كه زماني تا من گفت و نشست

 . شد محو لبهايش روي از خنده بالفاصله اما ، شدند زنده بيكباره خاطراتش و زد لبخند اختيار بي سپهر

 . نبود لجباز و دنده يك اينقدر كاش اي

 : گفت و داد تكان را سرش تاسف با فرزام

 خيلي تو براي بچه مساله مگر.  ميگذارد خشخاش به مته خودي بي هم نوا.  بوديد خوشبختي زوج شما
 ؟ است حياتي

 : گفت عصبانيت با سپهر
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 من براي سالمتيش و نوا.  نميدهم اهميت بچه داشتن به اصال من ميشناسي خوب خيلي مرا كه تو.  بابا نه
 . است مهمتر

 باال را دستش سپهر.  مينگريستند آنها به دانشجويان همه.  نگريست اطراف به و گزيد را لبش فرزام
 و گذاشت او دست روي را دستش فرزام.  خواست عذر بلندش صداي خاطر به آنها از عمل اين با و برد

 : گفت

 نميخواهد دلم.  برسي خودت به كمي و كني اصالح را صورتت و خانه بروي بايد االن تو!  سپهر ببين
 مرا روي كه مطمئنم و آنها خانه ميروم هم من.  بخورد ذوقش توي ميشود رويرو تو با نوا كه زماني
 يك هم تو.  ميگذاشتيم قرار هميشه كه رستوراني ميرويم هم با.  آيد مي دنبالم و اندازد نمي زمين
 . نميشود حل شما مشكل بازي باشك قايم با.  باش آنجا ديگر ساعت

 : گفت و برخاست جا از خوشحالي با سپهر

 خودت با را او حتما.  توست به اميدم تمام!  جان فرزام.  ميشود باز تو دست به ما زندگي گره ميدانستم
 خانه به ديگر بار يك دارد امكان يعني.  شده تنگ هايش خنده و صدا براي دلم چقدر نميداني.  بياور

 ؟ برگردد

 : گفت و زد دوستش شانه به را دستش و برخاست جا از فرزام

 خانه به را او كه باش مطمئن كني درست را وضعت و سر و نگيري خودت به را مضحك قيافه اين تو اگر
 . ميگردانم باز

 فرزام.  برگزيدند را اي جداگانه مير كدام هر دانشگاه در بيرون و رفتند پايين كتابخانه هاي پله از هم با
 خيابان پيچ در.  برود خود كوچك پرنده دو سراغ به داشت قصد.  گرفت پيش در را دانشگاه خيابان راه

 پيچ در او شدن ظاهر با.  مينگريستند سو آن به ديدارش انتظار در كه افتاد زيبا كودك دو به نگاهش



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  306 

 آغوش در را او و نشست فرزام.  دويد سويش به كوچك مهيار و آوردند لب بر لبخند دو هر خيابان
 : گفت و فشرد خود به و كشيد

 . نكردي سالم فرزام عمو به!  كوچولو مهيار خوب

 : گفت گانه بچه لحني با مهيار

 . عمويي سالم

 لبخندي و برخاست جاي از او شدن نزديك با هم الدن.  رفت الدن سمت به و بوسيد را او صورت فرزام
 : گفت و داد تحويل او به نمكين

 . فرزام عمو سالم

 : گفت و كشيد او سر بر نوازش دست فرزام

 روده كنيد باور.  بخوريم ناهار برويم كه هستيد حاضر خوب.  خانم خوشكل ماهت روي به سالم
 . ندارم طاقت ديگه.  ميخوره رو بزرگه روده داره كوچيكه

 : گفت و گرفت را فرزام دست الدن

 . بريم ، عمو باشد

 . نگريست فرزام صورت به و ايستاد اي لحظه براي اما

 ؟ هستيد مريض!  داريد تب شما فرزام عمو

 : گفت و فشرد دستش در را الدن دست و نشست فرزام

 . ام كرده داغ اينقدر همين خاطر به ، ام ايستاده آفتاب توي زياد فقط ، زرنگ كوچولوي نه

 : گفت سماجت با الدن
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 ؟ درسته ميسوزه انگار ؟ شده عوض چشمهاتون رنگ چرا پس!  عمو آخه

 : گفت و بوسيد را سرش و گرفت آغوش در را او فرزام

 . دارم مهربان مادر دو كه بودم كرده فراموش من

 به آرام قدمهاي با هم مهيار و الدن.  رفت رستوران سمت به و برخاست جاي از حرف اين گفتن با و
 . شدند روان دنبالش

.  خريد برايشان نو لباس دست چند مسير طول در.  برد شان خانه به را آنها فرزام ، غذا اتمام از بعد
 : گفت اصرار با.  بود انداخته گل هايش گونه هميشه مثل الدن

 به كسي وگرنه نپوشيم را آنها كه گفت عمويم.  داريم خريديد برايمان كه را لباسهايي هنوز كه ما عمو
 . نميكند كمك ما

.  كرد پذيرايي آنها از خوشرويي با روشن خانم و رسيدند خانه به سه هر بعد ساعتي.  زد لبخند فرزام
 و بشويد تميز و ببرد حمام به را آنها كه خواست او از و آورد گير آشپزخانه در را روشن خانم فرزام

 از و بوسيد را الدن و مهيار سفارشات اين از بعد.  بپوشاند آنها به ، بود خريده برايشان كه را لباسهايي
 . شد خارج خانه

 برخاست جا از آنها مشاهده با سپهر و رفتند باال رستوران هاي پله از نوا همراه كه بود سه ساعت حدود
 برود همراهش تا خواست او از نگاهش با فرزام.  برداشت عقب به قدمي نوا اما ، آورد لب بر لبخندي و
 : گفت و داد سر بلندي خنده فرزام ، نشستند ميز پشت هم روبروي زمانيكه. 

 . كني زيلي و زخم را صورتت طوري اين نگفتم اما ، برسي خودت به گفتم!  سپهر آقا

 : داد ادامه او و.  نگريست فرزام به تعجب با نوا. انداخت نوا به نظري و
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 وضع صبح امروز اگر.  است عاجز هم رفتن راه از شما بدون متاسفانه شما همسر اين!  خانم نوا بله
 ! عالقه و عشق همه اين به احسنت واقعا.  ميكرديد فرار ميديديد را او آشفته

 : گفت و گشود سخن به لب بود كرده سكوت لحظه آن تا كه نوا

 شما ناخوشي و خوشي در.  آگاهيد او و من زندگي جزئيات به سپهر و من از بيشتر شما!  فرزام آقا
 خانواده ديديد زمانيكه و كرديد خواستگاري من از سپهر جانب از شما اول روز حتي.  ايد بوده ما دوست

 ياد به را شما خوبيهاي همه من.  كرديد صحبت آنها با و گذاشتيد پيش پا شما باز ، ميكنند مخالفت ام
 فرزندي سپهر براي نميتوانم اما ، مديونم شما به را ام گذشته چهارسال خوشبختي از نيمي ميدانم و دارم

 و كند ازدواج ميتواند سپهر اما ، رفت خواهم بين از خودم ، سماجت صورت در معتقدند دكترها.  بياورم
 من نثار را خوشبختي مهربانيش با سال چهار همين.  نميشوم او خوشبختي مانع من.  شود فرزند صاحب
 . نيستم زندگي ادامه به قادر ديگر اما ، ممنونم دنيا يك او از ، كرده

 : گفت و كرد قطع را سخنش عصبانيت با سپهر

 تو ؟ خواستم بچه تو از كي من.  ندارم ترحم و خودگذشتگي از به نيازي من!  مهربان و فداكار خانم
 تو نداشتن با باز بگيرد مرا اطراف هم بچه ده اگر باش مطمئن و هستي زندگي معناي من براي خودت
 دارد تو خياليهاي كج و فكريها كج اين اما ، بوديم سعادتمند هم با ما.  ديد نخواهم را خوشبختي روي
 . نكن بچگي ميكنم خواهش.  ميلرزاند را زندگيمان مستحكم هاي پايه

 : گفت و كرد اخم نوا

 . بيايم كوتاه كه ندارد هم امكان و نميكنم بچگي من ، نه

 : گفت و شد بلند صندلي روي از فرزام

 و آيم مي من بعد.  كنيد پاره و تكه را يكديگر ميخواهد دلتان تا.  هستم مزاحم من اينكه مثل.  ببخشيد
 . ميكنم جمع را هايتان ريزه
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 : گفتند همزمان سپهر و نوا

 . بفرمائيد شما ببخشيد

 : گفت و نشست صندلي روي ديگر بار و زد لبخندي فرزام

 دو هر كه برسيد منطقي و حسابي و درست نتيجه يك به بايد.  نميشود درست شما كار جنجال و جار با
 بفرمائيد شما!  خانم نوا ابتدا ، هستند مقدم خانمها هميشه چون خوب.  شوند خارج صحنه از راضي طرف

 ؟ برگرديد اتان خانه به ديگر بار هستيد حاضر شرايطي چه با كه

 دور آنجا از و بگذارد ميز روي را آنها ، بود آورده را ها بستني كه گارسوني تا كرد تعلل جواب در نوا
 : داد جواب نوا ، رفت گارسون زمانيكه.  شود

 اين در من و او سعادت اما ، ميدانيد شما هم و خودش هم را اين.  دارم دوست را سگهر من!  فرزام آقا
 در كه اي بيهوده سالهاي خاطر به ديگر او هم.  است ممكن راه بهترين اين.  شويم جدا هم از كه است
 بچه كاش اي«  جمله تا نرفتم زودتر اينكه از گاه هيچ من نه و نميخورد افسوس كرده سپري من كنار
 اي بردن بين از براي راه يك ما فقط.  نميخوردم افسوس ، نميشنيدم سپهر دهان از را»  داشتم اي

 . است طالق هم آن و داريم آينده كاشهاي

 : گفت نارضايتي با سپهر

 از من كاشهاي اي كه ميداني خوب خودت تو ؟ آوري مي زبان بر را كلمه اين راحت اينقدر تو چرا!  نوا
 . ميشود آغاز بدهم دست از را تو كه زماني

 : پرسيد نوا از و كرد سپهر به آلودي اخم نگاه فرزام

 ؟ ندارد وجود حلي راه هيچ شما نظر به خوب

 : گفت و داد تكان منفي معني به را سرش نوا
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 بعهده خودم هم را ديگرش مسئوليتهاي ، شوم مادر بدهد اجازه من به سپهر.  هست هم ديگري حل راه
 . ميگيرم

 : گفت و كرد او به غضبناكي نگاه سپهر

 چنين تو به باشم داشته فاصله مرگ با اي لحظه اگر حتي من.  اي شده ديوانه تو نوا!  مزخرفاتي چه
 . داد نخواهم اي اجازه

 : گفت و كرد اخم هم نوا

 . ندارد وجود سومي حل راه پس

 : گفت و انداخت نظري سپهر به و خاراند را چپش چشم زير فرزام

 ؟ چيست تو نظر خوب

 : گفت و گذاشت ميز روي را دستهايش سپهر

 طالقش زماني هيچ قسم بخدا ، ميگويم خودش روي در رو هم االن ، نميگويم دروغ تو به كه من!  فرزام
 . كنم زندگي تنها عمر آخر تا شوم مجبور اگر حتي ، داد نخواهم

 : گفت و داد تكان تاسف روي از را سرش فرزام

 وجود حل راه همه اين ؟ ايد كرده زندگي هم با سال همه اين كوچكتان مغزهاي اين با چطور دوتا شما
 اي مسخره عالقه نوع چه ديگر اين نميدانم من ؟ ايد افتاده هم جان به ها بچه مثل تا دو شما باز ، دارد
 . داريد هم به شما كه است

 : گفت و دوخت چشم فرزام متبسم لبهاي به سپهر

 ؟ حلي راه چه
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 : گفت و نگذاشت منتظر چندان را آنها هم فرزام.  بودند او حل راه شنيدن منتظر دو هر

 را دنيا اين هم و نخوريد افسوس كدامتان هيچ آينده در كه دارم اي عادالنه خيلي پيشنهاد من!  ببينيد
 راههاي از ميكنم فكر من حال هر به.  هست نياز شما قاطع تصميم به فقط.  را آخرت هم و باشيد داشته

 از تر خوشبخت ميتوانيد خودتان هم شما.  طالق از هم و تنهايي از هم.  است بهتر خيلي شما پيشنهادي
 ... هم و شويد سابق

 : گفت نگراني با سپهر

 ؟ ميكني اضافه چيني مقدمه قدر اين چرا.  بزن را حرفت

 : گفت و داد تكيه صندلي پشتي به فرزام

 آنجا.  بياييد ما خانه به من همراه دو هر بايد شما.  باش داشته صبر كمي.  هستي عجول هميشه تو سپهر
 . گفت خواهم شما به را پيشنهادم من

 : گفت و داد نشان را دلخوريش ، چهره حالت با سپهر

 . بزن را حرفت زودتر ميكنم خواهش.  فرزام نكن اذيت

 : داد جواب خنده با و برخاست جاي از فرزام

 . دانيد خود ديگر آييد نمي هم اگر و بيائيد همراهم ميخواهيد اگر حاال.  زدم را حرفم من

 : گفت و زد ميز روي را دستش ناراحتي با سپهر اما ، برخاست جا از آرام نوا

 . ميبرد لذت بچرخاند انگشتانش روي را آدم اينكه از هميشه!  فرزام اين دست از

 در ساكت همه و نشد بدل و رد بينشان حرفي هيچ مسير طول در.  شدند خارج رستوران از هم با سه هر
 . شدند غرق خود روياهاي



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  312 

 موجبات سپهر و نوا وجود ميدانست.  شد خوشنود بسيار گشود آنها روي به را در زمانيكه روشن خانم
 و الدن.  كرد تعارف خانه داخل به را آنها باز روي با علت همين به ، كرد خواهد فراهم را فرزام شادي
 بمحض.  ميكردند بازي فرزام كودكي دوران بازيها اسباب با و بودند نشسته ميز پشت دو هر مهيار
 : گفت و كرد زيبايي خنده مهيار.  رفت آنها سمت به فرزام ، ورود

 . كرديم بازي چقدر نميدوني!  عمويي سالم

 خجالت بود كرده بازي عروسك اينكه از حسابي انگار.  انداخت زير را سرش و كرد سالم هم الدن
 : گفت و كشيد او نرم موهاي به دستي فرزام.  ميكشيد

 . داري نرمي و زيبا موهاي چه به به

 : گفت خجالت با الدن

 . زد سر گل و كرد شانه را موهايم سودابه خاله

 : گفت و كرد اشاره بودند ايستاده هنوز كه دوستانش سوي به فرزام

 ؟ هستيد تعارف منتظر ؟ نميشينيد چرا

 ؟ بوديم بيخبر آن از ما كه داشتي برادر تو كي از:  پرسيد و نشست كاناپه روي سپهر

 دست در را بازيها اسباب از يكي و نشست مهيار كنار در آن روي و كشيد كنار را صندليها از يكي فرزام
 : گفت و گرفت

 . ميزنند صدا عمو مرا لطف روي از كه هستند كوچكم دوستان كوچولوها اين

 : آورد لب بر آميزي محبت لبخند نوا

 ؟ نكرديد آشنا نازنينتان و زيبا دوستان با را ما زودتر چرا جان فرزام!  زيبايي هاي بچه چه
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 : گفت و كرد مهمانان به رو و شد خارج آشپزخانه از ميوه سبدي با روشن خانم لحظه اين در

 . ايد نشسته معذب خيلي.  باشيد راحت ها بچه

 علت همين به و نداشت خبر هيچ ، بود آمده بوجود جوان زوج اين ميان كه كدورتي از روشن خانم
 گفت و دوخت چشم فرزام به ، بود داده كف از طاقت كه سپهر.  دريابد را آنها سكوت علت نميتوانست

: 

 ؟ كني شروع نميخواهي خوب

 : گفت و برخيزد صندلي روي از كه كرد كمك كوچولو مهيار به و برخاست صندلي روي از فرزام

 من اتاق به را خوشكل كوچولوي دو اين كنيد لطف مادر.  باش داشته صبر كمي داري عجله چقدر بابا
 . ببريد

 و نوا روي به رو و مبل روي هم فرزام.  برد فرزام اتاق به خود با و گرفت را الدن و مهيار روشن خانم
 : گفت كوتاهي مكث با همراه و زد گره بهم را دستهايش ، شد خم كمي ، نشست سپهر

.  بياوريد خود خانه به فرزند عنوان به را كودكي شما كه است اين حل راه بهترين ميكنم فكر من.  ببينيد
 هم و ميرسد ، دارد آرزو كه كودكي به نوا هم يعني ميشود اجابت شما دوي هر خواسته صورت اين در
 . داشت نخواهي رو پيش مشكلي ديگر تو

 : گفت لبخند با و پذيرفت بالفاصله سپهر

 . ميشويم هم ناز و خوشكل كودكي صاحب ما.  نميشود بهتر اين از

 : گفت دلي دو و شك با نوا

 ؟ كند بزرگ را ديگري بچه است حاضر سپهر واقعا اما

 : نگريست نوا به و كرد اخمي سپهر
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 كس كودك نميتواني خودت شايد اينكه يا خالص و نداري دوست مرا بگو.  نياور بهانه ميكنم خواهش
 . بپذيري عنوانفرزند به را ديگري

 و دارد رئوفي قلب زن ويك هستم زن يك من.  سپهر نباش ظالم اينقدر:  گفت و داد تكان را سرش نوا
 ساكت براي وجود تمام با و كيست فرزند دارد محبت به نياز ميكنديا گريه كه كودكي كه نميكند فكر

 نميكند فرقي برايش و دارد مادري احساس وجودش در زني هر.  ميكند تالش او به محبت يا كردنش
 . كند كودك كدام نثار را محبت اين كه

 : گفت و ماليد هم به را دستهايش فرزام

 . داد خواهيد ادامه زندگيتان به سقف يك زير ديگر بار شما و نيست مشكلي ديگر خوب

 : گفت و زد غمگيني لبخند نوا

 . ميكشد طول خيلي دلخواه كودك كردن پيدا اما ، بود خوب خيلي نظرتان

 : گفت و داد قرار آن طرف دو روي و بازكرد را دستهايش و داد تكيه مبل به فرزام

 . ام كرده پيدا تا دو برايتان بچه يك بجاي من

 : گفت تعجب با سپهر

 ؟ فرزام است خوب حالت ؟ دوتا

 : داد جواب و داد سر بلندي خنده فرزام

 خانواده يك و محبت محتاج آنها.  دختر يك و پسر يك.  نمك با و خوشكل و ناز بچه دو آن.  كامال
 . هستند صميمي و گرم

 : گفت و انداخت باال را ابروهايش نوا
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 ؟ زدم حدس درست ؟ ميگويي را بچه تا دو آن نكند

 : گفت و كرد اشاره نوا سمت به انگشت با فرزام

 . هستي هوشي با دختر كه واقعا.  است درست

 : گفت تعجب با سپهر

 ... دانشجو دوتا ما كه اي كرده فراموش مگر.  نيست آسان هم ها آنقدر اما

 : داد تكان را سرش فرزام

 به صدايش و سر كه داريد كودكي به نياز شما كه همانطور اما ، ام نكرده فراموش را چيز هيچ من نه
 كه دارند پدري و مادر نوازشگر دست به احتياج هم كودكان اين ، ببخشد تازه بويي و رنگ شما زندگي
 موضوع اين.  كني روشن را خودت موضع بايد االن همين!  سپهر ببين.  كنند وقفشان را زندگيشان تمام

 . بگو االن همين ، آيي نمي بر آنها از نگهداري عهده از اگر.  نيست بردار تعارف

 : گفت و گذاشت هم روي را دستهايش سپهر

 . هستيم دانشجو ما پسر

 : گفت و انداخت سپهر صورت به عميق نگاهي فرزام

 مشكل و ميشويد التحصيل فارغ بعد ترم دو دو هر نوا هم و تو هم.  نترس مسئوليت از!  جان پسر
 عاقل دختر او.  نكن نگاه الدن بااليكوچك و قد به كه شوم آور ياد بايد ضمن در.  ميشود حل تحصيلتان

 كه همانطور تازه.  بماند تنها را روز نصف باشد قادر كه است بوده تنها كافي بحد و است اي فهميده و
 . كنيد زندگي هم كنار در آسايش با ميتوانيد شما آن از بعد و است ترم يك فقط مشكل اين گفتم
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 اعالم سكوتش با و بود خندان نگاهش.  ميرسيد نظر به راضي پيشنهاد اين از او.  نگريست نوا به فرزام
 كم.  داد ادامه سپهر با بحث به ، بود كرده پيدا نوا جانب از كه اي دلگرمي با فرزام.  ميكرد موافقت
 . يافت باز را خود نفس به اعتماد و بپذيرد را مسئوليتي چنين ميتواند كه كرد باور هم كمسپهر

 چشمكي فرزام.  كرد اعالم را خود رضايت سپهر سرانجام و كرد پيدا ادامه گو و گفت اين ساعتي چند
 : گفت و برخاست جاي از و زد

 . ميسپارم تو به را چشمهايم نور من.  آيي مي بر مسئوليت اين ازعهده تو كه بودم مطمئن

 : گفت ناراحتي با بالفاصله جهت اين به ، افتاد كننده نگران موضوعي ياد به ناگهان نوا

 ... او از شويم مجبور ما كه ندارند را كس هيچ آنها راستي

 : گفت و چرخاند آنها سوي به را صورتش ميرفت اتاقش در سمت به كه فرزام

.  چيست خوابش رگ بدانم كنم فكر.  من با كردنش راضي.  نيست مانعي او اما ، دارند عمو يك چرا
 . پذيرفت خواهي خوانده فرزند عنوان به را آنها دادگاه طريق از هم بعد

 20 فصل

 : گفت و داد جاي آن در را رها و گشود آغوش كالراريچ

 بهتر اين از.  كند صحبت مادرم و پدر با اوسكار كه گذاشتيم قرار امروز.  خوشبختم چقدر من ، رها آه
 ؟ ميشود هم

 خشنود ، هستند خرسند و راضي خود انتخاب از آنها ميديد كه اين از.  زد اوسكار به گرمي لبخند رها
 ميماندند ناكام سرنوشت بازي در بايد برادرش و او فقط آيا.  شد غرق افكارش در اي لحظه براي.  بود
 و گرفت را رها دست.  ساخت غافل افكارش از را او و كشيد بيرون رها آغوش از را خود آرام كالرا ؟

 : گفت و نشاند كاناپه روي خود كنار
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 ديگر حاال هستم مطمئن هم و ام رسيده زندگيم عشق تنها به هم.  هستم خوشبخت واقعا من!  رها اوه
 شد خواهيم خوشبخت هم كنار در و هم با ما و است مند عالقه من به نيز اوسكار و نيست يكطرفه عشقم

. 

 : گفت و فشرد را كالرا يخزده دستهاي رها

 . است همينطور گمان بي

 : نگريست اوسكار به كالرا

 ؟ اي كرده سكوت چرا.  بزن حرفي هم تو

 : گفت و آورد لب بر محو لبخندي اوسكار

 تو!  رها.  ام شده شوكه هاتسگار و رها نامزدي خبر شنيدن از واقعا كه اين جز ، بزنم ندارم حرفي آخر
 ؟ كني ازدواج هاتسگار با نداري قصد حقيقتا كه

 : گفت و كرد اخم كالرا.  انداخت زير را سرش و كرد سكوت رها

 به را رها نداري حق تو ؟ دارد عيبي چه فاركر هاتسگار مگر ؟ است زدن حرف طرز چه اين!  اوسكار
 . است مختار و آزاد انتخاب در او.  كني مالمت انتخابش خاطر

 : گفت و شد جابجا مبل روي كمي اوسكار

 اين از من و ندارد هاتسگار به اي عالقه هيچ او ميدانم من كه آنجا تا اما ، است آزاد او.  است درست
 ؟ اند داده قرار محظور ئر را تو آيا بگو را راستش!  رها.  هستم متعجب او ناگهاني تغيير

 : گفت دقيقه چند از بعد و رفت فرو فكر به اي لحظه كالرا

 يكباره چرا رها اوه.  نداشته توجهي فاركر هاتسگار به زمان هيچ رها.  آمد يادم حاال.  است درست
 ؟ شد عوض نظرت
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 و ميزدند فرياد چشمهايش.  نگريست ها«آ به افسونگرش چشمهاي با و آورد باال كمي را سرش رها
 : گفت و ميزد ديگري حرف زبانش اما ، ميگفتند را حقيقت

.  باشد داشته عالقه شخص آن به قبل از كه نيست مهم.  كند ازدواج بايد روزي دختري هر باالخره
 . بيايد بوجود عالقه ازدواج از بعد است ممكن

 : گفت عصبي و محكم لحني با ، ميپيچيد خود به عصبانيت از كه اوسكار

 كه كني ازدواج كسي با بايد كه بودي معتقد خودت تو.  نيست تو حرفهاي اين!  رها ؟ چي نيامد اگر و
 يادت ، گفتي من به خودت را حرف اين.  باشد تر مستحكم شما زندگي هاي پايه تا باشي مند عالقه او به

 هم من و است مند عالقه من به چون ميشوم خوشبخت كالرا كنار در بيشك كه گفتي من به ؟ نيست
 . اي كرده هاتسگار خواست فداي را خودت تو مطمئنم نه ؟...  خودت چرا پس.  او به متقابال

 : پرسيد حيرت با و داد فرا گوش اوسكار سخنان به تعجب با كالرا

 من.  ميشناسي خوب مرا تو.  ممنونم رها اوه ؟ بودي نگفته چيزي من به موضوع اين مورد در چرا پس
 . مديونم تو به عمر آخر تا من.  اي كرده ترغيب من از خواستگاري مورد در را اوسكار تو كه نميدانستم

 : گفت كالرا به و زد گره هم در را دستهايش اوسكار

 . نيست حرفها اين جاي االن.  بردار دست!  كالرا

 : داد ادامه و رها به كرد رو و

 ؟ كني فاركر هاتسگار هاي خواسته فداي را ات آينده و زندگي ميخواهي چرا.  بگو را حقيقت!  رها
 . نداري عالقه او به اصال تو اما ، است بدي پسر نميگويم

 : گفت و نگريست ساوس اوسكار به ناراحتي با رها
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 نكرده فداكاري كس هيچ حق در من.  نيستم هم متنفر او از اما ، ندارم عالقه هاتسكار به من اوسكار نه
 . هستم وصلت اين به راضي ميل كمال با و ام

 راه و شد بيدار گلويش در خفته بغض.  است افتاده خنده به ميگويد كه دروغي از ميكرد احساس
 برخاست جاي از علت همين به ؛ كند تحمل را دو آن سنگين نگاههاي نبود قادر ديگر.  بست را تنفسش

 : گفت عذرخواهانه حالتي با و شد رها منظور متوجه بالفاصله اوسكار. 

 كالرا شو بلند.  كردم دخالت و ام شده تو خصوصي زندگي وارد حد از بيش من.  ميخواهم معذرت تو از
 پرچانه آدمهاي حضور به تا.  دارد نياز تنهايي و سكوت به لحظات اين در او.  بگذاريم تنها را رها بايد. 
 ! ما چون اي

 : گفت و كرد رنگي كم تبسم رها

 . است رفته كجا او نميدانم.  بزنم صدا شما از پذيرايي براي را ريتا ميخواستم من.  نيستيد مزاحم شما نه

 : گفت و زد تلخي لبخند اوسكار

 . كنم آماده ريچ خانم و آقا با رويارويي براي را خودم بايد امروز.  شد خواهيم مزاحم بعدا.  متشكرم

 : گفت و زد لبخند رها.  رفت عمارت در سمت به سخن اين گفتن با و

 . باشيد موفق

 بلند برفها روي كالسكه چرخهاي حركت صداي كه زماني.  كرد مشايعت عمارت در نزديكي تا را آنها و
 او.  داشت حق اوسكار.  كند خلوت خودش با داشت دوست.  رفت باال ها پله از بسرعت او ، شد

 اختيار بدون و يكباره چرا نميدانست.  بپذيرد شوهر عنوان به كنارش در را هاتسگار وجود نميتوانست
 دلش.  است بوده فرزام پخته و پيرايه بي سخنان آن عامل تنها بود مطمئن اما ، است داده مثبت جواب

 كه داشت واهمه اين از.  مينگريست آن به و مينشست ساعتها تا داشت يادگار به اد از عكسي ميخواست
 ديدگانش مقابل در را فرزام تصوير ثانيه هر و لحظه هر او ؟ ميشد مگر اما ، ببرد ياد از را زيبايش چهره
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 چه هر كه كرد عهد خود با.  كرد نخواهد فراموش را او گاه هيچ كه نبود شكي هيچ و ميكرد مشاهده
 . بينديشد فاركر هاتسگار به فقط و فقط و كند بيرون دل از را او عشق زودتر

 برگزار عروسي جشن ، رها رضايت اعالم از بعد بود قرار و بود نمانده بيشتر هفته يك نامزدي جشن تا
.  بود نشده ايجاد تغييري هيچ او نظر در اما ، بود كرده صحبت بسيار هاتسگار با روز دو اين در.  شود
 ميكرد عمل آن به بايد و بود زده حرفي اما ، درآيد هاتسگار همسري به كه سازد قانع را خود نبود قادر

 بايد برادرش و او كه بود گفته بار چند پدرش.  كرد افشاني نور به شروع ذهنش در اي شعله ناگهان. 
 مسلمان دختري آمدن در عقد به اسالم دين در زيرا ، او بخصوص و باشند داشته دقت همسر انتخاب در
 غبار و تاريك قلب در اميدي نو تاللوء باعث جرقه اين.  است حرام و باطل ديگر دينهاي از پسري با

 و گشود را كمد در بالفاصله.  ميكند پرواز يا و ميرود راه پاهايش روي نميدانست.  شد اش گرفته
 . شد خارج عمارت از و نهاد سر بر كالهي و برداشت را اش پشمي پالتوي

.  گشود را عمارت در.  بود آورده در خود استخدام به دوباره را ران كالسكه سيمون كه بود روزي چند
 ها پله از آهسته نميكرد احساس را سرما و بود گرم درون از او اما ، خورد صورتش به سردي سوز
 به را خود در آستانه در رها ديدن با.  ميكرد تميز را اسبها سيمون.  دويد اصطبل سمت به و رفت پايين

 : گفت و كرد نزديك او

 . است آماده كالسكه ديگر لحظه چند كنيد صبر.  نيست شما جاي اينجا خانم

 : گفت رها

 . كن عجله لطفا

 به را آنها و شد خارج اصطبل از اسبها با سيمون بعد دقيقه چند.  برگشت عمارت هاي پله سمت به و
 كه آورد خود به را او سيمون صداي.  رفت فرو فكر به و داد لو كالسكه در آرام رها و بست كالسكه
 : پرسيد
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 ؟ كجاست مقصدتان خانم

 : گفت سپس و كرد تامل اي لحظه رها

 . ميرويم جوانان باشگاه به نه ، فاركر آقاي منزل

 پيچ در كالسكه و ميتازاند را اسبها سرعت به سيمون.  بود باشگاه در روز وقت آن در هاتسگار گمان بي
 مطلق سكوت در و نترسيد سرعت همه اين از رها اما.  ميرفت طرف آن و طرف اين به جاده خمهاي و
 . انداخت مي هاتسگار پاي مقابل در را بزرگي اين به سنگي كه انديشيد اي لحظه به

 بود آمده آنجا به عجوالنه اينكه از براي رها و شد بيشتر مردم ازدحام ، رسيدند شهر مركز به كه زماني
 كند صبر ميتوانست.  بگذارد جريان در را او سرعت اين به كه نداشت لزومي هيچ.  شد پشيمان سخت ،
 كه زماني.  بود آمده كه بود راهي ديگر اما ، بگويد او به را همه آيد مي ديدنش به هاتسگار وقتي تا

 : گفت و كرد بيرون پنجره از را سرش كمي رها ، ايستاد باشگاه روي به رو كالسكه

 . بيايد اينجا به كه بگو فاركر هاتسگار به و برو باشگاه داخل به لطفا!  سيمون

 كه هم هاتسگار او از بعد بالفاصله و نينجاميد طول به بيشتر دقيقه چند فقط سيمون بازگشتن و رفتن
 چنان هم رها.  شد كالسكه وارد لب بر لبخندي با و آمد سرش پشت ، بود خيس عرق از صورتش
 و ستود را او زيبايي دل در و انداخت نظري رها خسته چشمهاي به فاركر هاتسگار.  بود كرده سكوت
 : گفت آرام ، كرد مشاهده را رها طوالني سكوت وقتي

 ؟ داشتيد كاري من با

 : گفت و نگريست بيرون به و داد تكان را سرش رها

 . كن حركت سيمون

 : گفت و كرد جمع را لبهايش هاتسگار
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 دوست و ام خريده اتومبيلي برايت تو شادي براي و دارم تو به كه عشقي خاطر به!  عزيزم رهاي اوه
 رفتار من با سرد اينقدر چرا ، رها ، رها.  برويم گردش به ماشين با كالسكه جاي به جشنمان روز دارم

 ... كه نيست قرار مگر ؟ ميكني

 عرق.  بود شده خيره او به هاتسگار مشتاق چشمهاي.  نگريست هاتسگار به و كرد بلند را سرش رها
 : گفت و دوخت ديده بيرون به خاطر همين به.  ميزد را حرفش بايد اما ، نشست پيشانيش روي شرمي

 . كنيم ازدواج هم با نميتوانيم ما متاسفانه.  ندارم شما براي خوشايندي خبر من

 : پرسيد تعجب با و خورد يكه هاتسگار

 ؟ است آمده پيش مشكلي چه مگر ؟ چرا آخر

 : گفت سختي با خاطر همين به.  ميزد حرف بايد اما ، كند آغاز را سخنش بايد چگونه نميدانست رها

 است حرام اسالم دين در.  هستي مسيحي تو كه بودم كرده فراموش من.  ماست دين به مربوط مشكل
 ... هم ما پس.  كند ازدواج ديگر اديان از پسري با مسلمان دختر يك كه

 : گفت و كرد پاك دستمال با را عرقش هاتسگار

 ؟ است قانوني چه اين ؟ چرا آخر

 آهسته خيلي و داشت خوبي احساس دل در.  بود پريده كامال او روي و رنگ.  نگريست هاتسگار به رها
 : گفت

 ... و كنيم فراموش را قرارهايمان و قول همه اينكه جز نيست اي چاره خوب

 : گفت و كرد قطع را حرفش هاتسگار

 چه هر خوب.  بدهم دست از را روياهايم همه سهولت اين به نميتوانم.  هستيم راه ابتداي در هنوز ما نه
 ... مشكلي ديگر پس.  آيم مي در شما دين به من اصال.  قبول ميگويي تو
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 : گفت دستپاچه و هراسان رها

 ... تو مگر ؟ چطور آخر

 : كرد قطع را او سخن ديگر بار هاتسگار

 مردم از بيشتر نيمي كه هست هم مدتي تازه.  دارد مختلف دينهاي با زيادي مردم بزرگي اين به روسيه
 همه به را كمونيستي گروه اين ميخواهند كم كم و نميپرستند را خدايي هيچ و اند شده كمونيست روسيه
 رخ برايم مشكلي و ميشوم مايوس زندگي از گاه هر.  هست خدايي كه ميدانم من اما.  بقبوالنند مردم
 دين ميل كمال با پس.  انديشم مي خدا به هميشه و بخواهم كمك او از كه ميگردم كسي رنبال ، ميدهد
 . ميپذيرم را شما

 اين.  بگيرد دين تغيير به تصميم سهولت اين به هاتسگار گنجيد نمي باورش در.  آمد بند رها زبان
 را رها فقط او.  بود چيز همه به اعتنائيش بي و اعتقادي بي از گرفته نشات فقط عجوالنه تصميم

 هر كه داشت ياد به خوب.  ميگذاشت پا زير را دينش حتي و چيزها تمام دليل همين به و ميخواست
 عجوالنه تصميم اين از تنها نه.  كشيد عميق آهي رها.  ميبرد كليسا به اجبار به را او فاركر آقاي يكشنبه
.  ديد دورتر و دور او از را خود فاصله بلكه ، نكرد پيدا هاتسگار به نسبت مهري احساس و نشد خشنود

.  بود بدتر كمونيستها افكار از او فكر طرز اين رها نظر به.  شود مسلمان ميخواست تحقيقي هيچ بدون او
 را چشم و ميرسيدند نظر به تر براق خورشيد كمرنگ اشعه زير در كه نگريست برفهايي به سكوت در
 . نداشت مطلق سكوت جز اي چاره هيچ او و نگريست او به فاتحانه هاتسگار.  آزردند مي

 : پرسيد تعجب با توميسالو.  شد روبرو توميسالو با ورزشگاه سالن در فاركر هاتسگار

 ؟ بودي رفته كجا كياني رها با

 : گفت و آورد لب بر شادي از لبخندي هاتسگار
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 رقبايم دست به او نميگذارم من.  نشد موفق اما ، بيندازد من پاي جلوي سنگي هم باز ميخواست او هيچ
 . بس و است من مال فقط من زيباي رهاي.  بيفتد

 حالت متوجه كه هاتسگار.  كشيد آهي تاسف سر از و كرد هاتسگار به سفيهي اندر عاقل نگاه توميسالو
 : پرسيد ، بود شده او

 ؟ بپرسي ميخواستي چيزي ؟ شده چي

 : گفت و كرد خشك را بدنش حوله با و درآورد تنش از را ورزشي لباس توميسالو

 ؟...  خاطرش به حاضري آيا ؟ كني ازدواج رها با ميخواهي چه خاطر به تو بگو را راستش

 : گفت و زد زمين به بار چند و برداشت را بسكتبال توپ هاتسگار

 ؟ نيست كافي همين.  شد خواهم خوشبخت و ميرسم آرزوهايم تمام به او كنار در من

 : گفت و نشست نيمكت روي توميسالو

 به را تو او گون فرشته چهره آن.  اي شده رها ناشدني وصف زيبايي عاشق فقط تو!  نيست كافي اين اما
 . بيچاره رهاي عاشق نه هستي خودت نفس عاشق فقط تو.  است كشيده سويش

 : گفت و كرد پرتاب حلقه داخل به محكم را توپ و شد عصباني هاتسگار

 كاري همه هستم حاضر خوشبختيش خاطر به ؟ نيست كافي اين هستم رها عاشق من ؟ چيست منظورت
 . بكنم

 : گفت و گذاشت آن در را گرمكنش و كرد باز را ورزشيش ساك توميسالو

 ؟ كني صرفنظر او با ازدواج از او خوشبختي براي كه داري دوستش قدر آن

 : پرسيد آميز تهديد حالتي با و ايستاد او روبروي پيش لحظه چند از تر عصباني هاتسگار
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 مرد دست به من زيباي فرشته بدهم اجازه ندارد امكان نه ؟ نيستم او عاشق من يعني ؟ چيست منظورت
 ؟ داري نظر او به تو خود نكند.  بيفتد ديگري

 به را خود ورزشي ساك و برخاست جا از كه رنجيد او سخنان از چنان.  ميلرزيد عصبانيت از توميسالو
 : گفت و شد خيره هاتسگار چشمهاي در و كرد پرت زمين

 دخترهاي تمام از دوروتي من نظر در.  نميكنم عوض دنيايي با را او و دارم زن من!  بيشعور احمق پسره
 خودت نفساني اميال به كه روزي تو.  كنم گوشزد تو به را تلخ حقيقت يك بگذار اما ، است تر زيبا شهر
 دوستش ميكني خيال االن كه است درست.  نميدهي رها خود به اهميتي هيچ ديگر ، كني پيدا دست
 رها سر از دست فاركر هاتسگار.  ميكشاند او سمت به را تو كه توست شيطاني نفس فقط اين اما ، داري
 بار زير علت نميدانم.  است بوده گريزان تو از هم هميشه و ندارد رغبتي تو به او كه ميدانند همه.  بردار

 ... او با تو نه و ميشود خوشبخت تو با او نه بدان اما ، چيست رفتنش

 براي كه گرسن راميز.  كرد توميسالو صورت نثار محكمي مشت و نياورد طاقت ديگر فاركر هاتسگار
 را دو آن درگيري وقتي و شنيد را توميسالو صحبتهاي آخر ، بود آمده باشگاه به توميسالو ديدن

 وار ديوانه فاركر هاتسگار.  كرد جدا هم از را آنها و انداخت وسط را خودش بسرعت ، كرد مشاهده
 : زد فرياد

 من به هم او و هستم رها خواهان وجود تمام با من.  بودم رفيق تو با سال همه اين بگو مرا!  عوضي احمق
 تمام رغبت با او.  بودم نگذاشته گلويش بيخ چاقو كه من.  نميشد ازدواج اين به حاضر وگرنه دارد عالقه
 . ميكنيد حسادت من به بابت اين از شما همه و كرد انتخاب شماها ميان از مرا

 مي لبش گوشه از كه را خوني شود بلند زمين روي از داشت سعي گرسن راميز كمك به كه توميسالو
 : گفت و كرد پاك دست پشت با ، آمد

 خودنمايي حس كه دارد را توانايي اين او كه است اين تو جانب از رها داشتن دوست داليل از ديگر يكي
 همسر شهر دختر زيباترين بگويي و كني خودنمايي انظار در رها داشتن با ميخواهي تو.  كند ارضا را تو
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 خوبي دختر چه ببين كه مينگرند تو به تمسخر به ازدواج از بعد همه و نيست چنين اين ابله اما ، توست
 در را پدرت پولهاي بيشتر كه تويي.  ميشناسم كه من ، نشناسد را تو كسي اگر.  شد كسي چه نصيب
 است نزده الكل به لب هم يكبار حتي كه دختري درد به تو.  مستي اوقات بيشتر و ميبازي قمار

.  باشد داشته همخواني تو با اخالقي و فرهنگي لحاظ از كه كني ازدواج دختري با بايد تو.  نميخوري
 باشگاه همين از بار چند كه ميداند كجا از.  ندارد خبر تو زشت اعمال از كدام هيچ از بيچاره رهاي

