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  دختر آفتاب
     فصل اول

  
 آنچه شهیاند. دندی چرخی گنگ ومبهم در سرم میافکار.  را گشودم میدن در اتاق چشمها بسته شی صدابا

 نینه، ا.  شده ام الی کردم دچار وهم وخیفکر م.  کردی نممی رهای بودم ، لحظه ادهیدوباره به گوش شن

نچه به گوش  زد ای مادی در درونم فریی شده بودم، اما ندایاالتیحتما خ.  داشته باشدقتی توانست حقینم

  .ری محض وانکار ناپذیقتیحق.  داردقتی ام حقدهیشن

 که من سالها ی برگشته؟ مردکلی ماینی.  مشکل بودمی براقتی حقنی تصور ایحت.  کردمی ضعف ماحساس

 سرم با ی باالی او بود که به نگرانی صدانی اایآ.  کرده بودمی لحظه شمارشی صدادنی شنیدر آرزو

   کرد؟ یدکتر صحبت م

 به من یفتگی که با شی با ان نگاه آسمانکلیما.  شدمی در ذهنم ترسکلی از مای روشنری تصوی لحظاتیراب

 کمک کن که اشتباه کرده ایخدا.  احساسات او وقلب خود پا گذاشته بودمیدوخته بود ومن چه آسان بر رو

 و اشتباه بچه گانه ام را به م مدت من چگونه با او روبرو شوم؟چه طور به چشمانش نگاه کننیپس از ا. باشم

   بازگو کنم؟ یچه زبان

  

 یصدا. فشردی را در خود ممی سراپاای رونیترس از تحقق ا.  بودندی درشت اشک از چشمانم جارقطرات

پشت به اتاق کردم و آرام .  شد، مرا به هراس انداختی مکی اهسته اش که به در اتاق نزدیقدم ها

 ییای که من با دنیکس.  دادی می از حضور کستیته شدن در اتاق حکاباز وبس.  را پاک کردم میاشکها

  . نباشدکلی کردم که مایالتماس به درگاه خداوند دعا م

  

  .  بود که گوشم را نوازش کردیی صدای آرام کنار تختم توقف کرد و بعد گرمای قدم هایصدا
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   ؟ یداری مژگان ب-

.  از تکلفی وخالمانهیبا همان کالم صم.  گذشتهاقیپر اشت مهربان وی با همان صداکلی خودش بود ماایخدا

 شد ی هم برسد سبب مکلی دلم به گوش ماانی عصادی فرنکهی و هراس از ادمی شنی ضربان قلبم را میصدا

  . سرم را در بالش بفشارمشتریکه ب

 یآزادانه رو اشک یحاال دانه ها.  رفترونی درنگ کرد و پس از آن اهسته از اتاق بی هم لحظه اکلیما

 که با یآرامش.  بود ختهیچه آسان آرامشم به هم ر.ختندی ری بالش می خوردند و روی سر ممیگونه ها

کل و بازگشت دوباره ی قلبم با آمدن مازیتپش شورانگ.  رسدی کردم که دارد از راه می فکر میالیخوش خ

 ی که در من میاه از احساس کوتی لحظاتیبرا.  به خود گرفته بودی آهنگ زندگیندیاش بطرز خوشا

 ای رم،ی جشن بگدی را باکلی بازگشت دوباره ماای آد؟ی آیدارد چه به سرم م.  دچار وحشت شدم دیجوش

به آن .  بردی مشی مرا به سالها پکلی ماادی که در آن غوطه ور بودم غرق شوم؟ نام وی پرتالطمیایدر در

به آن زمان که قلب افراد خانه ما در . گشت بودم بازکی در انتظار ی اشهیزمان که خسته از هر اند

  .می بردی خاص به سر مجانی سوخت و همه در شور وهی سخت میالتهاب

.  بازگشتکی سفر وکی.  مهم بوددادی روکی از ی خورد حاکی که در خانه به چشم میبی وجوش عججنب

 شهی همی برای مقدمه امی کردی که ماهمه در دل دعا می بود و بازگشتدهی سال به درازا کشی که سیسفر

  . ماندن باشد

 دلباخته یاما در آنجا وقت.  به فرانسه رفته بود که درس بخواند وزود بازگرددشی سال پی سدی فرشعمو

 ری غی تماس تلفنکی ی که طشی ماه پکی را فراموش کرد تا زی خود شد، همه چی های از هم کالسیکی

 پدر که پس از یبراخصوصا .  بود ری که وصف ناپذختیه ما بر انگ در دل همییاهویمنتظره او، آنچنان ه

  . توانست با تنها برادر خود مالقات کندی همه سال منیا

 افهی توانستم حدس بزنم او را با چه قی بود، اما من راحت مامدهی مدت هرگز به کشور ننی ای در طعمو

 که هر ساله از او به یی شدندعکس هایرستاده م مرتب او که به نام مادر بزرگ فینامه ها. دی خواهم دیا

 شی پی را به روشنکلیا مافهی توانستم قی میحت.  مجموعا چند آلبوم شده بودنددند،ی رسیدست ما م

 فرستاد ی وهمسرش سوزان را هم مکلی خود، عکس مایعمو هر سال همراه عکس ها. چشم مجسم کنم

  . دوختم ی اما آشنا را داشت ، چشم مبه،ی غرلی فامکی ی تازگمی به آنها که برااقیومن با شور و اشت

 شد که ماه محرم از راه ی میچند روز.  فقط گفته آخر ماه خواهد آمد و امروز روز موعود بودعمو

 دنی که از فرا رسنیمن امسال عالوه بر ا.  کردندی مراسم عاشورا آماده می بود و مردم خود را برادهیرس

 و خانواده اش هم روز و زده بودم ، در تب وتاب بازگشت عمجانی هی زننهی و سهیز مراسم تعدنیمحرم و د

  . کردمی میشمار
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 در ی خاصی دلواپسی هر چه بهتر از مهمنان بود و نوعییرای از صبح زود به فکر پذیبی با وسواس عجمادر

 بود که همه نیش ا ای دلمشغولنی دادن بود و بزرگتری نگران مهمانشهیمادر هم.  شدی مدهیحرکاتش د

  . مرتب وآبرومندانه باشد وبه مهمانان خوش بگذردزیچ

 ی خشک را از پای برگ هااطی کوچه چشم دوخته بودم، به مادر که در حی طور که از بالکن به انتهامان

 نه، ومن ای هست ی پدر خبرنی کرد تا بفهمد از ماشی نگهام میمادر گاه.  کرد نگاه کردمیدختان جمع م

 ی که در هوا موج میردسوز س.  غروب آفتاب نمانده بودهی یزیچ.  دادی می زنان به او جواب منفلبخند

در به فرودگاه، به طبقه دوم | شده بودم که از لحظه رفتن جانیآنقدر دستخوش ه.  لرزاندیزد، بدنم را م

 کردم، به استقبال  پدر را در خم کوچه مشاهدهلی که اتومبنیخانه آده بودم تا از ان باال به محض ا

  .  مِ آمد به اتاقم برگدم و ژاکتم را بپوشم فمی و برودت هوا حی با وجود سدیحت. مهمانان بشتابم

 یبا سر خوش.  را برانداز کرداطی که حاال از جمع کردن برگ ها فارغ شده بودبا دقت گوشه وکنار حمادر

  :دیلبخند زنان نگاهم کردو پرس. دی به کمرش کشیدست

  س؟ی نیدزت خبر| نی از ماشمزگان

  . کنمی نه هر وقت اومدن خبرتون مهنوز

  : بار گفتنی ای با دلواپسمادر

پدرت قرار گذاشته هر وقت اومد چند تا . ی سرد سرما بخوری هوانی ترسم تو ای منیی پاییای بهتره ب-

  . ی تو اون باال بمونسی الزم نگهید. بوف ممتد بزنه و ما رو خبر کنه

  : جواب دادم حوصله یب

  . نمی رو از ابتدا ورودشون به چشم خودم ببزی خواهم همه چی دونم مادر، اما می خودم م-

  .  آمدن ندارم به داخل خانه رفتنیی به پامی تصمدی درنگ کرد، اما چون دی لحظه امادر

مروز غروب ا.  کرد نگاه کردمی اش را ازسرکوهها جمع میی رفت و انوار طالی خورشد که آرام آرام مبه

  . کردمی مالینطورخی من ادی شاای د،ی رسی به نظر مشهیآفتاب با شوکهتر از هم

 اهی سی گونه پرچمهامیباد نس. دی رسی وخلوت به نظر میکوچه خال.  کوچه دوختم ی را باز به انتهانگاهم

 از عزاداران ییرایهر سال در محرم خانه آقا شاکر آماده پذ.  دادیرا تکان م» آقا شاکر« سر در خانه

  .  بودینیحس

 وسط لی و طوضی به دور حوض عری زننهی بزرگ سی شد و دسته های پر متی خانه از انبوه جمعاطیح

حاال از ان باال .  کردندی مراسم نگاه منی با ازانی اشک ری و مردان وزنان تماشاچدندی چرخی ماطیح

  .  خانه آنها را تماشا کنمی توانستم رفت وآمدهایم
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 اطراف اشراف داشته ی هااطی حگری شد که بر دی سبب منی ما تنها خانه دو طبقه آن کوچه بود و همخانه

 چند نفر، نیا.  کوچه وارد شدندی پسر آقا شاکر افتاد که با چند نفر از انتهاانی باره نگاه به آرکی. باشد

 گری آمد که چند شب دادمی تازه انیر آدنیبا د.  گروه تئاتر بودندی بچه های به عبارتای انیدارودسته آر

 کجای در نی تمری دوستانش براگری و دانی بگذارند و حتما آرشی حر را در خانه آق شاکر به نماهی تعزدیبا

  . جمع شده اند

با حرکت محسوس سر .  کردچشمش به من افتادی ورود دوستانش باز می که ر خانه را برای زمانانیار

 لحظه کوتاه توقف کرد و پس از کی.  وجواب سالم او رادادم دمیار کش کنیسالم کرد ومن خودم را کم

 که او در لباس یهر سال وقت.  تفاوت داشتگرانی با دمی براشهی همانیآر. آن به داخل خانه رفت

 کند، بلکه ی نمی شد که او تنها نقش بازی حس در من زنده منی کرد ای میمخصوص ، نقش حر را باز

 بود که همه را یدر حرکات ورفتارش متانت.  دهدی مشیود را هم به مردم نما خی وجودقتیدارد حق

 را در طرف مقابل م داشته باشد و حس احتراتی همه محبوبانی که مشدی سبب منیا.  کردیمجذوب خود م

  .  گذاشتمی حس، به او احترام منی اری تحت تاثشهیمن هم.  کندجادیخود ا

 به من هم هی تعزی هاشی نمایدکانه از او خواسته بودم که در اجرا کویاقی با اشتی وقتشی سال پچند

من هر سال در .  را محول کند ، با محبت لبخند زده و هر بار آن را به سال بعد موکول کرده بودینقش

 و دی روز به سر اکی ر انتظانی آرزو داشتم که اشهیهم.  سال بعد صبر کرده بودمی داشتن نقش برایآرزو

  .  گرفته شومیبازمن هم به 

 دیچی پدر که به داخل کوچه پلی اتومبدنی زد که ناگهان از دی مراسم چند شب بعد دور مرامونی پافکارم

  .  پرت بشم اطی بود به داخل حکیو به دنبال ان چند بوق ممتد زد، آنقدر ذوق زده شدم که نزد

. ددی دواطی بودن، به سرعت به حدهیشن بوقها را یمادر ومادر بزرگ که صدا.  آمدمنیی از پله ها پاتند

  : کرد که گفتخکوبی ممی مادر در جای صدادم،ی دوی ماطی حی کنان به سوزیهمانطور که جست وخ

  .  بپوشیزی برو چ؟ی پا برهنه با استقبال مهمونا بریی خوایم

 ازیسبب شد که امت امر نی کنم و همدای پدنی پوشی برایزیتند برگشت تا چ.  کردمی برهنه ام نگاهی پاهابه

  . باز کردن در را از دست بدهم

 اطی را به داخل حنی برل لب داشت، ماشبای زی که لبخندی در را باز کرد و پدر بوق زنان در حالمادر

 دوخته نانی وسر نشنی به ماشنیری لبخند شکینگاهم با .  از جوش وخروش افتاده بودمگرید.  کردتیهدا

 مادربزرگ ی و به سورد را باز کنی بودم ،در ماشدهی دشی که در عکس هاییشده بود عمو با همان چهره ا

 یبه مرد جوان . دی رسیهنوز هم جوان به نظر م.  آغوش گشوده بود، رفتشی بغض واشک براانیکه در م

 بود؟ چقدر با کلی مانیا. ستمی نگررتی به ما نگاه کرد ، با حشگری ستای را باز و با چشمانلیکه در اتومب
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 که حاال یدر حال.  هفده هجده ساله استیوان که نوجدی رسیدر عکس به نظر م.  فرق داشت شیکسهاع

  . می داشتشروی را پی و سه ساله استی ببایمرد جوان تقر

 می توانی مشابه می سنیطی هستم و با شراکلی هم سن ماکردمی مالیخ.  دمغ شدم ی کمدمی دی آنچه ماز

 اما حاال با م،ی و به توافق برسمیتناسب با سن وسالمان است، با هم گپ بزن از مسائل که میلی خرامونیپ

 دهی به اری و او از سر تحقد بچه گانه باشنکلی مای نقطه نظرات من برادمی ترسی چند ساله ، میتفاوت سن

 رونیانگار خبال نداش از آغوش مادر بزرگ ب. به عمو نگاه کردم.  کندشخندمی من لبخند بزند و ریها

  : گفتی و مدی بوسی عمو را می جوگندمی موهازانی فشرد واشکری منهیمادر بزرگ سر او را به س. دییایب

  . دی سال طول کشی بازگشت سنی اما ا،ی زود برگردیرفته بود.  پسرمی اومدخوش

   به مادرش نگاه کرد ولبخند زنان گفت یفتگی با شعمو

  

   . نمی بی وسالم محیخوشحالم که شما رو صح. د چقدر دلم براتون تنگ شده بودی دونی نممادر

 زدوپس از آن نگاهش متوجه مادر شد که با ی به چهره مادر بزرگ که غرق در اشک شوق بود بوسه اسپس

  :  گفتتیمی کرد وبا صمی اشک به ان دو نگاه مینم

 و نی بچه بودهیمنتظر اون سالها که من رفتم شما  . نی نکردرییبزنم به تخته شما اصال تغ.  زن داداشسالم

   ما گذشته؟داری دنی سال از آخری گه که سی میک . دهی بعد انتظار شما به سر رسیلیظاهرا خ

  :  کرد، لبخند زد وگفتی به مهمانها نگاه مانی همان طور خوشامد گومادر

 مرد هیحاال  و نی ساله بودستی جوان بهیاون زمان  . هیعی که البته طبنی کردریی تغنیی شما تا بخوااما

  . نی که انصافا هم خوب موندنیجاافتاده شد

 بودم نگاه کرد و با خنده ستادهی سرش را تکان داد وبعد به من که محجوبانه پشت مادرم ایی با خشروعمو

  :دیپرس

  .نمی جلوتر ببای عمو جان ؟ بیستادی مژگانه؟ همون تحفه دردانه برادرم؟ چرا انی انمیبب

 رها از کبارهی عمو هل داد ، ی اندک مرا به سوی که مادر با فشاریرداشتم، اما وقت آرام چند قدم بابتدا

 دورتر از خودش نگهم ی فشرد و بعد کمنهیعمو مرا به س.  خودم را در آغوش عمو انداختم یهر امتناع

  : نگاهم کردو گفتنیداشت و با تحس

 که برادرم اسم تو رو مژگان گذاشته، ستی نخودیدرسته، پس ب.  خب،خب، بذار تا تو رو خوب تماشا کنم-

  ؟ی عموداری چند سال دارنمیحاال به عمو بگوبب. ی ترزیچون به قول خودش از تخم چشمش هم براش عز

  .هجده سال عمو جان:  کنان جواب دادمخنده

  