 در صبح تا شبها كه ميداند چه ؟ كنند اخراج بودن مست دليل به را شهر پليس رئيس پسر ميخواستند
 ؟ ميدهي هدر به را پدرت پول ها ميخانه

 او مقابل در بلندش قامت و قد با گرسن راميز اما ، شد ور حمله او سوي به ديگر بار فاركر هاتسگار
 : گفت و نگريست او به اش كرده گره ابروهايي با و ايستاد

 اگر توميسالو ؟ اقتادي ات ديرينه رفيق جان به دختر يك خاطر به.  اي آورده در را شورش هاتسگار
 زودرنج و حساس دختر يك رها اما ، باشي بدي پسر تو اينكه نه.  توست خود خاطر به ميگويد چيزي
 به كه كند ازدواج پسري با داشت آرزو هميشه رها ميشناختي خوب را بنيامين برادرش تو.  است

 ؟ داري او با تشابهي وجه چه تو بگو صادقانه حاال خوب.  باشد داشته زيادي اخالقي شباهت برادرش
 . باش ات آينده فكر به و بكش كنار را خودت اي نخورده شكست عشق در تا پس

 ورزشي ساك و گشود را آن در و رفت كمدش سمت به بود انفجار حال در عصبانيت از كه هاتسگار
 : گفت و برداشت را خود

 . ميكنيد حسادت من به و ايد ديوانه دو هر شما

 اسرارش بود نتوانسته كه توميسالو به دل در ، شد اسبش سوار كه زماني.  كرد ترك را بسكتبال زمين و
 حسادت من به آنها« :  گفت خود به و آورد لب بر لبخندي اي لحظه از بعد.  ميگفت دشنام كند حفظ را

 تا سر ، شود همسرم او اگر.  شود مردي عشق پذيراي زماني هيچ رها نميكردند باور چون ، ميكنند
 ».  ميگيرم جواهر را پايش
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 روبروي اتاقش در رها بودند كرده تجمع سالن در بيش و كم مهمانان.  ميكرد غروب داشت خورشيد
 عروس به و بودند نشسته تخت گوشه دوروتي و كالرا.  ميكرد مرتب را موهايش ريتا و بود نشسته اينه
 آقاي ، نامزدي جشن براي.  ميشد زنان زيباترين عروسي لباس در او گمان بي.  انديشيدند مي زيبا

 خوش موهاي روي را آن جشن در بود خواسته او از و بود داده هديه رها به را ارزشي پر تاج فاركر
 بود برگزيده را مشكي نامرتب هاي رگه با تيره زرشكي لباس نامزدي جشن براي او.  دهد قرار رنگش

 به بود داده هديه او به تولد روز در پدرش كه را برلياني بلند هاي گوشواره.  آمد مي برليانش تاج به كه
 شده باورنكردني زيباييش.  آويخت گردن به را فرزام هديه باريك و ظريف گردنبند و انداخت گوش
 . نداشت آرايش به نيازي هيچ رها زيباي صورت.  بود

 طاقت كم هميشه كه كالرا باالخره.  بودند دوخته چشم دل خسته عروس به نگراني با كالرا و دوروتي
 : گفت و ايستاد رها روبروي و شد بلند جا از بود

.  نداريد هم با تناسبي هيچ شما كه ميدانيم ما.  بزني هم به را چيز همه ميتواني.  نشده دير هم هنوز رها
 ... كه است معتقد اوسكار

 : گفت و كشيد آهي رها

!  عزيز كالراي.  نيست مخالفتي گونه هيچ جاي ديگر.  داد دستم به را اش شناسنامه هاتسگار ديروز
 . شد خواهم خوشبخت من.  نباش نگران

 رساند دو آن به را خود و نياورد طاقت هم او اما ، كرد رفتن راه به شروع و برخاست نگراني با دوروتي
 : گفت و

 مورد اين در راميز و توميسالو با ديشب.  نداريد هم با تشابهي وجه هيچ شما.  ميگويد درست كالرا!  رها
 ... ميگفتند و بودند تو نگران خيلي آنها.  ميكرديم صحبت
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 ميخواست دلش.  دوخت ديده رنگ قرمز آسمان به و رفت پنجره پشت و برخاست صندلي روي از رها
 نداشت عادت او اما ، براند سخن ، بود شده پا بر دلش در كه هراسي و هول و اضطراب از و بزند فرياد
 و سنجيده سخنان.  نياورد ميان به صحبتي دلش غصه از گرفت تصميم پس ، كند دل درد كسي با كه

 انسان خود و ميكند هديه خود به آدم خود را خوشبختي«  ، ميپيچيد گوشش در مرتب فرزام گوهر چون
 زندگي جاده از را سنگها تحمل و صبر و درست اخالق با كن سعي پس.  براند خود از را آن ميتواند هم

 ».  است تواناتر همه از خدا كه كن توكل خدا به هميشه.  بزني كنار خودت
 

 شناسنامه در كه چند هر ، بود معنا تمام به كمونيست يك او.  آمد مي تحمل قابل غير هاتسگار با زندگي
 داخل از را تاج و بگشايد را پنجره ، بريزد اشك ميخواست دلش.  بود بسته نقش مسلمان كلمه اش

 و كرد غلبه خود احساسات بر هميشه مثل اما.  كند پرت عمارت بيرون به و بكشد بيرون موهايش
 . نگريست ميكردند نگاه او به نگران كه دوستانش سوي به و گرفت خود به خونسردي چهره

 : گفت و رفت رها سمت به ، بود شده اشك از پر نگران مادر چون كه چشمهايي با و غمگين ريتا

 . ايد گرفته و مغموم خيلي شما خانم

 : زد لبخند سختي به رها

 . نكرده ازدواج به مجبور مرا كسي هيچ.  نباش نگران!  من خوب دوست!  عزيز ريتاي

 روان دنبالش به بالفاصله هم كالرا و دوروتي.  شد خارج آنجا از و كرد باز را اتاق در حرف اين گفتن با
 و زدن كف و هورا صداي.  گذاشت پله اولين روي قدم و گرفت را بلندش دامن گوشه رها.  شدند

 جام.  بست نقش لبهايش بر لبخند و نگريست باال به هاتسگار.  برخاست همگان تمجيد و تعريف
 تا كرد دراز را دستش و آمد ها پله سمت به و داد قرار مستخدمين از يكي سيني روي را شرابش
 را دستش اكراه با و ساخت رها را دامنش گوشه هم رها.  بگيرد دست در را رها ظريف و گرم دستهاي

 احساس دستش با هاتسگار دست تماس از و شد پاره بيكباره دلش بند كرد احساس.  سپرد او به
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 با همه.  زد خواهد يخ اكنون هم و است گرفته بر در را وجودش همه سرما ميكرد حس.  كرد انزجار
 . ميكردند نگاهش دلسوزي

 بود خواسته خودش رها.  نشستند آن روي و رفتند شده تعيين صندليهاي سمت به هم با جوان نامزد دو
 برادرش و مادر و پدر كه ميكرد حس صورت اين در زيرا ، شود برگزار خودشان عمارت در مراسم تا

 به دوستان.  داشت بيشتري شباهت عزا مراسم به او براي كه هرچند ، اند كرده شركت جشن در هم
 ، بياورد وجود به صميمي و گرم محيطي گذشته مثل داشت سعي ريچ هاموند.  شدند جمع آنها دور نوبت

 مرتب كه ميكرد سعي و بود تر گرفته همه از اوسكار.  ميزد موج نگراني نوعي آنها همه چهره در اما
 بلندتر و بلند لحظه به لحظه هاتسگار مستانه هاي قهقه صداي.  كند خارج جمع از را كالرا و خودش
 دعوت رها طرف از هم توميسالو.  كند سكوت داد ترجيح رها.  بود كرده روي زياده گمان بي.  ميشد
 هم دور همه ديگر بار زمانيكه.  ميكرد صحبت و بود ايستاده دوروتي و گرسن راميز كنار و بود شده
 با كرد سعي بار چند ، بود بيزار جمع در هاتسگار پرواي بي كردن صحبت از كه رها ، بودند شده جمع
 به را او ، نيست بردار دست هاتسگار ديد وقتي اما ، شود ساكت كه بفهماند او به ابرو و چشم اشاره
 هاتسگار از و است بيزار جمع ميان در او حرفهاي و حركات از كه گفت ناراحتي با و كشيد كناري

 احساس رها.  گرفت كناره او از ، بود رنجيده رها حرف از كه هم هاتسگار.  باشد دار خود كه خواست
 . است شده آزاد قفس از كه ميكرد

 ريتا.  رفت آشپزخانه طرف به آرام آرام رها.  نداشت توجهي او به و بود خود هواي و حال در كسي هر
 بزرگ حياط به.  شد خارج آشپزخانه در از كند جلب را او توجه اينكه بدون.  بود كار مشغول آنجا در

 ميان در هدف بي.  بود بيزار هياهو از.  نميكرد احساس اصال او اما ، بود سرد هوا.  رفت عمارت پشت
 دستش با درختان تنومند هاي تنه.  ساخت پنهان را خود درختان ميان در و كرد دويدن به شروع برفها
 كنده درختان روي او و بنيامين توسط زيادي خطوط.  شد جلب آنها به توجهش و كردند پيدا تماس
« :  بود كرده حك درختان از يكي روي بنيامين.  بودند خاطره از پر برايش كاريها كنده تمام.  بود شده

 درخت ميوه خاطر به.  داشت بياد خوب را روز آن رها» .  است زيباترين ، رها من مغرور و زيبا خواهر
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 سراغش به بنيامين كه رفت عمارت طرف به و كرد قهر او با ، بود كوبيده سرش به بنيامين كه كاجي
!  جان رها خوب« :  گفت و نوشت را جمله اين درخت اين روي و بست روبرويي درخت به را او و رفت
 متوسل بيچاره درخت به كشي منت براي ، كنم كشي منت نميتوانم و مغرورم خيلي من اينكه خاطر به

 بعد حاال و نداشت سال هفده ار بيش بنيامين روز آن.  بود گرفته اش خنده حرف اين از رها و» .  ميشوم
 . بودند شده فرسوده و كهنه شيارها اين ، سال اينهمه گذشت از

 برفي گلوله گذشته مثل ميخواست دلش.  كرد لمس خود دست زير را آنها و نشست برفها روي رها
 اختيار بي.  بود نكرده لمس خود انگشتان زير را برف ديگر كه ميشد سال يك از بيش.  كند درست

 ميهمانها خنده صداي.  شدند برفي گلوله به تبديل دستش زير برفها.  پوشاندند را صورتش اشكهايش
 كه افتاد جانش آقا ياد به.  ميكرد درد احساس بود غريب چنين جمع اين در اينكه از.  رسيد گوشش به

 در خودش هم رها كه ميدانست جان آقا آيا»  ميترسم تنهايي از من نگذار تنهايم رها« :  ميگفت هميشه
 آشنايي صداي.  ميكرد گرما احساس و بود گريخته بدنش از ديگر سرما.  ميزند پا و دست باتالق اين

 : كرد جلب را توجهش

 . بخوري سرما لباس اين با است ممكن ؟ ميكني چه برف اينهمه ميان در اينجا تو!  رها

 برفها ميان در اوسكار.  برگشت صدا سمت به و زدود صورتش روي از را اشكهايش بسرعت رها
 صداي با و كرد پاك برف از را پيراهنش و برخاست زمين روي از رها.  مينگريست او به و بود ايستاده
 : گفت آلودي بغض

 فراموش را ام خانواده مرگ همه.  هستند پايكوبي و شادي حال در همه ؟ ميشنوي را صداها!  اوسكار
 ... نميتوانم من.  اند كرده

 : گفت و داد تكيه داشت قرار آنها نزديكي در كه درختي به ساوس اوسكار

 كس هيچ و شده خلق خودش شبيه انساني هر.  بنگرند زندگي به تو مثل همه كه باش نداشته توقع!  رها
 با باشد قرار اگر.  بپذيري كنارت در بديهايشان و خوبيها با را همه بتواني بايد تو.  نيست ديگري مثل
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 دست از را مادرت و پدر تو.  ماند خواهي باقي خورده شكست و مغموم هميشه درآيي پا از مشكل هر
 آنها اما ، است ديگران از تر سخت برايت فرقشان و اند بوده عزيز العاده فوق تو براي خوب.  اي داده
 هم باز سال دو از بيش بعد تو مثل همه باش نداشته توقع.  اند داده دست از را آشنا يك و دوست يك

 . برگرديد سالن به زودتر ايد نخورده سرما تا!  خانم عروس خوب.  بگيرند بغل به غم زانوي

 : گفت و زد تلخي لبخند رها

 . دارم اطمينان تو به من.  ميكني ام معالجه پس ، نيستي پزشك تو مگر

 و نگريست رها سوي به و ايستاد اي لحظه از بعد و كرد زدن قدم به شروع برفها روي ساوس اوسكار
 : گفت

 خانه به را سعادت زيرا ، هستم تو مديون عمرم تمام من.  بدهكارم تو به واقعي تشكر يك ، ميداني رها
 من و ميپذيرد باز روي با و ميكند درك مرا حرف او.  دارم تفاهم كامال كالرا با من.  كردي راهنمايي من

 ، دهم انجام برايت نميتوانم كاري تشكر يك از بيش!  رها.  شد خواهم خوشبخت كنارش در كه ميدانم
 كس هر با و باشي كه جا هر تو.  باشي داشته اطمينان او به ميتواني كه داري دوستي بدان هميشه اما

 ، آمد بر ما دست از كاري مشكالتت حل در اگر.  بود خواهيم تو واقعي دوستان كالرا و من كني زندگي
 . نميكنيم دريغ باش مطمئن

 اين به وقت هيچ.  پوشاند را غمگينش چهره لبخندي ، دارد خوبي اين به دوستان ميديد اينكه از رها
 خيلي همه به و بود اش خانواده و خودش فكر به فقط هميشه او.  بود نشناخته را ساوس اوسكار خوبي

 . نشناخت خوب را هاتسگار وقت هيچ خاطر همين به شايد.  مينگريست سطحي

 وارد آشپزخانه در از اوسكار از قبل لحظه چند رها.  رفتند عمارت سمت به اوسكار همراه زنان قدم
 ميشد نزديك او به كه شخصي سايه.  شد مشغول تماشا به و ايستاد سالن از اي گوشه در و شد سالن

 را او كرد حس.  كرد دقت جوان پسر چهره به.  كوتاه نسبتا قد با بود بوري پسر.  كرد جلب را توجهش
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 به كامال جوان پسر اينكه تا ، نياورد ياد به را چيزي آورد فشار اش مخيله به هرچه اما ، است ديده جايي
 : پرسيد جهت همين به ، بود آشنا هم صدايش.  كرد سالم و شد نزديك او

 ؟ ام ديده كجا را شما من ببخشيد

 : گفت و آورد لب بر لبخندي جوان پسر

 آمده پطرزبورگ سن به تامبوف از بزونگنو نيكوالس دوستم همراه به و هستم بلوس والديمير من
 در بنيامين روح خوشنودي براي گرفتيم تصميم و شنيديم را بنيامين خواهر نامزدي خبر كه بوديم
 . كنيم شركت شما نامزدي جشن

 ديدن براي قبل سال چند آنها.  آورد ياد به ميشد نزديك آنها به داشت تازه كه را بلوس والديمير رها
.  بودند كرده سپري آنها عمارت در را روزي چند و بودند آمده پطرزبورگ سن به بنيامين برادرش
 بودند بنيامين كودكي دوران دوستان آنها.  بود رفته آنها شهر به ديدارشان براي مرتبه چند نيز بنيامين

 سفر تامبوف به ماه دو مدت به كارهايش از اي پاره براي بنيامين همراه به كياني اسكندر زمانيكه. 
 به كوتاهي سالم با و رسيد آنها به هم بزوگنو نيكوالس.  بودند كرده سپري آنها با را مدتي ، بود كرده
 : گفت و زد لبخند رها.  نگريست آنها

 در كه كرديد لطف واقعا.  ميكنم تشكر شما از برادرم جاي به من!  بزونگو آقاي و بلوس والديمير آقاي
 . ميكرد تشكر شما از خودش و بود زنده بنيامين كاش اي.  كرديد شركت ما كوچك جشن

 : گفت و داد تكان تاسف روي از را سرش بلوس والديمير

 . بود ناممكن و سخت خيلي ما براي باورش.  ساخت غمگين را ما همه بنيامين مرگ ، بله

 : گفت بود ساكت لحظه آن تا كه بزوگنو نيكوالس

 ؟ نشد پيدا مادرتان و بنيامين جسد باالخره اما ، ميپرسم را سوال اين موقعيت اين در كه ببخشيد
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 فقط علت همين به ، بينديشد آنها فجيع مرگ به نداشت دوست.  بست را رها گلوي راه ديگر بار بغض
 : گفت لبخندي با بود شده رها اندوه متوجه كه بلوس والديمير.  كرد اكتفا»  نه متاسفانه«  گفتن به

 . شويد خوشبخت هم با اميدوارم.  است خوبي پسر.  شديم آشنا همسرتان با قبل لحظه چند

 چند.  ميزنند را حرفي چنين او دلخوشي براي فقط هم آنها كه ميدانست زيرا ، كرد سكوت فقط رها
 : گفت و آمد سويش به خوران تلو تلو و شد سالن در رها حضور متوجه هاتسگار بعد لحظه

 ... ميخواستم ؟ اي رفته كجا هست معلوم

 : كرد قطع را سخنش رها

 . بودند بنيامين دوستان از دو اين.  شو آشنا بلوس والديمير و بزوگنو نيكوالس با هاتسگار

 : گفت و رها به كرد رو ديگر بار و داد دست آنها با هاتسگار

 . اند ربوده را تو كردم گمان

 : گفت و زد تلخي لبخند رها

 . گشتي دنبالم و شدي نگرانم چقدر ديدم

 كه كرد احساس رها.  برد سالن وسط به و گرفت را رها دست ديگر بار و كرد دراز را دستش هاتسگار
 : گفت و ايستاد برجايش محكم.  است شده مور مور او دست تماس خاطر به بدنش

 ؟ ميبري كجا مرا هاتسگار

 : گفت و نگريست او به قرمز چشمهاي با هاتسگار

 . سالن وسط است معلوم خوب

 : گفت و كشيد بيرون هاتسگار دست از را دستش رها
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 . بگذار كنار را نمايشي كارهاي اين لطفا

 : برگشت او سوي به عصبانيت با هاتسگار

 ... ديگر دخترهاي و تو بين تفاوتي چه مگر.  هستي من زن االن تو اما

 خواستگاري من از هم باز اين وجود با ، بيزارم جمع ميان در قصيدن از من كه ميدانستي هميشه تو
 . ميكردي جمع را حواست بيشتر بايد حتما.  كردي

 . نگريست او به خشمناك نگاهي با هاتسگار

 ... من اما

 فرصت از رها.  بود آمده شهر معروف خواننده ، داليانگ ديگر بار.  برخاست همه زدن كف صداي
 بي او.  مينگريستند او به ريچ كالرا و ساوس اوسكار.  رساند تاالر از اي گوشه به را خود و كرد استفاده
 را هاتسگار و رها نامزدي بلند صداي با داليانگ.  انداخت زير به را سرش و كشيد خجالت آنها از اختيار

 با او.  ميكرد تشكر حضورشان بخاطر همه از و ايستاد مي رها كنار بايد هاتسگار.  گفت تبريك همه به
.  كرد تشكر همه از و برد مجلس باالي به و گرفت را او دست ديگر بار و آمد رها سمت به آرام قدمهاي
 برف رنگ به رنگش و افتاده شماره به نفسش كرد احساس رها ناگهان و كرد لودگي به شروع هاتسگار
 قطرات ميكرد شوخي همه با وقيحانه چنين او خواسته به توجه بدون هاتسگار اينكه از.  است درآمده
 و دوروتي كه تاالر از اي گوشه به و شد دور هاتسگار كنار از سريع.  شد جمع چشمهايش در اشك

 هم با صحبت به شروع تاالر در حضار و نپائيد چندي سكوت.  برد پناه بودند ايستاده آنجا توميسالو
 : گفت بلند صداي و نگران لحني با ناگهان و گرفت دست در را رها دستهاي دوروتي.  كردند

 ؟ اي كرده يخ قدر آن چرا تو رها ، آه

 از اشك و كرد جمعيت به را خود پشت.  كند جلوگيري اشكهايش شدن سرازير از نبود قادر ديگر رها
 : گفت و فشرد بيشتر را رها دستهاي دوروتي.  چكيد پايين چشمش گوشه
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 ؟ ميĤوري خودت سر بر چه!  عزيزم رهاي

 : گفت ناراحتي با تومسالو

 . نگذار تنهايش.  دارد تسلي به نياز ديگري وقت هر از بيشتر دوستت!  دوروتي

 با رها.  رفتند او سمت به بسرعت ، بودند شده رها بحراني حال متوجه كه هم كالرا و ساوس اوسكار
 نماند دور اوسكار بين تيز چشمهاي از آلودش اشك چشمهاي اما ، كرد پاك را اشكهايش انگشت گوشه

 : گفت نگراني با و

 . نده عذاب را خودت قدر اين!  دختر

 : گفت سختي به رها

 . ام بوده وابسته خيلي آنها به من.  شوم غافل مادرم و پدر فكر از نميتوانم

 او نجابت و غرور با دختري.  ميدانستند را حقيقت همه زيرا ، نكرد باور را رها حرف اين كس هيچ
.  ميشدند نزديك مهماني انتهاي به كم كم.  باشد فكر بي و خوشگذران مردي دست ملعبه نميتوانست

 روي مست هاتسگار.  ميشد كمتر و كم صداها و كردند ترك را عمارت ديگري از بعد يكي مهمانها
 اتاقش به دوستانش همراه به هم رها.  گذاشت هم بر را چشمهايش حالي بي با و افتاد بزرگي كاناپه
 باعث در به ضربه چند صداي بعد ساعتي.  بود گريسته ميتوانسته تا و بسته خود پشت را در و بود رفته
.  بود هويدا كامال آن در مستي و بود كرده فرق هميشه با هاتسگار صداي.  بگشايد چشم رها كه شد
 : گفت عجيب لحني با هاتسگار.  بدهد را جوابش اينكه جز نديد اي چاره رها.  زد صدا را رها مرتبه چند

 . داريم...  زياد حرف هم با ما ؟ اي بسته را در چرا...  رها

 : گفت آمد مي دور فرسنگها از گويي كه گرفته صدايي با رها

 . فردا براي بماند حرفهايمان.  ندارم خوشي حال اصال من هاتسگار اما
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 : گفت و كوبيد در به ديگر بار هاتسگار

 هستم تو شوهر...  من.  االن از هم اين و مهماني در حركاتت از آن.  بردار دست بازيها بچه اين از!  رها
 . شوم اتاقت وارد دارم حق و

 : گفت آلودي بغض و لرزان صداي با رها

 پدرت و مادر با تو چرا اصال...  اصال.  هستيم نامزد فقط و ايم نكرده ازدواج هنوز تو و من آقا نخير
 ؟ نرفتي

 : گفت عصبي و دورگه صداي با هاتسگار

 ؟ چيست منظورت

 : گفت و شد بلند تخت روي از كمي رها

 مرا سراغ افتاد سرت از مستي وقت هر.  ام نكرده ازدواج فعلي هاتسگار با من كه است اين منظورم
 حد اين تا بتواني نميكردم باور اصال.  ميداني خوب خيلي را اين هم تو و متنفرم الكل از من.  بگير

 ... انظار در مرا كه باشي سنگدل

 : كوبيد در به محكم لگدي هاتسگار

 . بردار خرافات اين از دست آه

 چراغ كمرنگ نور زير در و ماند تنها شب تاريكي با رها و رفت پايين ها پله از جمله اين گفتن با و
 . گريست صبح تا خواب

*** 

 . اند آمده كوچك فاركر آقاي!  خانم
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 كردن روشن براي پودر از زندگيش طول در بار اولين براي.  كرد جور و جمع كمي را خودش رها
 شب متوجه سهولت به كسي هر اش پريده رنگ صورت و چشمها ورم با زيرا ، كرد استفاده صورتش

 لب بر آميزي محبت لبخند.  شد غذاخوري سالن وارد بعد لحظه چند هاتسگار.  ميشد داريش زنده
 نشان قهوه ريختن مشغول را خود رها.  ميكرد خودنمايي دستهايش در گرانقيمت گلي دسته و داشت

 : گفت و كرد دراز سويش به را گل و شد نزديك او به آرام هاتسگار.  نكند نگاه او به كرد سعي و داد

 . عشق تمام با

 و گرفت دستش از را گلها رغبت بي.  ديد را هاتسگار خندان صورت و كرد بلند چشم چشم ميل بي رها
 : گفت و نشست آن روي و كشيد عقب كمي را صندلي هاتسگار.  نهاد ميز روي

 ؟ است دلگير كارش خطا همسر دست از هنوز من زيباي خانم

 : داد ادامه ديد را رها سكوت زمانيكه

 طور هر و كارم خطا كه ميدانم خودم.  نداشتم عادي حالت من.  كن درك منو شرايط.  عزيزم ببخشيد
 تو از اما ام شكسته را عزيزم دل و هستم ادبي بي و وحشي پسر من.  بپردازم تاوان ام آماده مايلي كه

 كرده اثبات من به را موضوع اين بار چندين و هستي باگذشتي دختر ميدانم.  كني عفو مرا كه ميخواهم
 تكرار وجه هيچ به ديگر زشت رفتار اين كه ميدهم قول تو به.  ببخش مرا ، عزيزم ميكنم خواهش.  اي

 قول تو به اما ، كردم روي زياده كمي ، ام كرده پيدا دست ام ديرينه روياي به اينكه شوق از من.  نشود
 اميد هزار با امروز.  كني شاد را دلم تا بزن لبخند پس ، نشود تكرار ديشبم رفتار هرگز ديگر كه ميدهم

 . ام آمده اينجا به

 اش كرده از و ميگفت را حقيقت او شايد.  كند صحبت هاتسگار با آنكه از تر خسته.  بود خسته رها
 از زودتر چه هر داشت دوست و ميكرد درد شدت به سرش.  داد تكان را سرش رها.  بود پشيمان
 او و ميكردند جدل و بحث ساعتها بايد اينصورت غير در ، ميبخشيد را او بايد.  شود رها هاتسگار دست
 : گفت اي گرفته صداي با و گشود آرام را محكمش و كوچك لبهاي.  خسته.  بود خسته
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 . نشود تكرار ديشب وضع وقت هيچ كه بدهي قول بايد تو

 : گفت و گزيد را زيرينش لب و زد فاتحانه لبخندي هاتسگار

 . بخند هم تو پس.  ميدهم قول خوب خيلي

 : گفت و كوبيد هم بر را دستهايش شادي با هاتسگار.  زد لبخند سختي به رها

 ؟ كني مهمان اي قهوه فنجان خوردن به مرا نداري قصد من روياهاي پري خوب.  نميشود بهتر اين از
 . ام آمده اينجا به خانم سركار دلجويي براي صبحانه خوردن بدون من آخر

 گاه بي و گاه نگاههاي.  ريخت او براي قهوه فنجاني ، بنگرد هاتسگار شاد صورت به اينكه بدون رها
 بگذارد تنها را او و شود خارج عمارت از زودتر هاتسگار ميكرد آرزو و ميكرد سنگيني رويش هاتسگار

 پشت تنهايي به فاركر هاتسگار با كه نميكرد گمان وقت هيچ.  ميخنديد روزگار مسخره بازي به دل در. 
 را افكارش رشته خانه مستخدمه ريتا صداي!  او همسر عنوان به هم آن ، بخورد صبحانه و بنشيند ميزي
 : پرسيد و كرد بلند سر آرام رها.  كرد پاره

 ؟ داري كاري

 : گفت و گشود را تاالر در ريتا

 . بزنيد سري خياطتان به كه كنم يادآوري امروز شما به كه بوديد خواسته خانم

 هاتسگار سنگين هاي نگاه زير از بهانه اين به ميتوانست اينكه از.  آورد لب بر شيرين تبسمي رها
 : گفت و برخاست ميز پشت از بالفاصله ، ميرسيد نظر به خشنود ، بگريزد

 . بودم كرده فراموش ، بله آه

 : گفت و كرد تنگ كمي را چشمهايش ، بود نشسته جايش سر همچنان كه فاركر هاتسگار

 ؟ بروي االن همين حتما بايد عزيزم
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 : گفت و داد قرار صندلي روي را دستش رها

 . دارند قرار ظهر از بعد براي زيرا ، بروم ديدنشان به صبح كه كردند تاكيد بار چند بوالتف خانم بله آه

 : برخاست نارضايتي با فاركر هاتسگار

 . كرد خواهم همراهي بوالتف مادام خياطي تا را تو پس

 : گفت و رفت در سمت به اتاق ترك براي رها

 . بروم گرسن دوروتي دنبال به بايد من اما

 : گفت دلخوري با و كرد جمع را دهانش كمي هاتسگار

 . كرد خواهم همراهي را تو گرسن شهردار خانه نزديك تا من خوب.  ماست شانس از هم اين.  باشد

 عمارت بيرون در.  رفت باال ها پله از و شد خارج سالن از سكوت در.  نبود مخالفت به قادر ديگر رها
.  شما اتومبيل هم اين:  گفت و درآورد جيبش از را سوئيچ هاتسگار.  بود شده پارك هاتسگار اتومبيل
 . داد خواهم ياد تو به هم را رانندگي بزودي خانمها خانم

 در و رفت پايين ها پله از بسرعت او العمل عكس به توجه بي هاتسگار اما ، داد تكان را سرش رها
 . گشود رها براي را در و نشست اتومبيل

.  بود آورده خاطر به را بنيامين آرزوي او.  نداشت آن زيبايي به توجهي هيچ اما ، نشست اتومبيل در رها
 او همراه به و بود خريده فاركر هاتسگار اتومبيل از زيباتر شايد اتومبيلي حال به تا بود زنده بنيامين اگر
 نداشت دوست.  كند دور خود از را گذشته انگيز غم خاطرات كرد سعي رها.  ميرفتند خريد به مادر و

 مثل و بازيابد را خود آرامش كرد سعي.  ببينند درهم اي قيافه با را او مردم ميشوند شهر وارد وقتي
 بود بيزار سكوت از كه فاركر هاتسگار.  دهد گوش هاتسگار ته و سر بي سخنان به صبورانه هميشه
 : گفت
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 . ندارم طاقت ديگر من.  كن تعيين را عروسي تاريخ زودتر چه هر رها

 فاركر هاتسگار.  كرد سكوت فقط جواب در و نگريست بيرون به گرفته غبار هاي شيشه پشت از رها
 : گفت و نشد دلخور ، داشت عادت رها بيگاه و گاه سكوتهاي به كه

 مدتها او.  توميسالو همين مثال.  ندارند را تو و من ديدن چشم كه هستند زيادي حسودان.  عزيزم آره
 جريان از بعد اما ، است من خوشبختي خواهان و من دوست بهترين كه بفهماند من به ميكرد سعي

 به را مسمومش افكار كه هم حاال.  اوست دشمنانم مهمترين از يكي كه فهميدم تو از من خواستگاري
 از خودمان بايد و نداريم طرفداري چندان تو و من.  است كرده منتقل هم گرسن راميز و دوروتي
 بيشتر تو كه هرچند ، نكني بازگو دوروتي پيش را حرفهايم باش مواظب هم تو.  كنيم حمايت يكديگر

 . داري عادت سكوت به

 . گشود رها براي را در و ساخت متوقف را اتومبيل هاتسگار ، گرسن شهردار منزل نزديك

 ... خياطي به تا ميمانم بخواهي اگر

 . برو تو شود طوالني است ممكن.  متشكرم نه

 و گرسن راميز و شد گشوده قاضي خانه در لحظه همين در.  شد دور آنجا از و كرد خداحافظي هاتسگار
 گرسن راميز.  زدند لبخند آمد مي باال ها پله از كه رها ديدن با.  شدند خارج آنجا از ويشنوف توميسالو

 : گفت و داد خود ديگر دست به را ورزشيش ساك

 ؟ كرديد دوستانتان ياد چطور!  كياني رها به به

 : گفت و آورد لب بر مليح تبسمي رها

 . برويم بوالتف خياطي به كه بوديم گذاشته قرار دوروتي با

 : گفت و داد تكان را سرش هم توميسالو.  انداخت توميسالو به نگاهي گرسن راميز



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  341 

 از راستي.  كنيم زيارت را شما ما دوروتي خاطر به شايد هم باز.  شماست منتظر دوروتي اتفاقا بله
 ؟ خبر چه هاتسگار

 . داشت كار انگار اما ، بود همراهم اينجا نزديكي تا

 : گفت و زد آميزي تمسخر خنده توميسالو

 است هم مدتي.  نميكند عبور هم ما منزل متري صد از داماد شاه چون.  ايم گرفته طاعون ما اينكه مثل
 . آيد نمي باشگاه به كه

 : گفت و داد تكان را سرش رها

 . ندارم خبر او كارهاي از من.  بگويم چه نميدانم

 : گفت و زد توميسالو كمر پشت به دستي گرسن راميز

 . ايم داشته نگه سرپا را كياني دوشيزه حد از بيش.  برويم زودتر است بهتر.  عزيز دوست خوب

 به را خانه در زنگ رها.  رفتند پايين ها پله از كوتاهي خداحافظي با و كرد تاييد را سخنش توميسالو
 كورميلستف رزي همراه به گرسن خانم.  شد گشوده خدمتكار توسط در بعد ثانيه چند و درآورد صدا
 رها سمت به و برخاست جا از گرسن خانم ، رها ورود با.  ميكردند گلدوزي و بودند نشسته سالن در
 : پرسيد و آمد

 ؟ اي نيامده ما خانه به است مدت چه ميداني ؟ كرديد ما ياد عجب چه

 : گفت گرسن خانم تعارفات جواب در و آورد لب بر تبسمي رها

 . هستيم شما هميشگي مزاحمان از من.  ميكنم خواهش

 : گفت اشتياق با و برد كورميلستف خانم سمت به و گرفت را رها دست گرسن خانم
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 انگار.  نميزند سر ما به هم سال تا سال ايشان.  ميشناسيد خوب را كياني دوشيزه كه شما!  عزيز رزي
 . اند بوده همبازي و خوانده درس كالس يك در پسرم و دختر با سال سالهاي كه اند كرده فراموش

 : گفت سپاسگذارانه حالتي با رها

 ... كه كنيد باور.  داريد لطف من به حد از بيش شما گرسن خانم

 : رسيد گوش به دور چندان نه اي فاصله از دوروتي صداي

 ! عجب چه ؟ رهاست صداي اين ؟ ميشنوم درست

 : كرد بلندي خنده گرسن خانم

 در را او بالفاصله دوروتي و شد بلند جايش از دوروتي ورود با رها.  هايم گفته بر شاهدي هم اين
 : گفت كنجكاو و دقيق حالتي با و كشيد آغوش

 ؟ آمدي دير آنقدر چرا خوب

 : گفت و آورد لب بر داري معنا لبخند رها

 ؟ است روز اول تازه كه االن ؟ چيست منظورت

 : گفت و كورميلستف خانم به كرد رو گرسن خانم

 حدس بايد.  است آمده اينجا به داشت قرار دوروتي با كه اين خاطر به هم امروز ديديد!  بفرمائيد
 ... كه ميزدم

 : گفت و دوخت مادرش به را خونسردش نگاه دوروتي

 ويكتوريا نزد بايد ما راستي.  است خوب خيلي آمده و داده زحمت خودش به اينجا تا كه همين مادر
 . برويم خياط بوالتف
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 : گفت گرسن خانم

 ؟ ميگرديد بر كه نهار براي

 : داد جواب كوتاه اي لحظه از بعد و خنديدند همه كه گرفت خود به حالتي و كرد اخم كمي دوروتي

 . ميخوريم بيرون را ناهار نه

 : داد ادامه و گرفت را رها دست و

 . شوم آماده من تا باال برويم بيا

*** 

 ويكتوريا خانم.  داشتند حضور آنجا متشخص خانم چند فقط و نبود شلوغ چندان بوالتف خانم خانه خياط
 آنها سمت به و نهاد ميز روي داشت دست در كه را متري جوان دختر دو مشاهده با بالفاصله بوالتف

 : گفت و آمد

 را خياطي ديگر ساعت نيم داشتم قصد و بود آمده پيش كاري آخر.  بياييد ديرتر شايد كه بودم نگران
 . ببندم

 : گفت و نشست آن روي و كشيد كنار را صندلي گرسن دوروتي

 ؟ است حاضر پرو براي ما لباسهاي خوب.  افتاديم راه زود كه شد خوب خيلي پس

 دست دو ، داشت قرار سالن چپ سمت كه اتاقي داخل از و رفت و داد تكان را سرش بوالتف خانم
 . آورد خود همراه به را خوشرنگ و زيبا لباس

 21 فصل

 : گفت و ايستاد پيرمرد به رو فرزام
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 . كنم كمكتان بديد اجازه.  نداريد خوشي حال شما شهابي آقاي

 : گفت پرخاشگري با شهابي آقاي

 . است كافي شكستي را كمرم كه همين.  نكرده الزم نه

 هم من كه دارم قبول.  آمده وجود به تفاهمي سوء رها براي كه كردم عرض شما به كه من شهابي آقاي
 سر او كه نميكرد پيدا راه هم ام مخيله به من اما اما ، ميدادم توضيح برايش شب همان بايد.  بودم مقصر

 او.  بود شهرزاد دخترتان يادداشت دفترچه فقط هم آن اصلي عامل.  برنجد كوچكي اين به موضوعي
 سوء دخترها لطيف احساسات از پسرها بيشتر كه دارم قبول.  ميكرد تصور هم مثل را پسرها همه

 بعضي هم هنوز.  هستم و بودم خواهانش وجود تمام با من.  نيستم قماش آن ار من اما ، ميكنند استفاده
 ... تنها كه نميخواهد دلم و هستيد من پدر مثل شما شهابي آقاي بگذريم خوب...  شبها از

 فرزام.  افتاد صندلي روي ديگر بار اما ، برخيزد جا از آن وسيله به تا برداشت را عصايش پيرمرد
 . زد كنار را او دست پيرمرد اما ، بگيرد را بازويش زير تا رفت نزديك

 . بميرم خودم درد به بگذار برو.  گرفتي من از را دخترم تو.  كردي تنهايم تو

 : گفت پريشان حالتي با فرزام

 اجازه من اما ، بگيريد من از ميخواهيد بگيريد شايان از داشتيد قصد كه را انتقامي شما!  شهابي آقاي
 . نميدهم

 رنگ متوجه كه روشن خانم.  شد خودشان خانه وارد بعد اي لحظه.  كرد ترك را خانه عصبانيت با و
 : پرسيد ، بود شده او پريده

 ؟ افتاده اتفاقي

 : داد جواب و نگريست مادر به اندوهگين و پريشان حالتي با فرزام
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 . نه

 : داد جواب و نگريست مادر به ديگر بار اما ، رفت اتاقش طرف به و

 . دارم خواهشي مادر

 : داد ادامه و نگذاشت منتظرش فرزام.  شد او سخن ادامه منتظر روشن خانم

 ، است بيمار حسابي و دارد كمك به زيادي احتياج بيچاره پيرمرد.  بزن سري همسايه خانه به كن لطف
 . كنيد كمك او به بتوانيد شما شايد.  نميپذيرد مرا كمك اما

 : گفت و كرد درست را روميزي روشن خانم

 هنوز رها از بعد.  بينديش هم خودت به!  پسر ؟ برداري دوستي مردم اين از دست ميخواهي كي تو
 تمام از ميخواهي كي تا ؟ ميكني كار چه شد سفيد موهايت كه ديگر روز دو.  دارند وجود زيادي دختران
 همسر ميتواند او.  بروي هنگامه خواستگاري به تو كه است منتظر هنوز پروينت خاله ؟ بگريزي دختران
.  ببينم را هايم نوه ام زنده تا ميخواهم من.  نگذران بطالت به را عمرت جور اين.  باشد تو براي خوبي
 . بميريم دل به حسرت پدرت و من نگذار

 : گفت و داد تكان را دستهايش و برگشت مادرش طرف به عصبانيت با فرزام

 . كرد نخواهم ازدواج او با من ، هنگامه هم آن و باشد دنيا اين در دختر يك فقط اگر مادر

 : گفت بلند صداي با روشن خانم. بست خود سر پشت را در و برد پناه اتاقش خلوت به بالفاصله و

 فقط و ميزني حرف مادرت با بلند صداي با.  اي شده عوض خيلي.  داري مرضي چه هست معلوم تو
 ميكني بزرگ پسر.  ميبينم را رنجم و زحمت سال هشت و بيست ثمره دارم حاال.  ميكني لجبازي
 . ميزند داد و ميكند بحث و جر تو با دختر يك دادن دست از بخاطر آخرش
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 او.  ميشناخت را پسرش.  ميداد حق او به هم حدودي تا اما ، بود عصباني فرزام از بسيار روشن خانم
 پايبند را فرزام حد اين تا كه بود بينظيري دختر رها شك بي.  نميكرد توجه كسي هيچ به دليل بدون
 با شهابي آقاي.  رفت همسايه پيرمرد خانه به و كرد مرتب را لباسش روشن خانم.  بود كرده خود

 : گفت و كشيد كنار كمي را خودش روشن خانم مشاهده با.  گشود را در بسيار زحمت

 . بفرمائيد

 : گفت و زد زوركي لبخندي روشن خانم

 . نيست خوب حالتان انگار.  بزنم سري شما به خواست پسرم

 : گفت و شد دور در از شهابي آقاي

 . بسوزاند دل برايم كسي نميخواهم ؟ برنميدارد من سر از دست چرا شما پسر

 كمكش به روشن خانم.  خورد زمين به و افتاد دوران به سرش كه دهد ادامه را سخنش ميخواست هنوز
 . شتافت

.  گشود را اتاقش در و شد مادر بازگشت متوجه فرزام در صداي با.  برگشت خانه به كه بود عصر هنگام
 روي را دستهايش و شد نزديك او به آرام قدمهاي با فرزام.  كرد رها صندلي روي را خود خسته مادر

 : گفت و داد نشان دلخور را خود روشن خانم.  داد قرار مادرش چشمهاي

 . ندارم حوصله اصال.  فرزام نكن لوس را خودت

 به رو ، گذاشت او كشيده زحمت دستهاي روي و برداشت مادرش چشمهاي روي از را دستهايش فرزام
 : گفت و نگريست روشن خانم خسته چشمهاي به و زد زانو رويش

 . رفتم در كوره از بيخود.  ببخش مرا!  مادر
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 فرزام.  شدند جاري چشمهايش از اشك قطرات و ساخت رها داشت گلو در كه را بغضي روشن خانم
 : گفت شرمساري با و انداخت زير را سرش

 خودم دست و بودم خسته خيلي كه كنيد باور اما ، كردم بد كه ميدانم.  نزنيد آتشم اين از بيش!  مادر
 مورد در كه ام كاره چه من اصال.  كنم صحبت شما با بلند صداي با كه كنم غلط من وگرنه نبود

 هيچ بدون بروم هنگامه خواستگاري به كنيد امر االن همين اگر كنيد باور.  كنم نظر اظهار شما تصميمات
 . بپذيريد را نادمتان پسر عذرخواهي.  نكنيد گريه ميكنم خواهش مادر.  پذيرفت خواهم مخالفتي گونه

 : گفت لرزان صدايي با روشن خانم

.  كنم رابطه قطع تو بخاطر خواهرم با شدم حاضر حتي.  كني ازدواج كسي با كردم مجبور را تو كي من
 خاطر به تو ميبينم كه ميشوم ناراحت من وقتي اما ، ميرسد هم شعورت و عقل و اي شده بزرگ ديگر تو

 نوه دارم آرزو هم من.  ميگيري سخت خودت به حد اين تا نميگردد بر ديگر و است رفته كه كسي
 . ببرم گور به را آرزويش بايد است معلوم كه اينطور اما ، ببينم را هايم

 : گفت و فشرد را دستهايش و زدود صورتش روي از را مادر اشكهاي فرزام

 دوست كه كسي هر با كرديد امر شما گاه هر ميدهم قول اما ، دارم آرامش به كمي نياز من خوب خيلي
 . بيايم كنار خودم با تا بدهيد اجازه من به مدتي فقط.  كنم ازدواج داشتيد

 : گفت و نشست صندلي روي و بوسيد را مادر صورت و برخاست جا از.  زد لبخند روشن خانم

 ؟ بود چطور شهابي آقاي حال ببينم بگو كرديد آشتي كه حاال خوب

 : داد جواب و داد باال را ابروهايش كمي روشن خانم

.  است رنجيده خيلي تو از پيرمرد پسرم.  ميشد هم من به كمك مانع اما ، نيست خوب اصال پيرمرد حال
 . آوري دست به را دلش كن سعي
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 : پرسيد تعجب با فرزام.  برخاست خانه زنگ صداي لحظه اين در

 ؟ ايد كرده دعوت شام براي را كسي

 از سر مهمانان ديدن با.  رفت در گشودن براي فرزام و نگفت چيزي اما ، زد مرموزي لبخند روشن خانم
 بدنش از روز خستگي تمام.  گرفت سپهر آغوش از را مهيار و گشود هم از را دستهايش ، نشناخت پا

 : پرسيد و كرد تنگ كمي عادت طبق را چشمهايش.  رفت و بست بر رخت

 ؟ شويد وارد نميخواهيد

 : داد جواب و ماليد بهم را دستهايش سپهر

 . برويد كنار در جلوي از نداريد قصد شما ظاهرا اما ، البته ، چرا

 . رفت عقب قدم چند ، بود شده انها راه كردن مسدود متوجه تازه كه فرزام

!  گل خانم الدن خوب ؟ كرديد ما ياد كه شد چه خوب.  كردم گم را پايم و دست خوشحالي از ببخشيد
 است؟ چطور شما حال

 : داد جواب سپهر او جاي به و زد نمكين لبخند الدن

 . ميشود تر خوشكل روز به روز ما خانم الدن اين

 و زد سپهر به چشمكي و نشاند خود پاي روي را مهيار فرزام.  شدند خانه وارد حرف اين گفتن با و
 : پرسيد

 ؟ است چطور هوا و آب نگفتيد خوب

 : گفت و كرد دستي پيش نوا اما ، بدهد جواب ميخواست سپهر



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  349 

 كمي را هوا شما سپهر آقا اين اوقات گاهي فقط ، است ماليم و خوب بسيار هوا و آب ، نيست الزم رمز
 . ميكند متالطم

 : داد نشان دلخور را خود و كرد اخم سپهر

 خواسته تمام كه كردي استخدام گوش به حلقه غالم يك.  دادي را دستم مزد خوب.  خانم نوا به به
 ! كه واقعا ؟ هستي راضي نا هم باز ، ميكند اجابت زدن هم بر چشم يك در را هايت

 : داد جواب خونسردي با نوا

 . ميشناسد را دوستشان من از بهتر فرزام آقا خوب اما ، نيستم تو محبتهاي منكر من

 : گفت و كرد تصديق را نوا حرفهاي همه فرزام

 اما ، ميكند تحمل را تو چگونه نوا كه ام گفته سپهر به هميشه من.  هستيد صبوري زن شما كه واقعا بله
 حضور در عقد سفره پاي در قبل سال چند كه ببريد ياد از نبايد زيرا ، بسوزيد و بسازيد بايد خانم نوا

 ايد پخته خودتان كه است آشي اين.  باشيد سپهر همسر عمر يك براي تا گفتيد را بله نفر پنجاه از بيش
. 