  دختر آفتاب   

 

 

7

  : وگفتستی کرد نگری تکان داد، بعد هم به پدرم که هوشمندانه نگاهمان می سرعمو

  .  حدنی باشه، اما نه تا ای کردم دختر قشنگیم فکر شی عکس هااز

 امده بود رونی شد که تازه از اغوش مادر بزرگ بکلیبعد نگاهم متوجه ما.  به عمو لبخند زدم یی کم روبا

  : گفتمییبا خشرو.  کردیو داشت به من و عمو نگاه م

  . نی خوش اومدرانی پسر عمو، به اسالم

  : لبخند دوستانه زد وگفت کلیما

  . مژگانیسمر

 کرد، ی وافر به من نگاه میعمو همانطور که با حظ.  مات ومبهوت به عمو نگاه کردمدمی که شنی جواباز

  : گفتی وبه شوخدیخند

 ی زبان فارسیریادگی ی صحبت بکنه اون سه ساله که برای تونه فارسی خوب مکلیما.  نباش دردانهنگران

  . می من به زبان مادر کنه و حاال همون قدر مسلطه کهیداره تالش م

  :مادر تعارف کنان گفت. می زد، نگاه کردی که شائمانه لبخند مکلی عموبه ماحی توضنی با اهمه

  .  سردهرونی بی هوان،یی داخل؟ بفرمانییای ی چرا نم-

 یموج . دی صورت او را بوسیگوشی را دور کمر مادر بزرگ حلقه کرد وبعد با بازشی سخن دستهانی با اعمو

 بودند و حاال در پس افتهی را گریپس از سالها تازه همد.  وشعف همه را در بر گرفته بود یداز شا

 یآن چه م در نگاه عمو م.  مشاهده کرددنی دوباره به هم رسی سخت را برای شد انتظاری مشانینگاها

 بود و شیر ها بزرگتی گذاشت که محتاج محبتهای مینی او تازه پا به سنییگو.  حس کودکانه بود کی دمید

 ن،یاو بازگشته بود وهم.  جستجو کرددگانشی دی نی تلخ را در نی شد درد غربتیدر همان لحظات اول م

 را به شانی وبه کنک پدرساک و چمدان هات رفلی اتومبی به سوکلیما.  کرد ی لحظات را پر شکوه منیا

 که ی مطبوعیگرما. سرد بوده است رونی بیبا ورود به خانه احساس کرد که چقدر هوا. داخل خانه آورد

  .  نشاندی را به تن همگان می بود ،رخوت خاصدهیچی به داخل خانه پنهیاز شوم

 یبه نظر م.  مبل نشستی را به دور کمر مادر بزرگ حلقه کرده بود، همرا او روشی همانطور که دستهاعمو

 از اورا ی همه سال دورنیارت ا ومری با مادرش ، سختداری لحظات دنی اولنی خاهد از همی که مدیرس

  .  از خود دور کندکجای

 میپدر با ن. ستمی کرد نگری غوغا می زنان به مادر بزرگ که در اعماق نگاه خاکسترس اش خوشحاللبخند

   کردو گفتمی به عمو ومادر بزرگ صداینگاه

  . اتاق خودش وعمو را نشان بدهکلی مژگان به ما-
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  : زنان بلند شدم وگفتملبخند

  .  طرف پسر عمونی از انییبفرما.  پدر جانشمچ

 باال آمدن از پله ها تمامتوجهش به تابلو نیکامال متوجه بودم که در ح.  به دنبالم از پله ها باال آمدکلیما

  : از آنها توقف کرد وگفت یکی یجلو.  نصب شده بودندواری است که به دییها

  ! اد؟ی ی می مژگان به نظر نوشته عربهی چنیا

  : که در ان نوشته شده بود نگاه کردم و گفتم .... کادای وان ی و به سوره ستادمی تابلو ایلوج

  . ی کندای پیتونی سوره رو منی در اغلب خونه ها ا0دهی قرآن مجی از سوره هایکی . درسته

  : با تعجب تکرار کردکلیما

   ؟ ی چی اغلب خونه ها هست؟برایتو

   .دهی هم مفیلی ره و خیم زخم به کار م رفع چشیچون برا:  گفتمی سادگبه

 دانستم چگونه به او یحدس زدم اصال متوجه مهنظورم نشده، اما نم.  با استفهام به من نگاه کردکلیما

  : گفتمنی دارد، بنابرای سوره در خانه ها چه حکمتنی کنم بودن ایحال

 ی نمگرونی دی نظر تنگگهیباشه، د سوره رو داشته نی به همراهش اای خونه ی تویهر کس!  پسر عمو نیبب

   ؟یحاال متوجه شد.  کنه جادی ایتونه براش مشکل

   :دی پرسی ابتدا سکوت کرد، اما بعد سر تکان داد و با تانکلیما

   ه؟یاما سوره چ.  فهممی م-

  : نگاهش کردم وگفتم رتی تعجب وحبا

   نزده؟ در مورد قرآن برات حرفچوقتی عمو هیعنی ه؟ی سوره چی دونی تو نم-

  :  شانه اش را بال انداخت و گفتیدی از پله ها باال رفت و با القکلیما

  .  با قرآن داره ی دونم سوره چه ارتباطی شناسم ، اما نمی من قرآن رو م-

  :  وگفتمدمیخند

   . ی باشیخدا کنه که شاگرد باهوش.  قران برات بذارممی کالس تعلکی دی پس با-

 پسر نیچه قدر ا.  نگاه کردمرتی بود ، با حستادهی پله ها ایبه او که باال. داخت شانه اش را باال اندوباره

 به بزرگ شده که ی دانستم او در کشوریاگر چه م.  آمد ی مگانهی قد بلند به نظرم بیموبور چشم آب

 نی اایآ.  کنمی خودم حالجشیپ همه فاصله را نی توانستم ایفرهنگ ان با کشور من متفاوت است، اما نم

   خود جدا باشد؟ی حد از فرهنگ و مذهب کشور پدرنی تا ادی با،یرانیپسراز پدر ا
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 زن کی از یپسر.  قلمداد شودیرانی پسر اکی تا ردی بگدی بازهای چیلی خکلی که مادی رسی نظر مبه

 در وجود اوسبب شده بود که عازم کشور یرانی خون ای که طبعا جوشش عاطفیرانی ومرد ایفرانسو

  .ندی ببکیشود تا آنجا را از نزدپدرش 

 کردم ، به خود آور ی بودم وفکر مستادهی ایفی مرا که با بالتکلکل،ی اعتراض آلود مای لحظه صداهی یبرا

  : وگفت

  . نهی چمدان واقعا سنگنی ؟ ای اتاقم رونشونم بدیی خواینم

  :  را گشودم و گفتمی از پله ها باال رفتم و در اتاقتند

   اتاق شما وعمو است ونیاتاق من م.  اتاق شماس نی انیبفرمائ. ام  خوی معذرت مآه

 ی تونی قشنگه میلی خنجایا:  پنجره رفت وگفت ی به دور اتاق انداخت و لبخند زنان به سوی نگاهکلیما

  . رو تماشا کردرونی باال بنیاز ا

  :  و گفتمستادمی کنارش ادر

  .  بشمکی به پنجره نزدیلی ده که خیاما پدر اجازه نم رو داره، تی موقعنیاتاق من هم هم.  درستهبله

   : دی و پرسدی چرخمی به سورتی حبا

   داره؟ی چه ، مگه اشکالی برا-

   گونه جواب دادم استدالل

 به داخل خونه گرونی دادی ی کس خوشش نمچی ما هستن و مسلما هدی دری زگهی دی خونه هاگهی پدر م-

  .اش نگاه کنن 

 یی اهی زاوشانی فقط در نور چراغ هایکی بر اثر تارنکی که ایی و خانه هارونی به بگری بار دکی کلیما

  : کنان گفت دیی گذاشتند، نگاه کرد وتای مشی خود را به نمایکوچک از نما

 را لمی تا وسای کنی خب حاال به من کمک مدی اطراف رو دی شه خونه های جا منیاز ا.  حق با عموئه-

  جابه جا کنم؟

  : وگفتم دمیخند

  . کنم ی کمکت میی البته، اگه بخوا-

   رو کجا بذارم؟ نایحاال بگو ا.  مژگانی مرس-

  :  اتاق اشاره کردم وگفتمیواری کمد دبه

 وجود لتی وساری گذاشتن سایچند تا طبقه هم برا.  کردن لباسات هسزانی آوی برای کافی جانجایا-

  . ب کنمحاال لباسات رو بده به من تا اونا رو مرت. داره
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  :  سر تکان داد وگفت ی با خوشحالکلیما

  . مژگانی مرس-

 نیاز ا.  کردی خواستم به اوبکنم تشکر می که می کوچکی بار بود که او به خاطر کمکهانی چندمی برانیا

  . همه نزاکت وادب او خنده ام گرفته بود 

 هست در کمد بگذارم، یگری دزی چ برگشتم تا اگرکلی کردم ، به طرف مازانی لباس ها را در کمد آویوقت

  :دمی پرسی را برگرداندم و با ناراحتمی رویاما ناگهان با شرمندگ

   ؟کلی مای کنی کار می چی دار-

  : جواب دادی به سادگکلیما

   ؟ ی دیحمام رو به من نشون م. رمی شم تا دوش بگی ملخت

  : گفتمی کردم، با دلخوری می او احساس ناراحتیی پروای که از بی حالدر

  . یاری برونی حمام لبا سهات رو بی توی تونستیم

  :  جواب دادیالی خی با بکلیما

  .  برام راحت ترهنجایا

  :  لجاجت گفتم با

  .  انجام بدهدی رو که نبای پسر عمو آدم هر کار راحتیول

  : دی پرسقی عمیرتی با حنباری اکلیما

   لخت بشم؟ نجای داره که ای به نظر تو اشکالمگه

 خودش یعنی.  سوال او حرصم در آمده استنی بود احساس کردم که از اواری طور که نگاهم به دنهما

  : گفتمری از کوره در رفتم و با تحقکدفعهی دانم چرا ی خودم هم نمست؟ی کار درست ننی دانست که اینم

رو که به نظرمون  ی کارگرونی توجه به دی که بادی ی به حساب منی توهنیا.  معلومه که اشکال داره خوب

   .میراحتره انجام بد

  : خاص گفت تیمی و با صمی به سادگکلیما

  . نی دونستم، پس ببخشی نممن

 ری کردم که تحقی احساس میبه نوع.  اتاقم رفتمی به سویبا دلخور.  به گوشم خوردکی از نزدشیصدا

، اما رفتارم . شدی هم مکلی مای باشد که مسلما سبب دلخوری که رفتارم طورشدی سبب منیشده ام و ا

  :  سالن اشاره کردم وگفتمیبا دست به ان سو.  بودی ارادریغ

  .  صدام بزنی داشتی اگه کاره،ی بقشی رم پیمن م.  حمومهاونجا

  : از پشت سر داد زد کلیما.  به طرف پله ها رفتمبسرعت
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  .  مژگانیمرس

 دی گفت که مرد بای به من متمیترب. م  بودم که اصال جوابش را ندادی او عصبانی توجهی قدر از بآن

 شد ی سبب منی گذاشت و همی مشی اعتقاد را به نمانی ناخواسته خالف اکلیحاال ما.  باشدنیخوددار ومت

  .میای با او سر خشم بیی ساعت آشنانیکه در اول

ا با من از  موضوع شوند ، ممکن است مرا سرزنش کنند و مادر ساعتهنی متوجه اگرانی دانستم که اگر دیم

 از دی کردم که بای اما حس مد،ی است سخن بگوانیرانی ما ای که خصلت خونی و مهمان دوستیمهمان نواز

 متفاوت با زادگاه یر در کشونکیاو ا.  روشن شود کلی مای ها برازی چیلی کار، حساب خی ابتدانیهم

   گذاشت ی احترام مشتری به رسوم ما بدی باعتایخودش بود و طب

عمو .  از خشم و خروش افتادمکبارهی خانواده، انگار بیمی جمع صمدنی آمدم با دنییپله را که پا نیآخر

 به آن دو نگاه ی و پدر با شادماندی خندی را دور شانه مادر بزرگ انداخته بود و آرام آرام مشیدستها

  : شاره کرد وگفت من ادنیعمو با د.  بودشی از مهمان گرامییرایمادر طبق معمول مشغول پذ.  کردیم

 ساله از وجود ی عمر سی جا هستم به اندازه نی که ای مدتنی خوام ایم.  جا عمو جان نی انی بنشایب

  .همتون بهره مند بشم

   گفت ی و به شوخدی کشنیی سرم پای را از روی و روسردیدستش را پشتم زد و بعد خند.  کنار عمو نشستمر

  ز پدرت؟ اای دردانه؟ از من یری گی رو می کاز

  :گفت.  من جواب دادیمادر بزرگ به جا. دمیخند

  . اون به مژگان نامحرمه . کلی معلومه، از ماخوب

   : دیبه پله ها نگاه کرد و پرس.  افتادیزی چادی مادر بزرگ انگار حی توضنی با اعمو

   کجاست؟کلی ماپس

  . رهیرفت حمام دوش بگ:  گفتمآرام

 حلقه کرد، بعد با مهربانب مرا به میدستش را دور شانه ها. اهم کرد سرش را تکان داد وبا لبخند نگعمو

 او را ی گفت که با طرح پرسشیهمان طور که در حلقه بازوانش بودم، احساس شرم به من م. خود فشرد 

  : دمیپرس.  کنددای احساسات نجات پانی همه غلنی بار فشار اریبه حرف بکشم تا عمو از ز

   ن؟یاوردین را با خودتون ن چه همسرتوی جان براعمو

 عمو شل شدند و ی دستهاکبارهی.  کردمی از آن داشت که من تصور متری وسعیلی خی پرسش ا نعکاسنیا

 خواستم بانم پرسش یم.  ابتدا به او و سپس به پدر مادرم نگاه کردمیبا نگران.  دادهی تکیبعد آرام به پشت

 داد که همه مشتاق ی مشان که به عمو دوخته شده بود ن کنجکاو آنهای کرده ام؟ اما نگاه هایینا بجا

 بارها به زبانشان آمده بود که بپرسند، اما بنا به مصلحت دی که شایپرسش.  پرسش هستندنی جواب ادنیشن
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مادر بزرگ با .  بودی درونی از اندوهیسکوت عمو حاک.  من مطرح شده بود قیگفته نشده و حاال از طر

  : دی پرسیپسرش دست او را در دست گرفت وبا مهربان چهره درهم رفته دنید

 با کی خواست از نزدی ؟ اون نمیومدی نرانی تو چرا با سوزان به امی بدونمیی خوایما هم م!  جاندیفرش

   تو اشنا بشه؟ نیکشور وسرزم

  :  سر تکان داد وگفتی با ناراحتعمو

  .ستی ننی مادر موضع انه

  :دی و نگران پرسدی خودش را جلو کشی کمی بار با کنجکاونی بزرگ امادر

  ن؟ی ناکرده باهم اختالف داری پسرم؟ نکنه خدای چپس

  :  زد وسر تکان داد وگفتیشخندی نعمو

  . می حرف ها گذشته، در واقع ما مدتها است که از هم جدا شدنی ما از اکار

  :  بزرگ با غصه تکرار کردمادر

  ؟ چهی همه سال، اما برانی بعد از ان؟ی شدجدا

 را یزی شکستن چی کردم صدای کردم حس میهمان طور که نگاهش م.  سرد بر لبان عمو نشستیلبخند

 از شکسته ی حاکشی که ارتعاش صدادمی دی که عمو حرف آمد بروشنیزمان.  شنومیدارم از درون او م

 با د،ری را بگشی اشکهازشی ری کرد جلوی که تالش میعمو در حال.  است که در گلو داردیسدن بغض

  :  گفت نی غمگییصدا

 از من جدا بشه و یقی گشت تا به طری بهانه میمدام پ.  شده بود زاری آخر از من بی سالهانی در اسوزان

  : جواب دادی به سادگکلیا.  بهانه رو بهش داد نی تصادف اهی

   ؟ ی دیحمام رو به من نشون م. رمی شم تا دوش بگی ملخت

  : گفتمی کردم، با دلخوری میحساس ناراحت او ایی پروای که از بی حالدر

  . یاری برونی حمام لبا سهات رو بی توی تونستیم

  :  جواب دادیالی خی با بکلیما

  .  برام راحت ترهنجایا

  :  لجاجت گفتم با

  .  انجام بدهدی رو که نبای پسر عمو آدم هر کار راحتیول

  : دی پرسقی عمیرتی با حنباری اکلیما

   لخت بشم؟ نجای داره که ایال به نظر تو اشکمگه
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 خودش یعنی.  سوال او حرصم در آمده استنی بود احساس کردم که از اواری طور که نگاهم به دهمان

  : گفتمری از کوره در رفتم و با تحقکدفعهی دانم چرا ی خودم هم نمست؟ی کار درست ننی دانست که اینم

 رو که به نظرمون ی کارگرونی توجه به دی که بادی ی به حساب منی توهنیا.  معلومه که اشکال داره خوب

   .میراحتره انجام بد

  : خاص گفت تیمی و با صمی به سادگکلیما

  . نی دونستم، پس ببخشی نممن

 ری کردم که تحقی احساس میبه نوع.  اتاقم رفتمی به سویبا دلخور.  به گوشم خوردکی از نزدشیصدا

، اما رفتارم . شدی هم مکلی مای باشد که مسلما سبب دلخوری که رفتارم طورشدی سبب منیشده ام و ا

  :  سالن اشاره کردم وگفتمیبا دست به ان سو.  بودی ارادریغ

  .  صدام بزنی داشتی اگه کاره،ی بقشی رم پیمن م.  حمومهاونجا

  : از پشت سر داد زد کلیما.  به طرف پله ها رفتمبسرعت

  .  مژگانیمرس

 دی گفت که مرد بای به من متمیترب.  بودم که اصال جوابش را ندادم یبان او عصی توجهی قدر از بآن

 شد ی سبب منی گذاشت و همی مشی اعتقاد را به نمانی ناخواسته خالف اکلیحاال ما.  باشدنیخوددار ومت

  .میای با او سر خشم بیی ساعت آشنانیکه در اول

است مرا سرزنش کنند و مادر ساعتها با من از  موضوع شوند ، ممکن نی متوجه اگرانی دانستم که اگر دیم

 از دی کردم که بای اما حس مد،ی است سخن بگوانیرانی ما ای که خصلت خونی و مهمان دوستیمهمان نواز

 متفاوت با زادگاه یر در کشونکیاو ا.  روشن شود کلی مای ها برازی چیلی کار، حساب خی ابتدانیهم

   گذاشت ی احترام مشتریا ب به رسوم مدی باعتایخودش بود و طب

عمو .  از خشم و خروش افتادمکبارهی خانواده، انگار بیمی جمع صمدنی آمدم با دنیی پله را که پانیآخر

 به آن دو نگاه ی و پدر با شادماندی خندی را دور شانه مادر بزرگ انداخته بود و آرام آرام مشیدستها

  :  من اشاره کرد وگفتدنیعمو با د.  بودشیان گرام از مهمییرایمادر طبق معمول مشغول پذ.  کردیم

 ساله از وجود ی عمر سی جا هستم به اندازه نی که ای مدتنی خوام ایم.  جا عمو جان نی انی بنشایب

  .همتون بهره مند بشم

   گفت ی و به شوخدی کشنیی سرم پای را از روی و روسردیدستش را پشتم زد و بعد خند.  کنار عمو نشستمر

   از پدرت؟ای دردانه؟ از من یری گی رو می کاز

  :گفت.  من جواب دادیمادر بزرگ به جا. دمیخند

  . اون به مژگان نامحرمه . کلی معلومه، از ماخوب
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   : دیبه پله ها نگاه کرد و پرس.  افتادیزی چادی مادر بزرگ انگار حی توضنی با اعمو

   کجاست؟کلی ماپس

  . رهیرفت حمام دوش بگ:  گفتمآرام

 حلقه کرد، بعد با مهربانب مرا به میدستش را دور شانه ها.  سرش را تکان داد وبا لبخند نگاهم کردموع

 او را ی گفت که با طرح پرسشیهمان طور که در حلقه بازوانش بودم، احساس شرم به من م. خود فشرد 

  : دمیپرس.  کنددای احساسات نجات پانی همه غلنی بار فشار اریبه حرف بکشم تا عمو از ز

   ن؟یاوردی چه همسرتون را با خودتون نی جان براعمو

 عمو شل شدند و ی دستهاکبارهی.  کردمی از آن داشت که من تصور متری وسعیلی خی پرسش ا نعکاسنیا

 خواستم بانم پرسش یم.  ابتدا به او و سپس به پدر مادرم نگاه کردمیبا نگران.  دادهی تکیبعد آرام به پشت

 داد که همه مشتاق ی مشان کنجکاو آنها که به عمو دوخته شده بود نیده ام؟ اما نگاه ها کریینا بجا

 بارها به زبانشان آمده بود که بپرسند، اما بنا به مصلحت دی که شایپرسش.  پرسش هستندنی جواب ادنیشن

در بزرگ با ما.  بودی درونی از اندوهیسکوت عمو حاک.  من مطرح شده بود قیگفته نشده و حاال از طر

  : دی پرسی چهره درهم رفته پسرش دست او را در دست گرفت وبا مهرباندنید

 با کی خواست از نزدی ؟ اون نمیومدی نرانی تو چرا با سوزان به امی بدونمیی خوایما هم م!  جاندیفرش

   تو اشنا بشه؟ نیکشور وسرزم

  :  سر تکان داد وگفتی با ناراحتعمو

  .ستی ننی مادر موضع انه

  :دی و نگران پرسدی خودش را جلو کشی کمی بار با کنجکاونی بزرگ امادر

  ن؟ی ناکرده باهم اختالف داری پسرم؟ نکنه خدای چپس

  :  زد وسر تکان داد وگفتیشخندی نعمو

  . می حرف ها گذشته، در واقع ما مدتها است که از هم جدا شدنی ما از اکار

  :  بزرگ با غصه تکرار کردمادر

   چه؟ی همه سال، اما برانیبعد از ا ن؟ی شدجدا

 را یزی شکستن چی کردم صدای کردم حس میهمان طور که نگاهش م.  سرد بر لبان عمو نشستیلبخند

 از شکسته ی حاکشی که ارتعاش صدادمی دی که عمو حرف آمد بروشنیزمان.  شنومیدارم از درون او م

 با رد،ی را بگشی اشکهازشی ری کرد جلوی که تالش میعمو در حال.  است که در گلو داردیسدن بغض

  :  گفت نی غمگییصدا
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 از من جدا بشه و یقی گشت تا به طری بهانه میمدام پ.  شده بود زاری آخر از من بی سالهانی در اسوزان

  .  بهانه رو بهش داد نی تصادف اهی

 بود که اون دنبالش می  طی یک حادثه سه بند از انگشتهای پام رو از دست دادم و این همون بهونه ایین

 که خجالت می کشه با من رد کنار دریا دیده بشه ، چون نمی زداز اون زمان به بعد مدام نق می . گشت

 که اون بهونه کردممن حس می . تونه ببینه که مردم به انگشتای بریده شده ی پای من نگاه می کنن 

ه خسته می شه و با شرایط من کنار می یاد و جویی می کنه ، اما خودمو راضی می کردم به اینکه باالخر

اما زمانی که اون یک روز بی هیچ پروایی اعالم کرد .  این موضوع پی می بره بودنخودش به بی اهمیت 

  . که دارم خودمو گول می زنمفهمیدمکه باید طالقش بدهم تا با مرد دیگری ازدواج کند، تازه 

به دست وپاش افتادم و سعی کردم از عاطفه مادریش نسبت .  سوزان حرف زدم التماس کردم که بمونه با

 یاشکهایم را می دید، صدا.  را می زد و طالق می خواستخودشبه مایکل کمک بگیرم، اما سوزان حرف 

 ی کرد و از من می منگاه ی تفاوتی رو پوشونده بود با بکلی رو که چهره مای غمدی شنیالتماسهامو م

 کار ی خودمو توکلی سوزان ومادیقبول اون وضع برام سخت بود به ام. خواست دست از سرش بردارم

 ، فقط می که باهم داشتی اعتنا به گذشته قشنگی داشته باشن و اونوقت اون بشی اونا آساتاغرقکرده بودم 

 و عاطفه تی بودم با ذهنیرانیمن ا.  رها کنهرا خواست من وپسرش ی قطع عضو کوچک مهیبه خاطر 

   از عواطف سوزان رو درک ی سرد و خالهی که نتونم روحشدی سبب منیورم و همخاص مردم کش

  من اونو دوست داشتم ، عاشقش بودم و جدا شدن از سوزان برام آسون نبود ، وحشتناک بود  . کنم

 براش کلی دونست ، اما انگار من و مای من به خودش رو میعمق وابسگ.  دونست ی مناروی تمام اسوزان

 گفت یم.  خواست ی خودش می رو براندهیاون آ.  نداشت یتوجه به احساسات من گهید . میمرده بود

حرفهاش قلبمو .  منو ندارهکنار از من فکر کنه و اصال تحمل موندن در ی با مد سالمتری خواد به زندگیم

   رو تحمل کنمی نگهداشتن اون حاضر بودم هر سختی ام براد،یشکست و روحمو خراش

ه برای عمل پیش مجربترین دکتر جراح پالستیک می رم تا با جراحی این نقص عضو برطرف  خوردم کقسم

عشق ممنوع اون به مردی دیگه شیرازه زندگیم رو از هم . بشه ، ام این وعده هم سوزان رو راضی نکرد

  . پاشید تا بال خره راضی به تسلیم شدم

که مرد مورد عالقه اس در ماشین انتظارش رو  یک غروب تلخ وبارونی از سوزان جدا شدم ، در حالی در

سعی کردم نسبت به این اتفاق بی تفاوت باشم ، اما خوی . تحمل اون همه حقارت برام مشکل بود. میکشید

 عشق می وفرزندممن با تموم دلبستگی های یک مرد ایرانی به همسر . وخصلت شرقی من مانع می شد 

اون حتی به اندوه بی کران مایکل هم وقعی نذاشت و از . ورفتورزیدم ، اما سوزان راحت رهامون کرد 

  .هر دوی ما گذشت 
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 اگرچه تالش می کرد پی به دلتنگی هاش نبرم ، اما من از سکوت اون ودر خود فرو رفتنهاش می مایکل

من و سوزان از همون ابتدای زندگی اختالف داشتیم و . تونستم بفهم که از بیوفایی مادرش چقدر مکدره

 هر بار در مقابل بهونه ناما م. گه مالحظات من نبود ، زندگیمون تو همون سالهای اول از هم پاشیده بود ا

غافل از این که دیگه برای اونه تکراری و خسته . های اون کوتاه می اومدم تا بتونم زندگی مو حفظ کنم

  . کننده شده ام 

مایکل که شاهد این از هم .  عمال از هم دور بودیم  در این اواخر به ظاهر باهم زندگی می کردیم ، اماما

روزی که من وسوزان از . گسیختگی بود، همیشه با دلنگرونی به پایان زهندگی ما در کنار هم می اندیشید

 این واقعه آماده پذیرشهم جدا شدیم ، بروشنی حس می کردم که مایکل از مدتها پیش خودشو برای 

. نع از این نمی شد که اون پس از جدایی ما دلتنگ و غصه دار نباشهاما این آمادگی ما. کرده است

یکی از پزشکان به . دلتنگی اون پس از مدتی ، خودشو به صورت بی اشتهایی و سپس افسردگی نشون داد

 بدم تا خالء عاطفی اون به طریقی قرارمن توصه کرد که به طریقی مایکل رو توی محیطی کامال عاطفی 

کدوم نقطه دنیا رو می تونستم . ن پیشنهاد یکباره منو به یاد ایران و خونواده ام انداخت ای. جبران بشه

پیدا کنم که بیشتر از این جا بتونه خالء روحی و عاطفی مایکل رو پر کنه؟ به همین خاطر بود که تصمیم 

. عظیم در او بودمروزی که مایکل این خبرو شنید ، من به چشم خودم شاهد تحولی . گرفتم به ایران بیام

روز های . انگار انقالب درونی به او حکم می کرد که باری این سفر باید هر چه زودتر حالش خوب بشه 

بعد حال اون به سرعت رو به بهبودی گذاشت و او که از سه سال پیش آموزش زبان فارسی رو آغاز کرده 

امیدوارم در این . که ما به ایران اومدیم  و حرارت بیشتری به یادگیری اون پرداخت واین شد شوربود با 

این تنهای کاریه که حاال در مقام . مدتی که این جا هستیم بتونم به بهبودی وضع روحی مایکل کمک کنم 

  . پدر می تونم برای پسرم انجام بدم

  سخنان عمو به پایان رسیدند، مادربزرگ در حالی که نم اشک در نگاهش موج می زد، با بردباریوقی

  :دست عمو را در دست گرفت و گفت

تو با این کارت نشون دادی که تو هنوز به کشورت ومردمت .  خوشحالم که به اینجا اومدی پسرم چقدر

ایمان داری اگرچه بیماری مایکل سبب شد تو به ایران برگردی ، اما می خوام بدونی که همه ما زا 

نگران .  نباشی نهانیم تا در بهبود حال مایکل دست تما همه به تو کمک می ک. اومدنتون خیلی خوشحالیم 

  .نباش پسرم ، همه چیز درست می شه 

 نگاه غمگینش را به چشمان بارانی مادر بزرگ دوخت و آنوقت انگار کودکی شد که محتاج محبت عمو

دیدن عمو در آن حال و . لبانش لرزیدند و قطرات درشت اشک از چشمانش جاری شد. دیگرن است 



  دختر آفتاب   

 

 

17

 هن ماجرای بی وفایی همسرش بقری مرا دستخوش اندوه کرد که من هم گریه کنان سرم را به شانشنید

  . های عمو تکیه دادم

 های عمو در زیر بار بغض و غمی گنگ می لرزیدند و او دقایقی اشک ریخت وپس از آن کمی آرام شانه

  : گرفت، به موهایم دستی کشید و با مهربانی در چشمانم نگریست وگفت 

 اشکت رو در آوردم؟ تو داری به خاطر غصه های عمو گریه می کنی؟ اما ناراحت نباش من یاد دردانه

زندگی در غرب حداقل برام این فایده رو داشته که بتون تا حدی با . گرفتم صبورانه دردهامو تحمل کنم

 دیگه بخند تا من بیشتر هللایا. حاال اشکهات رو پاک کن وبه عمو لبخند بزن . بی تفاوتی به حوادث نگاه کنم

  . دیگه گریه نکن دردانه، باشه. از این شرمنده نشم 

. از عمو دیگران خجالت می کشیدم.  خود به سرعت دست به کار شد وتند تند اشکهام رو پاک کرد عمو

شاید اینکه . دلم برای عمو می سوخت . بیش از حد احساساتی بود ودیدن غم دیگران اندوهگینم می کرد

 و پا به پای او ماهد گریه کردنش ولحن اندوه بارش بودم سبب شده بود که عنان اختیار را از کف بدهش

یک مرد زمانی گریه می کند . گریه مرد گریه ی غریبی است . برای دل غمگین و غصه هایش اشک بریزم 

  . مرز نزدیک شده استکه تا مرز بی نهایت در ماندگی پیش رفته باشد و عمو به نظر می رسید که به این 

صدایش را از .  سرم را به سینه فشرد و به پدر و مادرم که به چهره افسره نگاهش می کردند نگریستعمو

  : باالی سرم شنیدم که با شرمی محسوس گفت

 بینی زن داداش، شب اولی دارم چه می کنم، به جای هر چیز از دیار غربت، شرح زندگی نابسامان می

خب چه می شه کرد؟ این خوی وخصلت ما شرقی هاست که هر وقت . رو تحفه آورده اموشکست خورده ام 

.  کنیمبکسنگ صبوری پیدا می کنیم ف بی دریغ سفره دلمون رو پیشش باز می کنیم تا کمی خودمونو س