 : گفت اعتراض با و برد باال را دستش نوا

 با كه ميكرديد پدرم به اصراري چه كه رفته يادتان.  بوديد شما اصلي مسبب كه نكنيد فراموش نخير
 . كند موافقت ما ازدواج

 : گفت آميزي اعتراض حالت با فرزام بار اين

 تا بوديد نشسته خانه در و كرده غذا اعتصاب هفته چند حدود كه كرديد فراموش ظاهرا هم شما و
 . سوخت حالتان به دلم هم من.  دهد رضايت پدرتان
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 طور اين چشمهايم مقابل در وقتي.  ندارم خبر خودم و ميكنم زندگي و رفاقت آدمهايي چه با من ببين
 اين.  است چيزي خوب هم خجالت واقعا.  ميزند حرفهايي چه سرم پشت كه كند رحم خدا ، ميگويند

 بار من و كرد موافقت پدرش وقتي و بود نخورده غذا من عشق از هفته چند كه رفته يادش خانم نوا
 را چاي سيني بود نزديك و نديد را صندلي پايه و نداشتند سو چشمهايش ، رفتم خواستگاريش به ديگر
 . درآورده دم من براي حاال.  كند واژگون بيچاره من سر فرق روي

 : كرد قطع را آنها بحث روشن خانم صداي

 گشادي كاله شما نفر دو هر سر من نظر به اصال.  نكنيد بحث و جر هم با ها بچه اين روي پيش حاال
 . رفته

 ولع با ، بود آمده خوشش ظاهري بحثهاي و جر اين از كه الدن.  كرد پر را خانه فضاي آنها خنده صداي
 بر ، خنده شادي و شده خارج پيش ساعتي انگيز غم حالت از خانه فضاي.  ميخنديد و ميداد گوش تمام
 خواسته او از كه موردي در سپهر زودتر هرچه كه ميكرد دعا روشن خانم.  بود شده فرما حكم جا همه
 . كند صحبت فرزام با بود

.  بود گو بذله و شوخ كامال پسرش عكس بر او زيرا ، شد تر صميمي و گرمتر محيط روشن آقاي ورود با
 و بودند نشسته هم گرد هم ها بزرگتر.  بود گرم بازي اسباب با بازي به سرشان اتاق وسط الدن و مهيار

 آشپزخانه به روشن خانم همراه به نوا ، شام صرف از بعد.  ميشد بدل و رد آنها بين مختلفي حرفهاي
 .  كردند مرتب و تميز را آنجا و رفتند

 اتاق به هم فرزام و سپهر.  ميكرد بازي الدن و مهيار با و بود نشسته پذيرايي سالن در هم روشن آقاي
 . نبود اين واقعيت كه صورتي در ، كنند صحبت درسي مسايل مورد در ظاهرا تا رفتند فرزام

 مسايل مورد در فرزام با كه بود خواسته او از و كرده صحبت سپهر با خانم سودابه ظهر از بعد ديروز
 همسن دوست دو ميدانست و بود آگاه كامال فرزام و سپهر ميان صميميت از او.  كند صحبت آمده پيش

 داده قول روشن خانم سخنان شنيدن از بعد هم سپهر.  بپذيرند را يكديگر سخنان ميتوانند بهتر سال و
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 ديد مناسب را جو و شد فرزام اتاق وارد تا خاطر همين به ، كند گفتگو فرزام با مورد اين در حتما كه بود
 : گفت و گشود را آن و رفت پنجره كنار ،

 . زيبايي باغ چه به به

 قرار گاه تكيه را دستش و كرد پنجره به را خود پشت سپهر.  نگريست باغ به و رفت او كنار هم فرزام
 : گفت و داد

 ؟ بگويي سخن من براي دلت اسرار از نداري قصد خوب

 : گفت و كشيد هم در را خود پشت پر ابروهاي كمي فرزام

 ؟ اي شده ديوانه ؟ دلم اسرار

 : دوخت چشم او به آميزي مالمت نگاه با سپهر

 شد دار خبر كه كسي اولين بودم شده عالقمند نوا به كه زماني هست يادت ؟ هستي رفيقي چه تو پسر
 دختري به من فرزام« :  گفتم و ايستادم پنجره همين كنار و تان خانه آمدم روز آن ؟ بود كسي چه

.  باش داشته صبر كمي پسر« :  گفتي و خنديدي تو»  بگذارم پيش پا چگونه نميدانم اما ، ام شده عالقمند
 هم تو و»  كن باور دارم دوستش« :  گفتم و دادم تكان را سرم من»  اي شده دانشگاه وارد امسال تازه تو

.  كني تالش خيلي آوردنش دست به براي بايد داري دوستش كه حاال« :  گفتي و آوردي لب بر لبخندي
 تو ، داشتم كه سختي روزهاي تمام در.  دادم قول هم من و»  ؟ نكشي پس پا هيچگاه ميدهي قول

 خم پشتم مشكالت اين از بسياري بار زير شايد نبودي تو اگر.  كردي تحمل را سختيها دوشادوشم
 مهيار و الدن كه روزي از.  اخير جريان اين در حتي.  بودي گاهم تكيه ستوني چون هميشه تو اما ، ميشد
.  نيست سابق نواي آن ديگر نوا ميداني.  كرد تغيير بكلي ما زندگي بوي و رنگ ، شدند ما زندگي وارد
 سر وقتي.  آورد نمي ابرو به خم اي لحظه حتي و ميخندد هميشه.  است شده تر عالقمند خيلي زندگي به
 تو مديون را اينها همه و ميكنم خوشبختي احساس وجود تمام با ، ميشود بلند خانه در آنها صداي و
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 دل درد من با كه نميداني آن اليق مرا تو اما.  كنم جبران را تو خوبيهاي بتوانم روزي دارم آرزو و هستم
 هستم قادر من بود مطمئن و گفت من به را چيز همه مادرت.  اي باخته دل دختري به ميدانم.  كني

 حرفهاي و نيستي وابسته من به ام وابسته تو به من كه اندازه اين به تو نميدانست او اما ، كنم كمكت
 رسم است اين ؟ ببرم پي تو غم به مادرت زبان از بايد من چرا.  ميداري نگه خودت براي فقط را دلت

 ؟ رفاقت

 زير را سپهر هم در چهره تفاوت بي نگاهي با و زد گره هم به را دستهايش و نشست تخت گوشه فرزام
 : گفت و گرفت نظر

 ! اي شده ديوانه امروز تو ؟ فهميدم درست

 : گفت حالت همان در و افتاد راه به اتاق وسط و شد دور پنجره كنار از ناراحتي با سپهر

 ... بخواهم كه هستم كاره چه من.  ميگويي درست تو اصال خوب خيلي

 : گفت و شد بلند تخت گوشه از فرزام

 چيز همه داري دوست خوب.  ندارم مشكلي كه است اين منظورم من ؟ بدبيني قدر آن چرا تو.  پسر نه
 كه هستي مطمئن ، ميگويي من به را مشكالتت تو وقتي اما ، ميگويم هم من ندارد اشكالي.  بداني را

 ، آيد نمي بر ديگري كس هيچ دست از نه و تو از نه كاري هيچ كه ميدانم من اما ، كنم كمكت ميتوانم
 ؟ كنم شريك خودم غم در هم را تو بايد چرا پس

 : گفت عصبي لحني با سپهر

 ... كه بدانم بايد هستم تو دوست من اما

 : گفت و برد باال تسليم عنوان به را دستهايش فرزام



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  353 

 خيلي كه زماني از هست يادت.  است شده جادو من براي پنجره اين سپهر ميداني.  تسليم بابا!  تسليم
 كه زماني و ميكردي ترسيم را ات آينده همسر و ميگفتي روياهايت و آرزوها از تو بوديم سال و سن كم

 آب گلها به دختري ببينم ميكنم باز را پنجره كه زماني دارم دوست هم من ميگفتم ميرسيد من به نوبت
 سال ساليان آمديم ميگفتي و ميخنديدي من به تو.  است من آينده همسر دختر آن گمان بي.  ميدهد
 ازدواج هم من پس ميگفتم و ميبردم باال را ابروهايم هم من و نشد تو روياهاي باغ وارد دختري هيچ

 ميگفتي دلت در روز آن شايد.  نگفتي چيزي ديگر و نگريستي مرا زده ماتم حالتي با نو روز آن.  نميكنم
 گلها به دختري كه رسيد فرا روز آن باالخره اما ، ميپروراند خود ذهن در را روياهايي چه ديوانه پسر
.  ميبلعيد را باغ پاك هواي تمام ولع با و بود خوابيده آفتاب نور زير ديدمش كه اول بار.  بدهد آب

.  برخاست جا از و شد گلگون صورتش سرخ گل گلبرگهاي مثل ، ديد پنجره پشت مرا كه زماني
 وارد كه دختري براي هميشه من كه نكني باور شايد!  سپهر.  گريخت اما ، بزنم حرف او با ميخواستم

 كردم گمان ديدم را او وقتي اما ، ميساختم اطرافمان دخترهاي تمام مانند معمولي اي چهره ميشود باغ
 تو.  نكن نگاهم طور اين ، نه.  بودم نديده عمرم در زيبايي اين به دختري هيچگاه من.  ميبينم خواب
 متانتش و رفتار و اخالق عاشق بلكه ، نشدم اش العاده فوق چهره شيفته فقط من بخدا.  ميكني اشتباه
 راحت كه بود بينظيري دختر او.  داشت فرق دختران تمام با هم رفتار و اخالق لحاظ از او.  شدم

 . كند خود شيداي و واله را جواني هر ميتوانست

 : زد دوستش شانه روي را دستش سپهر

 هم امروز همين تا.  دارد تعجب جاي نشناسم را تو اگر سال همه اين از بعد ؟ هستي چه نگران
.  اي گذشته آنها همه كنار از سنگدلي با تو اما ، اند شده عالقمند تو به كه ام ديده را زيادي دخترهاي
 به هم را او حتي داري كه داليلي با تو اما ، زيباست واقعا ات خاله دختر هنگامه كه ام نكرده فراموش
.  ساخته خود شيفته چنين اين را تو كه بوده بينظيري دختر او هستم مطمئن.  نپذيرفتي همسري عنوان
 ؟ رفت چرا پس ؟ نداشت عالقه تو به او مگر راستي

 : داد جواب و انداخت باال را هايش شانه فرزام
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.  نميدانم را رفتنش واقعي داليل اما.  ام ساخته زهنم در فرضياتي فقط.  ام مانده مستاصل هم خودم من
 به نوشته اش خوانده پدر براي كه اي نامه در.  نشد او از خبري هيچ ديگر و رفت زود صبح روز يك

 فكر من.  گرفتم قرار تاثير تحت واقعا ، خواندم را دفتر آن وقتي.  است كرده اشاره دفتر يك مضمون
 . بشنود توضيحي من از نخواست كه افسوس.  است شده تفاهم سوء دچار من مورد در او ميكنم

 : گفت و ماليد هم به را دستهايش سپهر

 ... كه بوده اين قسمت

 : گفت و زد نيشخندي فرزام

 ميتوانيم هم.  ميسازيم خودمان را قسمت ما.  است بعيد حرفها اين اي كرده تحصيل پسر يك كه تو از
 ريشه به تيشه خود دستهاي با ما.  شويم انسان ترين بخت سياه اعمالمان با هم و كنيم خوشبخت را خود

 . اندازم مي قسمت گردن به را تقصير سر آخر و ميزنيم زندگيمان

 . رفت پنجره سمت به ديگر بار سپهر

 ... بايد بزني لبخند زندگي به بايد تو ، برنگشت وقت هيچ و آمديم اما.  است درست

 : زد اي قهقه فرزام

 به ديگران كه قدر آن ، هستم زدن لبخند حال در مرتب كه من ؟ ام كرده قهر زندگي با من مگر!  پسر
 عشق خاطر به مثال كه نيستم سال و سن كم آنقدر جان سپهر نه.  ام شده ديوانه شايد كه افتند مي شك
 حرام خود بر را آفتاب نور و حبس اتاقم در را هود و بشوم دنيا تارك اينكه يا كنم افتخار و بزنم را رگم
 اگر.  ميگيرم قرار خدا غضب مورد اينصورت غير در ، ميكنم زندگي هم خوب.  ميكنم زندگي من.  كنم

 ، نيستم هم ازدواج مخالف حتي من بگويم بايد كه است ازدواج حرفها اين و زندگي و لبخند از تو منظور
 رها به عشق خاطر به باش مطمئن.  بگيرد تصميم خود آينده براي كه است كسي هر مسلم حق اين اما
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 دارم نظر در را شرايطي ام آينده همسر براي ذهني نظر از هم هنوز اما ، نميكشم خط را دختري هر دور
 . ميكنم ازدواج او با ترديدي گونه هيچ بدون ، كنم پيدا شرايط همين با دختري اگر شك بي و

 : گفت خوشحالي با و زد بشكني سپهر

 ... دختري كه اين بمحض و اي كرده بيرون دلت از را رها مهر تو.  است حل قضيه پس خوب

 فراموش را رها اما ، ميكنم ازدواج گفتم.  نكن اشتباه.  نچ ، نچ:  گفت خنده با و داد تكان را سرش فرزام
 هست جا هر اميدوارم.  ماند خواهد باقي دلم در يادش هميشه و بود بينظيري دختر او.  ام نكرده

 . باشد خوشبخت

 بود عصباني خودش دست از ، بود رانده سخن ديگري شخص با ازدواج از سهولت اين به اينكه از فرزام
 و حول افكارش تمام و است كرده رخنه پودش و تار تمام در رها و ميگويد دروغ كه ميدانست خودش. 

 دائما سوالي.  برگزيند او جاي به را ديگري شخص نميتواند كه بود واضح پر.  ميزند دور او حوش
 بشاش كامال اش چهره.  ميرسيد نظر به راضي گفتگويش نتيجه از سپهر ؟ ميتوانست آيا.  ميداد عذابش

 اين دختري به سنگدل فرزام كه اين باور.  ببيند را دختر آن كه ميكرد آرزو دل در و بود شده گشاده و
 با روشن خانم ، شدند خارج اتاق از زمانيكه.  ميرسيد نظر به ممكن غير ، است شده عالقمند چنين
.  ببرد پي آنها گفتگوي نتيجه به شان چهره خطوط ديدن با شايد تا نگريست جوان دو چهره به نگاهي
 از كه روشن آقاي.  بود داده زينت را لبهايشان لبخندي و بود خونسرد بسيار جوان دو هر چهره

 : گفت طبعي شوخ با ، بود خبر با آنها گفتگوي

 آقا ميداني.  ايم خانه اين در هم ما كه انگار نه انگار اصال ؟ ميگوييد چه هم با تا دو شما هست معلوم
 براي اي نقشه كشيدن حال در فرزام و تو گمان بي كه ميگفت و شده بدبين حسابي همسرتان!  سپهر

 طرحريزي دفاعي نقشه ، بنده خانم ، جان سودابه كمك با اينجا هم او و هستيد او حكومت سرنگوني
 . ميكرد

 : گفت و نشست كاناپه روي و خنديد سپهر
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 هميشه شما پسر كه دارم قبول اما ، هستم صلح مدافع هميشه من.  ميشناسد خوب را شوهرش من خانم
 مجردي زندگي سابق مثل كه دارد اصرار و كند تزريق من به را خطرناكش و مسموم افكار ميكند سعي

 . كنم آغاز را

 . ميخواهد هم من دل كه را اين آخ

 : گفت و گرفت خود به دفاعي حالت روشن خانم اما ، افتادند خنده به همه روشن آقاي سخن اين با

 مجبور وقت آن ؟ نكرده را مجردي دوران هواي دلم من ميكني خيال تازه.  بخواهد دلت هم خيلي
 ميخوردم فقط و كنم تميز را خانه و بشويم را پسرتان آقا و شما لباس و كنم آشپزي شب تا صبح نبودم

 خرابه كلبه اين به و ربودي پدرم قصر از مرا و آمدي تو اما ، بودم خانواده نازپرورده و ميخوابيدم و
 !  آوردي

 22 فصل

 : پرسيد هراسان و برخاست صندلي روي از رها

 خدايا واي ؟ است بوده زنده مدت اين تمام در برادرم كه كنم باور من يعني ؟ ميگويي را حقيقت اوسكار
 ؟ بود نرسيده خبري او از مدت اين در چرا پس ، گذشته آنها شده مفقود از سال سه از بيش! 

 اشك قطرات درحاليكه و گرفت دست در را رها روح بي و زده يخ دستهاي و برخاست جا از كالراريچ
 : گفت ، ميچكيدند پايين چشمهايش از

 باشد زنده بنيامين كه نميشد باورم.  كردم تعجب خيلي گفت من به را جريان اوسكار كه زماني!  رها اوه
 اما ، بوده زنده هم سال سه اين او.  است زنده بنيامين!  رها.  داد را تو هاي استغاثه و دعاها جواب خدا. 
 . بوديم بيخبر او از ما

 كالراريچ.  افتاد زمين روي زانو دو و ندارد را پاهايش روي ايستادن ياراي ديگر كرد احساس رها
 : گفت خوشحالي با و بايستد پاهايش روي كه كرد كمك بالفاصله
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 ... تا ميكنيم حركت مسكو سمت به فردا همين ما.  آمد سر غصه دوران ديگر!  رها

 : گفت و گذاشت ناتمام را سخنش اوسكار

 . آيي نمي ما همراه تو!  كالرا نه

 : گفت و برگشت اوسكار سمت به دلخوري با كالرا

 ... كه دارم دوست هم من ؟ چرا آخه

 : گفت و كرد اخم اوسكار

 هم را خودت روز و حال بايد اما ، ببيني را بنيامين زودتر چه هر داري دوست هم تو كه ميدونم من
 شكم در كه هم كودكي از بايد بلكه خودت از تنها نه و نيستي خودت به متعلق فقط ديگر تو.  كني درك
 بدهم اجازه نميتوانم من و است طوالني خيلي برويم ميخواهيم ما كه راهي اين.  كني مواظبت داري

 . برود سفر اين به وضع اين با همسرم

 : گفت تمامتر چه هر سماجت با كالرا

 ... كه ميدهم قول و است خوب حالم كه من.  اوسكار نه

 : گفت و كرد اخم ديگر بار اوسكار

 اي اجازه چنين تو به مخصوصت پزشك عنوان به نه و همسر عنوان به نه.  زدم را حرفم من.  عزيزم نه
 . بياوري دنيا به برايم حالي سر پسر ميخواهد دلم.  نكن بحث ديگر ميكنم خواهش پس.  داد نخواهم را

 كه را چيزي نميتوانست.  بود رفته فرو بهت در هنوز رها.  كرد سكوت اما ، بود نشده قانع چه اگر كالرا
 شود پنهان او پشت كه داشت را كسي حاال.  بود زنده عزيزش بنيامين ، برادرش.  كند باور است شنيده

 او چگونه مدت اين طي در اعمالش با او كه بگويد.  است متنفر هاتسگار رفتار و حركات از كه بگويد و
 نعره جلوي ، آمد مي اتاقش سمت به مست شبها هاتسگار وقتي كه بود كسي حاال.  است آزرده را
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.  بودم كرده روي زياده كمي ، من كوچولوي عروسك ببخش مرا«  جمله از چقدر.  بگيرد را هايش
 بار و ميشنيد را كلمات اين صبح روز هر بود بيزار» .  شد نخواهد تكرار ديگر ببخش مرا ميكنم خواهش

 خود با رها.  نداشت در كردن باز جز اي چاره رها و ميكوبيد را عمارت در مست او هنگام شب ديگر
 » بنيامين ، بنيامين«  كرد زمزمه

 و حال و است آمده گرفتار برزخي چه در او ميدانست.  كند كمك رها به كه كرد اشاره كالرا به اوسكار
.  دختر ترين گرفته و مغموم حاال و بود شهر دختر خوشبخترين روزي رها.  ميكرد درك كامال را روزش
.  فاركر هاتسگار با نامزدي آن از بعد و خانواده مرگ ابتدا.  بود آمده سراغش به هم سر پشت بدبختي

 بهت ، شنيدند رها از را مثبت جواب كه زماني و نميخورند هم درد به دو اين كه ميدانستند ابتدا از همه
 چهره نظرش در و بود بسته را چشمهايش رها.  نميكرد باور را چيزي چنين كس هيچ و شدند زده

 ميخواست دلش تا و بچسبد اش سينه به ميتوانست كه را مهربانش برادر ، ميكرد تجسم را برادرش
 . بگويد خستگيهايش از و بگريد

 صداي.  بشتابد ديدارش به اوسكار همراه فردا تا ميرفت چمدانش كردن جمع براي زودتر چه هر بايد
 ادامه خود كار به آورده چاي برايش ريتا اينكه گمان به.  رسيد گوشش به ها پله از شخصي آمدن باال
 . پيچيد گوشش در زنگي چون هاتسگار صداي.  داد

 . است شگفتي بسي جاي اين.  ببينم را همسرم اتاق توانستم نيم و سال يك از بعد باالخره

 . نگريست او به و برخاست زمين روي از رها

 . بيرون برو من اتاق از ؟ ميكني چه اينجا تو هاتسگار

 : داد جواب و راند لب بر آميزي تمسخر لبخند هاتسگار
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 را عروسي تاريخ االن همين بايد تو.  رفت نخواهم اينجا از ندانم را تكليفم تا اما ميروم ، چشم ، چشم
 باز نكند ؟ ميبندي چمدان چرا ببينم...  را خود تكليف بايد مدت همه اين از بعد باالخره من.  كني معين
 ؟ داري فرار خيال هم

 لرزاني صداي با ترسيد اي لحظه براي هاتسگار چشمهاي حالت از و ايستاد چمدان مقابل در هراسان رها
 : گفت

 . باش مطمئن كرد خواهيم ازدواج هم با ما نه

 : گفت و داد تكان را او بشدت و گرفت دست در را رها هاي شانه و آمد نزديكتر هاتسگار

 ... داري قصد حاال و اي گرفته بازي به مرا سال يك اين.  بگو را راستش

 : گفت و كشيد عقب را خودش كمي ، بود شده مشمئز اش شانه با او دست تماس از كه رها

 ... ميخواستم من ، ميكني اشتباه تو ، نه

 : پرسيد و كاويد را رها نگران چشمهاي نگاهش با هاتسگار

 ؟ ميگويم درست ؟ منزجري من از ؟ ميگريزي من از چرا

 : گفت التماس با رها

 ... كه ميخواهم وقت كمي فقط ، مني همسر تو هاتسگار نه

 و كشيد خود سمت به را او و برداشت رها سوي به گامي ، ميباريد شرارت چشمهايش از كه هاتسگار اما
 : گفت آهسته صداي با

 . كني ثابت نميخواهي را چيز هيچ اكنون ، نه
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.  شد جاري آن از خون و خورد تخت گوشه به سرش و كرد پرت عقب به را خودش اختيار بي رها
 : گفت و گرفت دست در را رها دستهاي و نشست زمين روي بسرعت هاتسگار

 را خودت تو كه كنم عمل چگونه بايد من ؟ ميكني رفتار اينطور من با چرا ؟ رها است خوب حالت
 گريختي من از تو كنم ثابت تو به را آن خواستم كه بار هر اما ، دارم دوست را تو من ؟ بداني من همسر

 . نكن چنين من با.  ندارم طاقت ديگر من! 

 كه چند هر ، ميدانست فرزام به متعلق را خود هنوز او.  بگشايد را چشمهايش نميخواست دلش حتي رها
.  كن مقاومت ، كن مقاومت« :  ميزد فرياد درونش در چيزي اما ، است بيهوده و عبث فكر اين ميدانست

 هاتسگار نداشت دوست اما ، است شده سرازير اشكش كه كرد احساس» .  شد خواهد درست چيز همه
 هاتسگار.  پوشاند را صورتش دستهايش با بالفاصله علت همين به ، باشد گر نظاره را ناتوانيش و عجز

 : گفت و زد كنار صورتش روي از را دستهايش

 زندگيم در گاه هيچ.  نميكنم باور من ، نه ؟ بيزاري من از حد اين تا يعني ؟ ميكني گريه ، من رهاي آه
.  بريزي اشك من از انزجار خاطر به تو كه كنم باور نميتوانم هم اكنون و ام نبوده تو ريختن اشك شاهد
 حرف.  كشيد خواهد جنون به مرا باالخره تو سكوت اين رها.  ميكنم خواهش.  داري دوستم كه بگو رها
 . ميكنم خواهش.  بزن

 : گفت آرام رها

 . برگردانم خانه به را او بايد.  است زنده برادرم.  برم بايد من هاتسگار

 : پريد جا از ، باشند انداخته آتش در كه اسپندي مثل هاتسگار

 امكان مگر ؟ است زنده برادرت كه ميگويي بيشتر هم شايد ، سال سه از بعد.  اي شده ديوانه تو اوه
 ؟ دارد

 : گفت و نگريست هاتسگار به التماس با و گشود را چشمهايش رها
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.  آورد را اش سالمتي خبر و آمد اوسكار امروز اما ، نيامده دست به خبري او از كه بوده چه علت نميدانم
 . بروم ديدارش به بايد من و است زنده من برادر!  هاتسگار.  شنيده موثقي جاي از را خبر اين

 : گفت و نشست ديگر بار و داد تكان را سرش هاتسگار

 كشيده نقشه اوسكار با تو.  داد نخواهم تو به را سفر اين اجازه وجه هيچ به من.  اي شده ديوانه تو ، نه
 . نميگذارم من اما ، بگريزيد كلك اين با كه ايد

 زمين روي از ميخواست.  بود خورده شديدي ضربه سرش به.  ميكرد شديدي ضعف احساس رها
 صدايي با و فشرد تخت گوشه به و كرد خم كمي را سرش علت همين به.  نداشت را توانش اما ، برخيزد

 : گفت بود شبيه زمزمه به بيشتر كه

 ... عروسي تو با بازگشتم كه زماني ميدهم قول تو به من!  هاتسگار

 سمت به نگران هاتسگار.  خورد هم به حالش و افتاد دوران به سرش كه بود نشده تمام سخنانش هنوز
 : گفت بالفاصله.  رسيد گوشش به اوسكار صداي بعد اي لحظه.  دويد تلفن

 . داشتم كار ساوس دكتر با

 : گفت تفاوتي بي با ، بود شناخته را او صداي كه اوسكار

 . نيستند منزل دكتر

 : گفت سختي با و كرد تامل كمي هاتسگار

 . برسان كياني عمارت به را خودت تو پس!  اوسكار

 : پرسيد دلواپسي با اوسكار

 ؟ خانم رها ؟ افتاده اتفاقي
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 خود ديگر بار تلفن قطع از پس. »  كن عجله« :  گفت فقط علت همين به ، بگويد چه نميدانست هاتسگار
 را او و رفت رها سمت به آرام.  بود شده رنگين رها خون با تخت سفيد ملحفه گوشه.  رساند اتاق به را

 تا كه بگويد همه به و بزند فرياد ميخواست دلش.  زد زانو تخت كنار و خواباند تخت روي و كرد بلند
.  ميريزد اشك برايش او كه ميديد و بود بهوش اكنون هم رها ميخواست دلش.  رهاست ديوانه حد چه

 به.  اوست خواهان حد چه تا كه كند ثابت او به و ببوسد را رها كوچك پاهاي ميتوانست ميخواست دلش
.  بود نكرده صحبت او با هم يكبار براي حتي نامزديش از بعد از.  افتاد توميسالو سابقش دوست ياد

 نثار محكمي مشت فقط اما ، بود كرده را روزي چنين بيني پيش ابتدا از او.  داشت حق توميسالو شايد
 خاطر به من« :  گفت خاطر همين به.  سازد قانع را خود وجدان كرد سعي هاتسگار.  بود شده صورتش

 در ، ميكرد رفتار من با بيشتري ماليمت با كمي او اگر.  كنم ازدواج او با ميخواستم خودش خوشبختي
 ».  ميرسيم كامل تفاهم به هم با ازدواج از بعد مطمئنم هم حاال.  ميشديم سعادتمند هم كنار

 آمده عمارت به كه زماني يادآورد به.  آمد در صدا به عمارت زنگ كه بود ور غوطه خود افكار در هنوز
 پايين ها پله از بسرعت.  بود شده وارد آشپزخانه در از علت همين به ، بود نديده خانه در را ريتا بود
 نظر به نگران بسيار و داشت دست در را خود رنگ اي قهوه دستي كيف اوسكار.  گشود را در و رفت

 : پرسيد فاركر هاتسگار مشاهده محض به.  ميرسيد

 ؟ است افتاده اتفاقي چه

 باالخره و كرد پا آن و پا اين كمي.  كند بازگو را رها ديدن صدمه واقعي علت داشت شرم هاتسگار
 : گفت

 ... و كرد گير صندلي به پايش اينكه مثل نميدانم

 : پرسيد و داد ادامه راهش به ، نكرد باور را سخنش كه آن با اوسكار

 ؟ باالست
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 او سوي به بسرعت رها مشاهده با و رفت باال ها پله از بسرعت.  رسيد گوشش به آرامي آره صداي فقط
 . بود آلود خون رها سر زير بالش.  رفت

 ايستاده در آستانه در كه هاتسگار به خطاب بلند صداي با و داد كف از اختيار رها پريده رنگ ديدن از
 : گفت بود

 ؟ آوردي سرش به باليي چه!  احمق پسره

 : زد فرياد ، شد برو رو هاتسگار سكوت با كه هنگامي

 . بياور تميز سفيد دستمال عدد چند و يخ مقداري كن عجله ؟ ميگرفتي را خونريزي جلوي اقل ال

.  شد اتاق وارد دستمال چند و آب از پر ظرفي با بعد دقيقه چند و دويد ها پله از بسرعت هاتسگار
 اي كاسه در كه را اي ماده و داد شو و شست را زخم روي دستمال و آب با و كرد بلند را رها سر اوسكار
 ، رسيد اتمام به كارش كه زماني.  كرد پيچي باند را سرش سپس.  ماليد زخم روي بود كرده درست

 : پرسيد و شد خيره اوسكار به نگراني با هاتسگار

 ؟ است بيهوش هنوز چرا ؟ است چطور حالش

 بي« :  كرد زمزمه ميشنيد خودش فقط كه صدايي با و داد قرار اش دستي كيف در را وسايلش اوسكار
 : پرسيد ديگر بار ، بود نشده او حرف متوجه كه هاتسگار»  لياقت

 ؟ گفتي چي

 : گفت و برخاست حوصلگي بي با اوسكار

 را او بالش و تختي رو ضمن در.  نكند تب كه كن دعا فقط.  آيد مي هوش به كم كم گفتم.  نيست چيزي
 . كن عوض هم
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.  گشود چشم رها تا كشيد طول اي دقيقه چند.  داد انجام را اوسكار اوامر و شد بلند سرعت به هاتسگار
 بر را چشمهايش.  ميديد را اطراف اجسام سختي به و نبودند آشكار و واضح چشمهايش مقابل تصاوير

 ايستاده سرش باالي كه ديد را هاتسگار و ساوس اوسكار بار اين و گشود را آن ديگر بار و گذاشت هم
 اميال به رسيدن براي حيواني چون او.  بود بيزار او از.  بنگرد هاتسگار صورت به نميخواست دلش.  اند

 . بود شده ور حمله او به خود شيطاني

.  انديشيد مي ، بود ديده قبل لحظه چند كه رويايي به و ميبست را چشمهايش ديگر بار ميخواست دلش
 و ميخنديدند بلند صداي با آنها.  بود ديده فرزام و بنيامين همراه جان آقا خانه پشت باغ در را خود او

  هم او و ميدادند تكان دست برايش

 : پرسيد او از آميز محبت لحني با ساوس اوسكار.  گشود را چشمهايش اوسكار آرام صداي با

 ؟ چطوره حالت رها

 : گفت ضعيفي صداي با و داد تكان آرام را سرش رها

 . متشكرم ، خوبم

 : پرسيد ديگر بار ماليمي صداي با اوسكار

 ؟ ميبيني واضح مرا تو.  بده جواب خوب ميپرسم كه سواالتي به و كن نگاه من به رها

 : پرسيد ديگر بار او.  داد تكان تاييد عالمت به را سرش رها

 ؟ نداري سرگيجه يا ؟ نميبيني تا دو را چيزي

 : گفت اي گرفته صداي با رها

 . دارم سرگيجه كمي فقط

 : گفت و نشست تخت كنار صندلي روي و كشيد راحتي نفس ساوس اوسكار
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 . ميشود خوب استراحت با هم دردت سر.  اي نديده چنداني صدمه كه خوشحالم خوب

 حقيقت به اوسكار كه شود متوجه او اگر كه ميدانست و داشت كامل آشنايي رها روحيات با كه آنجا از و
 : گفت ، شد خواهد چندان صد ناراحتيش ، برده پي او ديدن صدمه ماجراي

 دقت بيشتر بار اين اميدوارم.  اي افتاده زمين به و خورده صندلي به پايت كه داد توضيح برايم هاتسگار
 . كني

 هاتسگار ولي ، كند بيان چگونه را شدنش زخمي دليل نميدانست.  آورد لب بر لبخندي مشقت با رها
 : گفت و برخاست صندلي روي از ساوس اوسكار.  بود كرده آسان را كارش

 ... تا كني استراحت خوب بايد روز سه يا دو خوب

 : گفت اي گرفته صداي با و كرد بلند بالش روي از را سرش بسرعت رها

 ... ما ، نه

 اوسكار.  آمد سراغش به شديدي درد سر و افتاد بالش روي سرش ديگر بار و نداد مجالش سرگيجه اما
 : پرسيد و رفت سرش باالي

 . كني استراحت خوب بايد تو ؟ نه چرا

 : گفت التماس با رها

.  بشتابم برادرم ديدار به بايد من.  اند آورده را اش سالمتي خبر سال همه اين از بعد.  نميتوانم من ، نه
 ... نميتوانم من

 : گفت و انداخت مينگريست آنها به ساكت كه هاتسگار به نظري ساوس اوسكار

 و پريشان را او ميخواهد دلت آيا.  ببيني كامل سالمت در را برادرت بايد تو.  نيست خوب حالت تو آخر
 ؟ كني نگران
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 به فردا بايد اما ، شوم خوب ميزني حدس تو كه زماني از زودتر ميدهم قول.  است خوب حالم من
 . ندارم طاقت ديگر من.  برويم سفرمان

 ناگزير هاتسگار.  شود جويا را او نظر نگاهش با داشت قصد انگار.  نگريست هاتسگار به ساوس اوسكار
 : گفت و داد تكان تاييد عنوان به را سرش

 . ببينم گريان دائما را همسرم نميخواهد دلم من.  ببر برادرش پيش را او است زنده بنيامين واقعا اگر

 : گفت و گزيد را چپش گونه عادت طبق و داد تكان را سرش اوسكار

 لباس.  ميكنيم حركت ظهر هنگام فردا.  ببندد را چمدانت كه بگو هم ريتا به.  كن استراحت فردا تا پس
 استراحت كامال بايد كياني دوشيزه.  بيا من با هم تو!  فاركر هاتسگار خوب.  بردار اندازه به هم گرم
 . كند

 آرام رها و شد روان اوسكار دنبال به ناراضي هاتسگار.  نگريست اوسكار به آميز تشكر نگاهي با رها
 دستهاي ديگر بار كه داشت امكان آيا.  نميگذاشت اش آسوده خيال و فكر.  نهاد هم بر را چشمهايش

 هم لحظه يك براي حتي هيچگاه ديگر كه خورد سوگند خود با رها.  بفشارد دست در را برادرش گرم
 از بنيامين اگر ميدانست.  نداشت او جز را كس هيچ دنيا اين در ديگر حاال.  نشود جدا بنيامين از

 خواهر كه كرد نخواهد باور قطعا و شد خواهد دلخور بسيار ، شود آگاه فاركر هاتسگار با نامزديش
 . است شده رام هاتسگار دست به اش يكدنده و لجباز

 اشتباه.  نداشت اي فايده ، ميكرد مالمت را خود كه اندازه هر.  آورد باال سرش روي تا را پتو آهسته
 گرو در را دلش وقتي او.  انديشيد مي خودش روحيات به بيشتر بايد شايد.  بود شده مرتكب بزرگي

 عبثي اميد هم فرزام به اميد اما ، دهد مثبت جواب هاتسگار به نداشت حق ، ميديد ديگري شخص مهر
 او دلخواه فرد نميتوانست فاركر هاتسگار ؟ ميكرد چه اش خورده زخم و شكسته دل با بايد او.  بود

 اي ساخته خود مرد او.  بود رها اعتقادات و ها خواسته با مخالف اعتقاداتش و رفتار و افكار تمام.  باشد
.  بود شده مرتكب را بزرگ اشتباه اين اما ، ميداد منفي جواب او به بايد رها.  نبود هم مقصر اما ، نبود
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 آيا.  كند فراموش را بود گذرانده ايران در كه را روزهايي شيرين خاطرات و او ياد نميتوانست اي لحظه
 تمام ؟ ميكرد موردش در فكري چه بنيامين وقت آن ؟ دهد شرح برادرش براي را چيز همه ميتوانست

 . شد رفتنش خواب به مانع و نگذاشت آرامش اي لحظه صبح تا خياالت اين

 چه هر ميخواست دلش.  انداخت بنيامين عكس قاب به نظري و برخاست جاي از رها كه بود زده سپيده
 نزديك لبهايش به را عكس قاب.  ببوسد را مهربانش و مردانه چهره و بكشد آغوش در را او زودتر
 در.  برخاست جاي از اما ، بود ناتوان و سست بدنش هنوز آنكه با.  نواخت آن روي نرم اي بوسه و كرد
 چمدانهايش و آماده سفر لوازم همه.  ميگذشت كند نظرش به دقايق و بود پا به بلوايي و آشوب دلش
 . بود شده گذاشته در پشت پايين سالن در

 روشن را اتاقش برق و شد بيدار خواب از ريتا او گامهاي صداي از.  رفت پايين ها پله از سختي به رها
 گفت هراس با ، بود كرده تن بر سفر كامل لباس كه رها مشاهده با.  دويد بيرون آنجا از بسرعت و كرد

: 

 فاركر آقاي ناكرده خداي شايد گفتم.  ترسيدم خيلي كه من ؟ ايد شده آماده زود اينقدر چرا خانم
 . آمده اينجا به شبانه و كرده روي زياده هم باز كوچك

 : گفت ناتواني و ضعف با و زد لبخند سرد و روح بي رها

 كس هيچ بنيامين وجود با كه چند هر ، ميزنيم آشپزخانه پشت در به قفلي ، بازگشتيم بنيامين با وقتي
 بازگشت با ما مشكالت تمام!  عزيزم ريتاي.  بيايد اينجا به كسان عربده و مست كه نميكند جرات
 . رسيد خواهد پايان به بنيامين

 گريه و بيخوابي از حاكي اش چهره رنگ تغيير و ميداشت نگه باز را سنگينش چشمهاي سختي به رها
 را بازويش زير و شد نزديك او به بسرعت ، ديد چنين را رها روز و حال كه ريتا.  بود فراوانش هاي

 : گفت و گرفت
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 كه نيست شما ماه مثل صورت حيف.  نكنيد ظلم خودتان به قدر اين.  نداريد خوشي حال شما خانم
 . شود پوشانده غم با هميشه

 : گفت و زد تلخي لبخند ، ميكرد سير خود روياهاي در كه رها

 را شادماني و سرور بنيامين.  ديد نخواهي غمگين مرا ديگر بنيامين ورود با باش مطمئن!  عزيز ريتاي
 . پيچيد خواهد عمارت در شيرين صداي طنين سابق مثل و آورد خواهد ارمغان به خانه اين به

 اوسكار اتومبيل كه برگشت واقعي دنياي به زماني ولي ، كرد سر انتظار در را مدتي چه كه نفهميد رها
 رها عيادت به و شد خارج اتومبيل از سرعت به ساوس اوسكار.  شد متوقف عمارت در پشت ساوس

 به شدن سوار در را او ، سفر براي مناسبش جسماني وضع از اطمينان و كامل معاينه از بعد و آمد
 . كرد همراهي اتومبيلش

 در را بنيامين.  انديشيدند مي يكساني مسايل به آنها دوي هر و بود فرما حكم سكوت ، مسير طول در
 تا بودند آمده قطار ايستگاه به ريچ هاموند و كالراريچ و فاركر هاتسگار ؟ يافت خواهند حالي چه

 مكتوم سفرشان خبر بايد كه بود داده توضيح آنها براي قبال اوسكار.  كنند بدرقه را مسكو مسافران
 اوسكار زيرا ، كند تاييد را بنيامين شدن پيدا خبر سقم و صحت و بفرستد اي نامه او كه روزي تا بماند
 ميخواست دلش و باشد رها بزرگ برادر ، كياني بنيامين همان گمنام جوان آن كه نبود مطمئن هنوز
 حس را بنيامين او.  است زنده بنيامين كه داشت باور ديگر رها اما.  نگيرد قرار ديگران تمسخر مورد
 . ميديد خود از دورتر قدم چند فقط را او و ميشنيد را بويش و ميكرد

 كم.  آمدند در پرواز به هوا در هم آنها دستهاي ، رسيد گوششان به قطار ممتد سوت صداي كه زماني
 ايستگاه از قطار شدن دور با و شد محو لبش روي از ، بود آورده لب بر بزور رها كه سردي لبخند كم
 ، بود آگاه كامال رها ريخته هم به و گسيخته هم از افكار از هم ساوس اوسكار.  رفت فرو صندليش در

 به كه بود يافته را موقعيت اين هم ساوس اوسكار.  شود غرق افكارش در ميخواهد چه هر تا داد اجازه
 همسر عنوان به را كالرا اينكه از.  بماند تنها كالرا نميخواست دلش اصال.  بينديشد خود زندگي مسايل
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 خود خوشبختي عامل را رها اينكه براي شايد.  بود گزار سپاس رها از و ميباليد خود بر بود برگزيده
 . بكند كاري هر خاطرش به بود حاضر ، ميدانست

 و معصوم چهره اين چقدر.  نگريست رها متفكر و غمزده صورت به و آورد باال را سرش ساوس اوسكار
 دست بود كرده آرزو سالها.  پروراند نمي سر در كه آرزوهايي چه پيش مدتها.  ميستود دل در را زيبا
 رها دوشيزه «:  كنند عقد هم براي را آنها و بگذارد سنپطرزبورگ بزرگ كليساي در پا رها دست در

 لحظه تا و بدبختي و سختي ، شادكامي و خوشي اوقات همه در ، هميشه براي هستيد حاضر آيا!  كياني
»  بله«  ميگفت خود آرام و لطيف صداي با رها و»  ؟ برگزينيد همسري به را ساوس اوسكار آقاي ، مرگ

 انديشيد نمي گذشته آرزوي به ديگر اوسكار اما.  برميخاست كليسا جاي جاي از شادي و هلهله صداي و
 خاطر به و محبتهايش خاطر به داشت دوست را او بلكه ، نميديد خود همسر شكل به را رها ديگر. 

 رها اندازه به را او ، داشت خواهري اگر شايد.  خودش خاطر به و بود كرده نثار او به كه اي خوشبختي
 . بردارد قدمي هر اش خوشبختي براي بود حاضر و ، ميداشت دوست

 هنگامي رها.  ميخورد غوطه خود افكار در و بود شده خيره رها صورت به ساوس اوسكار كه بود مدتي
 با و دوخت نظر بيرون به و برگرفت او از را صورتش آرام ، بود شده خود روي او ثابت نگاه متوجه كه
 با ، بخشد انسجام را افكارش توانست ديگر بار كه زماني.  كرد پاره را اوسكار افكار رشته كارش اين

 : گفت خنده

 ؟ نميكند فراموش را بندگانش خدا ديدي.  برادرت پيش ميرويم حاال!  خانم رها خوب

 : گفت و انداخت نظر اوسكار صورت به و گرفت پنجره بيرون مناظر از را نگاهش رها

 هم هنوز كن باور اما.  ميدانستم بيهوده را انتظار واقعا كه چند هر ، ندادم دست از را اميدم هيچگاه من
 به اندازه اين تا برادرم كه ميفهميدم زودتر كاش اي.  رسيد خواهم او به ديگر ساعتي تا كه نميكنم باور
 . است نزديك من

 : گفت و كشيد بيرون آن از را كتابي و كرد باز را خود دستي كيف ساوس اوسكار
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 موقع آن.  بوديم رفته اسكيت به هم با كه را روزي داري ياد به راستي.  بود برادر مثل من براي بنيامين
 بوديم كرده آماده ناهار براي كه را خوراكيهايي تمام ها پسر ما.  نداشتيم سال ده از بيش بنيامين و من

 چرا نميدانم.  گذاشتيم فرار به پا ما و دويديد دنبالمان به بوديد شده دلخور حسابي كه شما و خورديم
 روي بسرعت ، بودند رسيده من به كه دوروتي و كالرا.  افتادم زمين به و شكست اسكيتم پايه روز آن

 واقعا لحظه آن در.  است واقعي من ناله و آه اينكه از غافل ، شدند گالويز من با و سرخوردند برفها
 به نگاهي با و رهانيد دستشان از مرا زد دو آن سر بر كه فريادهايي با و رسيد دادم به بنيامين وحشتناك

 بيچاره»  نفر دو شما حال به واي باشد اينطور اگر.  شكسته پايش كنم فكر« :  گفت پرخاشگري با پايم
 من روز آن.  گريه زير زدند و كردند كز اي گوشه ، ميدانستند مقصر را خودشان كه كالرا و دوروتي

 طبع شوخ هميشه بنيامين.  بود ام واقعي برادر كاش اي كه كردم آرزو و شدم ممنون بنيامين از دنيا يك
 مثل ، است بينظيري واقعا پسر او.  ميبردند حساب او از همه كه داشت هم خاصي ديسيپلين اما ، بود

 . خواهرش

 . رفت فرو خود روياهاي به ديگر بار و كشيد دل ته از آهي رها

 در را اتاقي قبل از اوسكار.  شد متوقف مسكو ايستگاه در قطار كه بود گذشته شب دوازده از ساعت
 هم باز صبح تا شب آن.  نداشتند مكان و جا مشكل جهت همين به ، بود كرده رزرو مسكو در هتلي
 و پدر مرگ از بنيامين آيا.  ميديد برادرش كنار در را خود مدام.  نكرد پيدا راه رها چشمهاي به خواب
 و ميگذشتند رها ذهن از كه بودند سواالتي اينها تمام ؟ بود آمده چه اما سر بر ؟ داشت خبر مادر

 . ميربودند او از را آرامش

 برايش مستخدم.  آمد خود به در صداي با.  يافت راه چشمهايش به خواب كه بود صبح نزديكهاي
 گذشته خواب وقت.  نبود اي چاره اما ، بكند دل رختخواب از خواست نمي دلش.  بود آورده صبحانه

 مجاور اتاق به و داد لباس تغيير صبحانه صرف از بعد.  گشود را در و برخاست جا از سختي به.  بود
 رفته بيمارستان به بيگمان اوسكار انديشيد خود با.  نداد جواب هيچكس اما ، كوبيد در به بار چند و رفت
 . بنشيند او انتظار به هتل رستوران در گرفت تصميم و رفت پايين هتل هاي پله از اميد اين با.  است
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.  رفت ميز طرف به بسرعت.  ميخورد قهوه داشت كه ديد هتل رستوران در را رها ساوس اوسكار
 همسرش كاش اي كه كرد آرزو اي لحظه براي.  بدهد او به چگونه را وحشتناك خبر اين نميدانست

 ، شد نزديك ميز به كامال كه زماني.  بدهد رها به را خبر اين ميتوانست بهتر او شايد.  بود آنجا هم كالرا
 :گفت و زد مليحي لبخند ، بود شده او حضور متوجه تازه كه رها

 ؟ آورديد دست به جديدي خبر ، سالم

 : داد جواب و كرد مرتب را موهايش دست با و نشست آن روي ، كشيد كنار را صندلي اوسكار

 . باشيد مسلط خود اعصاب بر هميشه مثل بدهيد قول.  ندارم برايتان خوشي زياد خبرهاي اما بله

 به و داد قرار آن نعلبكي روي آرام را قهوه فنجان جهت همين به ، ميلرزد بدنش تمام كرد احساس رها
 بسيار بود گرفته عهده بر را سنگيني اين به مسئوليتي كه اين از ساوس اوسكار.  شد خيره اوسكار لبهاي

 را حقايق زودتر چه هر و ميكرد نگاه غمگين دختر اين صورت به بايد اما ، ميرسيد نظر به ناراضي
 : گفت و گشود لب سختي به جهت همين به ، ميگفت

 سالمتي خبر طوالني مدت اين در چرا كه بدانم ميخواستم كردم صحبت والر آناتولي دكتر دوستم با من
 شوكي علت به و داده دست از را خود حافظه بكلي شما برادر كه گفتند ايشان.  اند نرسانده ما به را او
 هيچ سال سه اين در بنيامين كه گفت والر دكتر.  است عاجز كارهايش انجام از ، شده وارد او به كه

 نميكند ديگري كار رفتن راه گاهي و خوردن از غير و نداده نشان خود از توجهي قابل العمل عكس گونه
 عاجز هم اش روزمره كارهاي انجام از ، آورد نمي ياد به را چيزي هيچ كه اين از غير بنيامين يعني. 

 ... و كرده اميد قطع او بهبود از ديگر طوالني مدت اين از بعد والر آناتولي دكتر.  است

 مقابل در را برادرش زده ماتم تصوير فقط و نميشنيد را ساوس اوسكار سخنان ادامه ديگر رها
 با بزودي كه اين از چقدر.  ميچرخد سرش دور به رستوران ميكرد احساس.  ميكرد مشاهده ديدگانش
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 كرد سعي چه هر.  ميشد روبرو او ناتوان جسم با اكنون اما ، بود شادمان ، شد خواهد رو روبه برادرش
 ابري چشمهايش.  ميكرد اشتباه اوسكار گمان بي.  كند مجسم منگ و ارداه بي را برادرش نتوانست

 كشيد خشكش و تبدار لبهاي روي آرام را زبانش.  نبود ريختن اشك جاي هتل رستوران اما ، بودند شده
 او فنجان ، بود شده او عادي غير حال متوجه كه اوسكار است شده بلند لبش پوست تمام كرد احساس. 
 بود شده خارج خود دنياي از فنجان صداي با كه رها.  زد نعلبكي روي آرام و برداشت رويش به رو از را
 كمي و كرد تقديم او به را بخشي تسلي و گرم لبخند اوسكار.  نگريست اوسكار به ها زده ماتم مثل ،

 : گفت ماليمي بسيار صداي با و برد جلوتر را سرش

 بايد تو.  بياورد ياد به را چيز همه ميبيند را ما كه زماني او شايد.  كنيم كمك بنيامين به ميتوانيم ما!  رها
 . كني كمك برادرت به

 : گفت و گشود سخن به لب سختي به رها

...  من براي او.  شوم روبرو بنيامين با نميتوانم من.  باشد داشته حركت توان پاهايم ديگر نميكنم فكر
 بوده ماتم در سال سه تنم پاره ، عزيزم برادر كنم باور كه است ناممكن و سخت برايم نميدانم ، نميدانم

 . ام بوده خود خوشي پي در من و

 : گفت و داد تكان را سرش نارضايتي با اوسكار

 رها.  رفتند منجمد جهنم آن به خود آنها.  نبودي مقصر كه تو.  اي كشيده زجر كافي اندازه به تو نه نه
 و قوي روحيه از ، ميشتابي بنيامين ديدار به كه زماني بايد.  كني استراحت خوب را امروز ميخواهد دلم

 . باشي برخوردار خوبي

 : گفت و برخاست صندلي روي از عصبي حالت با رها

 . بگذارم انتظار در را برادرم اين از بيش نميتوانم من ، نه

 : گفت و رساند او به را خود بسرعت ساوس اوسكار.  رفت هتل در سمت به جمله اين گفتن با و
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 خودت تو.  داري قوا تجديد به نياز هم تو كه نكن فراموش.  داري استراحت به نياز تو. كن صبر!  رها
 . هستي بيمار هنوز

 : گفت و كرد باز را هتل در بسرعت رها

 . ببينم را بنيامين زودتر چه هر بايد.  نده عذابم اين از بيش.  اوسكار ميكنم خواهش

 داد دستور ران كالسكه به اوسكار و شدند بود ايستاده هتل بروي رو كه اي كالسكه سوار هم با دو هر
 هر و نداشتند گفتن سخن توانايي كدام هيچ مسير در.  كند حركت مسكو بزرگ بيمارستان سمت به كه
 روبروي كالسكه كه زماني.  ميساختند آماده تحملي قابل غير منظره با شدن روبرو براي را خود دو

 جايش از اوسكار.  كرد خارج سينه از بود حبس مدتي كه را آهي رها ، ايستاد مسكو بزرگ بيمارستان
 : گفت و نگريست رها نگران صورت به و برخاست

 . كن حفظ را خودت آرامش

 نگاهش.  ميكرد متشنج را اعصابش مردم پاي حركت صداي.  شد بيمارستان وارد سنگين قدمهاي با رها
 به كه ميكرد گمان برميداشت كه قدمي هر با و بود دوخته بيمارستان شده كاري سنگ كف به ثابت را

 ، ميخواند طرف آن و طرف اين به را دكترها هم سر پشت كه پرستاري صداي.  ميشود نزديكتر جهنم
 به مرتبه چند.  ميرفت راه اوسكار دنبال به فقط.  ميرود كجا به نميدانست.  بود كرده متشنج را اعصابش

 محوطه از كه ميدانست فقط ، نميشنيد را اوسكار صحبتهاي.  بايستد شد مجبور اوسكار توقف خاطر
 تر ساكت اولي ساختمان از كه اند شده جديدي ساختمان وارد دوم حياط از و خارج بيمارستان اصلي
 به را رها»  بيا من همراه« :  گفتن با و كرد صحبت پرستاري خانم با و ايستاد ديگر بار اوسكار.  است
 از آنها مشاهده با كه بود نشسته ميز پشت ميانسالي مرد.  رفتند اتاقي داخل هم با.  كشيد خود دنبال
 او سوي به لبخند با اوسكار.  كرد دراز ساوس اوسكار براي آشنايي رسم به را دستش و برخاست جاي
 : گفت ، بود گرفته دست در را دستش كه همانطور و رفت

 . هستند بنيامين خواهر كياني رها دوشيزه ايشان!  والر دكتر
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 به رو سپس.  بنشينند كه كرد اشاره دست با و داد تحويل او به لبخندي و برگشت رها سوي به دكتر
 : گفت و كرد ساوس اوسكار

 ؟ داديد شرح كياني دوشيزه براي را چيز همه شما!  من دوست

 : داد ادامه والر دكتر.  داد مثبت جواب او به اوسكار

 ما تالش اما ، شد داده انتقال مسكو به استركالچو شهر از معاينات اي پاره براي بنيامين پيش ماه پانزده
 در گداري گاه فقط و نميكند تالشي اش بهبودي براي هم خودش او.  است بوده بيهوده مدت اين در

 كلمه متوجه ، كرديم ضبط را صدايش مرتبه چند ما كه زماني.  آورد مي زبان بر را عجيب نامي خواب
 پزشكان ما.  شناخت را بنيامين هم او و كردم تعريف اوسكار دوستم براي را جريان اين من.  شديم رها
 هر به...  خواب در اما ، آورد نمي ياد به را چيزي و نميزند حرف اي كلمه او.  ايم شده درمانده كامال
 . كنيد كمك برادرتان به بتوانيد شما اميدوارم حال
 

 را برادرش حالت ميكرد سعي و بود دوخته ديده داشت قرار والر دكتر اتاق گوشه در كه اسكلتي به رها
 به و شد خارج اتاق از» .  بياييد من همراه كنيد لطف«  گفتن با و شد بلند والر آناتولي دكتر.  كند مجسم
 اقسام و انواع با مختلفي بيماران.  كرد حركت ميشد باز وسيعي محوطه به كه ساختمان پشت طرف
.  ميرود كجا به نميدانست.  ميداشت بر قدم بهت با رها.  ميكردند آمد و رفت آنجا در پزشكي وسايل
 او ياد به را هايش لحظه و ها ثانيه تمام سال چند اين در كه ميگشت آشنايي دنبال به چشمانش فقط

.  ايستادند دو هر اي لحظه از بعد و شدند آرامتر ساوس اوسكار و والر دكتر قدمهاي.  بود كرده سپري
 نگاه روبرو به و كرد بلند را سرش آرام.  نبود اي چاره اما ، داشت بيم بياورد باال را سرش كه اين از رها
 اي لحظه براي رها.  بود شده خيره روبرو به و نشسته نيمكت روي كه بود او بنيامين.  بود او.  كرد

.  باشد نشسته او روبروي ، ياورش تنها ، برادرش كه بود ناممكن باورش.  گذاشت هم بر را چشمهايش
 وار ديوانه قلبش.  بودند آويخته كيلويي ده اي وزنه آنها از كدام هر به انگار.  شدند سنگين پاهايش

 آن از خوني قطره.  گزيد را آن و گرفت دندانش ميان در را لبش.  ميكوفت اش سينه قفسه به را خود
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 جلو به قدمي بود زحمتي هر به.  ميبرد سر به بيداري در كه شد مطمئن.  چكيد بيرون نرم لبهاي
 از بيش مسافت اين اما ، گيرد جاي برادر محبت پر آغوش در زودتر چه هر ميخواست دلش.  برداشت

 نبود آشنا برايش اصال بنيامين نگاه ، گرفت قرار روبرويش كه زماني.  كشيد طول برايش كيلومتر ها ده
 چشمهايش و نداشت لب بر شيرين لبخند هميشه مثل ديگر.  بود شده خيره رها به ها غريبه مثل او. 

 كوتاه ريش ته.  كرد لمس را برادرش صورت و دراز را دستش رها.  بودند چشمها اندوهبارترين
 لمس را برادرش مهربان صورت آرام رها.  ميداد نشان تر محزون را اش چهره و بود آمده در بنيامين

 و گشود لب آرام رها.  نگريست را او غريبانه بنيامين اما ، داشت آرزويي چنين كه بود مدتها.  كرد
 : گفت

 ! من عزيز برادر!  بنيامين ، بن

 گنجشك مثل را خود و داد كف از طاقت رها.  نداد نشان خود از العملي عكس هيچ او هم باز اما
 را صورتش.  كرد امنيت احساس اش مردانه بازوان ميان در و داد جاي برادرش آغوش در كوچكي

 پيدا بيان براي مناسبي كلمه هيچ.  ريخت اشك و داد قرار او نكرده اصالح و غمگين صورت روي
.  دارد حالي چه نميدانست رها.  كند او گاه تكيه را آن تا نياورد باال را دستش حتي بنيامين.  نميكرد
 او برادرش چون ، بگريد ميخواست دلش.  داشت را برادرش ديگر حاال چون ، بخندد ميخواست دلش

 : گفت برميخاست گلو ته از كه گرفته باصدايي.  بود زندگيش تمام كه را او.  نميشناخت را

!  بنيامين.  مرد خواهم قطعا بري من پيش از ديگر بار اگر.  نگذار تنهايم ديگر خدا را تو!  بنيامين
 ؟ نميزني حرف من با چرا.  رها خواهرت.  منم!  بزن حرف!  بنيامين

 پيدا بهبود هيچگاه ديگر بنيامين شايد.  نبود اميدي ديگر.  پيچيد فضا در اش گريه هاي هاي صداي
 . نميكرد

*** 
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 دوستان همه ، ميگرديم بر خانه به كه زماني ميخواهد دلم.  كنم اصالح را صورتت بايد!  عزيزم!  بنيامين
 كالرا االن و اند كرده ازدواج هم با كالراريچ و ساوس اوسكار ميداني راستي.  ببينند سابق مانند را تو ،

 ويشنوف توميسالو با هم گرسن دوروتي راستي.  هستند خوشبخت چقدر ميداند خدا ؟ است باردار
 تعريف برايت قطار در حتما.  است مفصل ماجرايش خوب اما ؟ نه دارد تعجب خيلي.  كرده ازدواج
.  بيايد خوشت اميدوارم.  ام خريده مسكو خريد مركز از امروز را شلوار و كت اين.  بگير خوب.  ميكنم
 . شوي سابق مثل كامال ميخواهد دلم

 بود كرده باور رها.  كشيد آتش به پيش از بيش را رها قلب و نگريست رها به حالتش بي نگاه با بنيامين
 بازوانش رها.  بود قانع هم سكوتش همين به اكنون اما ، است داده دست از هميشه براي را برادرش كه
 دستي كيف از را اش شانه سپس.  بيايد پايين تخت از كه كرد كمك او به و حلقه برادر كمر دور به را

 براي چيز همه.  زد گره را كراواتش و كرد شانه را برادرش حالت بي و بلند موهاي و درآورد اش
 . رسيد راه از هم او كه بودند ساوس اوسكار انتظار در فقط و بود آماده آنها حركت

 ايستگاه به را خود كه داشتند فرصت ساعت نيم آنها و بود شده خريداري هشت ساعت براي قطار بليط
.  دوخت ديده بيرون مناظر به و گرفت جاي پنجره كنار در بنيامين ، قطار كوپه در.  برسانند قطار

.  گرفت دست در را دستش و نشست بنيامين كنار رها.  كرد جا به جا را چمدانها هم ساوس اوسكار
 هيچ اش غريبانه نگاه در و بود دوخته ديده بيرون به چنان هم العملي عكس گونه هيچ بدون بنيامين
 غم وضع اين در را برادرش نداشت طاقت.  بود گرفته دلش رها.  نميشد ديده آشنايي از نشاني گونه
 دلش در.  افتاد مينگريست او به دست به چمدان كه ساوس اوسكار به ملتمسش چشمهاي.  ببيند انگيز
 العملي عكس چه بود نامزدش اكنون هم كه فاركر هاتسگار با برخورد در نميدانست.  بود پا به انقالبي
 جاي صندلي زير را چمدان ، بود برده پي رها پنهان افكار به گويا كه ساوس اوسكار.  داد خواهد نشان
 : گفت و كرد تنگ را چشمهايش كمي و نشست روبرويي صندلي روي و داد

 ؟ ميگويي بنيامين به را نامزديت جريان راستي
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 : گفت فراوان اندوه با و انداخت پيشاني به چيني رها

 نميدانم.  نداشتم را بيانش جرات ميفهميد هم اگر تازه نميفهمد را حرفم كه او ؟ بگويم ميتوانم چطور نه
 ؟ ميكرد من مورد در فكري چه بود خوب روزش و حال اگر

 : گفت و ايستاد سينه به دست ساوس اوسكار

 . شوي دلخور ميترسم اما ، بپرسم سوالي ميخواهد دلم رها

 : پرسيد كوتاهي مكث با همراه اوسكار.  كرد اكتفا سر دادن تكان به فقط رها

 هاتسگار با نميخواهي تو كه است شايعه آشنايان ميان در.  نيست خوب اصال هاتسگار و تو رابطه ظاهرا
 ديده را هاتسگار ميگويند آنها.  اندازي مي عقب را عروسي تاريخ مرتب علت همين به و كني عروسي

 ... مست حالتي به هنگام شب كه اند

 . شد كالمش قطع موجب رها عميق نگاه

 را كالرا و تو عميق دوستي باش مطمئن اما ، هاتسگار با نه دارم مشكل خودم با فقط من.  ميكني اشتباه نه
 . ميجويم كمك شما از حتما داشتم مشكلي اگر و كرد نخواهم فراموش

 فضاي به چنان هم بنيامين.  زد لبخند و پرداخت رها ناشدني وصف غرور تحسين به دل در اوسكار
 . فشرد را او گرم دستهاي رها.  مينگريست قطار از بيرون

 . بنوشيم قهوه هم با و برويم قطار رستوران به هم با بيا.  بن

 دوخته چشم بيرون به چنان هم بنيامين اما ، برخاست جا از او از تبعيت به هم اوسكار ، رها شدن بلند با
 جا از صدا بي هم بنيامين.  فشرد دست در را برادر مردانه دست و كرد دراز را دستش رها.  بود

 سراسر سيگار انواع و پيپها دود و بود شلوغ تقريبا قطار رستوران.  شد روان آنها همراه به و برخاست
 فنجان سه و برگزيدند داشت قرار رستوران كنج در تقريبا كه را ميزي آنها.  بود گرفته بر در را آنجا
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 در اي جرقه بلكه تا كند صحبت گذشته خاطرات از دائما ميكرد سعي رها.  دادند سفارش كيك و قهوه
 مينگريست خود فنجان به و بود نشسته صامت و ساكت چنان هم بنيامين اما ، آيد وجود به بنيامين ذهن

 اوسكار.  ميشد تر كمرنگ اميدش ، ميكرد تالش بيشتر چه هر اما ، ميزد حرف اي وقفه هيچ بدون رها. 
 خاطرات از كرد سعي او به كمك براي و سوزاند دل برايش ديد را رها حد از بيش تقالي كه زماني هم

 . كند صحبت بنيامين براي كودكي

 نظر به اعيان خانواده از آراسته ظاهري و مرتب وضع و سر با كه اي خانواده روبرويي ميز شپت در
 به را رها توجه كه ميخورد چشم به پر بزرگ كاله با دختري آنها ميان در.  بودند نشسته ، ميرسيدند

 بر چشم او از اي لحظه و بود گرفته نظر زير را بنيامين حركات جوان دختر.  بود كرده جلب خود
 فكر اما به نميخواست او.  شد رها خاطر در بلويچ اما خاطرات يادآوري باعث دختر آن وجود.  نميداشت

 به را خود فكر كرد سعي.  بود شده عزيزانش از او جدايي باعث ، خانواده جمع به اما پيوستن زيرا ، كند
 طرف به سه هر بعد دقايقي.  پرداخت اوسكار با گفتگو به خاطر همين به ، كند معطوف ديگر مسائل
 جا از.  بود سخت برايش آن تحمل كه بود آمده رها سراغ به شديدي درد سر.  افتادند راه به كوپه

 ، بود ديده كافه در كه را جوان دختر.  بزند صورتش به آبي تا شد خارج كوپه از ديگر بار و برخاست
 از ، بكند او به نگاهي اينكه بدون رها.  مينگريست اطراف به و بود ايستاده كه ديد خود كوپه از بيرون
 پشت به نظري اينكه بدون.  است شده روان دنبالش به جوان دختر كه شد متوجه اما ، گذشت كنارش

 دردش سر از كمي تا زد صورتش به آبي و شد دستشويي وارد و داد ادامه خود راه به بيندازد خود سر
 جواب رها.  زد لبخندي رها مشاهده بمحض.  بود ايستاده دستشويي زا بيرون جوان دختر.  بكاهد

 : گفت و كرد دراز را دستش جوان دختر كه دهد ادامه راهش به ميخواست و داد را لبخندش

 شما رستوران در.  است روس مادرم البته.  ام كرده سفر شما كشور به ايرلند از و هستم سماك كيت من
 . شوم آشنا شما با داشتم دوست خيلي.  ديدم را

 : گفت و آورد لب بر ضعيفي لبخند رها
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 . خوشوقتم شما با آشنايي از و هستم كياني رها هم من

 به كه رها اما ، كند جاي او دل در را خود داشت قصد»  هستيد زيبايي دختر شما«  گفتن با سماك كيت
 : داد جواب و زد لبخند فقط ، داشت عادت تعريفها اين

 . باشم تعريف قابل نميكنم گمان.  داريد لطف شما

 خود به را كوتاهي ساعات كه كنم دعوت شما از ميتوانم.  شوم آشنا شما با اين از بيشتر ميخواهد دلم
 . كنيد سر ما كوپه در و بدهيد سختي

 ... شما خانواده است ممكن ، بپذيرم را شما دعوت نميتوانم اما ، ممنون

 : گفت و كرد قطع را او كالم سماك كيت

 . برويم رستوران به هم با ميتوانيم داريد دوست اگر اما ، نيست مشكلي اصال نه

 . نيستيم بيشتر نفر سه ما برويم ما كوپه به هم با مايليد اگر

 همان از خاطر همين به ، زده را او دل حرف كه ميدانست رها.  بست نقش كيت لبهاي روي لبخندي
 به سماك كيت و كرد حركت كوپه سمت به او لبخند مشاهده از بعد.  ميدانست را خود جواب ابتدا

 : گفت و شد روان دنبالش

 آن با نسبتي چه شما بپرسم ميتوانم.  ميرسند نظر به مودبي جوانان.  ديدم را همراهانتان و شما من
 ؟ داريد جنتلمن جوانان

 اين بود ممكن.  ميكرد آشنا كيت با را بنيامين كه بود بهتر شايد.  گرفت اش خنده اختيار بي رها
 : گفت و برگشت او سمت به جهت همين به ، شود او بهبود موجب آشنايي

 . كودكي دوران دوست ديگري و است برادرم آنها از يكي

 ؟ هستند مجرد جوان آقايان
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 . است متاهل دوستمان اما ، بله من برادر

 : پرسيد و راند لب بر لبخندي جوان دختر

 شما.  شماست برادر بود فكر در اوقات اكثر و ميرسيد نظر به ساكت خيلي كه آقايي آن گمان بي
 . داريد برادرتان به اي العاده فوق شباهت

 و بود گرفته دست در را اي روزنامه ساوس اوسكار.  گشود را در آرام رها.  بودند رسيده كوپه به ديگر
 آنها سوي به اوسكار ، در شدن باز با.  مينگريست بيرون به همچنان بنيامين اما ، ميكرد مطالعه

 سنجاق سماك كيت.  كرد ادب عرض و برخاست جا از رها همراه به جوان دختر مشاهده با و نگريست
 را موهايش.  برداشت سرش از را كاله و كشيد بيرون موهايش داخل از را رنگش صورتي و زيبا پر كاله
 نظر زير را او رفتار و حركات تمام چشمهايش با و نشست بنيامين روبروي.  بود كرده جمع سرش باالي

 كرد سعي اما ، بود دلخور بسيار ، بود نشده خم هم ادب عرض براي حتي بنيامين كه اين از.  گرفت
 ، بود شده جوان دختر دلخوري متوجه كه ساوس اوسكار.  بگيرد خود به خونسردي و بيتفاوت حالت
 : گفت ، داشت لب بر هميشه كه ماليمي لبخند با همراه

 ؟ نيستيد روس قطعا شما

 : گفت و شدند گسسته كيت افكار

 ؟ شديد متوجه كجا از شما.  بله آه

 : گفت جواب در و داد قرار ديگرش پاي روي را پايش اوسكار

 . نيستيد روس كه است مشخص كامال شما لهجه از

 به او خانواده ديدار خاطر به و است روس مادرم اما ، هستم ايرلند اهل من.  فهميديد درست شما بله
 خورشيد گرم نور با زياد هم ما كشور كه چند هر ، داريد سردي كشور شما ، ايم كرده سفر روسيه
 . نيست آشتي
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 پيدا صحبت ادامه براي بيشتري رغبت علت همين به ، آمد خوشش جوان دختر شاعرانه لحن از اوسكار
 : پرسيد مهرباني لحن با و كرد

 ؟ ايد آمده روسيه هم قبال

 : داد جواب و گرفت بر بنيامين روي از را نگاهش كيت

 زمان آن.  است پيش سال ده به مربوط اولم سفر.  ميكنم سفر كشور اين به كه است دوم بار اين بله
 . دارد خونگرم و صميمي مردمي.  آيد مي خوشم خيلي شما كشور از من.  بودم ساله سيزده

 : گفت و زد سردي لبخند ، بود كرده سكوت لحظه آن تا كه رها

 زيادي افراد اما ، هستند صميمي و گرم بسيار سرزمين اين مردم.  ميگوييد درست شما!  عزيز كيت بله
 نكرده برخورد افرادي چنين با شما ظاهرا.  دارند يخزده و سرد قلبي اينجا هواي مانند كه هستند هم
 . ايد

 با سماك كيت اما ، فهميد را انگيزش غم حرف معني خوب خيلي ، بود آگاه رها اندوه از كه اوسكار
 : گفت و نگريست او به بهت

 ... كه نميكردم فكر من اما ؟ باشم خود مراقب بايد كه اينست منظورتان

 : گفت و كرد عوض را حرفش ناگهان و

 آزردگي باعث اين از بيش نميخواهد دلم.  اند شده خسته ما مورد بي صحبتهاي از شما برادر اينكه مثل
 . شوم ايشان خاطر

 او برداشت كه بگويد و بگشايد سخن به لب بنيامين كه ماند منتظر و برخاست جمله اين گفتن از بعد و
 برخاستند جا از اوسكار و رها.  نداند جايز را ماندن ديگر كه شد موجب او سكوت اما ، است بوده اشتباه
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 نخواهد كوپه داخل به صدايش شد مطمئن كه اي لحظه و كرد همراهي كوپه بيرون تا را او اوسكار. 
 : گفت و كيت به كرد رو رسيد

 نگذاريد معاشرت و آداب از نداشتن آگاهي و گستاخي بر حمل را بنيامين سكوت شما!  سماك دوشيزه
 بكلي را اش حافظه اي حادثه وقوع خاطر به متاسفانه اما ، بود روشنفكر و اجتماعي العاده فوق پسري او. 
 . نشويد دلخور ايشان از شما.  است داده دست از

 ايستاده انتظار به همه ايستگاه در.  رفت خود كوپه به و شد دور اوسكار از فراوان اندوه و غم با كيت
 ساوس اوسكار كه تلگرافي.  بودند آمده كياني اسكندر ارشد فرزند استقبال به شهر تمام انگار.  بودند
 در قيمتي گران و بزرگ گلهاي دسته.  بود كرده مشخص را آنها ورود روز بود فرستاده كالرا براي

 شنيده دور از قطار سوت صداي.  ميكرد نمايي خود ، بودند آمده استقبال براي كه دوستان دستهاي
 حبس سينه در را نفسها و آوردند هم دستهاي به فشاري ، بودند هم نزديك كه دوروتي و كالرا.  ميشد
 هنوز.  ميگشت بر خانه به كامل سالمت در كياني اسكندر پسر يگانه سال سه گذشت از پس.  كردند
 بودند شهر نزديك كه هايي كلبه به و ميكشيد انتظار قطار در رها نداشت اطالعي او بيماري از كس هيچ

 براي نميكرد فكر اما ، رسيد خواند پطرزبورگ سن ايستگاه به بعد دقيقه چند ميدانست.  مينگريست ،
 . باشد ايستاده جمعيتي چنين ورودشان

 رسيدن از خبر قطار ممتد سوت صداي.  داد قرار در نزديكي در و برداشت را چمدانها ساوس اوسكار
.  ايستاد قطار.  كرد بلند صندلي روي از هم را بنيامين و كرد دراز را دستش و برخاست جا از رها.  ميداد

 قطار متصديان از يكي كمك با ساوس اوسكار.  ميخورد چشم به ها شيشه پشت از جمعيت ازدحام
 آنها به را خودش بلند قدمهاي با هم سماك كيت شدن پياده لحظه آخرين در.  برد پايين را چمدانها
 . كرد خداحافظي آنها از»  ديدار اميد به«  گفتن با و رساند

 ازدحام ميان در او بعد اي لحظه.  زدند كف برايش و كشيدند هورا همه ، بنيامين شدن پياده هنگام
 آنها به بيتوجهي با بنيامين اما ، ميكردند اظهار او بازگشت از را خود خوشي بنوعي همه.  شد گم جمعيت
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 هم او.  افتاد فاركر سگارهات با چشمش جمعيت به نگاه اولين با رها.  نميزد هم لبخند حتي و مينگريست
 او به جمعيت ميان از را خود ، بود شده رها نگاه متوجه كه هاتسگار.  بود كرده تهيه را زيبا گلي دسته
 كمي را سرش هاتسگار.  كرد كوتاهي تشكر و گرفت را آن رها.  داد دستش به را گل دسته و رساند
 : گفت و برد او گوش نزديك

 . برگشتي زود كه خوشحالم.  بودم شده دلتنگ برايت بسيار

 بيش و كم.  بودند شده دعوت آشنايان تمام و بود برپا ساوس دكتر خانه در مفصلي مهماني شب آن
 كه دوروتي و كالرا.  ميخوردند تاسف جايش به و بودند شده بنيامين عادي غير حال متوجه آنها همه
 گروه هم كنار در مردم.  ميريختند اشك مخفيانه مرتب ، بود ناممكن و سخت برايشان حالت آن باور
 و بود نشسته بنيامين كنار در رها.  ميكردند احساس دل در را دردناك غمي همه.  بودند ايستاده گروه

 به را رقصان چلچراغهاي نور.  ميكرد سير قبل سالهاي خاطرات در افكارش اما ، مينگريست ديگران به
 اما جذاب صورت به بنيامين نفوذ پر نگاه.  بودند نشسته هم كنار اما و بنيامين آنها زير در كه ميĤورد ياد

 اكنون اما ، بود نگاه آن شيفته چقدر رها.  ميگفت سخن اما با چشمهايش عمق در و بود مانده خيره
 چشم به آن در آشنايي گونه هيچ آثار و بودند شده خيره روبرو به بيتفاوتي با حالتش بي چشمهاي
 . نميخورد

 دكتر اصرار.  بودند رفته خود منازل به مهمانها همه.  ميوزيد سردي سوز و بود شده تاريك كامال هوا
 ديدن با بنيامين شايد.  گردد باز خانه به بنيامين همراه به كه داد ترجيح رها و بود نتيجه بي ساوس
 به بنيامين.  شد سپرده باد دست به رها آرزوهاي تمام اما ، آورد مي دست به را اش حافظه عمارت
 همراه را او كه زماني حتي و نبخشيد اثري و فايده هيچ رها اقدامات.  مينگريست بيتفاوتي با هم عمارت

 نگاه عكس به مات و گنگ نگاهي با او ، سپرد دستش به را آنها عكس و برد پدرش و مادر اتاق به خود
 . نداد نشان خود از العملي عكس هيچگونه و كرد
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 بنيامين بازوهاي.  بازگرداند او به را برادرش رفته دست از حافظه ميتوانست او شايد.  افتاد اما ياد به رها
 : گفت و گرفت را

 همه كن سعي.  كن رحم من به ميكنم خواهش بن.  دهم نشان تو به را تصويري ميخواهم!  عزيزم پاشو
 . دارم تو پشتيباني به اميد و هستم تنها من.  بياوري خاطر به را چيز

 نگاهش اما ، انداخت نظر بنيامين چشمهاي به رها.  گشود را اتاق در.  بودند رسيده بنيامين اتاق به ديگر
 بنيامين دست به و برداشت تخت باالي از را اما عكس قاب لرزان دستهاي با رها.  بود سنگين همچنان

 نشست تخت روي نداشت مقاومت تاب ديگر رها.  شد خيره عكس به اش زده ماتم نگاه با بنيامين.  داد
 نميتوانست.  بود درد از ماالمال قلبش.  كرد گريستن به شروع و پنهان دستهايش ميان در را صورتش و