  .واقعا خنده داره ، اما حاال حس می کنم که انگار باری از روی دوشم برداشته شده و راحت و آروم شدم

 را از روی سینه عمو برداشتم و به چشمانش که حاال لطف وصفای خاصی پیدا کرده بود ، نگاه کردم رمس

  :وگفتم

اصال نمی خواد فکر ما .  جان اگه باز حرفی داری که رو قلبتون سنگینی می کنه می تونین بزنینعمو

ه من دیگه جلوی خودمو می می تونین هر چی رو که در دل دارین بیرون بریزین و مطمئن باشین ک. باشین

 چقدر طاقت دممگه آ. خواهش می کنم هیچ چیزی رو توی دلتون نگه ندارین . گیرم و گریه نمی کنم

عمو جان، خواهش می . حرف بزنین تا سبک بشین. داره؟ خودتون را عذاب ندین و مالحظه مارو نکنین 

  . کنم

دیگه : اینکه غمخوارانی را پیدا کرده است، گفتبا سپاس از . با مهربانی خندید و مرابه سینه فشردعمو

متاسفم که اولین شب اینطوری شروع شد، اما . حاال واقعا احساس سبکی می کنم. چیزی نیست دردانه
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وقتی سوغاتی ها رو دیدی ، فراموش می کنی که اولین هدیه عمو به شما ها اشک وآه . اشکالی نداره 

یکل برای تو چه هدیه ایی آورده ؟اما نه نمی گم، تا خودت اونو میدونی ما. اوه راستی دردانه . بوده

چون خیلی وسواس به خرج داد که برات . فقط پشاپیش بگم که دلم خیلی به حال مایکل می سوزه. ببینی

 شاید تو اصال به اون عالقه هم نشون هچیزی انتخاب کنه که تزگی وجذابیت داشته باشه، غافل از این ک

  . ندی

ه عم نگاه کردم تا از البه الی حرفهایش به هدیه غافلگیر کننده مایکل پی ببرم، اما عمو با شیطنت  بکنجکاو

همه تالش کردیم که مایکل متوجه آنچه . به مایکل که از پله ها پایین می اومد نگریست ورندانه لبخند زد 

وانی برق می زد ، کنار  نشاط جزمایکل تمیز وآراسته، در حالی که گونه هایش ا. گذشته بود ،نشود

  :مادربزرگ و با صمیمیت ولطفی خاص گفت

می دونین که پدر یک عکس قاب گرفته از شما رو توی .  بزرگ شما با عکستون هیچ تفاوتی ندارین مادر

  اتاق کارش گذاشته؟

  توی اتاق کار؟ چرا اون جا؟:  بزرگ با حیرت پرسیدمادر

  :  خندید و توضیح داد و گفتعمو

ها مشکالت کار من دلسرد ونا امید می کرد ، اما درخشش نگاه شما توی عکس به من نیرو وتوان  وقتخیلی

. انگار که کانرم بودین و منو تشویق می کردین که باز به تالش ادامه بدم. بیشتری برای ادامه می بخشید 

  . مادر، شما از جادوی نگاتون خبر ندارین

من فکر می کنمکه :ظه ای زودگذر نگاهم کرد، بعد لبخند زد وگفت متفکرانه سرش را تکان داد و لحمایکل

  . همه زنهای ایرانی همون جادوی نگاه رو دارن ولی خودشون خبر ندارن

 همه به مایکل دوخته شد، اما او بی خیال خندیدو بعد به مادربزرگ که با حظی وافر به او نگه می نگاه

 مایکل برای چه این حرف را زد؟ آیا قصدش خوش امد سعی کردم حدس بزنم. کرد ، مشتاقانه نگریست

 هایش عصبانی یگویی بود یا به طریقی خیال آتش بس داشت؟ شاید فهمیده بود که چقدر از بی مباالت

  : مادر بلند شد وبه دنبال آن زمزمه کرد. به نوعی تالش می کرد که از شدت آن بکاهد. هستم 

  . خسته هستین ومی خوایین استراحت کنینحتما شماها .  زودتر شام بخوریمبهتره

  . لبخند زد و من به دنبال مادر راهی آشپز خانه شدمعمو

  

   دومفصل
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 شامم را خورده بودم، بایتقر. دی خود کشی به آن بودم، به سوگرانی از دکتری زنگ تلفن مرا که نزدیصدا

با متانت .  را در دست داردی گوشانی خط آری را برداشتم و با تعجب متوجه شدم که در آن سویگوش

  :دیپرس

  ن؟ی داشته باشی نقشهی که در مراسم تعزنیهنوز مشتاق هست!  خانممزگان

   ممکنه؟ ایبله، آ:  زده جواب دادمجانیه

  :  وگفتدی خندآرام

. ادی ی در مشی به نمایادی زی تماشاگر های چون مراسم جلود،ی کننی خوب تمردی بای که هست ، ولممکن

  .دی دونیمخودتون که 

   ن؟ی رو بدی چه نقشنیی خوایبه من م: دمی وتند پرسعجوالنه

  : درنگ کرد و پس از آن با درنگ گفتی الحظه

  .  دمی الزم رو بهتون محاتی و توضامی ی فردا به خونتون منی بداگهاجازه

  :  گفتممودبانه

. نیی نه فقط سالم برسون:آرام جواب داد. نی نداریامر. پس من فردا صبح منتظرتونم.  کنمی مخواهش

  . خداحافظ

پدر که کامال متوجه .  شده بودمجی گشنهادی پنی از طرح ایکم.  را گذاشتمی کردم وگوشیخداحافظ

  :دی پرسی پدرانه ایمکالمات ما شده بود، با کنجکاو

   بود؟انیآر

  :دیباز پرس.  را تکان دادمسرم

   تو چه کار داشت؟با

  : گفتمیونسرد را باال انداختم و با خشانهام

  ن؟ی ف البته اگه شما اجازه بدرمی رو به عهده بگی امسال نقشهی خواست در مراسم تعزیم

  :  گفتد،ی خندی که نگاهش می در حالدی کشی نفس آرامپدر

.  داشته باشه ثواب کردهی مراسم نقشنی اییهر کس بتونه در برپا . ستی به اجازه ناجی کار احتنی ایبرا

  .  دادی هم به ما م نقشهی انیکاش آر

 یبا ب.  کردی نگاهم می افتاد که با کنجکاوملیناگهان نگاهم به ما.  زدم وبا مسرت سر تکان دادملبخند

 به ی توجهی کردم که بی می همان شب به او حالیقی اگر عمو نبود ، به طردیشا.  رو برگرداندمییاعتنا

  . داردی مسائل چه عواقبیبعض
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 جمع کردن سفره رفت، ی که مادر برایوقت. می به آشپز خانه بردکلیادر وما غذا را به کمک میظرفها

   :دی کند، پرسی خود را مخفی کرد کنجکاوی که اصال تالش نمکلیما

  ه؟ی کانی آرنیا

  :  تمسخر گفتمبا

   ه؟ی بدم که کحی داره برات توضی پس چه لطف،یدی اون ندتو

 مرد هی زنم یحدس م:  و گفتستی نگردگانمی در دینگرانبا .  داشتندیبیچشمانش برق غر . ستادی اکنارم

  جوون باشهف درسته؟

 می حالت او برانیا.  در من زنده شدطنتی مشهود بود، حس ششی که در صدای لحن حرف زدن و بغضاز

  :گفتم.  کردم سر به سرش بگذارم ی جالب بود، سعیلیخ

  . بندهی هم پایلی خی مودب که به شوئونات اخالقاری مرد جوان و بسهی بله

با همان لحن خودم جسورانه سوت .  گذارم ی احساس کرد که دارم سر به سرش مارانهی هوشکلیما

  :  و گفتدی کشیکوتاه

   کرده؟ بندی ها پازی چینکنه تو رو هم به بعض. ی هم اونو قبول دارچقدر

  : دمیاخم آلود نگاهش کردم وبا تشر پرس.  تکان خوردمکلی حرف آخر مانی ااز

   حرف چه بود؟ نی از امنظورت

شانه .  خودم پرتاب کرده بود ی به سویشتری زهر آلود مرا با شتاب بریت.  بوددهیبه مقصودش رس. دیخند

  : باال گرفت وگفتمی را به حالت تسلشی دستهای را باال انداخت ، بعد با لودگشیها

  .  ها ستیهمون ن مهی از ییرای شب پذنی اولی برای راه دستنیاما ا . ممی تسلمن

  .ی وقوم منشی خویستیتو مهمون ن:  اخم وتخم جواب دامبا

  : گفتی وبا مهرباندیخند

   ؟ ی که قبول دارنوی خونه شما مهمونم، ای تواما

.  داده باشم، شروع به شستن ظرفها کردمانی آنکه به بحث پایبرا.  ندادمی خشم نگاهش کردم و جواببا

   ظرفها کمکت کنم؟ ی تو آبکشی دیاجازه م: دی پرسدیبا ترد مکث کرد وسپس ی لحظه اکلیما

 کلی که به اشپز خانه آمد، مایمادر زمان.ستادیبسرعت در کنارم ا.  ندادمی ام را باال انداختم وجوابشانه

باال خره مادر ناچار شد در .  کار را دوست داردنی کار منع کرد، اما او خاطر نشان ساخت که انیرا از ا

  .نی بخورنی اومدی تا وقتبرمی میی خوب، پس من براتون چایلیخ:  وگفتدیای کوتاه بکلیمقابل ما

  .ی زن عمو، مرسهیعال:  وگفتدی خندکالیما
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 که کلی مای شستم ، به دستهایهمان طور که ظرفها رو م. را به سالن برد ی چاینی لبخند زد و سمادر

  :  گفتمهی نگاه کردم وبا کنادی کشیماهرانه ظرفها رو آب م

   .ی کار واردنی خوب به ایلی که خمعلومه

  : را تکان داد وگفتسرش

  ........ در شستن ظرفها به مادرم کمک شهی چون همد،یشا

 وسخنش را ناتمام دی نام مادر را آورد، انگار ترسیوقت. با تعجب به او نگاه کردم .  ساکت شدناگهان

 حس کلیچهره در هم ما.  شده بودند، نگاه کردمنیو غمگ رهی تکبارهی به شیبه او که چشمان آب. گذاشت

  : دمیمحتاطانه پرس. شفقت را در من زنده کرد 

   ؟ی هم دلتنگ مادرت هستهنوز

  :  آن را بست وگفتست،ی آب که باز مانده نگرری و به شدی زد، نگاهش را دزدینی غمگلبخند

   ؟ ی شدی نمی اگه بودتو

  : تمام جواب دادمی فکری ببا

  . می با هم فرق داریلی ، من وتو خی دونی مخب

  : دی پرسی نگاهم کرد و با سردرگممتعجب

  ه؟یفرق ما چ . نمی بی نمی من فرقاما

  : اشته باشد، با غرور گفتمکلی مای تواند روی میری انکه توجه کنم سخنانم چه تاثیب

 . می سرشار از عاطفه ومحبتاهیرانی که ما ایدر حال.  احساسی فرهنگ سرد وبکی ، با ی هستی خارجهی تو

 که نی من از تفاوت احساس و ادگاهیاما د.  کنمی مانی صراحت دارم تفاوتها رو بنی که با ای بخشیالبته م

  . نهی هممی گم ما باهم فرق داریم

  :  گفتتی به قضاوت سنگدالنه من گوش داد و با جدکلیما

 ومن به تمام تعلقات خاطر هیرانیم، چون پدرم ا دونی میرانی اهی اما من خودمو م؟ی من خارجی گی متو

  . ذارمیپدرم احترام م

  :  خودم گفتمی اثبات گفته های گوش دادم و براکلی به سخنان مادی تردبا

 با خودت همراه تی که احساسات مردم اونجا رو در تمام مراحل زندگی بزرگ شدینی تو در سرزماما

  .ی و از خودت عاطفه نشون بدیکن حس یرانی اهی مثل ی تونی ، پس نمیداشت

 طور؟ پس تو در مورد من نیکه ا:  گفت یبعد با ناباور.  مستاصل وسردرگم نگاهم کردیقی دقای براکلیما

 ی بکنم تموم تصورات تو رو عوض کنم و تو بتونفی رو برات تعریزی اگه چدی ؟ شای کنی فکر می طورنیا

  .ی بشناسشتریمنو ب
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   ؟ ی بگیی خوای میچ : دمی پرسی کنجکاوبا

  :  وگفت ستی نگرمی در چشمان مستقکلیما

 خودم ی درونی من با تمام ضعف و ناتوانمی هسترانی که پدرم خبر داد ما عازم ای مژگان ؟ روزی دونیم

 بار نی چندمی بهتر شدم خودم تو اتاق حبس کردم و برایبعد که کم. ارمی به دست بموی تا سالمتدمیجنگ

 ی عاطفی از کتابایلی خمن.  از احساسات اونا برسم یعتری رو خوندم تا به درک وسیانری ای شعرایکتابا

 و چقدر ی کرد شبسترنی ارسالن نامدار، حسری و فرهاد ، امنیری و مجنون ، شیلیل.  رو خوندم ایرانیشما ا

 فیات لط و با احساسمی من خارجی گیاون وقت تو م . ختمی اونا اشک ری هایدر خلوت خودم به ناکام

  . سی قضاوت تو عادالنه ننی گانه؟ نه مژگان ایب

 قصه ها نی او نام انکهی تصور ایحت.  کرد نگاه کردمی تفکر خود دفاع متی به او که داشت از حقانمسحور

  .  باشد ختهی آنها را خوانده و در خلوت اتاقش اشک هم رنکهیرا بداند برام دشوار بود چه رسد به ا

 ی مجبورم منی در من زنده شد و ایندی حرف زده بودم، احساس نا خوشای و با سنگدل عجوالنهنکهی ااز

 را شی دستهاکلیما.  ام رفتهی او را پذهی باشم لبخند زدم و نشان دادم دفاعییکرد در صدد چاره جو

  : دی پرسی انداخت و با خوش قلبی شسته شده نگاهیخشک کرد ، بعد به ظرفها

  م؟ی بخوری چامی برمی تونی محاال

  البته پسر عمو :  زنان گفتملبخند

  . ستی ما دوتا نونی می جنگگهی دیعنی : دی پرسطنتی شبا

  :صادقانه جواب دادم . مجذوب رفتار دوستانه او شده بودم . دمیخند

  . رمی بگدهی سوء تفاهم بوده که حاضرم اونو نادهیفقط در واقع .  ابتدا همن نبودهاز

 به تو ی معذرت خواههی من بی ترتنیپس به ا:  وگفت دی را به هم کوبشی دستهای با خوشحالکلیما

   مژگان؟ی بخشیمنو م. بدهکارم 

 پوشند، با ی چشم می با بزرگوارگرانی که از گناه بزرگ دیی به خود گرفتم و مثل آدمهای جدی اافهیق

  :غرور گفتم 

  .  تکرار بشهدی نباگهی اما دکل،ی ماالبته

  :  سر تکان داد وگفتتیبا رضا.  شدندانی گونه اش نمادی و مرواردی سفیدندانها. دیخند

  . ی با محبت نامم را صدا کنی ، چون بالخره حاضر شدستی نونی در می باورم شد که واقعا جنگحاال

  : در آشپزخانه راه افتادم و دوستانه گفتمی سوبه

  . سرد شدهمونی حتما چائگهی دحاال
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 ی را عوض کرد و استکان چای کنار مادر نشست و مادر بالفاصله چاکلیما . می آمدرونی آشپز خانه باز

 از یچقدر حرکاتش خال.  نگاه کردم دی نوشی می که آرام ومطمئن چاکلیبه ما. معطر را به دست او داد 

 دیشا.  کردمسهی مقارا کلی لحظه عموو ماکی. دی رسیتصنع بود و چقدر در کنار مادر خوشبخت به نظر م

 یرانی مرد اکی با چهره منحصر به فدرش پسر کلی سخت بود که بخواهد قبول کند مای هر کسیبراباورش 