 رها.  شد غرق خود افكار در و نشست كنارش در توجه بي بنيامين.  ببيند روز و حال آن در را برادرش
 با را صورتش درحاليكه ، دوان دوان و رفت باالتر اش گريه صداي بنيامين بيتفاوت چهر مشاهده با

.  بود نگذاشته برايش كردن فكر مجال راه خستگي.  برد پناه خود اتاق به بود پوشانده دستهايش
 . رفت خواب به و گرفتند قرار هم روي اش خسته چشمهاي

 گرفت تصميم هم رها و داشت او كمك به نياز بنيامين.  ميكرد آغاز بايد را سختي روزهاي صبح فردا از
 سعي.  ميكرد صحبت او با و بود نشسته بنيامين اتاق در رها.  كند پرستاري برادرش از عمر آخر تا

 ضربه چند صداي.  كند كمك جديدش زندگي به بازگشت در او به گذشته خاطرات يادآوري با داشت
 : ميگفت كه شد شنيده در پشت از ريتا صداي.  كرد قطع را رها سخن ، شد نواخته در به كه

 . هستند شما منتظر كوچك فاركر آقاي!  خانم

 ديگر كه ميكرد آرزو.  شد خارج اتاق از و انداخت اش زده غم برادر به نظري و برخاست جا از رها
 به كه رها مشاهده با.  ميزد قدم سالن در هاتسگار.  نداشت امكان اين اما ، نبيند را هاتسگار هيچگاه
 : پرسيد و كاويد را او سراپاي اش شيفته نگاه با و آورد لب بر لبخندي ، بود رسيده پله سومين

 ؟ نخوابيدي ديشب!  جان رها
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 : داد تكان را سرش رها

 . ام خوابيده خوب اتفاقا نه

 : آورد لب بر ناباوري از لبخندي هاتسگار

 همسري نميخواهم من.  آوري در پاي از را خود برادرت بيماري خاطر به نيست الزم ، عزيزم حال هر به
 . ببرم ام خانه به را رنجور و مريض

 : داد جواب عصبي حالتي با و كرد اخم رها

 او.  شوم غافل او از نميتوانم و است من برادر بنيامين!  هاتسگار ببين.  نخور مرا غصه زياد كن لطف
 . است عزيزتر كسي همه از من براي

 : گفت و شد نزديك او به هاتسگار

 . گفتم خودت خاطر به من ؟ ميروي در كوره از زود چرا خوب

 : گفت و زد عصبي لبخندي رها

 . برسم كارهايم به بايد و دارم كار خيلي من خوب

 اتاقش سمت به سريع قدمهاي با كه او به حيرت با هاتسگار و رفت باال ها پله از حرف اين گفتن با و
 . نگريست ميرفت

*** 

 . نميدهم اي اجازه چنين تو به من.  كني صحبت اينطور من برادر مورد در نداري حق تو!  هاتسگار

 : زد فرياد عصبانيت با و شد بلند صندلي روي از هاتسگار
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 من نظر به اصال.  نميشود خوب هم وقت هيچ و شده ديوانه كامال ديگر برادرت ؟ ميگويم دروغ مگر
 . كنيم منتقل رواني بيمارستان به را او بايد

 : زد فرياد عصبانيت با رها

 . شو خفه

 لرزانش و رگه دو صداي با و آمد رها سمت به و برداشت خيزي و كوبيد هم به را دستهايش هاتسگار
 : گفت

 كه است ماه يك حدود او.  گفتم را حقيقت من ؟ ميكني توهين من به ات ديوانه برادر خاطر به تو ، تو
 كنيز مثل و بگذاري دهانش غذا ميخواهي كي تا.  ميكند رفتار ها مجسمه مثل اما ، آمده اينجا به

 ؟ كني خدمتش

 : گفت و برگرفت او از را رويش رها

 بنيامين به من.  نيستم ناراحت اصال هم كار اين از و ميكنم خدمت برادرم به ام زنده كه روزي تا من
 ... وظيفه كنم كه كاري هر و مديونم خيلي

 : گفت و خاراند را چشمش پشت انگشت با هاتسگار

 ديگر پس ، نشود خوب زماني هيچ برادرت است ممكن.  كنم تحمل نيستم حاضر ديگر من حال هر به
 شده قرار.  ام كرده صحبت روحاني پدر با من.  كنيم ازدواج زودتر چه هر بايد ما.  نيست جايز صبر

 ... از بايد گفته پدر اما ، هستيم مسلمان ما اينكه با ، كند آماده شنبه روز ما عروسي براي را كليسا

 او اما ، ببيند آن در را دروغ يا شوخي نشانه ميخواست.  شد خيره هاتسگار صورت به تعجب با رها
 : گفت لرزان صدايي با رها.  ميگفت را حقيقت

 . ندارم را ازدواج آمادگي من.  كني چنين من با نداري حق تو
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 : گفت و برگرداند روي او از بيخيال هاتسگار

 و ميكند رسمي عقد را ما ظهر از بعد پنجشنبه.  كرده گفتگو مسلمان روحاني با روحاني پدر حال هر به
 . مينويسد ام شناسنامه در را اسمت

 : گفت فرياد با رها.  رفت در سمت به حرف اين گفتن با و

 ... من ، من بكني من با را كار اين نميتواني تو!  هاتسگار

 از بسرعت.  بود كرده ترك را عمارت او زيرا ، رسيد نخواهد هاتسگار به ديگر صدايش ميدانست اما
 روياهايش تمام با بايد.  بود افتاده شماره به نفسش و پوشانده را صورتش پهناي اشك.  دويد باال ها پله

 شايد.  داشت هم كودكي بيگمان ديگر حاال او نه... فرز خداحافظ ، ايران خداحافظ.  ميكرد خداحافظي
 دوست او.  شود هاتسگار همسر كه سازد قانع را خود نميتوانست رها اما ، بود گذاشته رها را نامش
 برايش هاتسگار صورت به كردن نگاه.  نيايد ديدنش به ميكرد آرزو حتي.  شود همكالم او با نداشت
 كه حاال اما ، نداشت او به نسبت وحشتناكي احساس چنين نامزدي از قبل چرا نميدانست.  بود سخت
 ايران در كاش اي.  ميافت نيافتني دست و رفته برباد را آرزوهايش تمام ، آمد مي در او عقد به بايد
 . نميگريخت وقت هيچ كاش اي.  بود مانده

.  مينگريست سقف از شده آويخته چراغ به و بود نشسته تخت روي او.  شد بنيامين اتاق وارد بسرعت
 از بنيامين.  كرد گريستن به شروع زار زار و نشست زمين روي تخت كنار و رفت او سوي به شتابان رها
 لحظات چه در رها ميدانست آيا ؟ ميكرد درك را او حال آيا.  نگريست او به و برخاست جاي

 رها و بودند قوي دستهايش.  گذاشت رها لرزان هاي شانه روي را دستهايش ؟ ميكند سير وحشتناكي
 برادر غمگين صورت به و برداشت تخت روي از را سرش.  است كرده پيدا مقاومت جرات ميكرد حس

 : گفت لرزان صدايي با و دوخت بنيامين به را اشكبارش چشمهاي رها.  نگريست

.  نشست خواهد سياه روز به خواهرت ديگر روز چند كه نميداني.  شو خوب ميكنم التماس!  بنيامين
 خودم گناهكار.  باشم داشته دوست را او نميتوانم من!  مرگ با است مساوي هاتسگار با من ازدواج
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 بگذار!  بنيامين برادرم.  انداختم مي هولناك جهنم اين در را خودم او از انتقام خاطر به نبايد.  هستم
 آرامش باعث اما ، نميكني درك را آن از اي كلمه حتي ميدانم كه هرچند ، بگويم برايت را حقيقتي
 خون او.  ميديدم كنارش در را آمالم و اميد تمام كه پسري.  بودم پسري دلباخته من.  ميشود خودم
 هميشه و آورد نمي زبان به حرافي روي از كالمي.  بود دانا و توانمند پدر مثل و داشت رگ در ايراني
 كه روزي مثل.  بود پدر شبيه كامال او بنيامين.  ميباريد در دهانش از ميزد حرف وقتي و ميكرد سكوت
 هم حق.  رفت ديگري دنبال به و نخواست مرا او اما ، شدم فرزام دلباخته هم من ، شد پدر دلباخته مادر

 كسي خودش براي او.  نميخوردم او درد به من.  بود او با حق كه ام رسيده نتيجه اين به تازگيها.  داشت
 هم با زيادي سني فاصله ؟ چي من اما ، بود باالتر هايش همسن تمام از دركش و فهم و عقل.  بود

 مثل را مردي هيچ هنوز كن باور!  بنيامين.  بود من از او جدايي براي مهمي عامل م موضوع اين و داشتيم
 كنارش در را رقيب نميتوانم ديدم كه زماني.  بودم كوچك خيلي او با ازدواج براي من.  ام نديده او

 دنياي با او اما.  درآمدم هاتسگار نامزدي به او از انتقام براي بعد چندي و گريختم آنجا از ، كنم تحمل
 خوشبخت كنارش در ميدانم.  خود عالم در من و ميكند سير خود عالم در او.  دارد زيادي فاصله من

 كاش اي!  برادر.  نيست اين جز اي چاره و درآيم او عقد به زودي به بايد اما ، مطمئنم.  شد نخواهم
 مرا خواستند همه.  ام كرده وحشتناكي اشتباه من.  ميزدي گوشم به سيلي كاش اي.  ميزدي حرفي
 ، داشت نخواهم هاتسگار با تفاهمي هيچگونه كه كردند يادآوري من به دوستان تك تك!  سازند متوجه

 . ميكنم خواهش...  كمي شايد بزن گوشم به سيلي!  برادر!  احمق من اما

 گوشش به ماليمي و آرام صداي.  گذاشت برادرش زانوهاي روي را سرش و نياورد طاقت ديگر رها
 : رسيد

 . هستم تو با هميشه من!  نميگذارم تنهايت من!  عزيزم رهاي

 با رها.  ميگفت سخن مدتها از بعد كه بود او بله.  برداشت بنيامين پاهاي روي از را سرش بسرعت رها
 : پرسيد و گرفت دست در را برادرش هاي شانه و پريد جا از عجله
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 ؟ ديگر بار تو ؟ شناختي مرا تو ؟ زدي حرف كه بودي تو بنيامين

 : گشود سخن به لب ديگر بار بنيامين

 را صورتم ، گذاشتي دهانم غذا.  كشيدي زحمت من براي خيلي ، اي بوده من براي خوبي دوست تو
 . نميكنم دريغ بتوانم كاري هر تو براي من.  كردي اصالح

 لب زير را داري معنا جمله او.  نميگنجيد خود پوست در بود آمده خود به كمي برادرش كه اين از رها
 : زد فرياد هيجان با رها.  بود رانده

 تو به بگذار و بمان كنارم در هميشه بنيامين.  دنياست اتفاق بهترين اين زدي حرف من با تو!  بنيامين
 . نيفتم پاي از كه كنم تكيه

 بهت حالت از كه ميداد نشان كردنش صحبت همين اما ، نشناخته كامال را او هنوز برادرش ميدانست رها
 كه بود كرده تاكيد بار چندين ساوس اوسكار.  ميدهد عذاب را او فراموشي اندكي فقط و شده خارج
.  انداخت برادر آغوش در را خود رها.  ميكند اش بهبودي به زيادي كمك بهت از بنيامين آمدن بيرون
 و برداشت اش شانه روي از را رها كوچك سر بنيامين.  بگيرد تصميم ميتوانست تر راحت ديگر حاال
 : گفت

 ؟ داري ديگري مكان در آشنايي.  كنيم فرار اينجا از ميتوانيم ما

 : گفت و گرفت ظريفش دستهاي ميان در را برادرش صورت رها

 . ميكند حمايت ما از او.  دارم اي خوانده پدر آنجا من ، من ؟ آيي مي ايران به من با تو يعني

 : گفت و دوخت رها عميق چشمهاي به مستقيم را چشمهايش بنيامين

 . آمد خواهم بخواهي كه دنيا جاي هر به تو با
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 هاتسگار كه را آنهايي جز ، را جواهرتش تمام و رفت اتاقش به بالفاصله او.  گرفت را خود تصميم رها
 ظن سوء موجبات اينكه بدون بايد.  داد قرار خود صندوقچه در و برداشت ، بود كرده هديه او به

.  ميكرد جلوگيري رفتنش از ميفهميد او اگر بيگمان.  ميكرد جمع را وسايلش ، كند فراهم را هاتسگار
 همين به ، ميكرد جمع هم را بنيامين شخصي اوازم بايد.  داد قرار كمد داخل و بست را چمدانهايش

 ، كند تهيه بليط مسكو مقصد به فردا براي گرفت تصميم.  بست را هايش چمدان و رفت اتاقش به سبب
 آنها.  ميكردند عبور فاركر يوگني منزل مقابل از حتما بايد و بود زياد قطار ايستگاه تا عمارت فاصله اما

 كس هيچ.  كند تهيه بليط برايش كه داشت كسي كمك به نياز.  ميشناختند را كيانيها خانوادگي كالسكه
 ساعتي.  شد خارج عمارت از كه بود عصر حدود.  نبود كالراريچ همسرش و ساوس اوسكار از تر معتبر
 قدمهاي با رها و ساخت متوقف ساوس اوسكار بزرگ خانه در مقابل را اسبها ران كالسكه سيمون بعد

 كالرا بعد اي دقيقه.  داد خبر را رها آمدن كالراريچ به و گشود را در مستخدم.  رفت باال ها پله از كوتاه
 : گفت و كشيد آغوش در را رها خشنودي با و آمد پايين ها پله از بلند گامهاي با

 اينكه از چقدر نميداني.  اي كرده روشن ورودت با را ما خانه تو كه است تعجب بسي جاي!  رها ، اوه
 . خوشحالم اي آمده

 : گفت و كرد شيريني تبسم رها

 . است اوسكار و تو براي ما دردسرهاي هميشه

 : گفت و برد سالن به و كشيد را رها دست كالرا

 . برسد ديگر حاال كنم فكر.  ميكرد تعجب ديدنت از خيلي بود خانه اوسكار اگر واي

 : پرسيد و زد لبخندي رها

 ؟ است چطور كوچولويت حال خوب

 : گفت خنده با و داد قرار شكمش روي را دستش كالرا



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  391 

 . ميكند اذيتم خيلي شبها مخصوصا ، است شيطان و شلوغ خيلي پدرش مثل.  نيست مظلومي زياد بچه

 : گفت و زد كنار پيشانيش روي از را موهايش رها

 . كشيده آوردنت دنيا به براي زجري چه مادرت بفهم پس

 : گفت و نشست مبل روي تر راحت كمي كالرا

.  ميخواهد جيبي تو پول مرتب و ميكند اذيتش هاموند كه هم االن.  كشيده سختي خيلي مامان بيچاره
 ، كني اداره را خانواده يك بتواني بايد ديگر حاال و داري سن سال چهار و بيست پسر بگويد نيست كسي
 . شد من نصيب بهترينش شكر را خدا.  كرد حساب نميشود زمانه اين پسرهاي روي اما

 گشوده خانه بزرگ در بعد اي لحظه.  است برگشته خانه به اوسكار كه داد نشان اتومبيل توقف صداي
 : گفت و برداشت اش شانه روي از را كتش ساوس اوسكار.  شد

 . است قهوه فنجان يك منتظر و آمده همسرت كه بيا ؟ كجايي خانم

 : گفت و ببيند را اوسكار خوب تا كرد خم را سرش كمي كالرا

 . آمده برايمان عزيز مهمان يك ببين بيا!  پسر كن شلوغ كم

 : گفت و زد لبخند رها مشاهده با.  شد سالن وارد و داد مستخدم دست به را كتش اوسكار

 ؟ كرديد فقرا فقير ياد چطور!  كياني دوشيزه به به

 : گفت و برخاست مبل روي از رها

 . هستم شما مزاحم هميشه كه من

 : گفت ديگر بار و بنشيند كه كرد اشاره دست با اوسكار



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  392 

.  بود گرم هوا هميشه كاش.  ميكنيم حس را آفتاب نور گرماي كم كم حاال.  شده خوب چقدر هوا به به
 . ايد گذاشته قرار شنبه براي ظاهرا.  پيچيده شهر در شايعاتي راستي!  رها خوب

 : پرسيد ميداد نشان را تعجبش ميزان كه بلندي صداي با كالرا

 ؟ عقد ؟ چي

 كمك درخواست آنها از و بگويد را حقيقت بايد چگونه نميدانست.  كرد جور و جمع را خودش كمي رها
 خوشبخت شوهر و زن اين كند اعتماد آنها به ميتوانست كه كساني تنها.  ميگفت بايد باالخره اما ، كند

 : گفت فراوان تامل از بعد.  بودند

 حرف من با كلمه چند بنيامين امروز ، اوسكار راستش.  ام شده شما مزاحم مساله همين بخاطر هم من
 . زد

 : گفت حيرت با و كرد خاموش ، بود كرده روشن تازه كه را كبريتش ساوس اوسكار

 ؟ شناخت را تو ؟ چي

 : گفت و داد تكان را سرش رها

 . آمده بيرون بهت از الاقل.  پذيرفت دوست يك بعنوان مرا او نه

 : گفت و داد قرار جاسيگاري در را سيگارش ساوس اوسكار

 . داد خواهم خبر والر دكتر به حتما.  است خوبي نشانه اين.  شكر را خدا

 : گفت سختي به رها

 با ازدواج منظورم.  ام كرده صحبت مورد اين در بنيامين با من ، من.  دارم خواهشي شما از من اما
 فريب را خود مدت اين در من.  بگويم چگونه نميدانم...  من همراه كه شد حاضر هم او.  است هاتسگار
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 عيب بزرگترين شايد.  درآيم او همسري به نميتوانم و ام نشده ساخته فاركر هاتسگار براي من.  ميدادم
 ... كنم خوشبخت را او نميتوانم گمان بي و نيستم هاتسگار همسري مناسب من.  است همين من

 : پرسيد هراس با كالرا

 ؟ كني فرار ميخواهي يعني

 به.  ميكرد تمام را حرفش بايد باالخره ، بياورد باال را سرش شرم از نميتوانست.  كشيد خجالت رها
 : گفت جهت همين

 روزي مطمئنا اما ، برويم اينجا از كه ايم رسيده نتيجه اين به بنيامين و من.  ندارم اين جز اي چاره ، بله
 . گشت خواهيم باز اينجا به ديگر بار

 هميشگي عادت طبق و آورد پايين دهانش كنار از را دستش ، بود كرده سكوت لحظه آن تا كه اوسكار
 : گفت و افتاد اش گونه روي چالي و گزيد را لبش گوشه

 ديگر دوستان مقابل در چه و كالرا پيش چه ، آيد مي ميان به تو صحبت زمان هر من بخواهي را راستش
 با ميخواستي كه زماني چه ، بداند را خود صالح كه هست عاقل قدر آن هرا خود كه ميگويم هميشه

 به من.  نيست دليل بدون كه ندارم شكي هيچ من ، داري سفر قصد كه حاال چه و كني ازدواج هاتسگار
 كالرا و من كه خوشحالم.  شد خواهي موفق زندگي در بيگمان و هستي عاقلي دختر تو.  دارم اعتماد تو
 چه ببينم بگو اما ، ميشديم نگرانت بسيار تو رفتن از بعد بيگمان چون ، گذاشتي كار جريان در هم را

 ؟ دهم انجام بنيامين و تو براي كه آيد برمي دستم از كاري

 كالرا.  كند جبران را آنها خوبيهاي بايد چگونه نميدانست.  بود شده گلگون خجالت از رها زيباي صورت
 : گفت و زد لبخندي ديد را رها سكوت كه
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 و هستي من دوست بهترين تو ؟ آيد مي بر ما دست از كاري چه بگو و بگذار كنار را خجالت!  جان رها
 تو مديون هم هنوز من.  بودي موثر بيايد خواستگاريم به اوسكار اينكه در چقدر كه هستم جريان در

 ؟ بكينيم ميتوانيم كمكي چه بگو ميكنم خواهش.  هستم

 : گفت و انداخت خوشبخت و جوان زوج اين به نگاهي و آورد باال را سرش آرام رها

 من.  شود خبردار هاتسگار است ممكن.  بروم بليط تهيه براي نميتوانم شخصا من كه است اين واقعيتش
 ... كنيد لطف شما است ممكن اگر ميخواستم

 : گفت و كرد قطع را سخنش اوسكار

 والر آناتولي دكتر با هم تماسي بايد.  كرد خواهم تهيه را بليط امروز همين حتما.  است كوچكي كار اين
 ؟ كنم تهيه را بليط بايد كجا مقصد به راستي.  بگيريم

 : داد جواب و كرد مكثي رها

 . كرد خواهيم سفر ايران به مسكو از ، مسكو مقصد به

 : پرسيد و داد ابروهايش به اي گره اوسكار

 ؟ داريد ايران در را كسي مگر

 : گفت و داد تكان را سرش رها

.  كرد خواهد نگهداري ما از مطمئنا كه دارم اي خوانده پدر آنجا.  رفتم ايران به هم پيش سال دو من بله
 . ميكنم آگاهتان خودمان روز و حال از و مينويسم نامه برايتان حتما

*** 

 متعلق را تو شدم موفق باالخره كه اين از نميداني.  شد خواهي زيبا خيلي عروسي لباس در حتما تو رها
 ملكه شدم موفق من آخر.  كرد خواهند حسادت ما به سخت ديگران.  خوشحالم چقدر كنم خودم به
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 رها ؟ ام درآورده اسارت به را تو من هم تو نظر به رها راستي.  درآورم خود اسارت به را همه روياهاي
 ؟ ام كرده فرو لطيفت روح در را چنگالهايم كه ميبيني ديو مرا هم تو نكند ؟ نميكني نگاه صورتم به چرا

 كالفه رها سكوت از كه هاتسگار.  ميكرد بازي داشت دست در كه ليواني با بنگرد او به اينكه بدون رها
 : گفت و برخاست جا از ، بود شده

 و شد خواهي مند عالقه من به هم تو كم كم هستم مطمئن.  شد خواهد تمام چيز همه ديگر فردا خوب
 من.  هستم مطمئن.  ميشوند تمام هم هايت بيتوجهي اين.  آورد خواهي دنيا به برايم زيبايي هاي بچه
 . هستم طاقتي پر پسر

 قطار حركت به بيشتر ساعت نيم.  برخاست جا از بسرعت رها.  شد خارج خانه از حرف اين گفتن با و
 را رنگش اي سرمه شلوار و كت بنيامين.  رفت باال ها پله از دوان دوان.  ميكرد عجله بايد و بود نمانده

 اين بمحض بود قرار.  ميكرد مرتب را موهايش شانه با و بود نشسته آينه روبروي آماده و بود پوشيده
 پايين را چمدانها تمام بنيامين كمك با.  كند معاينه را بنيامين تا وبروند دكتر نزد ، برسند مسكو به كه

 فرصت ميخواست دلش.  انداخت عمارت به نظري رها.  داد جاي كالسكه داخل را آنها سيمون.  آوردند
 ميكردند حركت زودتر چه هر بايد و ميكرد حركت قطار بزودي اما ، ميداشت خداحافظي براي بيشتري

. 

 و بود شده تاريك بكلي هوا.  كردند عبور پطرزبورگ سن خلوت خيابانهاي خم و پيچ از بسرعت اسبها
 مسافران و بود جمعيت از مملو هميشه مثل قطار ايستگاه.  بودند برده پناه خود گرم هاي خانه به مردم
 و ساوس اوسكار قطارها حركت تابلو كنار در.  بودند رفت و آمد حال در ايستگاه در گروه گروه

 از و كشيد آغوش در را كالرا و شد خشنود بسيار آنها مشاهده از رها.  بودند ايستاده انتظار به كالراريچ
 نامه هم براي زود به زود كه داشت اصرار مرتب كالرا.  كرد تشكر بودند آمده اش بدرقه براي كه اين

 و ساوس اوسكار براي خود كوپه داخل از رها و بنيامين ، شد كشيده قطار سوت كه زماني.  بنويسند
 . كرد محو ديدشان از را آنها ، قطار گرفتن فاصله كم كم و دادند تكان دست كالرا
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 و كرد آرامش احساس روز دو از بعد بار نخستين براي و گرفتند قرار هم روي رها سنگين پلكهاي
 . بخوابد راحت توانست

 ابتدايي ساختمان.  ببيند را آنجا ميتوانست بهتر بار اين رها.  بود شلوغ تقريبا مسكو بزرگ بيمارستان
 داشتند مدت دراز بيماريهاي كه را اشخاصي ظاهرا و بود كوچكتر بعدي ساختمان ولي ، بود مدرن بسيار

 رسانده والر آناتولي دكتر اطالع به را آنها ورود خبر ساوس اوسكار قبل از.  ميكردند بستري آنجا در
.  كرد هدايت دكتر اتاق بطرف را آنها بالفاصله منشي و نبود گرفتن وقت به نياز جهت همين به ، بود

 جاي از جوان دو شدن وارد با.  ميكرد دود و بود گرفته دست در را بويش خوش پيپ والر دكتر
 دكتر.  فشرد را دستش و رفت او سمت به آهسته قدمهايي با بنيامين.  كرد دراز را دستش و برخاست
 : گفت هيجان با و شد خيره بنيامين به شفاف چشمهايي با والر آناتولي

 . باشيد برگردانده زندگي به را او حد اين تا نميكردم گمان.  هستيد العاده فوق شما!  كياني دوشيزه

 : گفت لبخند با و نشست ديوار كنار صندلي روي رها

 راه اين در كه نبود پذير امكان ، ساوس دكتر بيدريغ كمكهاي و شما راهنماييهاي بدون.  داريد اختيار
 . هستم شما محبتهاي مديون عمر يك من.  شوم موفق

 : گفت و گذاشت دهان داخل را پيپش و نشست صندلي روي والر دكتر

 خوب.  بداند را شما قدر بايد او.  كنيد خارج ماتم از را برادرتان توانستيد خودتان شما.  ميكنم خواهش
 ؟ داري خواهرت فداكاريهاي به نسبت احساسي چه شما!  بنيامين

 : گفت اي گرفته و بم صداي با بنيامين

 . كنم جبران بايد من و ميكند محبت من به او.  دارم دوست را رها من

 : گفت و ماليد هم به را دستهايش دكتر
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 . ميشوي موفق حتما احسنت

 اقدام بليط خريد براي زودتر چه هر داشت تصميم رها.  بازگشتند هتل به بنيامين كامل معاينه از پس
 استاوروپول براي اما ، رفت بليط خريد براي خودش هتل در بنيامين استقرار از بعد خاطر همين به ، كند
 با.  ميخواند روزنامه و بود نشسته هتل رستوران در بنيامين.  بازگشت هتل به خسته رها.  نبود بليط

 و زد لبخند رها.  داد تكان دست او براي و زد صدا را او ، شد وارد هتل در از بسرعت كه رها مشاهده
 . رفت در سمت به

 : پرسيد رها خسته چشمهاي به نگاهي با بنيامين

 ؟ كردي پيدا بليط خوب

 : گفت جواب در و داد تكان را سرش تاسف روي از رها

 چه نميدانم ديگر.  بود يكي جوابشان آنها همه اما ، زدم سر جا چند!  شده بليط قحطي انگار ، نه متاسفانه
 . كنم كار

 : گفت و كرد اخم بنيامين

 . باشد داشته وجود راهي بايد باالخره

 : گفت ، ميكرد بازي ميز روي گلدان با درحاليكه رها

 راه در زيادي مشكالت اما ، برويم قطار از غير اي وسيله با مجبوريم اينكه مثل.  ندارد اي فايده نه
 . داشت خواهيم

 دراز را دستهايش رها.  نداشت وجود راهي اين از بهتر.  آمد بوجود ذهنش در اي جرقه اي لحظه براي
 : گفت و گرفت آنها ميان در را برادرش قوي و مردانه و گرم دستهاي و كرد
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 ؟ آوري مي ياد به را بزگنو نيكوالس و بلوس والديمير دوستانت تو بنيامين.  دارد وجود راه يك فقط
 . بودند تو نگران چقدر نميداني.  كردند شركت من نامزدي جشن در آنها

 رها.  نياورد ياد به چيزي اما ، بياورد فشار خود ذهن به كرد سعي و كرد ريز را چشمهايش كمي بنيامين
 : داد ادامه بود شده مايوس برادرش تالش و سعي از كه

 هم آنها.  شدي آشنا نيكوالس و والديمير با كردي سفر مسكو به پدر همراه به كه زماني باشد يادت اگر
 دنبال نميتوانم راحت و هستم زن يك من.  است اين راه بهترين بنيامين آه.  آمدند ما خانه به دفعه يك
 نميتوانم كه هم من.  است سياه بازار طريق از بليط تهيه راه تنها گفتند پرسيدم كه جا چند از.  بروم بليط
 است راه بهترين اين.  كنيم تهيه بليط آنجا در و برويم تامبوف شهر به است بهتر.  كنم اطمينان كسي به
 . كنند كمك ما به سابقتان دوستي پاس به دوستانت شايد. 

 گرفتند تصميم پس ، بود دير بليط تهيه براي ديگر شب وقت آن اما ، كرد موافقت رها نظر با بنيامين
 . بروند بليط تهيه دنبال صبح فردا و بخوابند شام صرف از پس كه

 به كوچك بسيار مردم دور فاصله از.  رفت پنجره پشت.  گشود چشم رها باران ريزش صداي با صبح
 و كرد ترك را اتاق و شد آماده كند بيدار خواب از را برادرش اينكه بدون و آهسته رها.  ميرسيدند نظر

 را بليط.  بود آمده بند باران اما ، بود نمناك و خيس هنوز زمين.  بازگشت هتل به كه بود ظهر حدود
 . داشتند زيادي وقت موقع آن تا.  بود گرفته ظهر از بعد پنج ساعت براي

 : گفت در پشت از رها.  ميكرد حمام بنيامين.  رفت اتاقشان به بالفاصله رها

 . ام كرده تهيه ظهر از بعد پنج ساعت براي را بليط بنيامين

 ؟ دير آنقدر چرا

 زندگي شهر اين در كه دوستانم ديدن به هم با دارم قصد هم و نداشت زودتر براي بليط هم خوب
 . برويم ميكنند
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 : گفت و آورد بيرون در الي از را سرش كفي صورتي و سر با بنيامين

 ... مي هم آنها شايد ؟ نگفتي امروز تا چرا پس

 نيست درست.  نيست صميمي چندان آنها با من رابطه آخر.  بكنم آنها از درخواستي چنين نميتوانم نه
 روز چند فقط ما حال هر به.  باشيم داشته هم درخواستي ميرويم آنها ديدن به است بار اولين براي وقتي

 . بزنم آنها به سري ، افتاد طرفها اين به راهم كه زمان هر تا دادند را آدرسشان هم بعد و بوديم هم با

 : گفت و بست را حمام در بنيامين

 . آيم مي بيرون هم من ديگر لحظه چند.  شو آماده تو

 توانست يادداشتش دفتر در جستجو از بعد رها.  شد بلند آب شر شر صداي حرف اين گفتن از بعد و
 سرايدار از رها.  بود معمولي آپارتمان يك در كوچك تقريبا اي خانه.  بيابد را آنها منزل آدرس
 منزل در سمرتين روسي خانم كه بود گفته سرايدار رفتند باال ها پله ار بنيامين همراه و كرد سواالتي
 و بود شده واقع چهارم طبقه در آنها خانه.  است رفته كار سر به زود صبح همسرش اما ، دارند حضور
 » نكراسوف الكسي«  بود شده نوشته خوش خط با كوچكي تابلو روي در كنار

 چهره با رها و چرخيد پاشنه روي در بگويد چيزي كسي اينكه بدون.  درآورد صدا به را در زنگ رها
 و ظريف صدايي با و انداخت رها آغوش در را خود روسي.  شد رو به رو روسي خندان هميشه و شاد

 : گفت شكننده

 ؟ زدي سر ما خانه به عجب چه!  كياني رها آه

 : گفت جواب در فقط رها

 . نميشد فرصت متاسفم
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 و نگريست بود شده نصب در نزديك كه تختي آينه به ، بود كشيده بيرون رها آغوش از را خود روسي
 : كشيد كوتاهي جيغ ناباوري روي از بعد

 . شدم روبرو شما با نامرتب موهاي و خانه لباس با من آه

 : گفت و خنديد بود شده او نامرتب وضع متوجه تازه كه رها

 . شديم مزاحم موقع بي كه ماست از تقصير.  نيست مهم

 خود به اي بامزه چهره روسي.  بود ساكت همچنان بنيامين اما ، كرد خانه وارد و كشيد را او دست روسي
 : پرسيد و كرد آويزان را لبهايش كمي و گرفت

 ؟ اي كرده ازدواج

 : داد تكان را سرش ماليم لبخندي با همراه و نگريست بنيامين به رها

 . است بنيامين برادرم اين نه

 ... اما

 سپس ، كرد واگذار مناسبتري زمان به را سوالش و كرد سكوت دهد ادامه را سخنش اينكه بدون روسي
 : پرسيد و گرفت خود به را مسخره و مزه با چهره همان باز

 ؟ است خجالتي حد اين تا شما برادر اين چرا

 : گفت عذرخواهانه حالتي با سالم از بعد و دوخت روسي به را خود جذاب چشمهاي.  زد لبخند بنيامين

 ... نكردم فرصت من كه شديد خوشحال هم ديار از قدر آن رها و شما ميبخشيد

 : گفت و كرد قطع را سخنش روسي

 . داخل بفرمائيد حاال نيست مهم اصال
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 : گفت شوق و ذوق با روسي.  افتاد خنده به روسي بچگانه و بيتكلف حركات از رها

 هم او حتما.  بزنم تلفن هم الكسي به بايد.  برسم خدمت و كنم عوض را لباسم من تا بنشينيد شما خوب
 . ميوشد زده ذوق حسابي شما آمدن از

 . نميشويم مزاحم زياد ما.  نشو نكراسوف آقاي مزاحم خود بي عزيزم نه

 : گفت اعتراض با و آورد بيرون روبرويي اتاق از را سرش روسي

 . بگريزي ما دست از ميتواني راحتي همين به نكن فكر.  ام كرديه پيدا را شما تازه ما نخير

 : گفت و زد لبخندي رها

 . برويم بايد حتما و داريم بليط پنج ساعت براي ما.  نيست تعارف كن باور

 : گفت و كشيد هم در را ابروهايش روسي

 . هستيد ما پيش كه ناهار براي حال هر به.  ميشود دلخور بفهمد الكسي اگر

 به مرتب وضعي و سر و تازه لباس با بعد اي دقيقه و رفت اتاق داخل به ديگر بار سخن اين گفتن با و
.  گرفت تماس الكسي با روسي و نداشت اي فايده رها اصرار.  برداشت را تلفن و بازگشت نشيمن اتاق
 تعجب با احوالپرسي و سالم جاي به بنيامين و رها ديدن با و بازگشت خانه به الكسي بعد ساعت نيم

 : پرسيد

 . داريد نامزدتان با آوري حيرت شباهت چه شما!  كياني دوشيزه آه

 آميزي تمسخر حالت با و كرد اشاره الكسي به دست با ، ميداد نشان آگاهتر او از را خود كه روسي
 : گفت

 ... هم اسمش.  رهاست برادر او!  پوك كله اي
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 خود دست كه همانطور و آمد جلوتر بنيامين.  نياورد ياد به را او اسم آورد فشار خود ذهن به چه هر اما
 : گفت ميكرد دراز الكسي سمت به را

 . هستم كياني بنيامين

 : گفت و داد فشار را او دست هم الكسي

 . ميشوم آشنا شما با كه خوشحالم خيلي و هستم نكراسوف الكسي هم من

 آن ميدانست كه رها.  نماند دور هم رها چشمهاي از كه ميشد خوانده سواالتي هنوز اش چهره در اما
 : گفت مليح لبخندي با ، بپرسند را سواالتشان خود نيستند قادر جوان زوج

 خدا را بنيامين.  نداشتم خبر برادرم بودن زنده از هم من كه بگويم بايد اما ، ميكنيد فكر چه به ميدانم
 . است بازگردانده من به ديگر بار

 : گفت لبخند با و فشرد دست در را او دستهاي و نشست بنيامين كنار در كاناپه روي نكراسوف الكسي

 . شويد من صميمي دوستان جزو شما اميدوارم

 : گفت و زد شيريني لبخند مدتها از بعد ، بود آمده شوق به آنها خانواده جو بر حاكم نشاط از كه بنيامين

 . اميدوارم هم من

 ؟ هستيد بيليارد عاشق من مثل هم شما ببينم خوب

 : گفت و شتافت او كمك به رها.  كرد سكوت جواب در و نگريست رها به بنيامين

 . بود شهر بيليارد بازيكن بهترين سالگي ده از او.  بود سنپطرزبورگ در بيليارد قهرمان من برادر

 : گفت و زد بنيامين شانه به دستي الكسي

 . بدهيم مسابقه هم با مناسب فرصتي در بايد پس
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 : گفت و زد چشمكي بود نشسته رها كنار كه سمرتين روسي

 ؟ چيست اسپاگتي درمورد نظرتان ناهار براي خوب

 ... زود بايد ما.  نينداز زحمت به را خودت عزيز روسي ميكنم خواهش

 : گفت و كرد قطع را سخنش نكراسوف الكسي اما

 شما مورد در روسي با پيش چندي.  بشويم جدا شما از زوديها اين به شويم حاضر ما ندارد امكان
 همسفر هم با كه روزي آن از.  ايد كرده گم را ما آدرس قطعا شما كه بود معتقد او.  ميكرديم صحبت
 ... حدود حاال تا بوديم

 : گفت علت همين به بود بيفايده اما ، بياورد ياد به را زمان مدت كرد سعي

 ما.  نميكند تفاوتي مطلب اصل در اما ، باشد بيشتر يا كمتر كمي شايد.  است سال دو از بيش حال هر به
 ؟ داريد را كجا به سفر قصد االن شما راستي.  ميشديم مايوس شما مجدد ديدار از داشتيم ديگر

 . ايران

 : گفت تعجب با روسي بار اين

 ؟ ايران هم باز

 . شود آشنا ما اجداد كشور با هم برادرم دارم دوست بله

 . داد تكان تاسف روي از را سرش الكسي

 را ايران كشور ميخواهد دلم خيلي.  بياييم شما همراه هم ما كه ميداد اجازه شغلي موقعيت كاش اي
 . است شگفتي از پر ايران ميگويند.  ببينم
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 ديدم را تهران شهر فقط ايران در اقامت مدت در من كه اين با.  گرم آفتابهاي با ، زيباست حقيقتا ايران
 ايراني يك كه اين از من.  صميمي و نشاط با مردمي با مطلوب و گرم.  بود بهشت آنجا نظرم به اما ،

 . خشنودم بسيار هستم

 : گفت و داد تكان را سرش تاسف با روسي

 . ميشدم تو زيبايي به وقت آن شايد ، بودم ايراني دختري هم من كاش اي

 و زيبا دختر حقيقتا روسي رها نظر به اما ، افتادند خنده به روسي بار حسرت لحن از ديگران و الكسي
 : گفت علت همين به.  بود شيريني

 تو چون همسري كه الكسي حال به خوش واقعا.  ميدانم اي نمونه دختر را تو من كن باور!  روسي
 . شده نصيبش

 : داد تكان را سرش اعتراض با نكراسوف الكسي

 ؟ شده نصيبش من چون همسري كه روسي حال به خوش نميگوييد چرا

 . ميبرد لذت جوان زوج آن كنار در بودن از او.  بود واقعي حقيقتا اينبار اش خنده اما ، خنديد رها

*** 

 بدرقه براي روسي و الكسي و نداشت فايده رها اصرار.  ميشدند جدا هم از بايد و بود چهار حدود ساعت
 داد قول نيز رها.  بزنند سر آنها به هم باز كه ميكرد اصرار مرتب روسي.  آمدند قطار ايستگاه تا شان
 دوستاني چنين كه اين از او.  بشتابد دوستانش ديدار به ، بازگشتند روسيه به ديگر بار كه زماني كه

 كه داد قول روسي به رها.  بود يافته هم ديگري دوستان اوسكار و كالرا از غير حاال.  بود خشنود داشت
 . بنويسد نامه برايش ايران استقرارش بمحض
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 روي آرام قطار كه زماني.  كردند خداحافظي هم از.  است حركت آماده قطار كه داد خبر قطار سوت
 سرعت بر كم كم.  درآمد پرواز به هوا در خداحافظي نشانه به نيز آنها دستهاي ، درآمد حركت به ريل
 : گفت عميق آهي با همراه و گرفت را الكسي بازوي روسي و ميشد افزوده قطار

 . بوديم نزديكتر هم به كاش اي.  بودند اي صميمي هاي بچه.  رفتند هم آنها

 : گفت و گرفت جوانش همسر گونه روي از آرام نيشگوني الكسي

 ؟ چطوري دو مسابقه يك با راستي.  نكن ناراحت را خودت حاال!  عزيزم خوب

 بنيامين.  دويد دنبالش به هم روسي و كرد دويدن به شروع ، بشود روسي از جوابي منتظر اينكه بدون و
 : گفت ميرسيد گوش به دور مسافتي از انگار كه صدايي با

 . بودند خوبي دوستان

 را عاليقش و نكرده نظر اظهار كسي درمورد كه بود مدتها بنيامين.  برگرداند او طرف به را سرش رها
 دست به را خود كامل سالمت بزودي بنيامين كه ميزد فرياد رها درون در صدايي.  بود نياورده زبان به
 سخنش متوجه رها اينكه گمان به ، ديد را رها سكوت كه بنيامين ؟ داشت امكان اين آيا.  آورد مي

 : گفت ديگر بار ، است نشده

 . بودند خوبي خيلي هاي بچه آنها من نظر به ؟ رها ميداني

 : گفت و نگريست برادرش رمانتيك و زيبا چهره به مشتاقش چشمان با رها

 گذرمان دوباره اگر حال هر به.  است عجيب واقعا آنها بين تفاهم همه اين.  هستند خوشبختي زوج آنها
 . زد خواهيم آنها به هم سري حتما افتاد مسكو به

 سرش پشت در مجدد بازگشت براي راهي واقعا آيا.  مينگريست موضوع اين به ترديد و شك با رها
 و خاطرات تمام.  بازميگشت ، ميشد كه هم كوتاهي مدت براي حتي روزي بايد باالخره اما ؟ بود گذاشته
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.  كند رها خدا امان به را آنها نميتوانست و بودند روسيه در همه و همه مستغالتش و امالك و پدري خانه
 به دور چند هر روزي من« :  ميگفت سخن خود با افكارش در.  بفروشد را پدري خانه آمد نمي هم دلش
 » جان آقا همراه شايد.  گشت خواهم باز اينجا

 يك در را شب گرفت تصميم رها.  كرد توقف تامبوف ايستگاه در قطار كه بود شده تاريك كامال آسمان
 از كه نوري با صبح فردا.  بزنند سر داشت بنيامين دوستان از كه آدرسي به صبح فردا و كنند سر هتل
 گرفته دوش و شده بيدار او از قبل بنيامين.  برخاست خواب از ، تابيد اتاق داخل به رنگ كرم پرده الي
 : گفت و كشيد اي خميازه رها.  بود

 . اي شده خيز سحر خيلي بنيامين

 : گفت و زد رنگي بي لبخند بنيامين

 . ميشوي چاق داري كم كم.  اي شده تنبل خيلي تو بلكه ، ام نشده خيز سحر من

 . شد نخواهم چاق ميشوم روبرو آن با مرتب كه مشكالتي اين با باش مطمئن

 : گفت ديگر بار و رفت حمام طرف به حرف اين گفتن با و

 . برويم دوستانت ديدن به تا شو آماده زود هم تو ميگيرم دوش من تا!  بنيامين خوب

 رسيدند دلنوازي و باز فضاي به آن از عبور از بعد و رسيدند باريكي و تنگ خيابان به كه بود ظهر حدود
 خيابان.  ميكرد بازي خيابان وسط بود شبيه برفي گلوله به كه پشمالويي سگ با كوچولو بچه پسر يك. 