 را در ی فقط توانسته بود پسری زن خارجهی ساله اش با ی سی که از زندگیمرد.  استیچشم وابرو مشک

  . به پدرش وابسته بودقای داشته باشد که عماریاخت

 گری تفاوت او با دن،ی بود و همیرانی ای هی با روحی مرد خارجهی از ظاهر یبی ، ترکیبی بطرز عجکلیما

 زدی به او که هر لحظه به مادر و مادربزرگ لبخند می دلسوزیحالل نوع.  شناختمی بود که من میمردان

 از هم دلتنگ مادرش پدر ویی فهماند که چقدر از جدای لبخند به من منیاو با ا.  کردم یاحساس م

  .وتنهاست

 دارم مجذوب پسر یزی کردم به طرز به طرز شگفت انگی کردم ، احساس می نگاه مکلیکه به ما بار هر

.  کردم ی دنبال می را با کنجکاوکلیتمام حرکات ورفتار ما.  شومی که تازه با او اشنا شده بودم ، مییعمو

 صحبت سیل را خوب وسی کرد فارسیاو تالش م.  داشترای وگنیری شی گفت وکالمی خوب سخن مکلیما

 مرد جوان که تمام همتش را به نی به ایفتگی شد که همه با شی که در کالمش بود سبب میکند و ته لهجه ا

  .  قلمداد نشود، چشم بدوزندبهی غرهایرانی بست تا در جمع ایکار م

ه را  فرانسییوای و او با شدی پرسی آنجا می در مور فرانسه و آب و هواکلی از مای بزرگ با کنجکاومادر

 دهی را دیی کشور اوروپانی اکی که از نزدمی کردی احساس می که همگیطور.  کردی مفی توصمانیبرا

   . می آن آشنا شده ایهایبای و با زمیا

 مترادف با فرانسه درنگ ی از کلمات فارسی بعضافتنی ی شد برای سخنانش ناچار مانی گاه در مکلیما

 ی منهی آورد و من به عی را به زبان مکلی ماازی و کلمه مورد ن شتافتیدر ان زمان عمو به کمکش م. کند

 با بای که همه تقریانزم. ردی گی کلمه دلخواهش سخن گفتن را از سر مافتنی مسرور از کلی که مادمید

 و ستی نگرمی دادی سکوت کرد و به ما که با لذت به سخنانش گوش مکلی ، مامیفرانسه آشنا شده بود

  . لبخند زد

 مجدد به آشپزخانه بروم ی چاختنی ری را برداشتم تا برای چاینی که به دست آمده بود، سی فرصت درمن

  : دی پرسیمی صمی به آشپزخانه آمد ، با لحنکلی بودم که مای چاختنیمشغول ر. 

   ؟یی خوای نمکمک

  .  برمیآه نه، خودم م:  وگفتم دمیخند



  دختر آفتاب   

 

 

24

با .  دوخته شدکلی ، اما ناگهان نگاهم به چشمان پرسان مامیای برونی را برداشتم و از آشپزخانه بی چاینیس

   ؟ ی بپرسیی خوای می چه؟یچ : دمیلبخند پرس

   . یتو به سوال من جواب نداد:  به جلو گذاشت و آرام گفت یقدم

  : دمی پرسرکانهیز

   ؟یدی نپرسیزی سوال؟ تو که چکدوم

  : کرد وگفتی تلخخنده

  . ی جواب بدی اما انگار تو مصلحت ندانستدم،یپرس

  .  شمی من که متوجه نمکل؟ی مای زنی وگفتم از کدوم مصلحت حرف مدمی را گزلبم

نگاهم کرد وبا .  بشوم رهی توانستم به عمق چشمان نگرانش خی مکیحاال از فاصله نزد.  شد کی من نزدبه

   . ی ندادی تو جوابی وله،ی کانی آرنی ادمیاز تو پرس:  گفت یتان

  : دی و اخم پرسیبا ناراحت. ز اندازه اش خنده ام گرفت اشی بی کنجکاواز

   سوال خنده داره؟نی ایکجا

  :  رفتم وگفتم سهی خنده راز

 هی بهت ی همه اصرار دارنی خب ، حاال که ایلی ؟ خی شدانی مشتاق شناختن آرنقدری تو چرا اکلی ماآه

  . دمیمژده م

  :دی وناراحت پرسی همان لحن عصببا

   ؟ ی مژده اچه

اون وقت به تمام  . شینی حتما ببی تونی می بشداریاگه صبح زود ب. ادی ی منجایاون فردا صبح به ا : مگفت

   ده ی مانی هات پایکنجکاو

  : تکرار کردرتی حبا

   ؟ ی ؟ به چه مناسبتادی ی منجای ابه

 اخمش را  کهی بلند بخندم ، اما زمانی تخس با صدای پرسش وسواس گونه اش باعث شد که مثل بچه هاباز

  :  جواب دادمدمفید

   .ی فهمیفردا خودت م.  شرکت کنمشی نماهی ی توقراره

 آمد و به من که رونی هم بکلی بعد مایلحظات.  آمدم رونی را برداشتم و شتابان از آشپزخانه بی چاینیس

 به  مرای زند و ای در نگاهش موج میمتوجه بودم که حالت خاص.  بودم نگاه کردیمشغول چرخاندن چا

 را انی مثل من آروهم اگر ادیشا . دمی دی نمیلی دلکلی از حد ماشی بی نگرانیبرا.  بردی فرو مرتیح
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 به یازی اصال ندمیشی با خود اندیقی دقایبرا.  کرد ی همه با وسواس درباره اش سوال نمنی شناخت ، ایم

  . ستی نی همه نگراننیا

  .  کردی مرا کنجکاو مبشی وحرکات عجکلی مااما

نشستم وتالش کردم وانمود کنم .  را برداشت و تشکر کردی را به طرفش گرفتم ، آرام چای چاینی سیوقت

 در خود فرو رفتن نیو فقط ا.  انچه من حس کرده بودم نباشد دمی ترسیم.  او نشدم یکه متوجه ناراحت

 اشتباه کرده باشم و نکهیترس از ا.  کرده باشد که او نگران استجادی تصور را انی من االی ، در خکلیما

 فکر کنم و کلی مای کرد محتاطانه به تحوالت روحی ، وادارم مرمی امر سبب شود که مضحکه قرار گنیهم

  .  کنم تا او را بهتر بشناسمیآرام آرام سع

 آب ریی در تغی چه مهارتکلی متوجه شدم که مارتی او شد ، با حی چشمان آبری لحظه که نگاهم اسکی در

 رفتار کند که ی ، حاال که در جمع بود طورگرانی دی از کنجکاویری جلوگیاو توانسته بود برا. اردو هوا د

 شد و به من نی قرمن ی آرام آرام با هستطیتسلط او بر مح.  متوجه حال دگرگونش نشوند گرانید

 که ینوندگان جمع بود و ما همه شندهی گوکلی بعد بازهم مایقیدقا.  چگونه برخورد کنمدیآموخت که با

  .می دل سپرده بودشیسراپا گوش به حرفها

  

. می بردی توجه به گذر زمان ، از در کنار هم بودن لذت می بی داد ، اما همگی وقت را نشان مری دساعت

  : همه را به خواب دعوت کرد و گفتتی ، مادر با درادی راه را کشی خستگازهی خمنی که عمو اولیزمان

  .  حتما خسته هستنکلیخان عمو وما. می بگذارگهی دیشب ها ی صحبتها رو برابهتره

  : دی زد، بعد نگاهش را به در اتاقها دوخت و پرسی با قدر شناسی لبخندعمو

   من کدومه ؟ اتاق

  .  دم یطبقه باال من نشونتون م:  بلند شدم وگفتمداوطلبانه

  : آرام گفت.  صورت عمو نشست ی توی قشنگاخم

درست مثل .  اتاق مادر بخوابمی خوام تویم.  دم ی محی رو ترجنیی پایاز اتاق ها یکی عمو جان ، من نه

از تو هم ممنونم .  رفتن از پله ها رو ندارمنیی سن وسال حوصله باال و پانی ای توگهید.  دور یاون سال ها

  . دردانه

  :مادر گفت.  بلند شد نگاه کردمعی به مادر که سریفی بالتکلبا

 ی منیی تا هر زمان که بخوای طورنیا.  کنمی اتاق مادر پهن می شما رو تویمن جا . ونهلتی هر تور مباشه

 گهی که به همدنی داریادی زی و مسلما حرفانیدیشما پس از سالها به هم رس . نی باهم صحبت کننیتون

   . نیبزن
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چه خودم را اگر.  کرد چشمک زدی به مادر بزرگ که مسرور و شاد نگاهش متی لبخند زد وبا رضاعمو

 شدم وخودم را مانی ، پشدمی که نگاه عمو و مادربزرگ را دی اعتراض آماده کرده بودم ، اما زمانیبرا

  . کردم که مخالفت نکنم یراض

  :  عمو رفتم وگفتمیبه سو.  خواب عمو را مرتب کرد و پس از آن همه بلند شدندی تند جامادر

  .  عمو جانری بخشب

  :  گفتیو با مهربان زد ی به شانه ام دستعمو

   . ینی خوب ببی دردانه، خواباری تو هم بخشب

 صورت مادربزرگ را ری بود که به عنوان شب بخکلی که نگاهم متوجه مای گفتم و در حالری همه شب بخبه

 نو نی کردم ای حس می داشتند و بنوعی تازگمی براکلی مایهمه کار ها.  به طرف پله ها رفتمد،ی بوسیم

 تکلف ی او ساده و بیا بزرگ شده بود و همه کار هنگونهیاو ا.  را به همراه خود داردیتیبودن معصوم

  . بودند 

 از پشت سرم شی به طرف اتاقم رفتم ، صدایوقت.  آمد ی که باال مدمی او را مشنی قدمهای پشت سر صدااز

  : او گفت. مرا متوجه خود کرد

   ؟ی بخوابی بری خوای ممژگان

  :  گفتمدی تردبا

  .  ندارم که انجام بدمی اگهی ، اما کار دادی ی اگرچه خوابم نمخب

  .  رو که برات اورده ام بهت نشون بدمی اهی خوام هدیم. ای به اتاق من بادیاگه خوابت نم:  زد وگفتلبخند

  :  رفتم وگفتمشیبه سو.  لحن کودکانه وشادش خنده ام گرفت از

   . یودت زحمت داد به خیلی خهی هدنی ادی خری گفت تو براعمو

 را یواریلبه تخت نشستم وبه او که در کمد د.  در اتاق را باز کرد و بعد اشاره کرد که وارد بشوم د،یخند

  .  کرد ف نگاه کردمیباز م

 اقی گذاشت و با اشتمی زانویآن را رو.  آوردرونی شده را بیچی بسته کادوپکی از داخل ساک کلیما

  :گفت

  .ادیز اون خوشت ب که ادوارمی کن، امبازش

 هی چنیا: دمی پزسی صبریبا ب.  امدرونی جعبه به شکل قلب از داخل ان بکی.  کا دو را باز کردمبسرعت

   ؟ کلیما

  :  نشست و به جعبه اشاره کرد وگفت کنارم

   . ی شی ف خودت متوجه می در جعبه رو باز کناگه
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 خوردم کهی برق گرفته ی آن مثل آدمهااتیحتو مدنی از دکبارهی زده در جعبه را باز کردم ، اما بجانیه

   . دمیوخودم را کنار کش

  : دی با تعجب نگاهم کرد وپرسکلیما

  اد؟ی ی خوشت نمهی هدنی ؟ از اهیچ

  : گفتم.  نشودشی کردم که لحنم باعث آزردگتالش

  . استفاده کنم شی ازدواج نکردم اجازه ندارم از لوازم آراکهی من تا زمانکلی ماآه

  : دی پرسرتیه نگاهم کرد و بعد با ح زدبهت

   به ازدواج داره ؟ی و استفاده از آن چه ربطشی ؟ لوازم آرای گی می چی دارتو

 در ان رشد کرده بود آرام کلی که مای فرهنگ کشوری آورادی بار نوبت من بود که تعجب کنم ، اما با نیا

  : گفتم

  .  کنهی متی مسائل رو رعانی معموال ایرانی دختر اهی باشه، اما بی عجی تو کمی برادی شاخب

  :  نگاهم کرد وگفتپرسان

   که ازدواج کردن؟شهی میی فقط مخصوص اونازهای چنی اپس

  :  متفکرانه گفتکلیما.  گذاشتم زی می سرم را تکان دادم و جعبه را روآرام

 ی گفت در روزگاریم. ی استفاده کننای از ای زد که تو نتونیاو حدس م.  پدرم درست بود ینی بشی پپس

 استفاده کنن، اما من سماجت به خرج دادم شی بوده، فقط زنها اجازه داشتن از لوازم آرارانیکه او در ا

  .  شده یمی طرز تفکر قدنیوگفتم زمونه عوض شده و ا

  :  فرو برده بود ، گفتمبانی سر در گرشناکی که اندکلی جواب مادر

 کنم و از ی زندگمی که هنوز با تفکرات سالم وقددمی محیمن ترجزمونه عوض شده ،اما  . ی گی درست متو

   . ستمی باشم اصال متاسف نبندی به اونا پانکهیا

  : زمزمه کنان گفت .  نگاهم کرد و بعد سرش را در دست گرفتنی اندوهگکلیما

  .  کردمیچه اشتباه!  من یخدا

 به نکهیبه هر حال از ا: دادم وبا سپاس گفتم  شیدلدار.  بودیدی و نااماسی پر از کلی مادگانی شدم دبلند

   .کلی ماریشب بخ.  از تو ممنونمی من بودی براهی هدهیفکر ته

 منو قبول هی هدیی خوای نمیعنی : دی پرسی به سرعت بلند شد و با ناراحتکلیما.  در اتاق رفتمی سوبه

   ؟یکن

 ی درک کندوارمیام. نداره قبولش کنم یلی نتونم از اون استفاده کنم ، دلیوقت:  وشمرده گفتم آرام

  . ی رو به مادر بدهی هدنیبهتره ا. کلیما
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  :  به سرعت سر تکان داد و با اکراه گفتکلیما

  . سبکسرم یلی کنه من خی وقت زن عمو فکر ماون

  .  سن حدس بزندنی توانست احساسات مادر را در ای خوب مکلیما.  بود یحرفش منطق.  زدملبخند

.  خوردی به درد مادر هم نمهی هدنیا.  کنم حرف تو کامال درست باشدیفکر م: دادم و گفتم  را تکان سرم

  . کلیمتاسفم ما

  :  خاص گفت ی و وقارنهیبا طمان.  زد و نقش اندوه در نگاهش نشست یرگی به تکلی مای آبچشمان

 کنم، ام من در یفتار با تو چه ردی دونستم که بای من می بودی دختر فرانسوهی اگه تو یدونی ممژگان

 ترسم تو رو به وحشت انداخته ی اون قدر احمقانه دچار اشتباه شدم که ممونی شب آشنائنی اولنیهم

 آنقدر کلیا میصدا.  اشتباهات رو عمدا انجام دادم نی من ای کنالی خواد خی دلم نمچیه. باشم

 به جعبه وسیبه او که حاال ما.  بود که احساس شعف را در من زنده کردییایمحجوبانه و بدون هر ر

 نی ، اصال ای گی می چی دونم تو داری من مکلیما: شدم و شرمنده گفتمکی کرد، نزدی نگاه مشیآرا

 تو هی صداقتم ، حاضرم هدثبات ایحاال برا . ی کنی خود خواهانه رفتار می که تو دارومدهیفکر به ذهنم ن

   کنه؟ی می تو رو راضنیا. نگهش داره  دم تا یرو قبول کنم ، اما اونو به دست مادر م

 دوش او برداشته شده است ی از رویاحساس کردم بار گران.  انداخت هی ساکلی بر صورت مانیری شیتبسم

  : ، نگاه کردم وگفتمدی خندی میجعبه را برداشتم و به او که حاال به روشن. 

  .  ات هم از تو ممنونمهی به خاطر هدکلی ماری بخشب

   .ی که خوب بخوابدوارمیام!  دختر عموریشب بخ:  زد وگفتیشی آالیو ب پاک یلبخند

 فرو قی عمیخانه در خواب.  شدمنیی و سکوت طبقه پایکی متوجه تاررونی بی اتاق را باز کردم و در فضادر

  .  خانه به وجود آمده استنی در ایمی کردم امروز چه تحول عظیرفته بود و من حس م

 نگاهمان یلحظات.  کندی حرکاتم را کنترل مقای عمکلیباز کردم متوجه شدم که ما که در اتاقم را یزمان

 کردم ی بود که احساس میدر نگاهش حالت.  شتابان در اتاقش را بستکلیدر هم گره خودو پس از آن ما

  .  خاص به من چشم دوخته استی از محبت با ظرافتییایدن

 بار بود که صاحب نی اولنیا.  آن را باز کردمیکنجکاو بار با نی گذاشتم و ازی می را روشی آراجعبه

 یعی طبی هاییبای از پدر ومادرم آموخته بودم که هرگز زحی صحیتیمن با ترب.  شدم ی مشیلوازم آرا

 دانستم برخورد مادر ینم.  و لطافت بکر چهره را با آن مخدوش نکنمزمیامیصورتم را با رنگ وروغن در ن

 توانستم به شرح ی کرد، اما می منع مهی هدنی منرا از قبول ادیشا . ستی چهید هنی اافتی، در قبال در

 بود، کلی وبغض مایاگر مادر هم شاهد انهمه ناراحت.  را قبول کرده امکلی مای هی هدی چه حسیدهم رو

  . بودمگرفته آنهمه غصه دنی دی گرفت که من در پی را میمیهمان تصم
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 ی چراغ اتاق را خاموش کردم، به روزیوقت. ز بعد ان را به مادر بدهم  طاقچه گذاشتم تا روی را روجعبه

 در مورد کلی ماانی پای بی های ، به کنجکاوکلیبه آمدن عمو وما. دمیشی اندمیکه پشت سر گذاشته بود

 در کلی شد مای کهسبب مت وجود داشیلیچه دل. دی پرسی مانی که از آری او زمانی وبه عمق نگرانانیآر

 ی بود که باعث می جوشش خون خانوادگنیاای گونه با تعصب برخورد کند؟آنی بامن ، اییوز آشنا رنیاول

   خبر بودم؟ ی که من از آن بیگری دزی چایشد او تعصب به خرج دهد 

 به آنها دی هست که بای کردم در حرکات و رفتار او نکاتی کردم ، احساس می فکر مکلی وقت به ماهر

 ی شناخت، به او اجازه منی شناسد وهمی رفتار کرد که انگار سالهاست مرا میراو بامن طو. دقت کنم 

از .  داشتمتفاوت دو حس مکلینسبت به ما.  کندلی را به من تحمشیدهد که بخواهد با تحکم خواسته ها

 شد و از ی من به او مشی سبب گرانی و همدمی دی شناختم می که می پسرانگری او را متفاوت با دییسو

  .  شدمی کند، مکدر می متعصبانه برخورد منگونهی او انکهی از اگری دیسو

 جهی نتنی داشت ومن که سرتاسر عصر وشب به محک زدن او پرداخته بودم، به ای خاصی هایژگی وکلیما

   باشدی آل هر دختردهی تواند مرد ای که او مدمیرس

  

   سومفصل

  

نگاهم به ساعت افتاد که ساعت ده صبح .  شدمداریب که به دراتاق خورد، از خواب ی ضربه آرامی صدااز

 خانه به ی که با خود قرار گذاشته بودم که در کار های بودم ،در حالدهیچه قدر خواب.  دادیرانشان م

  .  مرا به شتاب واداشتادر می به در اتاق خورد و به دنبال آن صدای ضربه اگری بار دکی. مادر کمک کنم 

  :  گفتمادر

  . منتظرتهنیی پاانی آر؟یردای بمژگان

  : در جواب گفتم.  فراموش کرده بودمانیقرارم را با آر . دمی پرنیی عجله از تخت پابا

  . نیی پاامی مگهی دقهی مادر، تا چند دقاومدم

 انیاگر آر.  رساندم نهیبسرعت خود را به آ. دمی شنی رفت، منیی مادر را که از پله ها پای قدمهایصدا

 به من بدهد منصرف نخواهد ی بخواهد نقشنکهی آبا از اند،ی زده و چشمان پف الود را بب خوابافهی قنیا

 نی نقش به من، آن هم پس از اهی از دادن انی آرنکهیترس از ا.  شده بودم داری زودتر بیشد؟ کاش کم

  .  انداختیهمه سال انتظار منصرف شود، مرا به هراس م
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حوله را بسرعت به صورتم . آب سرد دست وصورتم را شتشو دادم بایی آمدم و در دستشورونی اتاق باز

 ی داشت و من نمیشتری به زمان باجی کار احتنی ببرم،اما انی را در ان از بی تا اثر خوابزندگدمیکش

 بودم که از ی فردنیظاهرا اخر. رفتمنییبناچار به طبقه پا. را منتظر نگه دارمانی اریلی دلچیخواستم به ه

  .شده بودم داریخواب ب

 من بلند دنی با دانیار.  کرد، تند جلو رفتم و سالم کردمی در کنار پدر نشسته بود و با او صحبت مانیار

  :متواضعانه تعارف کردم. شد و سالمم را جواب گفت

  . می بودداری وقت بری تا دشبی اخه دن،ی که معطل شدنی بخشیم.نییبفرما

  :وستانه گفت نگاه کرد و دکلی زد، به عمو و مالبخند

 مهمون پس از سالها به وطنش برگشته نی خصوصا اگه ازه،ی عزیلیمهمون خ. نی البته حق هم داشتبله،

  .باشه

 نظر ری را زانی اری عکس العملهای با کنجکاوره،ی با نگاه خکلی لبخند زد و سرش را تکان داد، اما ماعمو

 بود نگاه کردم و در کنار پدر زی می که روییهابه کاغذ. حرصم گرفته بودکلیاز طرز نگاه ما. گرفته بود

  : پرسبدمدیبا ترد. نشستم

   کنم؟ ی بازدی رو بای شما چه نقششی در نمامن

  : گفتی جدی با لحنانیار

 کامال دی بای هم کوتاه،ولینقشتون اگرچه اسونه و تا حدود. نی دقت کندی اصغر رو،اما بای مادر علنقش

  . برا عصر عاشوراستهیتعز. نهیا به دل مخاطب بنش اجرا بشه ترگذاری و تاثیعیطب

  : و گفتمدمی نفس کشالی خی اسودگبا

 قرار من چند روز فرصت نیحاال از ا. نی بدنی خوایبه من م) حر (هی تعزی برای کردم که نقشی فکر ممن

  .هی عالیلی خنیا.  نقشم اماده کنمی اجرای هر چه بهتر برایدارم تا خودمو برا

  : سرش را تکان داد و گفتتیا با رضانیار

  . من در خدمتتون هستمنی داشتیهرجا که اشکال. نی نقش رو بخونشما

  :دمی پرسدی تردبا

  ام؟ی به خونه شما بدی بانی تمریبرا

 روز هی نی تونی اما شما مم،ی فردا شبی نقشهانیمن و بچه ها مشغول تمر.  بهتر باشهی طورنی کنم ای مفکر

 دی و تنها امنی ندارنی تمری برایادیمتاسفانه زمان ز. نی کننیه ما با بچه ها تمر خونی توشیقبل از نما

از امشب رسما مراسم . نی دی من همه عالقه نشونی انمی بی شماست که مگریمن، به پشتکار و قدرت باز
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 یی مطالب رو به تنهانی کنم و شما ناچاریدگی هم رسگهی دی به کارهادیمن با.  شهی شروع میعزادار

  .نی تا کامال به نقشتون مسلط بشنیحفظ کن

 شور و شعف من لبخند زد و با دنی با دانیآر.  سرم را تکان دادم و موافقتم را اعالم کردمی خوشحالبا

  . بلند شدیتان

  :  محترمانه اصرار کرد و گفت پدر

  .می است که در خدمتتون باشی ؟ سعادتی زودنی چرا به احاال

 دیبا.  بندنی فردا شب میبچه دران چراغها رو برا.  برمدیبا.  مننونیلیخ:وگفت دی دوستناه خندانیآر

  .  بکنمشونی راهنمائدیمن هم با.  اجرا بشه ی به نحو مطلوبشی تا نمامی داشته باشاطی درحینور کاف

  : زد و با حسرت گفت انی پر از تحسن دستش را به پشت آری با نگاهپدر

  . می باشکی تا ما هم در ثوابتون شرنی بگادی از دستمون بر میراگه کا! نی با امام حساجرتون

  : که در کالمش مشهود بود ، گفتی انداخت و با سپاسری سرش را زانیآر

 ی نقشهی مژگان خانم در مراسم تعزنی که اجازه دادنیفعال هم .دمی بود حتما زحمتتون می اگه کارچشم

.  رو انتخاب کنمی نقش چه کسنی ای مونده بودم برادر واقع من.  کمکهنیداشته باشن خودش بزرگتر

 انی از جرشی پروز بره ومن تازه چند گهی کرد ناچار شده به شهر دی می نقش رو بازنی که هر سال ایکس

 نقش ، نی باشه و هم مستعد به عهده گرفتتن ایگری که هم عالقه مند به بازی کردن کسدایپ. باخبر شدم

  .  مژگان خانم افتادم ادی به نکهی شده بود تا ا چند روز مننی ایدلمشغول

  :  وگفت ستی به من نگریدواری با امپدر

 کار بر نی تونه از پس ای مدرسه اش شرکت کرده و حتما می هاشی از نمایلیمژگان در خ.  نباشنگران

  . ادیب

  : جواب داد نانی به من نگاه کرد و با اطمی چشمری زانیآر

  .  دارممانی موضوع انیبه ا . انی بر می نقش بخوبنی ای از عهده اجراشونیه ا دونم کیم. ستمی ننگران

به همراه پدر او را تا در ساختمان .  کردمدای پی نسبت به من داشت، احساس خوشانی که اری اعتماداز

به  را انیپدر دست آر . دیای نرونی به پدر تذکر داد که برونی بی با اشاره به سرماانیآر. بدرقه کردم

 کردم و ی همراهاطی تا حا در دستم او ری به نوشته های برگشت و من با نگاههی فشرد و نزد بقی میگرم

  : دمیپرس

  رم؟ی با شما تماس بگی برخوردم چطوری به اشکالاگه

  :  شروع به نوشتن کرد وگفتد،ی کشرونی ببشی از جکهیبا خودکار .  نوشته ها را از دستم گرفتانیآر

  . نی کندای منو پنی تونی در خونه هستم و راحت مشتری روزها بنیا . سمی نوینه رو براتون م تلفن خوشماره
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 دهی را تحقق بخشمی و آرزو هارفتهیچه زود مرا در گروهش پذ.  اش احساس غرور کردممانهی لحن صماز

  . بود

 ی میوقت. خانه با او امدمقدم زنان تا در .  کرد و به دستم دادادداشتی نوشته ها ی شماره را در باالانیار

  : دی برود ، ناگهان پرسرونیخواست ب

   پسر عموتونه؟ی پسر خارجنیا

   ؟هیاسمش چ: دی پرسی را تکان دادم با کنجکاوسرم

   کلیما:  دادم جواب

  : را تکرار کرد و بعد گفتکلی زد وچند بار نام مالبخند

  . ادی ی می نظر پسر خوببه

  .  استلهی پلهی شیرو راست وب یلیخ.  طورهنیهم:  گفتمبسرعت

  : و گفت دی خندطنتی شبا

 حتما با نی داشتی نره اگه مشکلادتونی گهیخب د.  تونستم حدس بزنمی اش مرهی خی از نگاه هانوی ابله

  . خداحافظ. نیریمن تماس بگ

 یی گرماچی آفتاب هدهینور رنگ پر.  سرد شده بود یهوا کم.  کردم و در رابستمی کوتاهیخداحافظ

 افتاد که از کلی خواستم وارد ساختمان شوم نگاهم به مای میوقت.  کرمی را طاطیشتابان طول ح. نداشت

 را انی و موشکافانه من و ارقی طور دقنی چه ای به طبقه باال رفته بود و برایاو ک.  کردیطبقه باال نگاهم م

   نظر گرفته بود ریز

از .  وارد ساختمان شدمیبا دلخور.  وبه داخل رفتدیش ام شدف خودش را کنار کرهی متوجه نگاه خیوقت

  . اوردم ی سر در نمچی داد هی که نشان میتی و حساسکلی مایکار ها

 ف دی مرا دیوقت. دی رسی مشهی بزرگ که حاال عمو را در کنار خود داشت، به نظر چابک تر از هممادر

  : و با ذوق گفتدیخند

 مورد ی بود و من غذارانی ادیمثل همون وقتها که فرش.  کنمیپز خوام بعد از سالها آشی امروز ممزگان

  .  کردی مفی کردم و او با لذت از طعم و مزه اونا تعریعالقشو درست م

  :دمی زدم وپرسلبخند

   مادر بزرگ ؟نی درست کنی چنیی خوایم

  :  با لذت تمام وشمرده شمرده گفتمادربزرگ

  .  خالل بادامخورشت

  :  وافر گفتی دوربرش سپرده بود، با حظیج عواطف انسان که خودش را به موعمو
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 ی چقدر حسرت غذاهای دونه که گاهیخدا م.  زبونمه ماد ری سال هنوز مزه غذاهاتون زی که پس از سآخ

  .  خوردمی را میرانیا

 کند و ی زبان را ناز منیری شیانگار که دارد کودک. دی دست پر نوازش خود را به سر عمو کشمادربزرگ

  :  مادرانه گفت یالطفب

 مطبوع وطنت لذت ی از غذاهای تونی می هسترانی که ایتا روز.  پسرم ی خواد حسرت بخوری نمگهید

  .  غذا ها رو دوست داشته باشهنی هم اکلیفقط خدا کنه که ما. یببر

  :  کردم و گفتمی اعالم آمادگداوطلبانه

  .  کنم مادربزرگی کمکتون ممنم

  :  رفت ، به نشانه مخالفت سر تکان داد وگفتیبه طرف اشپزخانه م بزگ همانطور که مادر

 چقدر ی دونینم. ی کمک رو به ما کردنی بزرگتری که اون نوشته ها رو حفظ کننی دخترم، تو همنه

 کی مراسم شزنی تو ثواب ای تونیخوش به حالت که م.  رو به تو دادی نقشانیخوشحالم که بال خره آر

  .یبش

 یحاال که کار.  مادربزرگ به وجود امده بود نشان دهمیقهای را که در دلم از تشویوق زدم تا شلبخند

کاغذ ها را در دست گرفتم .  رفتم ی انجام دادن نداشتم، بهتر بود به سراغ حفظ کردن نقش خودم میبرا

  .و با شتاب از پله ها باال رفتم 

 یتمام نقش در سه صفحه خالصه م.  کنمین بار نقش را روخواکی تخت انداختمتا ی اتاق خودم را رودر

 بایتقر.  بلندتر اشعار را تکرار کردمیابتدا آرام آرام ، اما بعد کم.  مطالب شعر گونه بودندشتریشد و ب

همان . دی رسی بودم و حفظ کردن ان به نظر آسان مدهی شنهی اشعار را هر ساله در مراسم تعزنی از ایمین

  :گفتم.  به در اتاق خورد ی خواندم ، ضربه ایرا م بلند اشعار یطور که به صدا

  .  ،در بازهنیبفرمائ

  :دی وپرسدی به داخل اتاق سرک کشی با کنجکاوکلیما

   مژگان؟ی کنی کار می چیدار

  : ورقه ها رونشان دادم و گفتمی ذوق زدگبا

  .  کنمیدارم نقش رو حفظ م. کلی داخل ماایب

ذها را در دست گرفت و زمزمه گونه چند خط را خواند، اما بعد  لبه تخت نشست، کاغیرو.  جلو امدارام

  : دی پرسی حوصلگی تخت گذاشت و با بیآنها را رو

  ؟ی کنی تئاتر بازیی خوای متو

  : گفتم.  کردمحی را تکان دادم و کالمش را تصحسرم
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  . هیی خونهی تعزنی اکل،ی ماستی تئاتر ننیا