 انداز چشم و بودند وسيع ها خانه.  ميكرد آمد و رفت آن در كسي كمتر و بود آرام و ساكت بسيار
 خانه از يكي روي.  ميكرد نگاه ها خانه پالك به بعد و داشت دست در كه آدرسي به رها.  داشتند زيبايي
 كه داشت قرار وسيعي نسبتا فضاي در خانه اصلي ساختمان.  ميخورد چشم به نظر مورد پالك زيبا هاي
 فشار و داد قرار ها ميله روي را دستش رها.  بود شده جدا مجاور هاي خانه از رنگي اي قهوه هاي ميله با

 . بود قفل در اما.  داد كوچكي
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 . اينجاست زنگ

 بنيامين.  ميخورد چشم به اي قهوه هاي ميله روي بر كوچكي زنگ.  نگريست بنيامين نگاه سمت به رها
 به و گشود را ساختمان در داشت آراسته بسيار ظاهري كه متشخص خانمي بعد اي لحظه.  زد زنگ
 . نگريست بيرون

 ؟ داشتيد امري بفرمائيد

 : گفت و زد لبخندي رها

 ؟ اينجاست بلوس آقاي منزل ببخشيد

 ؟ بفرمائيد بله

 ... رها من!  من

 با و نداشت او به توجهي هيچ بلوس خانم اينكه از غافل ، كند معرفي بايد چگونه را خود داشت ترديد
 چند كه زماني.  بود شده خيره بنيامين به كامال بلوس خانم.  آمد ها پله پايين به آرام و متوازن قدمهاي

 : گفت و گشود سخن به لب باالخره ، نداشت فاصله او با بيشتر قدم

 تو پسر اوه...  بنيامين ميگفت كه والديمير ؟ است بنيامين خود اين ؟ ميبينم درست يعني من خداي آه
 . اي كرده تغيير چقدر

 ريز كمي را رنگش اي قهوه چشمهاي و گشود را در عجله با بلوس خانم.  كرد اكتفا تبسمي به بنيامين
 . كرد

 سفر اين حتما.  عزيزم تو بيا.  ميگويم دارم چه نيست معلوم...  كه نميكردم باور واقعا من!  پسرم آه
 . كرده ات خسته بسيار
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 سمت به و ايستاد كه بود برنداشته قدم چند هنوز.  برد خانه سمت به و گرفت را او دست سخن اين با و
 : گفت خنده با و نگريست در

 چهره از.  كردم فراموش را شما كه شدم زده ذوق بنيامين دوباره ديدن از آنقدر.  ببخشيد عزيزم
 . بودم شنيده را زيبايت چهره توصيف قبال.  هستي كياني اسكندر دختر رها كه است مشخص زيبايت

 : گفت و داد تكان را سرش بلوس خانم.  آورد لب بر تبسمي رها

 به را بخش مسرت خبر اين زودتر چه هر ميخواهد دلم.  كن عجله ؟ نميشوي داخل چرا پس خوب
 . بدهم والديمير

 آنها بزرگ فاميل تصاوير كه گرانقيمتي و بزرگ تابلوهاي و بود شده تزئين زيبا بسيار بلوس آقاي خانه
 بود قديمي و گوناگون هاي اسلحه از پر كه بزرگي گنجه.  بود شده نصب خانه سراسر در ميداد نشان را
 بلوس ايوان آقاي اسلحه كلكسيون درمورد پدرش از بارها رها.  ميكرد جلب را بيننده توجه بالفاصله ،

 مرد را بلوس ايوان و كرده تمجيد و تعريف زيبا بسيار كلكسيون اين از هميشه اسكندر.  بود شنيده
 رها.  بود گذرانده ميهن از دفاع و جنگ در را عمرش از طوالني سالهايي كه ميكرد توصيف شرافتمندي

 شده خيره بزرگ گنجه به همچنان او.  ببرد تامبوف به خود با هم را او كه بود خواسته پدرش از بارها
 : ميگفت كه رسيد گوشش به ميگرفت شماره داشت حاليكه در بلوس خانم صداي كه بود

 ؟ هستي اسلحه به عالقمند پدرت همانند تو عزيزم

 . ببينم را آن داشتم دوست خيلي من.  ميكرد تعريف شما زيباي كلكسيون از غالبا پدر بله

 . كرد صحبت به شروع بود تلفن گوشي پشت كه شخصي با بعد اي لحظه و زد لبخند بلوس خانم

 ؟ برساني خانه به را خودت سريعتر هرچه ميتواني والديمير الو

 : گفت ديگر بار بعد ثانيه چند
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 ديگر روز يك براي را كارهايت حاال.  برگرد زود پس ، دارم برايت خوشي خبر.  نيفتاده اتفاقي نه نه
 . بيا زود.  است مهم خيلي خبر اين.  بگذار

 : گفت و چرخاند او سمت به را غمگينش چهره رها.  كرد قطع را تلفن بلوس خانم كه زماني

 ... و كار از ايشان حاال.  نميگرفتيد تماس پسرتان با كاش اي بلوس خانم

 نميداني.  شد خواهد بيهوش خوشحالي از ، شود آگاه بنيامين بازگشت از والديمير اگر باش مطمئن
 . نميكردند باور مدتها حتي.  بودند غمگين بنيامين دادن دست از غم از نيكوالس و او چقدر

 : داد ادامه و چرخاند بنيامين سمت به را نگاهش بلوس خانم

 ميكند تمجيد و تعريف او پسنديده اخالق و كماالت از هميشه بلوس آقاي.  است عزيز خيلي ما براي بن
 . دارد را او چون پسري آرزوي كه كرد اعتراف والديمير روي پيش بار چند حتي. 

 طوالني مسافرت از خستگي را آن علت بلوس خانم.  بود كرده سكوت و انداخته زير را سرش بنيامين
 . ميدانست

*** 

 مهمانها همه.  ميكرد سخنراني اسكندر محسنات مورد در بلند صداي با و نشسته ميز باالي بلوس آقاي
 نيكوالس ، رسيد بپايان او طوالني سخنراني كه زماني.  بودند سپرده گوش سخنانش به كامل سكوت در
 : پرسيد آرامي و ماليم صداي با ، ميرسيد نظر به حرفتر كم و تر خجالتي خيلي والديمير از كه

 خبري رسيدن منتظر لحظه هر ما كنيد باور ؟ نداديد خبر ما به مدت اين در چطور شما!  كياني دوشيزه
 . بوديم شما از

 همه او بازگشت با.  آگاهيد كه بنيامين بيماري از.  بودند زياد بسيار ما مشكالت اما ، شماست با حق بله
 ... به كردن فكر فرصت حتي و او از پرستاري بود شده من غم و هم
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 به ، كند عوض را موضوع كرد سعي ، بود شده آگاه اش غصه عمق به رها لرزان صداي از كه والديمير
 : گفت لبخندي با علت همين

 . هستند فاركر...  فا خانم بلكه نيستند كياني دوشيزه ايشان نيكوالس آقاي

 : پرسيد و انداخت رها جانب به نگاهي و

 ؟ كردم تلفظ درست

 از غافل ، كند تبديل صميمي و گرم محيطي به را انگيز غم و آور خفقان محيط آن داشت قصد والديمير
 ميدانست كه بنيامين.  است ساخته مجروح پيش از بيش را جوان دختر قلب سخن اين گفتن با اينكه
 : گفت و كرد پيشدستي ، نيست گفتن سخن به قادر رها

 . نكرد ازدواج فاركر با او.  است كياني دوشيزه هنوز رها

 از كه والديمير باالخره.  شد حكمفرما اي لحظه براي سكوت و نگريستند هم به متعجب نگاههاي با همه
 : گفت و داد تكان تاسف روي از را سرش ، بود شده شرمنده خود موقع بي سخن

 . نداشتم خبر من!  متاسفم آه

 شده رها معني پر نگاه متوجه كه نيكوالس.  نگفت سخني اما ، شد خيره او به آميزي مالمت نگاه با رها
 : گفت والديمير به و برخاست او از حمايت به ، بود

 آقاي و خود بين فاحش تفاوتهاي به ابتدا همان از بايد كياني دوشيزه من نظر به ؟ چه يعني متاسفم
 خوشبختي زوج هم كنار در نيستند قادر آنها كه شدم متوجه اول نظر همان از من.  ميبرد پي فاركر
 . شد تمام چيز همه شود دير اينكه از قبل خوشحالم هم باز.  شوند

 مختلف موضوعهاي پيرامون بحث هنوز ساعتها تا كه چند هر.  نميشنيد را هيچكس سخن ديگر رها
 به بزوگنو نيكوالس همراه به روز همان فرداي و كرد عمل خود وعده به بلوس والديمير.  داشت ادامه
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 چهره با والديمير.  برگشتند بليط دو با ازظهر بعد حدود و رفتند اتاوروپول به سفر براي بليط تهيه دنبال
 : گفت و نشست بنيامين روي به رو بشاش اي

 زيادي مدت مشتاقم خيلي و شوم جدا تو از نيستم مايل اصال كه چند هر.  نازنينم و عزيز دوست خوب
 استاوروپول بليط دو كه برسونم اطالع به مجبورم بوديم داده شما به كه قولي خاطر به اما ، بماني ما پيش

 . باشيد داشته را خوشي سفر اميدوارم.  ام كرده پيدا برايتان

 شده تهيه شب همان يازده ساعت براي بليطها.  فشرد دست در را بنيامين دست حرف اين گفتن با و
.  كردند بدرقه قطار ايستگاه تا را زيبا پرنده دو اين فراوان اندوه و غم با بزوگنو و بلوس خانواده.  بودند
 از»  ديدار اميد به«  گفتن با و فشرد دست در را رها ظريف دستهاي والديمير مادر بلوس پاالشا خانم
 . شد جدا آنها

 23 فصل

 آنجا سالن وسيع و بزرگ محوطه به تابش بي و منتظر چشمهاي با رها و شد وارد تهران ايستگاه به قطار
 روبرو فرزام با ديگر بار داشت امكان آيا.  ميزد چنگ وجودش همه بر دردناك احساسي.  ميكرد نگاه
 را فرزام نبايد نحو هيچ به كه كرد خاطرنشان خود به و زدود ذهنش از را فكر اين بالفاصله اما ؟ شود
 بنيامين.  بخواند اش چهره در را شكست عالئم فرزام كه نداشت طاقت.  بود گرفته قاطع تصميم.  ببيند

 كه ميدانست.  بخواند را مبهمش افكار داشت سعي و بود دوخته چشم رها به محبتش از سرشار نگاه با
 : پرسيد و كرد نزديك او به را صورتش خاطر همين به ، است درد و غم از ماالمال رها دل

 ؟ بيفتي راه نميخواهي

 . داد ياريش رفتن راه در و گرفت را رها دست و

 : پرسيد و آورد پايينتر كمي را صدايش تن بنيامين

 ؟ ميكني فكر فرزام به
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 بنيامين كه زماني چقدر.  بود شرمسار و خجل برادر روي از ؟ بگويد ميتوانست چه.  زد تلخي رهالبخند
 اما ، ندهد دل به را كسي مهر راحتي اين به كه بود خواسته او از و كرده مالمت را او ، بود بسته دل اما به

.  ميبرد رنج دوريش از و داشت دل در بود كرده تركش پيش مدتها كه را كسي مهر هنوز خودش حاال
 : گفت اي گرفته صداي با ديد را رها سكوت كه بنيامين

 كنار در بايد ما.  ندارد اي فايده بخوري غصه چه هر تو اگر!  ميداني.  است بزرگ خدا.  نخور غصه!  رها
 تو.  ندارم طاقت.  ببينم غمگين را تو اي ثانيه ندارم دوست اصال.  برسيم خوشبختي به تا كنيم تالش هم

 هر ميكنم خواهش پس ، كنم جبران را تو محبتهاي بتوانم كه دارم آرزو و بودي نجات فرشته من براي
 . دهم انجام دل و جان با تا بگو آيد مي بر من دست از كه كاري

 اين و داشت را بنيامين.  نبود غمگين ديگر.  كرد شعف احساس بنيامين دوستانه و صميمي لحن از رها
 علت همين به ، ببيند گرفته و مغموم را برادرش اين از بيش نميخواست دلش.  بود مهمتر چيز همه از

 . راند لب بر گرمي لبخند و زدود اش چهره از را غصه و غم خطوط

 كوچكترين بازگشتش از اصال جان آقا.  بود محال اين اما ، ميگشت آشنايي دنبال به اختيار بي رها
 سوال اين ؟ باشد مرده جان آقا اگر.  گرفت فرا را وجودش تمام ترس اي لحظه براي.  نداشت اطالعي
 كالسكه قطار ايستگاه جلوي. باشد نيفتاده اتفاقي چنين كه بود اميدوار و ميشد تكرار ذهنش در مرتب

.  دادند ران كالسكه به را شهابي آقاي منزل آدرس و شدند آن سوار بنيامين و رها.  بود ايستاده اي
 كه رها.  كرد هدايت هايش ريه به را تهران پاك هواي ولع تمام با و برد جلو كمي را سرش بنيامين
 : پرسيد بود شده بنيامين حركات متوجه

 و است آسمان در خورشيد روزها بيشتر ؟ باشد مطبوع و گرم قدر اين اينجا هواي ميشود باورت
 . ميكني پيدا بادبزن به نياز كه است گرم آنقدر تابستان

 : گفت مينگريست خيابان به كه همانطور بنيامين

 . بيزارم سرما از من.  است العاده فوق اين
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 روي بر اتومبيلي چرخهاي شدن ساييده صداي.  برگرفت در را او اي لحظه براي خفيف لرزشي و
 و خورد كالسكه به مهيب اي ضربه بعد اي لحظه و ساخت خارج خود افكار از را آنها ، خيابان آسفالت

 برادرش آغوش به را خود اختيار بي.  است كرده اصابت كالسكه پهلوي به كه ديد را اتومبيلي رها
 صداي.  است گرفته قرار بنيامين زانوي روي صورتش و افتاده صندليها زير كرد احساس و انداخت
 بدنش.  كرد شديدي درد سر احساس بنيامين زانوي با پيشانويش برخورد از رها و شد بلند مهيبي
 بنيامين سر باليي اگر.  نداشت برخاستن جرات اما ، ميرسيد گوش به اي همهمه صداي.  بود شده كوفته
 بيجان جسد با و ميكرد باز را چشمهايش اگر.  بود كلنجار در خودش با ؟ كند چه بايد ، باشد آمده

 ... را او بنيامين اگر!  ميمرد قطعا هم او.  نداشت مقاومت طاقت ديگر بار اين نه.  ميشد روبرو بنيامين

 هاي قطره و بود شده خيره رو به رو به بنيامين.  كرد بلند او زانوي روي از را سرش دلهره و ترس با
 همچنان صورتش.  كشيد برادر صورت به را لرزانش دستهاي رها.  ميچكيد پايين پيشانيش از خون
 . بود بيحالت اما ، گرم

 ؟ خوبه حالت!  بن!  بنيامين

 رودخانه چون اشك قطرات و بست را چشمهايش رها.  نگفت هيچ رها لرزان صداي جواب در بنيامين
 . شد جاري چشمهايش از اي

 . ندارم طاقت من بده جواب خدا را تو!  بن

 ... بنيامين ، بنيامين.  گرفت قرار برادر محكم هاي شانه روي بار اين اشكبارش چشمهاي

 : رسيد گوشش به زمزمه چون صدايي بار اين

 . من كوچولوي خواهر ، عزيزم رهاي ، رها
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 خود كوچولوي را او بنيامين ؟ داشت حقيقت اين آيا.  دوخت چشم بنيامين به و كرد بلند سر بهت با رها
 و نگريست رها به مستقيم بنيامين اينبار ؟ بود آورده ياد به را ها گذشته همه بنيامين يعني.  بود خوانده
 . زد بخشي اطمينان لبخند

 فكر وقت هيچ.  اي فرشته يك تو اوه.  دادم زجرت خيلي مدت اين توي.  ببخش مرا!  من كوچك رهاي
 . باشد فداكار و مهربان چنين اين خواهرم كه نميكردم

 . انداخت برادر آغوش در را خود و داد كف از طاقت ديگر رها

 . شكرت خدايا.  خوشبخت خيلي ، خوشبختم من ؟ آوردي ياد به را چيز همه تو!  بنيامين

 مينگريستند جوان دو اين غريب و عجيب حركات به بهت با بودند كرده ازدحام آنها اطراف كه مردمي
 با ، بود كالسكه به همه از نزديكتر كه كوتاهي و چاق مرد.  نميفهميدند را آنها حرفهاي از اي كلمه اما ،

 : گفت فرياد

 . دهيم انتقالشان بيمارستان به زودتر چه هر بايد.  باشند ديده آسيب شايد.  هستند خارجي آنها

 : پرسيد آرام و گذاشت جلو قدمي بود ايستاده نزديك همان كه ميانسالي مرد

 ؟ ميفهميد را ما زبان شما

 به.  نداد مجالش بغض اما»  خوشبخت ايراني يك.  ايرانيم يك من« :  بگويد و بزند فرياد ميخواست رها
 : داد جواب مقطع كلمات با ميرسيد نظر به خونسرد كامال حاال كه بنيامين او جاي

 : پرسيد و شد تزئين شيرين تبسمي با ميانسال مرد گوشتالود لبهاي.  بلدم فارسي حدودي تا آقا

 ؟ آقا است خوب حالتان

 . خواهرم هم و خوبم كامال من هم.  متشكرم بله

 . آيد مي خون شما پيشاني از اما
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 : گفت و آورد لب بر گرمي لبخند بنيامين.  آورد زبان بر را جمله اين كه بود جوان نسبتا زن يك بار اين

 . ميشود خوب زود.  نيست مهم

 امكان يعني.  دهد نجات بهت دست از را خود بود نتوانسته هنوز.  بود عاجز حركتي گونه هر از رها
 ؟ بود نشسته برابرش در زياد ذكاوت و هوش و خندان چهره با سابق مثل كه بود برادرش اين ؟ داشت

 . گرفت دست در را خواهرش شكننده و ظريف دستهاي بنيامين.  برخاست اي همهمه صداي ديگر بار

 ؟ است خوب حالت

 : داد ادامه بنيامين.  داد تكان را سرش فقط رها

 مگر ، داريم ناگفته حرفهاي خيلي.  بزنيم حرف هم با ميخواهد دلم ؟ چيست روي پياده مورد در نظرت
 ؟ نه

 پاك را صورتش اشكهاي دست با و نگذاشت انتظار در را برادرش هم او.  بود رها جواب منتظر بنيامين
 . كرد

 . بگويي تو چه هر

 رو پياده در و برداشت را چمدانهايشان مردم ازدحام و حيرت ميان در و گشود را كالسكه درب بنيامين
 حال در او و ندارد وجود پايش زير زمين ميكرد احساس رها.  كرد حركت به شروع رها دست در دست
 مدتها از بعد ميخواست دلش.  بود شده شادماني و سرور از آكنده وجودش همه.  است آسمان در پرواز

 برادرش خداوند و بودند شده گشوده رويش به بهشت درهاي ديگر بار.  بخندد بلند صداي با دل ته از
 . بود بازگردانده او به را

 بودند گذرانده كه سختي سالهاي به دو هر.  بود يكي افكارشان اما ، برميداشتند قدم سكوت در دو هر
 . انديشيدند مي
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 ؟ داريم فاصله شهابي آقاي خانه با خيلي رها

 ... بنيامين ، تقريبا

 برايم فرزام از ديگر بار چيز همه از قبل ميخواهد دلم اما ، بگويي را چيزي چه ميخواهي ميدانم كن صبر
 . بگويي

 اين گويا اما ، شود طرح مشكل سوال اين زودي اين به نميكرد باور.  نشست رها پيشاني بر شرم عرق
 پرسيد ديگر بار بنيامين ، شد طوالني رها سكوت كه زماني.  بود مهمتر چيز همه از بنيامين براي موضوع

: 

 دلم.  هستي و بوده تو كسم عزيزترين ميداني خوب خودت تو!  رها ببين ؟ بزني حرفي نميخواهي
 نميتوانم من.  بگشايي من پيش را دلت سفره هم باز ، بودم من رازدارت تنها كه گذشته مثل ميخواهد
 . ببينم غمگين چنين اين را تو گونه مخمل چشمهاي

 قدم استوار و موزون قدمهاي با كنارش در كه بنيامين به و گشود هم از را مرطوبش چشمهاي رها
 زير در غرورش چگونه كه بگويد او به ميتوانست آيا. .  نداشت گفتن براي حرفي.  نگريست برميداشت

 زماني و دلباخته فرزام به حد چه تا كه بگويد صراحت با بود قادر آيا ؟ است شده كوب لگد فرزام پاهاي
 از طاقت ديگر كه بنيامين ؟ است بازگشته كشورش به سرخوردگي چه با خورده شكست عشقش در كه
 : گفت و گشود سخن به لب ديگر بار ، بود داده كف

 ... تو براي من ديگر يعني ؟ نميزني حرف چرا

 آوري ياد برايم مرا تلخ خاطرات تمام آيد مي دلت چطور تو.  كنم صحبت شكستهايم از نيستم قادر من
 ... نزديك تو به آنقدر ميكردم فكر من ؟ كني

 خواهر نميخواهد دلم من.  ميكنم سماجت حد اين تا چه براي ميداني خوب خودت تو.  نكن توبيخ مرا
... 



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  417 

 . كرد قطع را سخنش رها هم بار اين زيرا ، ماند ناتمام سخنش هم باز

 ؟ است كرده چه بوده ايران كه مدتي در خواهرت بداني كه توست حق اين.  نميكنم توبيخ را تو من
 را كار اين بايد اما ، است سخت خيلي اعتراف.  بيندازم دور را كاذب غرور اين ديگر بايد هم من خوب
 در من.  يابد ترميم آمده وارد احساسم به كه جراحتي آن زجر از كمي بگويم تو به اگر شايد.  بكنم
 تا كه پسرهايي تمام با او.  بود شده چيز همه برايم فرزام.  شدم روبرو استثنايي كامال پسري با اينجا
 از ميبرم پي هاتسگار و او بين فاحش تفاوتهاي به و ميكنم فكر وقتي.  داشت تفاوت ، بودم ديده بحال
 عمر يك كه را مثبتي خصوصيات تمام.  بود پدر و تو شبيه كامال او.  ميشوم بيزار انتخابم خاطر به خودم

 جدا هم از كه بود اين قسمت اما ، بود دلخواهم مرد او.  كردم مشاهده هم او در ، بودم ديده شما در
 زيرا ، گريختم ديدم نامزدش با را او تا من.  بفهمم هم نخواستم و نفهميدم گاه هيچ را علتش.  شويم

.  بنگرد من به آميزش ترحم نگاه با فرزام تا بايستم نبودم قادر.  بدهم دست از را هويتم نميتوانستم
 . ندارم او به احساسي ديگر حاال باش مطمئن اما ، نيستم پشيمان هم االن و كردم و ميكردم فرار بايد

 نگاه از او تا گرداند بنيامين از را خود روي خاطر همين به ، ميگويد دروغ ميدانست خودش رها
 احساسات اعماق به تا بود كافي لرزان صداي همان بنيامين براي اما ، نبرد حقيقت به پي غمگينش
 : كرد زمزمه و داد تكان آرام را سرش خاطر همين به ، ببرد پي خواهرش

 ... كه بود خواهي قادر هم تو ، كنم فراموش را اما توانستم من اگر

 شبيه هم به برادرش و او احساسات چقدر.  دوخت برادرش جذاب و زيبا صورت به را نگاهش رها
 . نميخواست چيزي خدا از ديگر و داشت را بنيامين او.  بود كافي برايش همين.  بودند

 ايران به ديگر بار علت همين به ، ميبينم خودم در را قدرت اين اما ، است سخت كه است درست
 را چيز همه كنم مرور ديگر بار را گذشته خاطرات تمام و برويم آقاجان خانه به اگر مطمئنم.  بازگشتم
 . كرد خواهم فراموش راحت



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  418 

 احساس.  شود همگام او با تا برداشت آهسته را گامهايش و كرد حلقه رها شانه دور را دستش بنيامين
 . يافت مقاومتر هميشه از برادرش كنار در را خود و گرفت بر در را رها وجود سراسر امنيت

*** 

 حوصلگي بي با.  نداشت برخاستن توان اصال اما ، رسيد پيرمرد گوش به بار چند خانه زنگ صداي
 بار اين.  شد بلند دوباره زنگ صداي»  محل بي خروس آه« :  كرد زمزمه و زد اش چانه زير را عصايش
 : گفت اي گرفته صداي با و برخاست جا از و شد تسليم پيرمرد

 ؟ ايد آورده سر مگر.  آمدم كن صبر

 پرسيد و زد پوزخندي هم بنيامين.  خورد يكه اي لحظه براي رها كه كرد صحبت تشري و توپ چنان با
: 

 ؟ شما نواز مهمان و مهربان آقاجان است همين

 آقاي خميده و فرسوده اندام و چرخيد پاشنه روي در كه كند دفاع شهابي آقاي از داشت قصد رها
 رها.  شد خيره آنها به و ايستاد حركت بي و ثابت مردگان چون پيرمرد.  شد نمايان آن پشت در شهابي
 . آورد لب بر نما دندان تبسمي

 ؟ بپذيري را پناهت بي دختر حاضري هم باز!  آقاجان

 كنار را خود فقط.  بود شده قفل دهانش اما ، بزند حرفي ميخواست.  آورد ديدگان به اشك پيرمرد
 . شدند خانه وارد رها و بنيامين و كشيد

 ؟ بوديد شنيده كه را تعريفش.  است بنيامين من بزرگ برادر اين!  جان آقا

 : پرسيد تعجب با شهابي آقاي

 ... كه تو اما
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 . ايم پيموده اينجا به رسيدن براي را زيادي مسافت ؟ كنيد دعوت داخل به را ما نميخواهيد ، بله

 . گرفت را بنيامين دست دستپاچه شهابي آقاي

 روزهاي چه تو بي نميداني.  هست و بوده تو خانه اينجا ميداني خودت كه تو دخترم.  عزيزانم تو بياييد
 . داشتم آوري شكنجه

 : گفت بنيامين.  بودند رها اتاق داخل دو هر بعد ساعتي

 . باشد گذشته بد اينجا در تو به هم زياد نميكنم فكر!  زيبايي اتاق چه

 ؟ است مهرباني مرد چه ميبيني

 عكس اين ببينم.  ميدهد طوالني رنج و درد از خبر چشمهايش.  است فداكار و محبت با حقيقتا ، آره
 ميگفتي؟ كه است شهرزاد

 شهابي آقاي كه ديد تعجب با رها و ميكرد اشاره بود آويخته ديوار به كه عكسي قاب سمت به بنيامين
 عكس قاب به هنوز رها.  است آويخته ديوار به و درآورده چرمي جلد داخل از را شهرزاد عكس

 : آورد خود به را او بنيامين ديگر سوال كه مينگريست

 . است در اين پشت پنهان بهشت آن.  است اي افسانه در همان گمان بي هم اين

 قرار و آرام دلش اما ، بگذارد بهشت به قدم ديگر بار و كند باز را در داشت قصد.  زد تلخي لبخند رها
 به را آنها توجه خورد در به كه اي تقه صداي.  بود كار اين انجام از مانع درونش در چيزي و نداشت
 . داشت لب بر رنگي بي لبخند و بود ايستاده باز نيمه در كنار در شهابي آقاي.  كرد جلب در سمت

 مجلل رستوران يك به شام براي امشب حاضريد ؟ چيست مختصر ميهماني يك مورد در نظرتان ها بچه
 ؟ بگذرانيم خوش و برويم

 : داد جواب و آورد لب بر لبخندي بنيامين
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 . نميشود عاليتر اين از

.  ريخت فرو اي لحظه براي قلبش و افتاد داشت قرار در قفل روي كه بنيامين دست به پيرمرد نگاه
 ؟ چي رفت فرزام سراغ ديگر بار رها اگر.  بيفتد عقابان چنگال به دخترش بدهد اجازه نبود حاضر ديگر
 نجات را دخترم بايد« :  كرد زمزمه خودش با.  ميداد دست از را او هميشه براي حقيقتا بار اين شايد
 نجات مرگ از را او ميتواند ميكرد احساس و ميديد را اش شده فنا دختر ، رها معصوم چهره در»  دهم
 . ميكرد كاري بايد پس ، برود دستش از شهرزاد نميداد اجازه ديگر او.  دهد

 حالت با و كرد نگاه آمد وجود به پيرمرد ابروان ميان در ناگهان كه هايي گره به تعجب با بنيامين
 ساخت متوقف را او رها صداي كه داشت را اتاق از خروج قصد پيرمرد.  نگريست رها به آميزي استفهام

. 

 . ببيند را باغ دارد دوست بنيامين ؟ كجاست باغ كليد جان آقا

 در گويا كه صدايي با و نگريست رها به بود هويدا وحشت و ترس آن در كه چشمهايي با شهابي آقاي
 : گفت بود شده خفه گلويش

 ... بسته در باشد بهتر ميكنم فكر

 ؟ چرا

 : گفت سختي به نامفهوم و مقطع كلماتي با پيرمرد.  شد خارج رها دهان از ناگهان كلمه اين

 ... عروسي فرزام...  يعني...  فرزام...  آقاي پسر آخه

 ؟ ميكرد يادآوري را آنها ديگر بار بايد چرا پس ، بود شده تمام چيز همه.  برگرداند را سرش رها
 و خجل مينگريستند او به بنيامين و آقاجان اينكه از و بود گرفته فرا را وجودش همه حقارت احساس
 آن به كه ميزي از و گرفت را تصميمش باالخره اما ، است مناسبتر رفتاري چه نميدانست.  بود شرمنده

 : گفت و زد باري اندوه لبخند و گرفت فاصله بود داده تكيه
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 ؟ دارد باغ به ما رفتن به ربطي چه او عروسي.  باشد مبارك خوب

 : پرسيد و شد خيره او به باز نيمه دهاني با پيرمرد

 ؟ همين

 ؟ داشتيد ديگري انتظار مگر.  همين بله

 از را كليد و رفت كتابخانه سمت به بود رفته فرو فكر در درحاليكه و انداخت باال را هايش شانه پيرمرد
 پنهان تصنعي لبخندي زير را خود غم كرد سعي بنيامين.  سپرد بنيامين دست به و برداشت آن باالي
 سختي به كه رها.  كشيد آهي تعجب از و كرد مشاهده اش زيبايي تمام با را باغ و گشود را در و كند

 : پرسيد و شد نزديك او به ميزد لبخند

 ؟ كني تجسم را اي منظره چنين ميتوانستي

 ... كاش اي.  است تر زيبا هم بهشت از اينجا!  ام شده مبهوت واقعا نه

 بسته روبرويي خانه اتاق پنجره.  شد باغ وارد ناموزون و سست قدمهاي با رها.  نداد ادامه را سخنش اما
 باعث كه كشيد بلندي نفس و يافت آرامش كمي تاريك اتاق مشاهده با رها.  بود تاريك كامال اتاق و

 : بگويد و كند نوازش را رها لطيف و نرم صورت و بنگرد او به بنيامين شد

 هميشه بچگي در داري ياد به خوب.  اي كرده زندگي اينجا در سال يك كه هستي خوشبختي دختر تو
 حقيقتا.  ميكردم ات مسخره من و ميكشيدي كاغذ روي و ميكردي تجسم را اي منظره چنين ذهنت در
 . باشد داشته وجود هم اي منظره چنين كه نميكردم باور زمان آن

 ؟ اي ديده را شده پوشيده تابلو آن تو

 ؟ مگر چطور نه
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 كشيدم آنجا از تابلو چند و كردم مجسم ذهن در را مان خانه تصوير اينجا در من اما ، نشود باورت شايد
. 

 : پرسيد تعجب با و خورد گره هم به بنيامين ابروهاي

 ؟ اي شده نقاش حاال تا كي از تو

 . كرد بروز يكدفعه من ذاتي استعداد

.  برگردد اتاقش به زودتر ميخواست دلش.  دويد اتاق داخل به بلند اي خنده با جمله اين گفتن با و
 منظره آن تمام از او بدون و داشت دوست فرزام كنار در فقط را آنجا.  بود مشكل برايش باغ تحمل
 . داشت نفرت دلفريب و زيبا هاي

 : گفت خنده با و بست خود سر پشت آرام را در و شد اتاق وارد هم بنيامين بعد دقيقه چند

 ؟ كجاست شما ماندگار آثار!  هنرمند خانم خوب

 . اينجا

 . برداشت را آنها روي رها

 ... همه اين كه نميشود باورم.  اي العاده فوق تو دختر!  به به

 فوق خودت ميكردي خيال فقط هميشه.  نكردي درك مرا هيچوقت تو كه است اين خاطر به اين بله بله
 ! بودي غافل من محسنات ار و اي العاده

 : گفت و گرفت رها گونه از آرام نيشگوني بنيامين

 . كردم باورت حاال خوب
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 خاطرات دفتر ديگر بار بتواند كه بود اميدوار.  كرد جستجو را ميزش كشوي داخل رها ، بنيامين رفتن با
 صداي با در.  رفت باغ در سمت به و برخاست جاي از مايوس.  نبود آنجا دفتر اما ، بخواند را شهرزاد

 اما ، دوخت پنجره به را نااميدش نگاه ديگر بار.  بود شده تاريك كامال آسمان.  شد باز گوشخراشي
 اول نگاه در.  ميكند گفتگو ديگري مرد با پنجره پشت كه ديد را قامتي بلند مرد.  بود روشن اتاق اينبار
 بود نديده فرزام همراه وقت هيچ را او ؟ بود كه بود ايستاده روبرويش كه شخصي اما ، شناخت را فرزام

 كه جواني پسر.  نداشتند باغ به توجهي هيچ دو آن اما ، شد خيره پنجره به و خزيد اي گوشه بسرعت. 
 قدمي فرزام.  بود گفتن سخن حال در بسرعت سرش و دست دادن تكان با بود ايستاده فرزام روبروي

 و بود شده بسته در خوشبختانه.  نگريست اتاق در به نگراني با رها.  نشست پنجره لب و گذاشت عقب
 دو آن.  چرخاند پنجره سمت به را نگاهش ديگر بار رها.  ميتابيد بيرون آن زير از ضعيفي نور فقط
 . بود شده رها نفس آمدن بند باعث و ميكوبيد سينه را خود آسا جنون رها قلب.  ميكردند گفتگو هنوز

 ديگر بار داشت آرزو.  ميشد تكرار رها ذهن در مرتب سوال اين ؟ نميكرد نگاه باغ به فرزام چرا
 از بعد هم باالخزه و داشت پنجره به پشت مدت تمام فرزام اما ، ببيند را فرزام جذاب و مردانه صورت
 پنجره به همچنان منتظرش چشمان با رها.  كرد ترك را اتاق ، نشست او مقابل شخص لب بر كه تبسمي
 يكباره به اميدش.  بازگشت اتاقش به غم از ماالمال قلبي با.  نشد باز اتاق در ديگر اما ، بود مانده خيره

 ، ميشد برآورده آرزويش تنها شايد ، ببيند را او چهره ديگر بار ميتوانست اگر.  بود شده بدل نااميدي به
 اين.  بنگرد باغ به نبود حاضر اي لحظه حتي و بود سپرده فراموشي به را باغ خاطرات تمام فرزام اما

 ميخواست دلش تا و كرد مخفي بالش در را سرش و دواند او غمگين چشمهاي به حسرت اشك افكار
 . كرد گريه

 خود برافروخته صورت به آينه در و شد بلند بالفاصله.  آمد خود به ، خورد در به كه تقه چند صداي با
 او كه بفهمند ديگران تا بود كافي نگاه يك و بودند شده رنگ قرمز و كرده چشمهايش.  نگريست
 جز اي چاره هيچ او ، گشود را در بنيامين كه زماني.  نبود گريزي راه هيچ.  است گريسته ساعتها
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 ظريف و لرزان هاي شانه و رساند او به را خود ، تند قدمهاي با بنيامين.  نداشت بنيامين به نگريستن
 . گرفت دست در را خواهرش

 ؟ شده چي رها

 روحيات به زيرا ، ميكشيد انتظار را اي لحظه چنين قبل از خودش.  بود موردي بي سوال اين اما
 ، ميكرد تقديم را قلبش كه زماني اما ، ببندد دل كسي به راحت كه نبود دختري رها.  بود آگاه خواهرش

 را خواهرش كوچك سر و آورد ديده به اشك اختيار بي هم بنيامين.  بگيرد پس را آن نبود قادر ديگر
 دور از كه شهابي آقاي.  برد پناه او به شكسته پر و بال و پناه بي گنجشكي چون رها و كشيد آغوش در

 حاضر و داشت وحشت روزي چنين رسيدن از هم او.  آمد اتاق به وحشت با بود صحنه اين گر نظاره
 دست و شد نزديك آنها به زنان عصا پيرمرد.  دهد دست از را پسرش و دختر قيمتي هيچ به نبود

 : گفت و قرارداد بنيامين شانه روي را رنجورش و چروكيده

 از را آن كنيم دير اگر و ام كرده رزرو ميزي كه ميداني.  برويم رستوران به بايد.  شو بلند.  پسرم خوب
 / داد خواهيم دست

 از هم خودش اما ، دارد را كمكي چه توقع نميدانست.  انداخت نظر پيرمرد به ملتمسش نگاه با بنيامين
 تلخي لبخند پيرمرد.  بود ناتوان و عاجز بود انداخته چنگ خواهرش زندگي ريشه به كه درد اين درمان

 . آورد لب بر

 به شما همراه دغدغه بي و جديد زندگي يك تشكيل براي ام گرفته تصميم من!  عزيزانم ميدانيد
 خاطرات آن همه ام گرفته تصميم من و دارد بر در را تلخي خاطرات من براي خانه اين.  بروم اصفهان

 ؟ كنيد همراهي سفر اين در مرا حاضريد آيا.  بسپارم فراموشي به را تلخ

 پيرمرد به زمان هم دو هر بعد و نگريستند يكديگر متحير چشمهاي به اي لحظه براي رها و بنيامين
 چشمهاي با پيرمرد و ندادند باره اين در نظري كدام هيچ...  اما ، بود راه تنها اين شايد.  نگريستند
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 دردناك برايش خانه اين دادن دست از.  ميگفت دروغ او.  نگريست شهرزاد عكس قاب به اشكبارش
 . ميداد نجات را دخترش بايد ، نداشت اي چاره اما ، بود

*** 

 به كني انتخاب تو كه چيزي هر.  دارم قبول را تو سليقه و نظر من.  نكن شلوغ قدر اين!  هنگامه ببين
 كلي من ببين ؟ بيايم همراهت من كه ميكني سماجت و اصرار حد اين تا چرا نميفهمم.  زيباست من نظر
 . ندارم را تو با زدن حرف وقت حتي االن كن باور.  دارم افتاده عقب كار

 ، ميلرزيد داشت گلو در كه بغضي خاطر به كه صدايي با و برخاست صندلي روي از عصبانيت با هنگامه
 :گفت

 هم االن و گرفتي بازي به مرا كوچولويت رها خاطر به كه سال دو از بيشتر!  بودي طور همين هميشه تو
 تو كه است درست آيا.  بيايي خريد براي من با نيستي حاضر كنيم عروسي است قرار ديگر روز پنج كه

... !  اما ، كند شوهر كسي.  است جالب ؟ بيايد لوازم خريد براي من همراه كه پدرت به بدهي را پولت
 به پيش هفته چرا پس نداري هم مرا با زدن حرف وقت خودت قول به كه تو ؟ ميگويم دارم چه

 . كني پيدا اضافي وقت و موقعيت تا كردم صبر سال دو كه من ؟ آمدي ام خواستگاري

 : گفت و برخاست جاي از و بست داشت قرار ميز روي كه را اي پوشه فرزام

 سليقه و زني تو خوب ؟ كني درك نميخواهي چرا.  ندارم وقت واقعا من.  خانم هنگامه ، عزيز خانم
 نميكنم فكر من.  كنند راهنمايي را تو ميتوانند و هستند تو همراه هم خاله و مادر تازه ، داري خوبي
 خواستگاري پيش هفته خودت قول به.  آورم مي كم وقت من كه كن قبول.  باشد مهم چندان من حضور
 مشكلم كدام به بايد.  كن درك مرا وضع هم تو خوب.  است عروسيم و عقد ديگر روز پنج و ام آمده
 ؟ برسم
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.  بود شده گشوده ديگر شخصي توسط باغ چوبي در.  شد جلب باغ طرف به فرزام توجه ناگهان
 اتاقش در هنگامه حضور ياد به ناگهان اما ، است باغ در كسي چه ببيند و بگشايد را پنجره ميخواست

 : گفت و برگشت او سوي به.  افتاد

 . ميشود دير دارد ميكنم فكر من خوب

 : گفت و شد سرازير چشمهايش از اشك قطرات و داد بيرون را خود بغض هنگامه

 حاال اما ، ميكردم حساب تو روي آينده همسر عنوان به من و اي بوده منطقي آدم هميشه تو!  فرزام ببين
 . سنگدل و تحمل قابل غير آدم يك اي شده ؟ اي كرده تغيير حد اين تا چرا نميدانم

 : گفت و داد تكان تاسف با را سرش فرزام

 خوب.  است بوده پايينم شعور خاطر به كردم جسارتي من اگر و هستي خانم واقعا تو.  خوبم خاله دختر
 ؟ قبول.  نرنجانم را شما ديگر و كنم تصحيح را رفتارم و اخالق ميكنم سعي

 دست از.  كوبيد پيشانيش به محكم دست با فرزام و كرد ترك را اتاق كالمي گفتن بدون هنگامه
 ... وقت و دارد قرار سختي كاري شرايط در فرزام كه ميدانست او.  بود عصباني مادرش

 بدون بروند خريد براي كه ميخواست او از رها ، هنگامه جاي اگر.  خنديد خود افكار به اي لحظه
 دل اما ، داشت كافي وقت او.  ميگفت دروغ پس ، بود اش وظيفه اين تازه.  ميپذيرفت مخالفتي هيچگونه

 او به محبت و مهر اي ذره كه بنشيند دختري با عقد سفره پاي ميتوانست چگونه.  نداشت را آن دماغ و
 ... مادر سماجت اما ، نداشتند تشابهي وجه هيچ هم با آنها.  نداشت

 زندگي او اميد به كه دختري بيچاره كه انديشيد خود با و سوزاند دل هنگامه حال به اي لحظه براي
 و نشست صندلي روي پندار اين با.  ميكرد ظلم حد اين تا هنگامه حق در نبايد او.  كند آغاز را مشتركي

 خم كمي و گشود را پنجره و پريد جا از بالفاصله و افتاد باغ باز در ياد به اما ، گشود را پوشه ديگر بار
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 اما ، رفت كلنجار خودش با خيلي.  ميشناخت را آنها از يكي.  ميزدند قدم باغ وسط در مرد چند.  شد
 : گفت بلند صداي با خاطر همين به ، نميگرفت آرام دلش

 ؟ اند گذاشته فروش براي را ملك اين

 لبخندي فرزام ديدن با و برگشت صدا سوي به ، بود خيابان سر ملكي معامالت صاحب كه شكري آقاي
 : داد جواب و راند لب بر

 يا دير باالخره.  بياوريد خانه به عروس است قرار اينكه مثل.  ميگويم تبريك راستي.  روشن آقاي بله
 مثال براي.  نميدهد زن او به كسي ، بگذرد آدم سال و سن اگر چون ، افتاديد مي فكر اين به بايد زود
 . ماندم حسرت در كه پيرمرد من خود

 : پرسيد ديگر بار خاطر همين به.  شد آشوب دلش و زد لبخند فرزام

 . داشتند خاصي عالقه اينجا به كه ايشان ؟ اند كرده را خانه فروش قصد شهابي آقاي چطور

 : داد جواب و كرد بودند همراهش كه مردي دو به نگاهي شكري آقاي

 طوالني سفري در را آنها داشت قصد او و بود آمده پيش مشكلي اش زاده برادر دو براي ظاهرا اما ، بله
 . بفروشم را ملكش كه كرد خود وكيل مرا و كند همراهي

 به و بود شده خشك دهانش!  نداشت برادري كه شهابي آقاي.  گرفت فرا را فرزام وجود همه سرمايي
 :بپرسد توانست زحمت

 ؟ ايد ديده شما را هايش زاده برادر

 : گفت بود شده متعجب فرزام كنجكاوي همه اين از كه شكري آقاي

 . ميكردند صحبت فارسي سختي به چون ، نبودند ايراني ميكنم فكر.  جوان پسر و دختر يك بله
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 رهاي ؟ داشت امكان اين آيا بود بازگشته رهايش.  نميديد خود پاهاي در را ايستادن توان ديگر فرزام
 پيش برايشان مشكلي حتما.  ميكرد فكر موضوع اين به نبايد ، نه ، نه...  ديگر روز چند كه حاال او زيباي
 با ؟...  چرا پس ، داشت آنجا در فراواني خاطرات شهابي آقاي و بود باغ عاشق رها زيرا ، بود آمده
 :گفت آرامي صداي

 ؟ است چقدر خانه اين آخر قيمت بپرسم ميتوانم شكري آقاي

 : گفت فاتحانه لحني با شكري آقاي

 برسيم توافق به قيمت درمورد ميتوانيم.  ميكنيد جو و پرس قدر اين كه گرفته را خانه چشمتان بگو پس
. 