  : دیرست تلفظ کند پرس را دهی کرد کلمه تعزی که تالش می حالدر

   ه؟ی چگهی دهیتعز

  : گفتم .  شرح دهمشی ساده برای رابه شکلهی کردم مفهوم تعزی سعی جدی تخت نشستم و با حالتی روصاف

  ؟یدی شه، فهمی اجرا می و مذهبیخی حماسه تارکی که براساس شی اما نماشه،ی نوع نماکی واقع در

   ه؟ی چی ، مذهبیخیت از حماسه تارمنظور:  را با استفهام تکان داد و گفتسرش

 شتری بیی به راهنماازی بود، قانع نکرده بود و او ندنی فهمفتهی را که شکلی کالم من ، مایی نارساظاهرا

  : گفتم.  او بشکافم ی دست زدم تا مطلب را بهتر براگری دیبه تالش. داشت

   ؟ی دونی و واقعه عاشورا چه منی تو از امام حسکل،ی کن ماگوش

  :  گفتاورد،ی بادی را به یزی تالش کرد تا چتفکرانهم

 به امام و ی دونم که چه ظلمی اما مست،ی نادمیالبته درست .  مورد خوانده امنی کتاب در اکی من

 نی انها در سرزمی سرگردانارانش،ی امام وی ، بستن راه به روی دروغیاون دعوت نامه ها.  شدهارانشی

   ........ارانشی امام وی بستن اب فرات و تشنگنوا،ین

  :  نگاهش کردم و گفتمنی تحسبا

 شی کردن به نماگرونی رو که به امام و دی ظلممیی خوایما حاال م. ی دونی مزهای چیلی تو خنیآفر

  . میبذار

  :  سر تکان داد و گفتیشتریبا تفاهم ب.  ببردی ابتدا سکوت کرد تا به مق سخنانم پکلیما

   داره؟ ی چه نقشنی بنی در اانی آریعی مرد جوان نی اما اه،ی چهی تعزی که معندمی فهمحاال

  :گفتم.  خوردی خاص در پرسش او به چشم میباز همان کنجکاو.  زدملبخند

 شی مراسم رو به نمانی تئاتره که به همراه گروهش هر ساله داوطلبانه اگری طور بازنی کارگردان وهماون

  .  ذارنی که همهدوسش دارن و بهش احترام م مساله استنی به خاطر همدیشا. ذارهیم

  :  تلخ گفتی چشمانش را تنگ کرد و با لحنکلیما

  .  تو حدس بزنمیفتگی تونم از تواضع عمو وشی منوی ابله

  : متعجب گفتم.  بدنم به لرزه افتادکلی قضاوت مانی ااز

  . ی کنحی را تصح پس بهتره جمله اتست،ی لفظ احترام نی ادای برای کلمه مناسبنی ؟ ایفتگیش

  :  نگاهم کرد وگفتتند

 فراتر از یزی چگهی شما به همدی چون نگاه ها،یذاری خواستم بگم که تو به اون احترام می من نمیول

  . احترام بود
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نگران . دادمی خودم را از دست ماری شد، اختی بلند نمکلی اگر مادیشا.  را گره کردم می خشم مشتهابا

  :دمیپزس

   ؟ کلی مای زنی به من می چه اتهامیدونی مچی هه؟یحرفها چ نی از امنظورت

  :  زد و با لجاجت گفتی پوز خندکلیما

 جوان هی از زهای چی من در بعضدی شا؟ی شوی میزی منکر چه چیتو دار.  دختر عموستی اتهام ننیا

 یتو رو نگاه م ی طورانیآر. کسانهی ای نداشته باشم،اما زبان عشق ومحبت در تمام دنی درک درستیرانیا

 نسبت به اون رو احساس نی تو هم همدیشا.  کردم تا چه اندازه به تو عالقه داره یکرد که من حس م

  . ی احساس رو کتمان کننی ایی خوای از مالحظات می ، اما بنا به پاره ایداشته باش

 اری فرد بسکیه  هرگز از نگاانی گفت؟ نظر من نسبت به آری داشت چه مکلیما. وانهشومی بود دکینزد

 داشت و نم ی گشود که کامال تازگی ممی را به روی اچهی جسورانه درکلیمحترم فراتر نرفته بود، اما حاالما

  : فتم خشم گی واندکیبا دلخور.  کنمی خود حالجشی پی را به خوبشیتوانستم حرفها

  . نی، فقط هم خوب ومحترمههی پسر همساکی از نظر من فقط انی آرکل،ی مای کنی اشتباه متو

  :  و آرام جواب دادستی در چشمانم نگرکلیما

 قایمن دق.  بودشی آالی پاک وبشد،ی نگاهش به تو دوخته می وقتی چون حتستم،ی منکر خوب بودن او نمن

  .  به عالقه اون به تو ببرمی کمکم کرد که پنی نظر داشتم و همریاونو ز

  :  وتمسخر گفتمشخندی ربا

  . کار تو درست نبود. ی ببری که به درونش پیون طور نگاهش کن ای تو مجبور نبودخب

  :با تحکم گفت.  بودزی گنگ لبریچشمانش از اندوه.  در سکوت نگاهم کردکلیما

  .  حفاظت کنمی که از تو به نوعدمی حقو به خودم منی بگم ادی بودم وبامجبور

  :  زدمادی فری ناراحتبا

  .  مراقب خودم باشم، پس به خودت زحمت ندهدی بایچه طور دونم ی خوام و می نمتی حمای از کسمن

  :  وگفت ستی نگرانمیودر نگاه پر از عص.  لبخند زدکلیما

 ، اما من اونو ی ذاری می چنکاروی دونم تو اسم اینم.  کنمی منکاروی من ای چه نخوایی تو چه بخوایول

  .  دونم ی میلی فامفهی وظهیمثل 

. حرصم درآمده بود.  رفترونی حرف از اتاق بنی با گفتن اکلی ، اما ما شدم تا جوابش را بدهمآماده

  .زدی را کنترل کند و آرامش مرا به هم برانی طور مو شکافانه حاالت آرنی حق نداشت اکلیما
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 بودند و در انجام کار یآنها خانواده متشخص و محترم. می بودهی وخانواده آقا شاکر سالها بود که همساما

 یلیخ. کردندی نمی کوتاهازمندی به افراد نی کمکچی راه از هنی شدند و در ای مشقدمی پشهیم هری خیها

  .  کردندی استفاده مری وخب که داشتند در راه ثوای خوبیثروتمند نبودند، اما از همان امکانات مال

ور به سر تنها دخترشان همراه همسرش در خارج از کش.  کردی می در تهران زندگ»نیآرم« بزرگشانپسر

 با خلق یستیهمز.  مانده بود ی فرزند خانواده بود در کنار پدر مادرش باقنی که آخرانی برد و فقط اریم

 اش همراه آنان باشد اده خداپسندانه خانوی در کارهازی نانی مثبت پدر و مادر سبب شده بود که اریوخو

 ی خاص می شاکر احترامیه خانواده آقاما ب.  و برازنده جلوه کندستهی کامال شای مردم جواندیو در د

 ی نمالمیهرگز در خ. ستمی نگری و احترام منی تحسدهی ،مثل دگران با دانی به آرشهی و من هممیگذاشت

 ی سخن می از احساساتکلی باشد، اما حاال مازهایچ نی فراتر از ایزی چانی که حس احترام من به اردیگنج

  . قابل تصور بودند ری من کامال ناشناس و غیگفت که برا

 با همه انیاما آر. شدمی او مزی آمنی داشتم، متوجه لحن و رفتار تحسانی که با آریی تمام برخورد هادر

 یاو هرگز کار.  مردم محله شده بودانی متشی مساله سبب محبوبنی همدی کرد و شای برخورد مینطوریا

 بودند و ی از هر نوع تصنعی دوستانه و خال کامالشیبرخوردها.  شومینکرده بود که من متوجه نکته خاص

 شد و من همواره ی مواجه مگرانی دای خانواده بزرگ بود با من نی که خاص ای و عطوفتی با مهربانشهیهم

 تمام تصورات من را به هم کلیما.  شناخته بودمنگونهی را اانی کردم وآری با او برخورد مالیدر ارامش خ

 که او دمی دی بود و من با وحشت مگانهی من بی براکامال گفت که ی من سخن م بایانیاو از آر.  بودختهیر

 نی گفت و تا ان اندازه هم به ای سخن مکلی از راز نگاه ماینانی با چه اطمکلی دانم ماینم.  شناسمیرا نم

  .  داشتنانیامر اطم

 انداختم و تالش کردم به افکار شانه ام را باال.  کند و دچار اشتباه شده است ی غلو مکلی دانستم که مایم

 اما رم،ی خواندن را از سر بگگریورقه ها را در دست گرفتم تا بار د.  ببخشمی ام نظم وانضباطختهیدر هم ر

 یانگار با حرفها.  کلمات نداشتمی از معانی درکچیه. دندی دی خطوط در هم را می سرکیفقط چشمانم 

  . ن گرفته بودند را از ممی هاافتهی همه باور ها و کلیما

 یشتری بود، حاال باشدت بدهیچی پرونی که در بیباد سرد.  بودی و بارانی آسمان ابرستادم،ی پنجره اکنار

 تمام توجه ام به آن خانه جلب یبی و من با حس غردادی شاکر را تکان می سر در خانه آقااهی سیپرچمها

 انی با آرنکهی ای چون آنوقت ناچار بودم برا ،رمی را به خود بگکلی مای خواستم حرفهاینم. شده بود 

  .رمی بگدهی نقش نادکی به دست آوردن ی همه انتظار را برانیروبرو نشوم، ا
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 هراس از روبرو شدن با او به ی برده بودم ، نوعانی به عالقه آری پیگری نگاه دچهی از دری که به نوعحاال

 ای ایول.  کنمی آدم متفاوت و خونسرد را بازکی هم نقش انی آری جلوی حتدی دادکه بایمن هشدار م

   برد؟ی من نمی به انقالب درونی پانیانوقت آر

 وضع ادامه نیاما نه اجازه نخواهم داد که ا. ختی همه افکار مرا در هم رشی که با حرفهاکلی بر مالعنت

 گذاشتم که ی مدیبا مهمان ما بود و نی فقط مدتکلیما. کندی کند و او با اعصاب و احساسات من بازدایپ

  .  خاطرم شودیشانیباعث پر

 ی ظهر وقت«دمیشیبا خود اند. اما حوصله خواندن آنها را نداشتم.  نوشته ها رفتمی باز به سومی تصمنی ابا

  » . حفظ کردن آنها خواهد بودی فرصت برانیخانه ساکت شود ، بهتر

 نی به انتظار چنددی که شده بود بایقی هر طرمن به.  برومنیی آمدم وخواستم که به طبقه پارونی اتاق باز

 ی دانستم که اثر حرفهایاز حاال م . افتمی آرامش ی فکر کمنیبا ا. دادمی مانیساله خودم و خانواده پا

 که بر عهده ام گذاشته شده بود خوب ی توانم از پس نقشی کنم و می را از خودم دور مکلی مانیزهر آگ

  . میایبر ب

مادر با .  من صحه گذاشتندمی تصمنی بر ایقی خانواده هر کدام به طری رفتم، اعضانیی به طبقه پایوقت

 ود مشوق من شد یشگی همی با دعاهاد،مادربزرگی در حفظ کردن مطالب پرسشرفتمی مهربان از پیلبخند

  .ستی بودند نگری متبسم من که غرق در غرور شاددگانی و لذت به دیو پدر با خوشحال

 اشک در چشم ، از اثرات ی اورد و بعد با نمادی مراسم به نید خاطرات گذشته خود را از ا هم با لبخنعمو

 گفتگو ها تا پس از صرف نهار ادامه نیا.  سخن گفت کلی مای مردم برااتی مراسم در روحنی ازیشگفت انگ

  .داشت

 دارد کلیم که ما کردی بدزدم، اما خوب حس مکلی و کنجکاو ماقی کردم نگاهم را از چشمان دقی میسع

 کرد که محطاتانه ی مجبورم منیهم.  نگردی نگاه خود منی ذره بری مرا زی ان همه ذوق زدگیاریبا هوش

 ی به بازی برایزیستاو من دی بردن به نگرانی با پکلی خود باشم واجازه ندهم که مایمواظب انقالب درون

  .ابدیگرفتن من ب

 چون دیشا.  شده بودکلی من ومای هایری متوجه درگ خاص ،یاری مادربزرگ با هوشانی منی ادر

 سکوت را یوقت.  بشودزی بود،توانسته بود با دقت در رفتار ما متوجه همه چگرانی کمتر از دشیدلمشغول

 واضح یلیمن خ.  گذاشت و با او حرف زدکلی لبخند زد و سر در گوش ماد،رندانهی دکلی من وماانیم

  . دی با دقت نگاهم کرد و بعد سرش را تکان داد وخندکلی ، مایوش سخنان در گنی انی که در حدمید
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 داد ی سر تکان مق،یمادربزرگ به او چه گفته بود که حاال او هم با تصد. نگاهش کردمی چشمری زکنجکاو

 در ی تمام حرفهاکل،یتا قبل از آمدن ما.  شده بودمی حسودیکی و نزدیکدلیبه آن همه .  زدیو لبخند م

  .  مرا به او داده بودیجا کل،ی اما حالل مادربزرگ با ورود ماشد،یزرگ در گوش من خوانده م مادربیگوش

 استمدارانهی موقع مادربزرگ سنی و بلند شدم تا به اتاقم بروم، اما درهمدمی را در هم کشمی هاسگرمه

  :گفت

  . برو تو اتق من، کارت دارمقهی دقهیدخترم، !مژگان

 به اتاق داشتی قدم ب می که به سختی در حالقهیاو پس از چند دق. گ رفتم به اتاق مادربزری دلخوربا

از .  کرد و کنارم نشستی ام خنده ادهی برچی لبهادنیمادربزرگ با د. انداخته بودمنییسرم را پا. آمد

 پر ی کرد، با لحنی مهممادر بزرگ که داشت نگا. دمی را در هم کشمی دمغ شدم و ابرو هاشتریخنده اش ب

  :دیطنز پرساز 

   ه؟ی چی برای همه قهر وکم محلنی ای شه بگیم

  : گفتمی زد نگاه کردم و با دلخوری لبخند مزی آمطنتی مادربزرگ که شبه

   ن؟ی من هوو درست کردی چرا برانی شه شما بگیم

  ه؟یهوو، منظورت ک:دی پرسرتی با حمادربزرگ

  :  پر از غصه گفتمی از او گرفتم و با لحنرو

  ن؟ی همدست شدکلی با مای چیبرا. نی دونیوب م رو خمنظورم

  : مرا در آغوش گرفت وگفتد،ی خندی که به شدت می ابتدا سکوت کرد، اما بعد در حالمادربزرگ

  ؟ی با اون حرف زدمناراحت شدی من در گوشنکهیاز ا. دختری دونستم انقدر حسود هستینم

  :  وگفت دی و صورتم را بوسدی کشمی به موهامادر بزرگ دست نوازش.  ندادم وشانه باال انداختم یجواب

   گفتم؟ی چکلی بهت بگم به مایی خوایم

.  شده است ختهی برانگمی خواستم بداند که چقدر مشتاق دانستن هستم و کنجکاوینم.  نزدم یحرف

سرش را جلو آوردو آرام .  اعتراف شدی متوجه امتناع من برایاری با هوشد،یمادربزرگ که سکوتم را د

  : گفت

   ؟ی داشته باشی قشنگنی دختر عمو به ای کردی فکر مچی گفتم هکلی قط به مامن

 دی خاطرم باز مرا بوسنانی اطمی من شده بود، برارتیاو که متوجه ح.  به مادر بزرگ نگاه کردمی ناباوربا

  : وگفت

  .  حرف رو به اون زدم، باور کننی خورم که فقط ای مقسم
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 با مادر بزرگ مهربان بد ی اشهی اندچی هیب. دمیگانه خودم خجالت کش لحظه از رفتار بچه کی یبرا