 : گفت و كرد آسمان به نگاهي فرزام

 . كنيم صحبت هم با تا آنجا آيم مي االن داريد وقت اگر

 خانه در كسي و بودند رفته خريد براي اش خاله و مادر.  شد خارج اتاق از و بست را پنجره بالفاصله و
 لحظه همان در.  كرد ترك را خانه بالفاصله و كرد خشنودي احساس نبود خانه در كسي كه اين از.  نبود

 : گفت و زد لبخندي فرزام.  بيندازد داخل به در الي از را اي نامه ميخواست پستچي

 ؟ آمده نامه ببخشيد

 : پرسيد پستچي

 ؟ ايد خانه اين اهل شما

 : گفت باالخره اما ، ماند مردد جواب دادن در و كرد كوتاهي مكث فرزام

 . هست اي نامه اگر بله
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 از نامه.  كرد فرستنده آدرس به نگاهي فرزام او رفتن با.  رفت خود و داد او دست به را نامه پستچي
 . فشرد را زنگ و گذاشت كتش جيب در را آن بيابد نشاني نامه داخل از اينكه اميد به.  بود روسيه

 فرزام به پول تهيه براي هفته سه شكري آقاي كه شد قرار و انجاميد طول به ساعت دو آنها صحبت
 ، رسيد اتاقش به كه زماني.  زد خواهد بيرون اش سينه از قلبش ميكرد احساس فرزام.  بدهد مهلت

 اي چاره اما ، بود دل دو نامه كردن باز براي.  نشست كارش ميز پشت و كرد روشن را برق بالفاصله
 شده نوشته روسي به نامه متن.  ميكرد برطرف را تفاهمات سوء الاقل تا يافت مي را رها بايد.  نداشت

 يك با كه دوستانش از يكي از شد ناچار ، نداشت روسي زبان به تسلط فرزام كه آنجايي از اما ، بود
 . بود شده نوشته ، بود طوالني تقريبا كه نامه در.  بگيرد كمك ، داشتند آمد و رفت روسي خانواده

 اجازه شيطانم پسر اما ، رسيد دستم به ات نامه پيش مدتي.  رها من هميشگي و خوب دوست سالم «
 است معتقد اوسكار.  ميكند گريه مرتب و ميگيرد بهانه چقدر نميداني.  نميداد من به را نامه نوشتن
 توافق اين به اوسكار با راستي.  نميخورد آب چشمم كه من اما ، شد خواهد خوب شود بزرگ كه زماني
 اولمان بچه اگر گفتم اوسكار به من ؟ نه است زيبايي اسم.  بگذاريم بنيامين را اسمش كه ايم رسيده
 و رفتار به ، غرورت به ، تو استقامت به هميشه من ؟ رها ميداني آخر.  ميگذاريم رها را اسمش بود دختر

 همينطور.  شود تو خوبي به هم فرزندم اميدوارم.  ميكردم حسودي زيبايت چهره به حتي و كردارت
 را مطلب اصل و بگذارم كنار را خود بي حرفهاي خوب.  بنيامين برادرت خوبي به كوچولويم بنيامين
 تعجب از بگويم برايت اگر.  است داده رخ جديدي وقايع چه اينجا بداني داري دوست حتما.  بنويسم
.  هاموند مثال.  است كرده تغيير چيز همه اي رفته تو كه ماهي پنج اين در.  ماند خواهد باز دهانت
 بگويم تو به اگر ؟ كي عاشق ميپرسي حتما.  شده عاشق شيطان و شلوغ هاموند ؟ بگويم برايت چگونه
 داليانگ.  اي كرده تعجب كه ميدانم.  است شده لويديسيچ داليانگ خواهان او.  كرد نخواهي باور

 چه هر.  است شده او خواهان هاموند حال اين با اما ، دارد هم پسر يك و كرده شوهر بار دو لويديسيچ
 سماجت با آنقدر اما ، بود مخالف ابتدا هم دياالنگ خود.  ندارد اي فايده ميكنند صحبت او با مادر و پدر

 . شد خواهند خوشبخت هم كنار در كه شده متقاعد ظاهرا كه شد برو روبه هاموند
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 از هم من و بود مند عالقه نهايت بي تو به هاموند ميداني.  نگفتم تو به گاه هيچ كه بود رازي!  جان رها
 او آمد وجود به هاتسگار جريان كه زماني.  نشد اما ، بفهمانم تو به كردم سعي خيلي.  بودم آگاه راز اين

.  نميدهد نشان ضعف خودش از هيچگاه و است مغرور خيلي كه ميداني اما ، رفت فرو خودش در خيلي
 از زمان آن از اما ، گفت تبريك هم تو به حتي و نداد نشان را خود ضعف هم موضوع اين مورد در

 ، نداشت توجه چيز هيچ به ديگر و شد هواتر به سر ، هوا به سر و بازيگوش پسر آن.  شد غافل خودش
 و بودم ناراحت ابتدا من.  باخت دل او به و يافت را اميدش دياالنگ گرم صداي در كم كم كه اين تا

 خصوصي زندگي در دخالت حق كه گفت و كرد صحبت من با ، است دانايي مرد كه اوسكار اما ، عصبي
 بزودي است قرار حاال و پذيرفتم هم من و بگذارم احترام احساساتش به بايد ضمن در و ندارم را برادرم
 ؟ نه است آور تعجب.  كنند نامزد

 توميسالو نميكردم فكر من.  هستند خوشبخت بسيار هم ويشنوف توميسالو و گرسن دوروتي راستي
 و است حامله ماهه سه االن راستي.  شد موفق همسر انتخاب در دوروتي واقعا.  باشد خوبي اين به پسري
 ممكن ميگفت اوسكار.  نه يا بنويسم را موضوع اين نميدانم.  آورد خواهد دنيا به را كوچولويي بزودي
 او زندگي قصه آخر ، است هاتسگار منظورم.  شوي ناراحت بنويسم او درمورد ام نامه در كه اين از است
 هاتسگار براي چيز همه رفتي تو كه اين از بعد.  كنم شروع چطوري نميدانم!  مردم شبهاي قصه شده

 و ميخورد مشروب عام مال در ديگر اما ، نشود باورت شايد.  ميديد كابوس فقط را زندگي و شد خراب
 جنون به كامال كارش.  ميشود مردم خوابيدن مانع هايش نعره با شبها.  شده واقعي الخمر دائم يك

 باالخره.  بود رفته فرو خود الك در پشت الك مثل و كرده رابطه قطع هم دوستان تمام با شده كشيده
.  بيندازد زندان به شبانه مزاحمت جرم به و بزند دستبند را پسرش شد مجبور فاركر يوگني گروهبان

 بيمارستان در و بردند مسكو به را او باشد داشته خبر كسي اينكه بدون شب يك هم روز سه از بعد
 زشت عادت اين بلكه تا ، كردند بستري ميكند كار آنجا در اوسكار دوست والر آناتولي كه مسكو بزرگ

 . بيفتد سرش از
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.  بود بزرگتر سال شش خودش از كه دختري با همراه بار اين اما ، برگشت خانه به دوباره يكماه از بعد
 ثروت خاطر به فقط كه شده شايع و بوده بيمارستان در او خصوصي پرستار اكوالآندرويچ ميگويند
 بار و نميدهد نشان او به نسبت توجهي گونه هيچ هاتسگار چون ، است شده نامزد هاتسگار با فاركرها
 و شده تحملي قابل غير مرد واقعا هاتسگار.  نيست اوليه شدت به كه چند هر ، رفته الكل سمت به ديگر

 اينكه مثل!  رها.  است محبت و توجه محتاج زيرا ، كرد بيشتري توجه او به بايد كه است معتقد اوسكار
 از بعد كه نميشد باورم هرگز.  است مرداب يك برايش تو بدون زندگي و ميگفت را حقيقت هاتسگار

 . بيفتد روزي چنين به تو رفتن

 توجه مورد هم ايران در ميدانم ؟ ميكني كار چه خودت رها.  بگذريم غمگين خبرهاي اين از خوب
 را تو دل هم من كاش اي.  برميگرداني روي آنها همه از تمام بيرحمي با اما ، ميگيري قرار زيادي مردان
 خدا به را تو.  شدم خشنود خيلي ، كرده پيدا كامل بهبودي بنيامين بودي نوشته كه اين از راستي.  داشتم
 هم ما مورد در بنيامين راستي.  بزنم حرف گذشته از بنيامين با ميخواهد دلم.  بازگرديد اينجا به زودتر
 ساوس خانم من به حاال و ام رسيده بود اوسكار با ازدواج كه آرزويم به من كه ميداند ؟ ميكند صحبت
 عكس در.  ميكرديم تماشا را عكسهايمان اوسكار با.  است شده تنگ برايت خيلي دلم رها ؟ ميگويند
 ات قبلي نامه در.  است شده تنگ هايت خنده براي دلم.  داشتي لب بر مهرباني لبخند تو ، من عروسي
 ميگفت اوسكار.  يافتيم را اصفهان نقشه روي از اوسكار با.  بروي اصفهان به داري قصد كه بودي نوشته

 من براي و بيندازي يادگاري عكسي رفتي جا هر باشد يادت.  دارد فراوان ديدني و تاريخي مكانهاي كه
 منزلتان آدرس بعديت نامه در.  نكني فراموش راستي ببينم را اصفهان نتوانم زماني هيچ شايد.  بفرستي

 سرش روي را خانه تا.  گريه به كرد شروع كوچولو بنيامين دوباره ، خوب.  بنويس برايم را اصفهان در
 ات خوانده پدر شهابي آقاي و بنيامين به را اوسكار و من سالم.  بدهم را شيرش و بروم بايد نگذاشته
 . ميبوسم را ماهت صورت دور از.  برسان

 خداحافظ

 ) ريچ(  ساوس كالرا
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 سوال اين ؟ داشت رها با نسبتي چه هاتسگار.  بست را چشمهايش و داد قرار كاغذ روي را سرش فرزام
 با.  باشد داشته رفتاري چگونه بايد نميدانست و بود شده تحريك حسابي اعصابش.  ميخورد را مغزش
 ، سوزاند دل هاتسگار حال به اي لحظه براي و»  است ناگهاني گريز متخصص رها پس« :  گفت خودش

 »...  بيابم را او بايد« :  گفت خود با و آمد خشم به خود انديشه از رها معصوم چهره يادآوري با اما

 ميزش كشوي در را نامه و برخاست جاي از حوصلگي بي با.  ساخت پاره را افكارش خانه زنگ صداي
 ، گشود را در كه زماني»  ؟ ايد نبرده همراه كليد مگر« :  زد غر لب زير و رفت در كردن باز براي و نهاد
 انتظار در شده كادو هاي بسته از پر آغوش با كه كرد مشاهده در پشت در را خاله خانواده و مادر و پدر
.  كرد سالم ، شنيد خودش فقط كه صدايي با و كشيد كنار را خود حوصلگي بي با.  بودند خانه به ورود

 : گفت و خنديد بلند هنگامه

 نميتوانستيم اصال كه بود شلوغ قدر آن بازار.  خالي جايت.  خريدم قشنگي چيزهاي چه ببين بيا فرزام
 . برويم راه

 : گفت و كرد تبسمي روشن آقاي

 . نيامده دنبالمان كه ميكند شكر را خدا فرزام ميكني بازار شلوغي از كه تعريفي اين با

 مجبور هم فرزام.  كردند باز را آنها خاله و هنگامه و گرفتند قرار ميز روي ها بسته تمام بعد اي دقيقه
 . ميگريست دلش كه چند هر ، بزند لبخندي يكبار لحظه چند هر زحمت به و بنشيند شد

 : گفت هنگامه به ميشد آشپزخانه وارد درحاليكه روشن خانم

 . بماني اينجا حتما امشب بايد تو!  دخترم

 : گفت سعادت آقاي اما ، زد لبخندي هنگامه

 . آمد خواهد تان خانه هميشه براي ديگر روز چند تا.  باشيد نداشته عجله خانم سودابه
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 به آب برداشتن بهانه به هم فرزام و شد آشپزخانه وارد روشن خانم سعادتي آقاي حرف اين با
 : گفت پرخاشگرانه حالتي با و رفت آشپزخانه

 ؟ نميكنيد مالحظه چرا ؟ ميكنيد دعوت مهمان چرا شما مادر

 : گفت ، بود كرده حيرت پسرش لحن از كه روشن خانم

 حرف كه اين.  بماند ما خانه كه نميخواستم هنگامه از قبال من مگر ؟ است زدن حرف طرز چه اين
 با كه امروز از اين ؟ ميكني گيري بهانه قدر آن چرا و هست ات چه تو كه هست معلوم.  نيست امروزم
 تو خوب.  حاال زدن حرف از هم اين و كردي خالي شانه بازار به آمدن زير از مسخره گيريهاي بهانه
 ؟ گذاشتي پيش پا اول از چه براي نميخواستي را هنگامه اگر

 : گفت و گرداند روي روشن خانم از ناراحتي با فرزام

 ... كه شدم مجبور هم من كه گفتيد و گفتيد قدر آن ؟ گذاشتيد شما مگر

 با و نداشت را جمع در نشستن حوصله اصال.  شد خارج آشپزخانه از و نگفت را خود سخن ادامه اما
 و آرايش لوازم داشتن به كه اين از و هنگامه زدن حرف طرز از.  رفت اتاقش به كوتاهي عذرخواهي

 . نبود اي چاره اما ، ميشد كالفه ، ميداد اهميت حد اين تا لباس

*** 

 راه هيچ ديگر و ميشد تمام چيز همه ديگر روز چند صورت اين غير در ، ميافت را او و ميرفت بايد
 او اعصاب ريخته هم به افكار اين...  هنوز شايد.  داشت دل به او از مهري هم هنوز شايد.  نبود بازگشتي

 اي چاره اما ، بود انديشيده چيز همه به صبح تا ديشب.  ميگرفت را تصميمش بايد.  بود كرده متشنج را
 همين به هم رها شايد.  بود نخواهد خوشبخت گاه هيچ كند عمل اين از غير اگر ميدانست.  نداشت
 . گريخت هاتسگار از كه بود رسيده نتيجه
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 ، بود تاريك هنوز هوا.  برخاست تخت روي از ، شوند بيدار خواب از روشن آقاي و خانم اينكه از قبل
 قرار آن در لباس دست چند و برداشت كمد داخل از را كوچكي ساك.  بود نمانده روشنايي به چيزي اما
 فرو محض سكوت در جا همه.  كرد ترك را اتاق ، افكار اين با.  بود مهم اين فقط.  ميافت را او بايد.  داد
 كه بود نكرده هم خطور اش مخبله به حتي گاه هيچ.  افتاد خنده به بچگانه حركت اين از.  بود رفته

 به سفر از شخصي كه اين اميد به.  بود شلوغ حسابي اتوبوس بنگاه.  بگريزد خانه از مخفيانه روزي
 داد پيشنهاد بليط فروش مسئول.  كرد مراجعه بليط فروش مخصوص باجه به ، شود منصرف اصفهان

 پر سالن صندليهاي تمام.  بفرستند جايش به را او ، شد منصرف آمدن از شخصي اگر كه بماند آنجا
 مي اين به بلكه ، نبود آنها به حواسش اما ، دوخت چشم مردم به و داد تكيه ديوار به فرزام.  بودند

 . يافت خواهد چگونه را او بزرگي آن به اصفهان در كه انديشيد

 شنيدن بمحض فرزام.  زد صدا را او بليط فروش مسئول كه ميداد نشان را نيم و هفت حدود ساعت
 نيم.  است شده منصرف سفر از شخصي خوشبختانه كه شد متوجه و كرد حركت باجه سمت به نامش
 را سفرش جريان و بزند زنگ خانه به ميتوانست فاصله اين در.  بود مانده اتوبوس حركت به ساعت
 به فكر اين با فرزام.  بودند شده نگران برايش و بيدار خواب از آنها اكنون هم گمان بي.  دهد توضيح
 بعد لحظه چند. بگيرند تماس منزلشان به تا خواست آنها از و گرفت را مركز شماره و رفت تلفن سمت
 . رسيد گوشش به ميلرزيد هيجان از كه روشن خانم صداي

 ؟ نميزني حرف چرا بفرمائيد الو ، الو

 ميتوانست چگونه.  كرد قطع را تلفن براند لب بر كالمي نتوانست رفت كلنجار خودش با قدر هر فرزام
 و.  گردد باز ديگر بار خالي دست است ممكن و بسته را سفر ساك واهي اميدي با كه بگويد مادرش به
 عمل اين فرزام اما ، است گرفته بازي به را ديگري دختر سرنوشت پوشالي و خالي اميد همين خاطر به

 گاه شكنجه برايش خانه و ميكرد مالمت را خود عمر تمام نميرفت سفر اين به اگر.  داشت باور را خود
 . ميشد گشوده رويش به خوشبختي دريچه و نبود عبث اميد اين شايد.  ميشد
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 صندليهاي روي مسافران كه زماني.  رفت اتوبوس سوي به سرعت به و گرفت دست به را ساكش فرزام
 زير از انگار.  كرد نگاه زمين به دستش كنار پنجره از فرزام.  كرد حركت اتوبوس ، گرفتند جاي خود

 دلش.  شد تداعي ذهنش در كودكي دوران خاطرات و زد لبخند اختيار بي.  ميخورد ليز چشمش
 جز نميدانست چيز هيچ كه دوراني آن.  گردد باز كودكي خيال بي و شاد دوران به ديگر بار ميخواست

 . بود رنجانده را حاميانش همين حاال اما ، ميكردند حمايت او از مواقع تمام كه دارد مادري و پدر اينكه

 بيكباره اما.  كند رفتار اينگونه مادرش با ندارد حق كه ميدانست و بود شرمسار خود عجوالنه حركات از
 دست در را مادر دستهاي ، بازگشت تهران به زمانيكه كرد عهد خود با.  بود داده دست از را عقلش
 اين با.  بخشد التيام اندكي است زده مهربانش قلب به كه را زخمي بلكه تا نهد آن بر اي بوسه و گيرد
 . شد خواهد روبرو روياهايش زيباي اله با كه كند تجسم اي لحظه كرد سعي و نهاد هم بر چشم فكر

 در شده حبس نفس اما ، دارد پيش در را سختي روز كه ميدانست.  رسيد مقصد به اتوبوس سرانجام
 خواست ران كالسكه از و كرد صدا راني كالسكه.  افتاد راه خدا اميد به گفتن با و داد بيرون را اش سينه
 از بعد.  كند آغاز را جستجو كار روز همان از كه بود گرفته تصميم.  برساند هتل اولين به را او كه

 كردن پيدا اميد به آن از بعد و بخورد مختصر غذايي تا رفت هتل رستوران به لباس تعويض و استحمام
 هر اما ، بود گشته شهال چشم دو آن جستجوي به جمعيت ميان در.  كند جستجو به شروع اش گمشده

 ناتواني و خستگي.  ميشد مبدل اميدي نا و ياس به بيشتر اميدش ميرفت بيشتر ساعت عقربه چه
 چپش پاي و داد تكيه ميدان وسط در ستوني به كه بود عصر حدود.  بودند شده حركتش از مانع پاهايش

 خيس پيشاني راستش دست با و كشيد عميقي نفس و داد قرار آن روي را دستش و آورد باالتر كمي را
 و كردند عبور مقابلش از دار زنگوله و شده تزئين اسبهاي با كالسكه چند.  كرد پاك را عرقش از شده
 . كشيد اش رخ به را شهر زيبايي خورشيد كمرنگ نور

 اصال امروز را زيبايي اين چند هر بود زيبايي شهر حقيقتا اصفهان.  شد خيره روبرويش به خسته فرزام
 و شده خيره روبرو به فرزام و ميكردند عبور خيابان كنار و گوشه از سرعت به مردم.  بود نكرده درك
 آنگاه.  بيايد رويش به رو از شكننده و ظريف اندام آن با رها اكنون هم كاش اي كه ميكرد آرزو دل در
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 تهران به همراهش و بپذيرد را ازدواجش درخواست كه ميخواست او از و ميدويد او سمت به فرزام
 اگر ؟ آمد نمي او همراه رها اگر.  كرد احساس خود اندام در خفيف لرزشي اي لحظه فرزام.  بازگردد

 فرزام ؟ نداشت پنجره پسر به اي عالقه هيچ رها و بودند توهم تماما و خالي تو و پوچ او افكار تمام
 و دار خنده حقيقتا آمدنش شايد.  كشيد آهي و برد فرو پريشانش و درهم موهاي داخل را چپش دست

 زندگي به رها بدون نبود قادر او ؟ بود كجا زندگيش در قلب جاي ؟ چه قلبش پس اما ، بود مورد بي
 آن.  ميشد هنگامه با ازدواج به حاضر هيچگاه نبايد و است كرده خبط كه ميدانست.  دهد ادامه خود
 در ؟ كند زندگي ، بود ديگري زن گرو در قلبش كه مردي با عمر يك بايد كه داشت گناهي چه دختر
 ، بازگشت تهران به نتيجه بي اگر گرفت تصميم فرزام.  نبود منصفانه اين.  ميشد فنا هم او صورت اين
 . نشود هنگامه با ازدواج به حاضر هم باز

*** 

.  بود برده ياد از هم را گرسنگيش حتي.  شد هتل وارد كوفته و خسته كه بود گذشته شب نيمه از ساعت
 ، رسيد اتاقش به اينكه بمحض و رفت باال ها پله از و گرفت را اتاقش كليد اضافي كالمي گفتن بدون
 جستجويي ميدانست.  نداشت را كفشهايش درآوردن حوصله حتي.  كرد پرت تخت روي را خود

 به جمعيت ميان در چقدر.  باشد داشته صبر كه ميداد ندا درونش در چيزي اما ، است كرده آغاز بيفايده
 روي را دستهايش.  گشت بود كشانده غريب شهر اين به وار ديوانه را او كه جادويي چشم دو دنبال

 . رفت فرو خواب به ، بيابد كردن فكر مجال اينكه از قبل و نهاد صورتش

*** 

 را در آرام.  نشنيد جوابي اما ، زد در به ضربه چند و رفت بنيامين اتاق به و چيد را صبحانه ميز رها
 آمد نمي دلش.  بود رفته فرو عميقي خواب در و كشيده باال سرش روي تا را مالفه بنيامين.  گشود

 و شد نزديك او تخت به آرام رها.  ميشد بيدار زودتر بايد.  بخوابد ظهر تا نميشد اما ، كند بيدارش
 : گفت و زد كنار رويش از را مالفه
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 . شده ظهر.  ببينم شو بلند!  تنبل پسر آقا خوب

 متوسل بود متنفر ان از بنيامين كه اش هميشگي سالح به شد مجبور رها.  نداشت تسليم خيال بنيامين
 : گفت و برداشت را آب ليوان و شود

 . بنشيني ميز سر بايد آبكشيده موش مثل ديگر لحظه چند تا نشوي بلند اگر!  خان تنبل خوب

 . نشست تخت روي و پريد جا از برق مثل بنيامين ، حرف اين گفتن با

 : گفت و داد سر بلندي خنده رها

 . كردم پيدا را كردنت بلند راه خوب

 و گرفت دست در را رها باريك و كوچك بيني هميشگي عادت به و برخاست تخت روي از بنيامين
 : گفت

 ؟ شده بيدار شهابي آقاي راستي ؟ بخوابم ديگر ساعت نيم ميگذاشتي اگر ميشد چه!  بدجنس

 : داد تكان را سرش رها

 اين مواظب و شوم بيدار زود صبح بايد كه هستم من فقط ، دارند تشريف تنبل تو مثل هم آقاجان.  نه
 . نمانيد خواب شما كه باشم

 اعتراض حالتي با و رفت دستشويي طرف به صورتش و دست شستن براي و كشيد اي خميازه بنيامين
 : گفت آميز

 ؟ اندازي مي من گردن را تقصيرها بعد و كردي خواب بي را ما خودت تو.  ديگه نشد د

*** 

 . نشست ميز پشت شهابي آقاي
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 دارم شما شادابي به دختري و پسر پيري سنين در و عمرم اواخر در الاقل كه هستم خوشبخت من چقدر
. 

 خالي جايي دلش در اما ، ميكرد آسايش و خوشبختي احساس نفريشان سه كوچك خانواده كنار در رها
 در روزي كه اميد اين به را آشپزي و خانه كارهاي تمام او.  كند پر را آن نميتوانست كس هيچ كه بود
 حاال و ببرد گور به خود با را آرزو اين بايد كه ميدانست اما ، بود آموخته داد خواهد انجام فرزام خانه
 : ساخت خارج افكارش از را او بنيامين مهربان لحن.  ميكرد اش راضي هم فرزام ديدار بار يك حتي

 ؟ است گرفته و مغموم حد اين تا چرا من كوچولوي خواهر

 متوجه كه شهابي آقاي.  كرد نزديك لب به را چايش استكان و داد تكان نفي معني به را سرش رها
 : گفت او كردن خشنود براي بود شده اش خوانده دختر اندوه

 لطف جان بنيامين و برويم پل سه و سي به هم با تا باشي آماده ظهر از بعد كه نكني فراموش رها راستي
 . بزنم تلگراف تهران به كه كن يادآوري هم تو كن

 : گفت و آورد لب بر رضايت سر از لبخندي رها

 شكري آقاي از آقاجان راستي.  ببينم را پل سه و سي هم باز دارم دوست خيلي.  نميشود بهتر اين از
 ؟ نه يا است رسيده من براي اي نامه كه كنيد سوال

 : گفت و كرد نزديك خود لبهاي به را چايش استكان و گذاشت دهان به پنير اي لقمه شهابي آقاي

 . حتما

 و بود بيزار تنهايي از هميشه.  كرد كسالت احساس ديگر بار رها ، شهابي آقاي و بنيامين رفتن با
 به ظرفها شستن براي و كرد تميز را ميز روي بالفاصله.  كند چه بايد درندشت خانه آن در نميدانست
 . رفت آشپزخانه
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 خانه به كارها انجام براي مستخدمي ، خانم نصرت فوت از بعد كه بود خواسته مرتبه چند شهابي آقاي
 مخالفت بار هر رها هم او بازگشت از بعد و نداشت را كاري هيچ دماغ و دل كه رها آمدن تا اما ، بياورد
 كارهاي انجام از رها.  است خانه كار بيهوده فكرهاي و تنهايي از فرار راه بهترين كه بود معتقد و كرده
 غذاي با ، برميگردند خسته شهابي آقاي و بنيامين كه زماني ميخواست دلش و ميبرد لذت بسيار خانه

 دلش چقدر.  ميافتاد فرزام ياد به اختيار بي ، ميزد كاري هر به دست اما ، كند استقبال آنها از گرمي
 قاشق يك خوردن از بعد هم فرزام و كند تهيه لذيذ و گرم غذاهاي او براي كه ميرسيد روزي ميخواست

« :  بگويد و ببرد باال را ابروهايش كمي ، عادت طبق و بنگرد او به جذابش و مهربان چشمان با غذا
 دست به بايد را آرزو اين ميدانست» .  اي پخته اي خوشمزه غذاي هم امروز!  كوچولو خانم مرحبا

 . كند آماده آينده يكنواخت و سخت روزهاي براي را خود و بسپارد فراموشي

 هاي پله به را خود بسرعت ، شد شنيده ساعت از ضربه دو صداي كه زماني.  ميگذشتند كند ها لحظه
 بنيامين.  شد هم همانطور و چرخيد خواهد پاشنه روي بر در بعد اي لحظه كه بود مطمئن.  رساند حياط

 ، مينگريست آنها به مشتاق چشمهاي با كه رها به و شدند خانه وارد ميوه از پر پاكتهاي با آقاجان و
 : گفت بنيامين.  زدند لبخند

 ؟ اي رنجيده تنهايي از هم باز

 : داد تكان را سرش رها

 ؟ ام كرده درست غذايي چه امروز بزنيد حدس ميتوانيد.  ميكنم عادت دارم كم كم.  نه نه

 : كشيد عميقي نفس و سپرد رها دست به را ميوه پاكت و رساند ها پله به را خود بسرعت بنيامين

 ؟ اي كرده درست قيمه حتما!  جان آخ

 : پرسيد و انداخت شهابي آقاي به نگاهي رها

 ؟ جان آقا چيست شما نظر
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 : گفت و آمد اتاق سمت به زنان عصا و دوخت رها ظريف دستهاي به را مهربانش نگاه شهابي آقاي

 ؟ ميكني خراب خانه كارهاي براي را آنها كه نيست شكننده و لطيف دستهاي اين حيف!  نازنينم دختر

*** 

 آقاي صداي كه شود آماده رفتن براي تا ميكرد عوض لباس خودش اتاق در رها.  نواخت بار پنج ساعت
 : گفت كه رسيد گوشش به شهابي

 . ميشود تاريك كم كم هوا ؟ بيايي بيرون اتاق از نداري قصد جان بابا

 : گفت و گشود را اتاقش در بنيامين

 هميشه زنها.  شود آماده ها زودي اين به خانومها خانم اين نميكنم فكر اما ، شهابي آقاي حاضرم من
 . هستند دردسر باعث

 : گفت و گشود را اتاقش در ، ميشنيد خوب را برادرش حرفهاي كه رها

 . بودم آماده شماها از زودتر خيلي من!  پسر آقا نخير

 : گفت و زد بنيامين كمر پشت به دستي شهابي آقاي

 . برويم حاضريد اگر خوب

 به كه مدتي در.  نمودند طي پياده را راه خاطر همين به ، نبود طوالني چندان پل سه و سي تا خانه فاصله
 براي اينك و بود اصفهان زيارتي و تاريخي مكانهاي به رفتن تفريحشان بهترين ، بودند آمده اصفهان
 زيبايي و دنج بسيار آمد و رفت جاي ، پل زير در.  آمدند مي پل سه و سي به آنها كه بود بار دومين
 رها و بنيامين براي منظره اين.  ميكردند تفريح و بودند نشسته تختهايي روي ها خانواده.  داشت وجود

 آنجا در زيادي هاي خانواده.  ميكرد تحريك را آنها اشتهاي آبگوشت بوي.  داشت خاصي جذابيت
 . ميرسيد گوش به زيادي همهمه و بودند نشسته
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 شروع و داد قلياني سفارش و كرد انتخاب ، ميشد ديده كامال رودخانه آنجا از كه را تختي شهابي آقاي
 كرد حيرت زيبايي همه اين از و نگريست رودخانه به و نشست بنيامين كنار در هم رها.  كرد كشيدن به
 اين كرد سعي!  افسوس اما ، كند درك را زيباييها اين تمام فرزام كنار در دارد دوست ميكرد احساس. 

 در كه خوشبختي هاي خانواده به و كند خارج خود فكر از ، ميسوزاند را اش ريشه كه را مسموم افكار
 كرده جلب را توجهش شيطاني دختر.  كرد نگاه ، ميكردند بش و خوش هم با و بودند نشسته اطرافش

 هر اردك اما ، بدهد ، بود انجا در كه اردكي به را اي تخمه داشت سعي خاصي سماجت با دختر آن.  بود
 سمج دختر ديگر بار بعد لحظه چند.  ميفرستاد مادرش نزد گريان را او و ميگرفت گاز را دستش بار

 خوشش بسيار شيرين دختر آن حركات از رها.  داشت دست در اي تخمه هم باز بار اين و بازميگشت
 اما.  نگريست ديگران به و گرفت بر كوچك دختر معصوم صورت روي از آرام را نگاهش.  بود آمده

 روي.  نداشت امكان اين.  نداشت هم زدن مژه توان حتي.  شد متوقف اي نقطه بر ثابت نگاهش ناگهان
 گرفته و مغموم اش چهره.  مينگريست رودخانه به عميقش چشمهاي با و بود نشسته تنها جواني تختي

 از و است پريده صورتش رنگ ميكرد احساس رها.  نداشت اطراف به توجهي هيچ و ميرسيد نظر به
 خواهرش پريده رنگ چهره به بنيامين.  فشرد دست در را بنيامين دست اختيار بي.  رفت خواهد هوش

 گفت و داد قرار او يخزده صورت روي به را دستش جهت همين به ، شد او دگرگوني متوجه و نگريست
: 

 ؟ نيست خوب حالت!  رها

 به چرا.  ديد زيبا چشمان آن در را اشك قطرات بنيامين و برگرداند برادر سمت به را چشمهايش رها
 اما ، گرفت شكل مغزش در بسرعت كه بود سوالي اين ؟ بود شده دگرگون چنان خواهرش حال يكباره
 بار.  نيافت دگرگوني اين براي را عاملي اما ، نگريست اطراف به حيرت با.  نميافت آن براي جوابي
 لرزان صدايي با و ميفشرد دست در را برادر دستهاي و بود ايستاده او اينبار اما ، نگريست رها به ديگر

 : ميگفت

 . كن عجله.  برويم بايد!  بن
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 : گفت و بنشاند را او كرد سعي بنيامين

 ... يكدفعه هست معلوم ؟ چرا آخر

 چيزي كه كرد التماس او به نگاهش با و نگريست بنيامين عميق چشمهاي به نگرانش چشمان با رها
 : گفت و برخاست خود جاي از جهت همين به و فهميد را او نگاه معني بنيامين.  نپرسد

 . نيست خوب رها حال انگار.  برگرديم خانه به است بهتر!  شهابي آقاي

 حرف بدون و برخاست جاي از ، بود شده برادر و خواهر عادي غير حركات متوجه تازه كه شهابي آقاي
 به ، افتاد خواهد زمين به ميكرد احساس رها.  شدند خارج پل طرف آن از و پرداخت را قليان پول ،

 آرام.  ميشود خالي پاهايش زير ميكرد احساس.  چسباند برادر قدرت پر بازوان به را خود خاطر همين
 ميداشت بر قدم نگراني با ، بود نديده حال اين به را خواهرش گاه هيچ كه بنيامين.  بست را چشمهايش

 را در ميخواست و رفت اتاقش به بالفاصله رها ، رسيدند منزل به كه زماني.  نداشت پرسش قدرت اما ،
 از تا ميدانست و بود آگاه برادرش اخالق از كه رها.  رفت اتاق داخل به و شد مانع بنيامين كه ببندد
.  كشيد دراز آن روي و رفت تخت سمت به ، كرد نخواهد ترك را اتاق ، نشود آگاه او ناراحتي اين علت

 ، ميكرد درك را برادرش نگراني هم رها.  بپذيرد نميتوانست بنيامين اما ، داشت آرامش كمي به احتياج
 يخ دستهاي و نشست توالت ميز كنار و كشيد كنار را صندلي بنيامين.  نشد دلخور او از جهت همين به

 :گفت و گرفت دست در را خواهرش زده

 . نداشتي بدن در روح انگار ؟ آمد سرت بر چه يكمرتبه رها

 روز اين به فرزام ديدن از كه بگويد برادرش به ميتوانست چگونه.  نميديد خود در صحبت قدرت رها
 و دوخت ديده بنيامين به خود ملتمس نگاه با دليل همين به ، ميشد آن گفتن از مانع شرم ؟ است افتاده
 : گفت

 . باشم تنها ساعتي بده اجازه ميكنم خواهش
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 : گفت و داد تكان را سرش بنيامين

 مثال و هستم تو برادر من.  دراورده پا از را خواهرم چنين اين عاملي چه بدانم بايد من.  است محال
 ديگر رها ؟ ام شده كننده خسته غريبه يك به تبديل كه شده چه پس ، ام بوده هم رازدارت تنها روزي
 . ميكنم خواهش.  بزن حرف دردت از من با كه ميدهم قسم مادر و پدر روح به را تو.  ندارم طاقت

 : گفت و نهاد هم روي را اشكش پر چشمهاي رها

 از مغرورت خواهر كه نكني باور شايد.  ام شرمنده خود حركت اين از كه اين جز بگويم ميتوانم چه
 عمري كه خواهري.  ميكني تعجب ميدانم.  كرده سقوط حقارت و پستي دره به غرور قله باالترين
 زخم خودش غرور حاال ، كرده دار جريحه را آنها غرور بيرحمي با و كشيده خود دنبال به را ديگران
 من!  بنيامين.  دارد كارداني پزشك به احتياج ، ترميم براي خودش حاال.  است شده ديگران خورده
 تو به روزي.  بخندي دلت در شايد.  نيستم بيش اي خورده شكست دختر.  نيستم سابق رهاي ديگر

 تو.  باشم داشته زندگي در ديگر شخصي وجود به نيازي نميكنم فكر و خوشبختم من بنيامين ميگفتم
 كسي هر روي به را قلبم در من« :  گفتم افراشته سري با من و»  ميشود قلبت وارد بيخبر عشق« :  گفتي
 هنوز كه داشتم قاطعيتي چنان روز آن»  گرفت نخواهد جاي من دل در گاه هيچ عشقي هيچ.  نميكنم باز
 عشق گرداب در موقع چه نميفهمد آدم.  بود صحيح تو حرف.  ميكردم اشتباه من.  تعجبم در هم

 من بنيامين آري.  نيست گريزي راه هيچ و ميرود فروتر ، ميزند پا و دست چه هر و ميشود گرفتار
 ... هم اكنون هم گمان بي كه شخصي.  ندارد من به نظري كوچكترين كه ام شده كسي عاشق

 باز ولي ، كرده ازدواج او ميداند كه بگويد ؟ بگويد ميتوانست چه.  دهد ادامه سخنش به نبود قادر ديگر
 : پرسيد ، كرد مشاهده را رها سكوت كه بنيامين ؟ دارد دوستش وار ديوانه هم

 ؟ ديدي را فرزام امروز

 : پرسيد بنيامين.  داد تكان را سرش فقط رها
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 ؟ بود همسرش با

 كه است سال دو از بيش فرزام كه بود آگاه كامال بنيامين.  كند تحمل نميتواند ديگر كرد احساس رها
 . كند فراموش را او است نتوانسته خواهرش اما ، كرده ازدواج

 به اينكه از.  چكيد پايين دردش پر چشمهاي از اشك قطرات و دهد فرو را خود بغض نميتوانست ديگر
 بسته را چشمهايش كه همانطور جهت همين به ، داشت شرم ، بنگرد برادرش مردانه و مهربان چهره
 : گفت ، بود

 خودم با بايد.  دارم تنهايي به احتياج فقط ، كنم فراموشش ميدهم قول تو به!  بنيامين ميكنم فراموشش
 ... بنيامين ميدهم قول تو به.  بيايم كنار

 : گفت دهنده دلداري لحني با و داد تكان را سرش تاسف با بنيامين

 ميان در كه دارم ياد به خوب.  ميكردند حسادت ما به همه بوديم بچه كه زماني!  خوبم خواهر
 اين به مرتبه چند حتي.  ميخوردند غبطه ما زندگي به آنها تمام و ميدرخشيديم الماسي مثل دوستانمان

 ناكامي ما سرنوشت در.  شد ويران ما خوشبختي كاخ بيكباره چرا نميدانم اما ، كردند اعتراف موضوع
 برخورد اما با كه اي لحظه اما ، بودم ديده را زيادي دلرباي و زيبا دختران زندگيم تمام در.  خورده رقم

...  ميتوانستم كه بود كسي تنها او.  ام يافته را ام گمشده نيمه كه كشيد فرياد درونم در احساسي ، كردم
 كه گذاشت باقي برايم را تو خدا فقط و دادم دست از هم را مادر و پدر بلكه او تنها نه بيكباره ولي

 ما دوي هر.  بدهم دست از را تو نميخواهم من رها.  كنم حفظت خود براي دندان و چنگ با ميخواهم
 از تو اما ، بودند تو با زندگي خواهان آشنايانمان پسران تمام.  داشتي فراواني خواستگاران تو كه ميدانيم

 كه زماني.  دادي دست از را او ، يافتي را ات عالقه مورد شخص كه زماني و برگرداندي روي همه
 داريم حتما ما.  باش داشته طاقت اما ، نميزنم ربطي بي حرف ، خورده رقم ناكامي با ما سرنوشت ميگويم
 . بيايي بيرون سربلند امتحان اين از كن سعي.  ميشويم امتحان
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 شدن سرازير از جلوگيري طاقت ديگر.  كشيد خواهرش لطيف و نرم موهاي روي را دستش بنيامين
 به اتاقش خلوت گوشه در تنها رها و كرد ترك را اتاق بالفاصله خاطر همين به ، نداشت را اشكهايش

 هر به آب اي جرعه دنبال به كه ميديد علف و آب بي بياباني در را خود.  انديشيد آينده تاريك دنياي
 ، دويد سمتش به و ديد اي درياچه راه انتهاي در.  است سوخته داغ آفتاب از صورتش تمام و ميدود سو
 . ميدانست خوب خودش و ميدويد سراب دنبال به او.  نبود انتظارش در چيزي داغ هاي ماسه جز اما

 تيره آسمان به و نشست تخت روي زانو دو.  بود شده تاريك بكلي هوا.  برخاست تخت روي از رها
 كرده حبس اش سينه در كه را نفس رها.  ميخوردند چشم به تهران از تر واضح ها ستاره.  نگريست

 : گفت و داد بيرون ، بود

 . كنم فراموشش ميتوانم من.  ميكنم فراموشش.  نميروم سراب دنبال به ديگر من

*** 

 كمكي هيچ به قادر او ؟ كاري چه اما.  ميكرد كاري خواهرش براي بايد.  كرد كز كاناپه گوشه بنيامين
 بين از را خود و ميزد بال بال ، داده دست از جفت عشقي مرغ چون ديدگانش مقابل در خواهرش و نبود

 دريايي آبي چشمهاي به ساعتها هم هنوز او.  نشست بنيامين درد پر چشمهاي در اشك قطرات.  ميبرد
 را اش سعي تمام او بار هر كه هم را اما مكهاي و كك حتي.  انديشيد مي سرش كوتاه موهاي آن با اما

 گوشش در اما فرياد صداي مدت همه اين از بعد هنوز.  داشت دوست ميكرد آنها كردن مخفي براي
 ».  كرد خواهيم ازدواج هم با ما.  نگذار تنهايم بنيامين.  كن كمكم بنيامين« :  ميپيچيد

 دست از را خود كس همه او.  گرفت فرا سختي سرماي را بدنش تمام و افتاد بنيامين اندام بر لرزشي
 اميدش تنها كه رهايي ، بود كرده او سالمت فداي را خود كه رهايي.  داشت را رها فقط حاال و بود داده
 اما مانند هم فرزام ؟ سود چه اما.  بود نبرده ياد از را فرزام چشمهاي رنگ او مانند بيگمان هم رها.  بود
 بفهمد نبود قادر بنيامين.  ازدواجش با فرزام و گريخت بنيامين از مرگش با اما.  بود رفته دست از

 اما از بعد نميكرد گمان حال هر به ؟ ناممكنتر عشق كدام كردن فراموش و است دردناكتر كداميك
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 حيف رها.  بود ظالمانه كامال زيبايش و جوان خواهر براي سرنوشت اين اما ، بيايد او زندگي در دختري
 . ميشد فنا اينگونه نبايد و بود

 خود مقابل در شهابي آقاي حضور متوجه و بود گريبان به دست خود مسموم افكار با همچنان بنيامين
 آقاي.  بود دريافته را رها شده دگرگون حال ، حرفي هيچ بدون و بود آشفته نيز شهابي آقاي.  نشد

 و چروكيده چشمهاي عمق در بنيامين و كرد سكوت و شد خيره بنيامين چشمهاي به مستقيم شهابي
 شب آنها نفر سه هر براي شب آن.  بود عزادار نيز شهابي آقاي.  ديد را اشك هاله ، پيرمرد پژمرده
 . گذاشت نخواهد هم بر چشم صبح تا شب كس هيچ خانه اين در كه داشت حتم بنيامين و بود سختي

 اتاقش سمت به اي كلمه گفتن بدون ، بود شده منصرف بنيامين كنار در خود حضور از كه شهابي آقاي
 آقاي.  گرفت را خود تصميم اي لحظه براي و كرد تماشا را پيرمرد خميده و الغر اندام بنيامين.  رفت

 : گفت آرام و رفت دنبالش به و برخاست جاي از بنيامين و گشود را اتاقش در شهابي

 . كن كمكم شهابي آقاي

 مشاهده را بنيامين نگران و مضطرب چشمهاي و نگريست سر پشت به و ايستاد اي لحظه شهابي آقاي
 تا ؟ دروغ هم باز ؟ داشت نگران برادر اين براي جوابي چه.  بودند شده خشك شدت به لبهايش.  كرد
 اسير پنجره پسر دام در اگر اما ، ميگذشت كوتاهي تب با برزخ اين از رها ؟ كجاست دروغ انتهاي ؟ كي

 بايد او.  بود كافي شدن فنا براي شهرزاد.  نميگذاشت او و ميبرد خود با را او تب اين ديگر شايد ميشد
 با او.  نميداد را فرزندش زندگي به طاعون تزريق اجازه شايانها و فرزام به او.  ميكرد حمايت رها از

 درخواستي چه او ؟ چه بنيامين اشك پر و نگران چشمهاي اما ، ميكرد حمايت دخترش از دندان و چنگ
 نگاه هم باز.  بسپارد درنده پلنگهاي دست به خود دستهاي با را فرزندش كه نبود قادر او ؟ داشت
 اتاقش وارد و گشود را آن آرام و بست را چشمهايش و كرد خم كمي را سرش.  ميداد آزارش بنيامين

 به زيبايش چشمهاي در نگاه همان هنوز.  ايستاد اتاق در آستانه در بنيامين.  نشست تخت روي و شد
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 همه اشك و نگريست پنجره به و كشيد عميقي نفس و آورد در پاي از را پيرمرد كه ميخورد چشم
 . پوشاند را صورتش

 . دادم نجات را دخترم من.  نكردم خيانت من.  نكن نگاه اينطور

 : ميگفت سخن خود با انگار اما ، نگريست پيرمرد صورت به بهت با بود مانده گم در سر بنيامين

 را فرزندانمان و ميكشد آتش به را زندگيمان سوز خانمان عشق اين.  است دروغ چيز همه ميدانستم من
 جنون.  است جنون ، نيست عشق اين.  است عشق چه هر به نفرين.  ميكند پر پر چشمهايمان جلوي
 بايد او.  ميكرد فراموش را فرزام بايد رها.  نداشت وجود اين جز ديگري راه!  بنيامين.  محض

 . بماند زنده شهرزاد تا ميداد تغيير را خود سرنوشت

 و شد خيره پنجره شيشه در خود تصوير به و دويد پنجره سمت به بود شده توهم دچار گويا كه پيرمرد
 . گشت شخصي دنبال به شب تاريكي در

.  نكن نگاه طور اين ، نه ؟ اند شده كبود چشمهايش ميبيني.  است شهرزاد اين.  نزديكتر بيا بنيامين
 هاي خنده صداي و بود نشاطي با و زيبا دختر او.  نبود مريض و رنجور و ضعيف قدر اين من دختر
 آن.  داده دست از را چشمهايش او ميبيني اما ، ميكرد نشاط و شادي در غرق را ام خانه اش مستانه

 مرا ديگر آخر روزهاي او.  ندارند سو اما ، هستند باز چشمهايش.  نكن تعجب.  را زيبا و عميق چشمهاي
 بر دستم از كاري هيچ من اما ، ميخواست كمك من از لرزانش صداي با او.  نميديد مرا حتي.  نميشناخت

 ... من اما ، ميكرد التماس و ميفشرد مرا دست او.  آمد نمي

 كرد احساس و گرفت دست در را او زده يخ دستهاي بنيامين.  پيچيد اتاق در پيرمرد گريه صداي
 آقاي مرگ ، نه اما...  شب آخرين امشب هم شايد است نزديك زندگيش آخر روزهاي به پيرمرد
 . ميكرد حفظ را خود سالمت بايد و ميمرد نبايد او.  ميشد تمام گران خيلي رها براي شهابي
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 بنيامين دل و ميريخت اشك هم هنوز.  خواباند تخت روي را او آرام و گرفت را پيرمرد دست بنيامين
 : كرد زمزمه آرام و نهاد پيرمرد دست روي را دستش.  ميسوخت برايش

 خواهيم شما پيش هميشه رها و من.  نباشيد نگران.  ماند خواهد زنده ما رهاي.  است بس گريه آقاجان
 . ماند

 اينكه گمان به بنيامين و نهاد هم بر را چشمهايش ، بود يافته آرامش اندكي او سخنان از كه شهابي آقاي
 اشك هنوز پيرمرد اينكه از غافل ، بست را در و شد خارج اتاق از آرام ، است رفته خواب به پيرمرد
 به شب تاريكي در هم او.  رفت خود اتاق به بنيامين.  ميرود كلنجار خود دردناك روياهاي با و ميريزد
 . بود راه تنها اين و ميكرد كمك خواهرش به بود كه طريقي هر به بايد.  ميگشت راهي دنبال

*** 

.  مينگريست ، بود شده كشيده آن روي شب پرده كه آسمان به و بود ايستاده پنجره كنار در فرزام
 ميرسيد فكرش به كه را جايي هر زود صبح از.  ميشد مايوس داشت كم كم بود انگيز غم شب آن چقدر
.  بود شده خيره آسمان به دست دور هتل اين در فراري داماد اما بود اش عروسي روز امروز.  بود گشته
.  مينمود ممكن غير برايش نيز عبث اميد اين از كندن دل اما ، بود شده تبديل نااميدي به رها ديدن اميد
.  است شده خيره آسمان به و نشسته پنجره پشت اي افسانه دختري ، شهر از نقطه يك در ميدانست او

 پر ، مينگريست آسمان به كه هم وقت هر و دارد ها ستاره و آسمان به وافري عالقه رها كه ميدانست
 صداي توانست خواهد ديگر بار او آيا ؟ داشت امكان اين آيا.  ميديد رها شكل به را ستاره رنگترين

 با.  كند پاك بود گرفته دل به او از رها كه را اي كينه الاقل ميخواست دلش ؟ بشنود را رها آرام و گرم
 بعد اي لحظه اما ، بماند اصفهان در بايد نيافته را او كه زماني تا و درآيد پا از نبايد كه كرد فكر خود

 بزني را ها خانه تك تك در ميتواني مگر!  اي شده ديوانه تو پسر« :  گفت خود با و آورد لب بر لبخندي
 تا« :  گفت خود به و گذاشت كنار را بيهوده فكرهاي پس»  ؟ بكشي سرك آنجا به ات گمشده دنبال به و
 ».  ندارم سرنوشت برابر در تسليم جز راهي هيچ نشد پيدا اگر و گشت خواهم را جا همه ديگر روز دو
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*** 

 ؟ كني بيدار صبحانه خوردن براي را ما نميخواهي رها

 رفته فرو عميقي خواب در هنوز رها.  گشود را در آرام ، نشنيد اتاق دلخل از را صدايي بنيامين كه زماني
 » است كرده داري زنده شب صبح تا حتما« :  گفت خود با و رفت سرش باالي آرام بنيامين.  بود

 به دلش.  بود داغ داغ ، ديشب عكس به رها.  خورد جا بالفاصله اما ، گذاشت رها صورت روي را دستش
 كه او ؟ سربرآورد اندوه اين عظيم بار زير از آساني به ميتوانست آيا كوچكش خواهر.  سوخت رها حال
 خود با.  خواهرش زودرنج و نازك دل به رسد چه ، كند فراموش را اما فراق ميتوانست بسختي بود مرد

 »...  نكنم كمكش من اگر و دارد زندگي در او كه هستم كسي تنها من.  كنم كمك او به بايد« :  انديشيد

 . كرد ترك را اتاق ، كند بيدار خواب از را رها اينكه بدون

*** 

 را او گرفت قرار اش شانه روي كه شهابي آقاي دست اما ، كرد را خانه ترك قصد و شد خارج اتاق از
 : كرد زمزمه آرام شهابي آقاي.  نگريست پيرمرد سمت به بنيامين.  ساخت متوقف

 . برويم دنبالش به هم با

 : دوخت ديده او به خسته و قرمز چشمهاي با پيرمرد.  نگريست او به تعجب با بنيامين

 عجله.  بدهم دست از را دخترم خودم اشتباه خاطر به هم باز شايد.  كردم اشتباه من.  بيابيم را او بايد
 . ميشود دير كن

 سكوت علت كه شهابي آقاي و شدند خارج خانه از هم با.  بود مبهوت همچنان اما ، زد لبخندي بنيامين
 و شده خيره زمين كف به بنيامين.  كرد ماجرا كردن تعريف به شروع آرام ، ميدانست را بنيامين
 . بود كرده سكوت
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 آقاي ؟ كجا از اما ، ميكردند آغاز را جستجو جايي از بايد.  بودند رسيده شهر مركز نزديكيهاي به
 بنيامين.  ميداد ادامه طوالنيش سكوت به همچنان و برميداشت گام بنيامين كنار در زنان عصا شهابي
 : گفت

 . كنيم اغاز اي نقطه از بايد باالخره

 . نزد حرفي اما ، نگريست بنيامين جذاب و مردانه صورت به پيرمرد

 : داد ادامه بنيامين

 . هاست خانه مسافر و هتلها در گشتن راه بهترين ميكنم فكر

 : داد تكان را سرش پيرمرد

 . كنيم شروع نزديك هتلهاي همين از بايد.  كرده اقامت هتلي در حتما بله

 نبودن ، گفتند هتل مسئول به را فرزام نام كه زماني و بودند ايستاده هتلي روبروي دو هر بعد اي لحظه
 هتل آن از زمانيكه.  داشت فراواني هتلهاي و بود بزرگ اصفهان.  نشد نااميديشان باعث آنجا در فرزام
 : گفت و نگريست پيرمرد به ديگر بار بنيامين آمدند بيرون

 ... ديروز چون ، بگرديم را پل سه و سي نزديك هتلهاي ابتدا باشد بهتر ميكنم فكر

 : كرد قطع را بنيامين حرف و داد تكان تاييد معني به را سرش شهابي آقاي

 . باشد كرده اقامت ها نزديكي آن است ممكن.  است درست

 گرم را زمين آفتاب نور.  شدند سوار دو هر و ايستاد آنها پاي جلوي اي كالسكه و كرد بلند را دستش
 حد از را چشمهايش كمي بنيامين بود شده باعث و آزرد مي را چشمها آن طاليي هاي اشعه و بود كرده

 تمام به همچنان اما ، نميشناسد ظاهرش روي از را فرزام كه ميدانست بنيامين.  كند تنگتر معمول
 ربوده را خواهرش دل كه را كسي بود مطمئن.  بود دوخته چشم ميكردند عبور خيابان در كه پسراني
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 را اش چانه و تكيه عصايش به را دستش دو ساكت همچنان پيرمرد اما ، شناخت خواهد حتما ، است
 وارد دو هر بعد و داشت نگه هتلي روي به رو ران كالسكه.  بود رفته فرو فكر به و داده قرار آن روي
 ، ميگشتند بيشتر چه هر اما...  ديگر هتل و ديگر هتل بعد و بود منفي جواب هم آنجا اما ، شدند هتل
 به فرزام بود ممكن ، بودند شده نااميد و خسته جستجو از آنها و بود شده گرم كامال هوا.  ميافتند كمتر
 احتياج آنها كمك به رها.  ميافتند را او بايد اما ، بود بيفايده جستجو همه اين و باشد بازگشته تهران
 . نميگذاشتند تنها سوزان برزخ آن در را او آنها.  داشت

 ابتداي روز.  انداخت نظر داشت قرار روبرويش كه مجللي و بزرگ هتل به و آورد باال را سرش بنيامين
 اقامتي به روزه يك اقامت اين و بودند كرده اقامت هتل اين در ابتدا مسكن نداشتن علت به ورودشان
 نقل آنجا به آنها و خريد اصفهان شهر شمال در منزلي شهابي آقاي آن از بعد اما ، شد مبدل اي يكهفته
 هتل مسئول.  شد وارد و رفت باال هتل هاي پله از براند لب بر كالمي كه اين بدون بنيامين.  كردند مكان
 كه را شكالت ظرفي و كرد خم را سرش احترام با ، داشت ياد به خوب را رها و بنيامين زيباي چهره كه

 گرم و صميمي لبخندي همراه به و كرد دراز او سمت به بودند داده قرار هتل ميهمانان از پذيرايي براي
 : گفت

 . بفرماييد.  آقا آمديد خوش

 : گفت و كرد كوتاهي تشكر سرش دادن تكان با همراه و آورد لب بر لبخندي بنيامين

 . داشتم كوچكي خواهش

 : گفت خاطر طيب با آمد خوشش بسيار بنيامين متانت از كه هتلدار

 . چشم روي به باشيد داشته امري هر

 : گفت و خاراند را اش پيشاني گوشخ انگشت با بنيامين
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 روشن فرزام آقاي ببينيد و بيندازيد هتل مسافران فهرست به نگاهي.  كنم خواهشي شما از ميخواستم
 ؟ هستند شما مسافر

 و زد لبخند بعد اي لحظه و گشود را دفتر»  ميل كمال با« :  گفتن با و داد تكان را سرش هتل مسئول
 :گفت

 . هستند ما هتل مهمان كه است روزي چند روشن آقاي ، بله

 : گفت و زد لبخند حرف اين شنيدن با ، ميكرد نگاه مرد به مايوس كه بنيامين

 ... كه بگوييد و بگيريد تماس ايشان با كنم خواهش ميتوانم

 و نهار صرف از بعد و بازميگردند ظهر هنگام غالبا اما ، اند رفته بيرون زود صبح روشن آقاي متاسفم
 . ميروند گردش به ديگر بار استراحت مقداري

 : گفت و نگريست ميرسيد نظر به شادابتر قبل دقيقه چند از صورتش كه شهابي آقاي به بنيامين

 . ماند خواهيم ايشان منتظر همينجا ما پس

 غرق خود افكار در كدام هر و نشستند داشت قرار اصلي در روبروي كه مبلي روي دو هر بعد دقيقه چند
 كه ميشد باعث ناشناسي شخص هر ورود.  گذشت هتل در حضورشان از ساعت سه از بيشتر.  شدند

 . شود خود اشتباه متوجه حالتش بي صورت مشاهده با و بنگرد شهابي آقاي صورت به بنيامين

 با بنيامين.  شد نمايان جذاب اي چهره و برازنده و جوان پسري قامت و شد گشوده در بار صدمين براي
 چشمهاي مشاهده با و نگريست شهابي آقاي به و باشد رها روياهاي پسر همان بايد اين ، گفت خود

 گامهاي با فرزام.  زد لبخند ، آمد مي او سمت به مستقيم كه فرزام به و برخاست جاي از او مضطرب
 بنيامين.  بود نديده جا هيچ را او اما ، نگريست بنيامين آشناي نگاه به تعجب با و آمد او سوي به آرام
 : گفت لبخند با و نهاد جلو قدمي و كرد دراز دست
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 ؟ روشن آقاي

 : فشرد دست در را او دست هم فرزام

 ؟ داشتيد امري بله

 ... رها برادر ، كياني بنيامين.  هستم بنيامين من

 با و آورد بدست را مشاعرش ديگر بار اما ، كرد سكوت اي لحظه ، بود زده خشكش تعجب از كه فرزام
 : گفت تامل كمي

 . خوشوقتم

 داشتند كار چه او با آنها اما ، فهميد را جريان و نگريست بود نشسته مبل روي هنوز كه شهابي اقاي به و
 : گفت لبخندي با همراه كرد مشاهده را فرزام تعجب كه بنيامين ؟

 ... درمورد كه شدم مزاحم!  من دوست

 : گفت و فشرد دست در را او دست فرزام

 . بربيايد دستم از كمكي اگر ميشوم خوشحال

 : گفت و بود رفته فرو خود در هنوز كه پيرمرد به كرد رو فرزام.  نشستند مبل روي دو هر و

 . خوشوقتم ديدارتان از!  شهابي آقاي سالم

 او بلكه ، نبود بيزار فرزام از سابق مثل ديگر حاال.  نگريست او به رنجورش و خسته چشمهاي با پيرمرد
 ميكرد آرزو دل در و ميبرد پي عشقش صداقت به داشت كم كم شايد و داشت دوست بنيامين مثل را
 : گفت و گشود هم از را لبهايش سختي به شهابي آقاي.  بود او مانند هم شايان كاش اي كه

 . پسرم سالم
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 ؟ بود چه جريان ؟ بود كرده قبول پسري به را او باالخره.  واداشت تعجب به را فرزام پسرم كلمه
 زندگي در فاركر هاتسگار حضور نوع همه از بيشتر و بودند كرده خسته را او ذهن گوناگوني سوالهاي
 : گفت كه بنيامين جز نبود كسي او و ميشكست را سكوت كسي بايد باالخره.  بود رها شخصي

 ... ميخواستم باشيد داشته وقت كوتاهي زمان اگر روشن آقاي

 آخر در پنجره نزديك در كه رنگي صورتي مبلهاي به دست با و آورد لب بر روحي بي لبخند فرزام
 : گفت و كرد اشاره ، داشت قرار سالن

 . باشد مناسب آنجا ميكنم فكر.  ميكنم خواهش

 از و بود گرفته قرار فرزام روبروي كامال بنيامين.  نشستند آن روي و رفتند مبلها سمت به نفر سه هر
 شبيه را فرزام چشمهاي او.  بود شده باخبر خواهرش به او عشق ميزان از فرزام بيقرار چشمهاي
 آه با همراه و داد بيرون را اش سينه در شده حبس نفس بنيامين.  ميديد خود منتظر هميشه چشمهاي
 : گفت عميقش

 ... ازدواج انگار ، است مبارك

 : گفت و داد تكان را سرش و نگريست بنيامين به تعجب با فرزام

 . نبودم شما پيش امروز بود اين از غير اگر ، ام نكرده ازدواج من

 ازدواج فرزام حقيقتا اگر.  ميكرد فكر كه آنچه از جلوتر قدم يك يعني اين.  كشيد راحتي نفس بنيامين
 هم به را دستهايش.  كند دور خود از را افكار اين كرد سعي...  كه داشت وجود امكان اين ، بود نكرده
 : گفت و نگريست فرزام مردانه صورت به مستقيم و زد گره

 ؟ ايد آمده اصفهان به چرا شما
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 انداخت نظري بود نشسته روبرويش كه اي خسته پيرمرد به ، بود خورده يكه بنيامين سوال از كه فرزام
 صورت روي از را نگاهش فرزام.  بود مانده خيره سالن سنگفرش به ساكت همچنان پيرمرد اما ،

 را خود خونسردي كرد سعي و نگريست ، بود پاسخ منتظر كه بنيامين به و برگرفت پيرمرد پژمرده
 : گفت.  بازيابد

 ؟ است شده كسي رنجش باعث اينجا در من حضور ؟ مگه چطور

 . رها بله

 هم در را ابروهايش كمي و نگريست او محكم لبهاي به ، بود خورده يكه بنيامين قاطع لحن از كه فرزام
 : گفت هميشگي محكم صداي با و برد فرو سرگردانش موهاي در را دستش و كشيد

 ؟ برسانم ميتونم خانم رها به آزاري چه من ؟ چرا

 : گفت و شكست را خود سكوت ، ديد چنين اين كه پيرمرد

 نگران ما و نيست خوب هيچ رها حال.  ايم نيامده اينجا به مرافعه و دعوا براي ما.  باش راست رو پسرم
 . هستيم او

 و نگريست شهابي آقاي به اينبار.  زد موهايش ميان به چنگي ديگر بار و برآشفت را فرزام ، سخن اين
 :پرسيد

 ... او چرا ؟ آمده رها سر باليي چه

 ؟ ميورزي عشق رها به سابق مثل هم باز آيا.  بگو را حقيقت فقط ، نباش نگران

.  انداخت پايين كمي را سرش.  بدهد فرو را آن كرد سعي اما ، شد بيدار فرزام گلوي در خفته بغض
 نگه مخفي بنيامين تيزبين چشمهاي از را اشكش داشت سعي او.  بود زده حلقه چشمهايش در اشك
 ميشناخت را عشق رنگ او.  بود دريافته را چيز همه او نگران و ملتمس نگاه از بن كه صورتي در ، دارد



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  456 

 فرزام به خاصي آرامش بنيامين صداي.  كند گمراه را او نبود قادر كس هيچ پس ، بود آشنا رموزش با و
 : داد

 پس ، ام گرفته قرار تو مشابه شرايطي در هم من.  باشيم هم براي خوبي دوستان دارم دوست فرزام
 . بزن را حرفت و نباش نگران

 : گفت و داد بيرون سينه از را نفسش و گرفت باال را سرش فرزام

 اي ثانيه براي حتي باشيد مطمئن.  هست و بوده من دل ملكه او.  شدم او شيفته نگاه اولين از من
 هم باز ، نشود من ديدار به حاضر او اگر حتي و ام نكرده فراموش داشتيم هم با كه را شيريني خاطرات

 . ميكنم سر خاطراتش با را عمر تمام

 : گفت و آورد لب بر لبخندي بنيامين.  داد دست او با فرزام و كرد دراز را خود دست بنيامين

 . ميگذارم احترام محبت و مهر همه اين به و دارم باور را شما عشق صداقت من

 ؟ است چطور رها حال

 : گفت خاصي اندوه با و داد تكان تاسف با را سرش ، ميكرد صحبت تر خونسرد حاال كه بنيامين

 به كمك راه تنها ميدانستم.  كرده شديدي تب و شده آشفته ديده پل سه و سي در را تو كه ديروز از
 . توست يافتن خواهرم

 : برخاست جاي از متعجب فرزام

 كه ميكردم التماس او به وقت آن ، بودم ديده را رها كاش اي ؟ بوديد پل سه و سي در شما ديروز
 ... او ؟ فاركر هاتسگار ، نه اما...  او شايد.  باشد نشده دير هم حاال شايد.  نگيرد من از را محبتش

 آقاي.  زد او كمر پشت به دستي و برخاست جاي از ، بود خوده يكه سخت حرف اين از كه بنيامين
 : گفت هميشگي متين لحن همان با بنيامين.  برخاست جا از هم شهابي
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 . بزنيم قدم هتل از بيرون است بهتر

 زمزمه آرام بنيامين.  كردند عبور خيابان عرض از هم كنار در آرام و شدند خارج هتل از هم با سه هر
 : كرد

 مانع عشق اما ، بود داده ازدواج اين به تن تو و خودش از انتقام براي رها.  بود رها نامزد فاركر هاتسگار
 هر.  گريختيم آنجا از خبر بي ، من شدن پيدا از بعد و نشد موفق اما ، كند فدا را خود كرد سعي او.  شد
 . نبود گريز اين به نيازي ، بودم بازيافته آنجا در را خود سالمت من اگر چند

 فرشته نداشت حق او.  فرستاد نفرين خود به و شد خيره روبرو به و كشيد اي آسوده نفس فرزام
 به شباهت بي كه انداخت فرزام استوار و بلند قامت به نظري بنيامين.  باشد نداشته باور را خود معصوم
 وجود به زيبايي تناسب چه رها شكننده و ظريف اندام كنار در بلند قامت اين.  نبود او خود بلند قامت
 ظاهري زيبايي اين او به رها عالقه و عشق علت كه داشت اطمينان بنيامين اما ، بود زيبا فرزام.  آورد مي
 اين در چند هر.  است ربوده را خواهرش دل كه است بينظيري مرد گمان بي كه ميدانست او.  نبود

 داشت حتم بنيامين و بود آلي ايده مرد حقيقتا فرزام.  داشت برداشتي چنين هم او خود ، كوتاه برخورد
 . شنيد نخواهد او از رضايت عدم بر مبني اي كلمه حتي گاه هيچ خواهرش با ازدواج صورت در

 قصد او زيرا ، نبود متنفر فرزام از ديگر.  ميداشت بر گام آنها سر پشت در زنان عصا شهابي آقاي
 در و بود عزيز بنيامين چون برايش حاال فرزام.  بازگرداند او به را اش رفته دست از دختر داشت

 آيا ؟ ميپيوست حقيقت به رويا اين آيا.  ميديد فرزام و رها كودكان با بازي سرگرم را خود روياهايش
 كنار از هميشه براي يا و ميكرد شاد را دلش»  گفتنش آقاجان«  با ديگر بار و درميگذشت او گناه از رها
 تمام برايش ديگر زندگي رها رفتن صورت در.  نداشت امكان اين نه ؟ ميگفت ترك را او و ميرفت او

 تمام دادن دست از با مساوي برايش او دادن دست از و بود شده اش هستي تمام ديگر رها.  ميشد
 . بود زندگيش
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 قدم آرام خود افكار در غرق كه فرزام به ديگر بار و كرد پاك صورتش روي از را اشكهايش پيرمرد
 مانده زيادي فاصله خانه تا.  انداخت ميشد تاريك كم كم كه آسمان به نظري.  نگريست ، برميداشت

 بر شوار آنها بعد اي لحظه.  ايستاد پاهايشان مقابل در اي كالسكه و كرد بلند دست خاطر همين به ، بود
 . ميشدند دور ميدان از بسرعت كالسكه

*** 

.  شد بيدار خواب از رها كه بود افتاده اتاق وسط به و كرده عبور پرده داخل از خورشيد گرم هاي اشعه
 خوردن بدون بنيامين و شهابي آقاي اينكه از.  نبود خانه در كس هيچ اما ، كرد ترك را اتاقش بسرعت
 را اطراف چشمهايش كه ميكرد احساس.  شد عصباني خود دست از ، بودند كرده ترك را خانه صبحانه
 خوب چشمهايش اما ، انداخت ديوار روي ساعت به نگاهي.  بود افتاده دوران به سرش.  نميبيند خوب
 سرش اما ، كشيد خجالت خودش از ، بود مانده خواب موقع آن تا اينكه از.  نميداد تشخيص را ها عقربه
 شبانه هاي گريه و خوابي بي عوارض ميدانست.  بايستد پا روي نميتوانست خوب و ميرفت گيج خيلي
 بازيابد را خود كامل سالمت ، برميگشتند خانه به شهابي آقاي و برادرش وقتي تا ميخواست دلش.  است

 بلند ديگر دقيقه چند« :  گفت خود با و گذاشت هم بر چشم و رفت اتاقش به ديگر بار جهت همين به ،
 ».  ميكنم آماده را ناهار و ميشوم

.  شوند باز راحت كه بودند آن از تر خسته پلكهايش.  كرد بيدار خواب از را رها ، در شدن باز صداي
 ديگر بار.  كرد مشاهده غليظي مه در رفته فرو را بنيامين و گشود هم زا را چشمهايش بسختي

 رها.  بود نگران بسيار بنيامين.  ميديد تر واضح را او بار اين.  كرد باز و نهاد هم بر را چشمهايش
 : گفت بسختي

 . كنم درست نهار ميخواستم ؟ برگشتي زود اينقدر چرا

 : گفت و آمد تخت سمت به سرعت به بنيامين
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 بياييم خانه به ظهر نتوانستيم اصال شهابي آقاي و من.  است ظهر از بعد شش ساعت االن!  كوچولو خانم
. 

 سرش دست با شد مجبور و رفت گيج سرش ديگر بار اما ، برداشت بالش روي از را سرش عجله با رها
 : گفت و كشيد سرش بر نوازشي دست ، بود رها بيمارگونه حالت متوجه كه بنيامين.  بگيرد را

 ... جايت از نيستي مجبور!  كوچولو رها

 : گفت و كرد قطع را سخنش دلخوري با رها

 ... حاال من ؟ نيستم كوچولو ديگر من كه ميشود ثابت شما به كي

 : گفت قهقه با و برد باال تسليم حالت به را دستهايش بنيامين

 ذوقم توي بيرحمانه قدر اين ، ام آورده همراهم را كسي چه ميدانستي اگر اما ، بزرگ خانم ببخشيد
 . نميزدي

 : گفت نگراني با رها

 . ندارم را تو دوستان از پذيرايي آمادگي اصال من.  هستي مالحظه بي چقدر بنيامين

 : گفت و داد تكان را سرش و كرد نوچي نوچ بنيامين

 نخواهم كمكت وجه هيچ به او از پذيرايي در باشم گفته ضمن در.  هستند خودتان مهمان ايشان ، خير
 . ميكني پيدا بهبود او مشاهده با مطمئنم.  كرد

 به سپس و كرد وادار سكوت به را او دست بردن باال با بنيامين كه بگويد سخني ميخواست هنوز رها
 همچون بلندي قامت رها ، باز كامال در ميان در بعد ثانيه چند.  شد خارج اتاق از و رفت در طرف

 زيرا ، بود شده خياالتي بيگمان.  بنشيند تخت روي و برخيزد جا از كرد سعي و كرد مشاهده را برادرش



 

 

سليمانيفهميه –يخيقصر  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  460 

 رها گلوي ته از صدايي.  نبود فرزام جز كسي ، مينگريست او به و بود ايستاده در آستانه در كه شخصي
 : آمد بيرون

 ؟ تويي فرزام

 از صدايي ديگر بار.  شد آشكار كامال صورتش ، چراغ نور در.  برداشت او سوي به قدمي قامت بلند مرد
 : شنيد خودش فقط بار اين كه برآمد رها گلوي ته

 ؟ فرزام

 : گفت و آمد تخت سمت به و زد لبخندي فرزام

 رهاي!  من رهاي ؟ هستي خودت اين.  نشناختم خوب را تو كه اي شده بزرگ قدر آن!  كوچولو خانم
 نكردي فكر ؟ رفتي كجا تو رها آه...  چقدر ، بود سخت چقدر ، كشيد طول چقدر!  من نافرمان و مغرور

 ! خيلي...  بود سخت خيلي رها...  تنها تو بدون من

 شوق از.  است داه دست از را مشاعرش ميكرد احساس.  برساند پايان به را جمالتش نميتوانست فرزام
 روي او از رها.  بود ناممكن و مشكل برايش هم برداشتن قدم حتي و نميشناخت پا از سر ديدار اين

 ، نبود روح او.  بود او اما ، كند باور اش قدمي چند در و اتاقش در را فرزام حضور نميتوانست.  برگرفت
 : پرسيد ، بود شده دلخور او العمل عكس از كه فرزام.  نداشت امكان اما ، بود جسم

...  اين اما ، كرد تعريف برايم را چيز همه برادرت بله آه ؟ هم هنوز ؟ برميگرداني روي من از چرا
 عنوان به زني هيچ.  ندارد حقيقت اي شنيده من از حال به تا تو كه مسايلي از كدام هيچ ؟ بگويم چطور
 ... تو بدون.  هستي و بوده من روياهاي فرشته تو.  است نداشته وجود من زندگي در همسر

 خودش آقاجان ؟ ميشد مگر اما ، داشت ايمان او به كه هرچند ، بپذيرد را فرزام سخنان نميتوانست رها
 : پرسيد و داد كف از طاقت باالخره.  بود كده تعريف برايش را چيز همه

 ؟...  جان آقا چرا پس
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 : داد جواب بود كرده درك خوبي به را او منظور كه فرزام

 در كه ديده چشمهايش مقابل در را دخترش او.  است عالقمند اندازه بي تو به شهابي آقاي اينكه براي
 پذيرفتن اما ، دارم فاصله فرسنگها شايان با من بفهمانم او به كه كردم سعي خيلي.  شده پر پر جواني
 . بود ممكن غير شهابي آقاي براي موضوع اين

 : گفت و كرد پاك را اشكهايش و داد تكان را سرش ناراحتي با رها

 را حقيقت اما ، ديد را ام شبانه خوابيهاي بي ، ديد مرا عذاب و رنج او.  بخشيد نخواهم را جان آقا من
 ... بلكه ، نداشت دوست مرا او.  كرد كتمان

 : گفت و كرد قطع را سخنش فرزام

 هم شهابي آقاي و نميشناخت مرا كه بنيامين.  بيايم اينجا به من كه شد باعث جان آقا همين اما
.  بيابد مرا تا گشت را هتلها تك تك برادرت همراه او اما ، كني فراموش مرا تو بدهد اجازه ميتوانست
 ... گذشت كه بودم گفته تو به باغ در باشد يادت اگر.  است پشيمان خود كرده از پيرمرد

 : داد جواب لرزان و آلود بغض صدايي با رها

 ... گذشت بله

 : گفت و ايستاد كنارش در نيز فرزام.  ايستاد پنجره روبروي و برخاست تخت روي از و

 ... موقع همان بايد.  بودم من مقصر كه ميدانم.  كردم بد كه ميدانم.  رها ببخش مرا

 : گفت و برگشت او سوي به رها

 ؟ دختر آن

 : گفت و زد بيروحي و سرد لبخند فرزام
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 را چيز همه االن همني بايد.  است هنگامه من خاله دختر او.  بگويم را همين ميخواستم.  است درست
.  ميكنم ازدواج او با من كه ميكرد فكر هميشه خاله و است كوچكتر من از سال دو هنگامه.  بگويم
 ، هستند امروزي و تحصيلكرده من خانواده كه اين بخاطر اما ، داشتند را نظر همين هم ام خانواده
.  گذاشتي تنها مرا و رفتي ناگهان تو اما ، كردم انتخاب را تو هم من.  گذاشتند خودم بعهده را انتخاب
 تا.  هيچ اما ، گشتم برساند تو به مرا بتواند كه سرنخي هر دنبال.  ماندم منتظرت و كردم صبر خيلي
 اما ، باشد عروسيم جشن ديروز بود قرار و رفتم هنگامه خواستگاري به ناچار پيش هفته دو حدود اينكه
 به را ديگري همسر ميتوانستم چگونه ، بود تو دنبال به حواسم و دل و چشم كه زماني.  نتوانستم من
 ازدواج من با حاضري آيا بگو من به فقط.  ميكنم درستش هم خودم ، كردم خطا خودم.  بياورم خانه
 ؟ كني

 كه بزند فرياد ميخواست دلش ؟ بگويد ميتوانست چه.  چرخاند فرزام سمت به را غمناكش چشمان رها
 : گفت ضعيفي صداي با اما ، اوست شبانه رويانه تنها اين

 ... كه هرچند ، ام كرده نامزد قبال من

 نيامد دلش.  نديد زيبايي و معصوميت جز معصوم چهره آن در و كرد رها صورت به عميقي نگاه فرزام
 اي گرفته بازي به مرا مدت همه اين از بعد كه بزند فرياد داشت قصد ابتدا.  دهد بروز را خود عصبانيت

 خفيف آهي با همراه و شد منصرف رها غمگين چشمهاي به نگاه با اما ، داري نامزد كه ميگويي هم حاال ،
 :گفت

 و اي نداشته دوست را او وقت هيچ كه ميدانم.  ام كرده صحبت برادرت با او به راجع ؟ فاركر هاتسگار
 چه هر بايد و هستيم هم كنار در االن تو و من.  نيفتاده اتفاقي كه هم حاال.  اي بوده وفادار من به هميشه
 . شد خواهند خشنود عروسشان ديدن از من خانواده حتما.  بازگرديم تهران به زودتر

 . نداشت گفتن براي حرفي ديگر.  كرد سكوت رها و
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