  .  سر دادمهی خودم را به آغوش مادربزرگ انداختم و گرنیشرمگ.  کرده بودمیاخالق

 و در ستی خجالت بود با لبخند نگری من که از روی هاهی و به گردی را نوازش کرد و بوسمیمادربزرگموها

  : کردم گفت ی میجواب من که مدام عذر خواه

  . ی انقدر ناراحتی نکردی ؟تو که کاری کنی مهی گری چیبرا

  : انداختم وگفتمری افسوس وشرم سرم را زبا

دلم !  مادربزرگیوا.  حسادت کردمکلی شما ومامانهی شدم و به روابط صموونهی دفعه دهی دونم چرا ینم

  . نی خواد از خجالت آب بشم وبرم تو زمیم

  :ه گفت با خندمادربزرگ

 حتیحاال اشکات رو پاک کن وبا دقت به نص. بمونهی مخفرهای اون زی همه قشنگنی استی تفی نکنه،حخدا

 دنی کرد، با دیمادربزرگ همانطور با دقت که نگاهم م.  را باکف دستم پاک کردم میاشکها. من گوش بده 

  :  که درگوشه لبان بود، گفتیلبخند کمرنگ

 وتو هی دشمن قشنگهیگر. ی کردی نمهی گرچوقتی هی شی چقدر قشنگتر م با لبخندی دونستی اگه متو

 ی مهی گریی بدون اونانویدخترم ا. یکنی وقتت به مالحت چهره ات ظلم می وقت وبی هاهی گرنی با ایدار

 دفاع خودشون تونن حرف خودشون رو بزنن و از حق ی که نمیی کالم باشن،اوناییکنن که دچار نارسا

.  شه ی مشکالت اونها نمی وقت گره گشاچی کار هنی که ای کنن ، در حالی راه رو انتخاب منیکنن، آسونتر

   گفتم؟ ی چیدیفهم

 قطره اشک را از چهره ام زدود و نیمادربزرگ به صورتم نگاه کرد و بعد اثار آخر.  سرم را تکان دادمتند

  : گفت

 تونم مدافع ی کردن نمهیال موقع گرمن اص.  به صورتت بزنی بلند شو آبی که متوجه حرفام شدحاال

  . مخالفت کنملهی دختره فامنی گن مژگان قشنگتری که میی باشم و اون وقت ناچارم با اونهاتیقشنگ

  . بود لبخند زدم ختهی آمهی لحن حرف زدن مادربزرگ که با طنز و کنااز

  : و گفتدی خندی با شادمانمادربزرگ

  .  از تو بپرسمیزی چهیتم  خواسیاما مزگان م.  حاال بهتر شدخوبه

   ؟یدر مورد چ:  گفتمآرام

   ؟هی چکلینظرت درمورد ما : دی پرسی بزرگ ابتدا سکوت کرد وبعد با تانمادر

  از چه نظر ؟ : دمی زده پرسرتیح

  : دی باز سکوت کرد اما با صراحت پرسمادربزرگ
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 لحظه اول که باهم برخورد  من متوجه شدم که شما دوتا از همون؟ی کرددای پی با اون چه اختالفتو

  ه؟ی خوام بدونم علت اختالف شما دوتا چی مبهی عجیلی برام خنین؟ای هستری با هم درگیی جوراهی نیکرد

 و لی دلچیه.  بدهمی چه جوابدی دانستم باینم.  نگاه کردرتیمادربزرگ با ح.  ام را باال انداختمشانه

 . مییای موضوع سبب شد بود که باهم کنار ننی و هممیشت داقهیما باهم اختالف سل.  نبوئیبرهان به خصوص

 ی در مورد برخورد هااش موشکافنه ی دقتهاانفی در مورد آرشی های در اتاق، کنجکاوکلیلخت شدن ما

 نسبت به من دارد، همه سبب شده بود که ما انی کرد آری مالی که او خی کردن احساسانی و بانیمن و آر

 ی مطالب سخننی توانستم از ای من نمم،امای باشریلحظات اول مدام با هم درگبه قول مادربزرگاز همان 

  . بودکلی من و مای نداشت و همه محصول تصورات ذهنی منطقی هی ها پانی از اچکدامی هم،چونیبگو

.  کنمی مورد صحبتنی خواهم در ای گذاشت که نمنی آن را به حساب ادی که سکوتم را دی زمانمادربزرگ

  : به شانه ام دست زد وگفتینبا مهربا

 خواستم خواهش کنم که با ی کنم، اما می منم اصرار نمی بزنی مورد حرفنی خواد در ایاگه دلت نم. باشه

 به دنی و رسی بهره مند شدن از احساسات پاک انسانیفراموش نکن که اون برا . ی مهربون باشکلیما

 قول رو به نیا. می راه کمک کننی به اون در امی توانیم که می هستی اومده و ما تنها کسانرانیارامش به ا

  ؟ی که با اون مهربون باشی دیمن م

 سخنانش به اتمام یوقت.  دادمی مادر بزرگ گوش می انداخته بودم ودر سکوت به حرفهانیی را پاسرم

  : کردم وگفتمدند،نگاهشیرس

  . امی کنم با اون بهتر کنار بی میو سع. دمی قول مبله

. دمی کششیپتو را رو. ندازمی او بی و اشاره کرد پتو را رودی تخت دراز کشی لبخند زد،بعد روگمادربزر

  .  را بر هم گذاشتشیتشکر کرد و چشمها

 شانی استراحت به اتاق های براکلیمادر وما.پدر و عمو همچنان گرم صحبت بودند.  آمدم رونی اتاق باز

 حاال که با دیشا.  بردمی استفاده را منی از آرامش خانواده بهتردیبا. آرام به طبقه باال رفتم. رفته بودند

 داد ی فرصت دست منی دهم ، اان نشی صبورکلی بودم که در برابر طرز فکر مادهی توافق رسنیخود به ا

  .  بپردازم هی خاطر به خواندن اشعار تعزبیکه با ط

 که به در اتاقم خورد، مرا که در ی آرامیه  ضربی از آمدنم به اتق نگذشته بود که که صدای ساعتمی نهنوز

  .نیبفرمائ: آرام گفتم. حال خواندن بودم به خود اورد 

.  نداشتی ورود به اتاق عجله ای برای که پشت د راتاق بود عجله ایظاهرا کس.  در اتاق نگاه کردم به

  :نش بود گفت جسورانه کنار لبای که لبخندیدر حال.  بودکلیما. بلند شدم ودر را باز کردم

   مزاحمت بشم؟ ی تونم کمیم
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 کنم وارداتاق یبفرما، خواهش م:با دست در را هل دادم وگفتم.  دادی می صلح ودوستی بوکالمش

  : ان توقف کردوگفتی تاقچه بودجلوی که روشی جعبه ارادنی به اطراف انداخت بادیشدونگاه

   .رمی ام روازتوپس بگهی که هداومدم

  :  نگاه پرسانم لبخد زد و گفتدنیاز د. تعجب نگاهش کردم با

   ؟ ی شه اونو به من پس بدیم.  ارزش نگه داشتن ندارهی اجبارهی هدهی کنم ی مفکر

 یانگار برا. دستش را آرام جلو اورد.  را به طرفش گرفتم شی ام را باال انداختم وجعبه لوازم آراشانه

 کردم ، چشم ی به من که لبخند زنان نگاهش منگاهش را باال گرفت و.  شده بوددیگرفتن آن دجار ترد

  :دوخت وگفت

 ی ندارازی که بهش نی اهی خوامتو با گرفتن هدی ، اما نمستی نی کار درستهی دونم پس گرفتن هدی ممن

به .  وحدس زدم که سپردن اون به زن عمو برات دشوارهدمی طاقچه دی رو رونیمن صبح ا . یعذاب بکش

   . ی بشی شرم وناراحتچگونهیچار ه خوام تو دی خاطر نمنیهم

  :  نگاه کردم وگفتم کلی وسپاس به ماتی رضابا

 به مادر واقعا نی سپردن ایمن برا . یتو درست حدس زد.  ازت ممنونم ی کنی که به من می خاطر لطفبه

م  خوایاما م . ی منو نجات دادمتی تصمنی به جسارت و شهامت داشتم و حاال خوشحالم که تو با اازین

   ؟ی کار کنی با اون چیی خوایبدونم تو م

  :  وگفتدیخند

 دختر هی به هی داشته باشم که در دادن هدادی به شهی خوام همیم.  گردونمی با خودم به فرانسه بر ماونو

  .جوون چقدر احمقانه رفتار کردم

 کار نی با امی لحظه هر دو فراموش کردکی یبرا . میدی بلند خندی هر دو با صداکلی حرف مانی ابا

   .میزی ری را به هم منیی طبقه پانیآرامش ساکن

  :  موضوع شد، دستش را به عالمت سکوت باال آورد و آرام گفتنی از من متوجه اعتری سرکلیما

 ؟ سرم را تکان ی آن برام حرف بزنی در مورد قرآن و سوره های که کمی به من وعده دادادتهی مژگان

 زدم، ی که بر آن بوسه میزمان.  آوردمرونیه سراغ کمد رفتم و قران را بب.  تخت نشستی روکلیدادم ما

  .  کردی و دقت تمام حرکات من را دنبال می با کنجکاوکلیما

.  آن را به دست گرفت و من محو رفتار او شدم اطیبا احت.  تخت نشستم و کتاب را به دستش دادمیرو

 روشن ی نهاده بودم، او هم عمل کرد و با لبخندیشانیر پ و بدهیهمان گونه که من با احترام قرآن را بوس

  . ستیبه من نگر
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او با عالقه . حرف زدم..... کادی آن و خصوصا وان ی از قرآن و سوره هاکلی از عصر با مایمی ظهر و نتمام

 قران یری فراگیتشنه آموختن بود و برا. دی پرسی می در پی کرد وسواالتش را پی گوش ماری بسیفتگیوش

 آموختن بود ، بسرعت تعداو را با اعراب قرآن آشنا کردم و او که مس.  دادی نشان می تابیاز خو ب

  .  استفاده کندی خواندن کلمات عربی برایآموخت که چگونه از تسلط خودش بر زبان فارس

ز ظهر  که بعد انیاز ا. دمی تخت دراز کشی روی لذت بخشی رفت ،با خستگرونی از اتاقم بکلی که میزمان

 که از من ی دانستم ان شب با کتاب قرآنیم.  کردم ی می کرده بودم در دل احساس شادمانی را سپردیمف

 کمکش ی معانسی نوریز. آن شود اتی عاشقانه دارد چه بسا که تمام شب را غرق در آیگرفته بود ،خلوت

  .  بپردازداتی آی به خواندن معانیشتری باقی کرد تا با اشتیم

در طول شب بارها .  هم افتادندی بر روی تصور لبخند بر لب داشتم، چشمانم با خستگنیکه با ا طور همان

  . کندی که زمزمه گونه قرآن را تالوت مدمی شنی را مکلی مای نجواهایصدا

 یسکوت محض بر فضا.  درنگ کردمی کردم، لحظه ای عبور مکلی در اتاق مای که از جلوی زمانصبح

 غرق ی دانست که او تا چه زمانیخدا م. خواب بود. آرام اتاقش را باز کردم .ود  افکنده بهیاتاقش سا

 زی شوق آملبخند کیبر لبانش نقش .  آرام به خواب رفته بود نی چننیخواندن قرآن بوده است که حاال ا

  .  خوردیبه چشم م

شودم و خواندم ، سپس آرام قسمت عالمت زده را گ.  قرار گرفته بودزی می قرآن کنار تختخوابش روکتاب

  .  آمدمرونیآهسته ریالران را بستم و از اتاق ب

 نهار ظهر بودند و عمو و پدر هی تهیمادربزرگ ومادر در تکاپو. سرگرم بودی هر کس به کارنیی طبقه پادر

  . رفتن از خانهرونی بیدر حال آماده شدن برا

 صبح تا ظهر به خواندن و حفظ کردن نقشم سر تا سر ان.  صبحانه ام را خوردم وبه اتاقم برگشتمبسرعت

  .  آمدمرونی من هم از اتاق بد،ی به گوش رسکلی در اتاق مای که صدایظهر زمان. پرداختم

  : دمیپرس.  پاسخ گفتی را به گرمالممی لبخند زد ودنمی با دکلیما

   ؟ی بودداری بی تا کشبید

  :  خواب آلودش را به من دوخت وگفت چشمان

  .  بوددهیآن قدر مشتاق خواندن بودم که خواب از سرم پر.  بودمداریب صبح دهی سپتا

  : خاص گفتی با شورکلیما.  آمدمنیی با او از پله ها پاهمقدم

  .  سوره شدمنی چقدر عاشق ای دونینم.  بودم دهی رسوسفی سوره حضرت به

  :  وگفتم دمیخند

  .  گن ی سوره احسن القصص منی به انهی خاطر همبه
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  .  مطلب چند بار آن را تکرار کرد تا به حافظه بسپاردنی گرفتن اادیدمان از  شاکلیما

  :دمی پرسی کنجکاوبا

   ؟ ی خواندن به مشکل بر نخوردیبرا

 دمی دیوقت.  دونستم که اون کلمه رو چه طور بخونمی کردم و نمی مری جاها گیلی زد وگفت چرا خلبخند

  .  کردی ام می هم راضنی کردم و هم کلمات اکتفایمشکل دارم فقط به خوندن معان

 با قران، سخن شی از خلوت عاشقانه شب گذشته و اشنائی با خوشحالکلی نهار مازیسر م.  را تکان دادم سرم

  . می کردی امد فکر می اوبه وجود مشهی که رد فکر و اندیمی به تحول عظیگفت وما هم با شادمان

ومن »  رسدی کند به کمال مدایند که اگر خوب جهت پ داریانسانها سرشت پاک«  گفت،ی مشهی همپدر

 داشت، اما فطرت پاک شی متفاوت با فرهنگ کشور پدری اگرچه فرهنگکلیما . دمی دنهی را به عنیآنروز ا

 ر به سهولت تی دو ملانی می فرهنگی آمده و کمکش کرده بود که تفاوت هاشیاریو دست نخورده اش به 

  .  کنددای پشی خودش گرای و خصلت طبعی خویپشت سر بگذارد و به سو

 یای ظرفها بود؛از دنی که مشغول آبکشیدر تمام مدت.  به کمکم آمدکلی روز در هنگام شستن ظرفها ماآن

من . دی دخشی رد نگاهش منیبرق شوق و تحس. زدی که با آشنا شده بود با غرور و لذت حرف میدیجد

 به او دم،مشفقانهی دی را متفاوت از روز گذشته مکلی مانکهی بودم و مسرور از اکی شرشی هایدرشاد

  . لبخند زدم

 ییای کامال رویی رفته و فضایاز عصر ابرها به کنار.  اسمان چشمک زنان همه جا پخش شده بودستارگان

  .  ، بر آسمان حاکم شده بودیدر دل سرد وزمستان

 به شی پی مادر ومادربزرگ ساعت.رمی گی کردم که از درون دارم آتش می به غم برودت هوا حس ممن

 آمده ی مراسم عزاداردنی دی بود که برای از مزدمزی شاکر لبریخانه آقا.  شاکر رفته بودند یخانه آقا

  . بودند

 مردم با کردوی مردم پخش مانی شربت را در میوانهای لانیآر.  بودمستادهی به تماشا اتی موج جمعانی مدر

 ای ارانشی و نی امام حسی تشنه ی لب هیادهای خوردن شربت، به  نبودنریلپذی هوا و دیوجود سرد

  . داشتند ی شربت را بر میوانهای لانی گونیحس

 می را جلوینی سیوقت.  شدی تر مکی توجه به حضور من،هر لحظه نزدی بود که بانی به آرنگاهم

  :با تعجب به دنبال مادر گشت وگفت. گرفت،تازه متوجه حضورم شد

  ؟ی اومدتنها

  :  را تکان دادم وگفتمرمس

  . مادر ومادر بزرگ هم بودن،اما به خاطر مالحظه پادرد مادربزرگ زود به خانه برگشتننه
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  :دی درنگ کرد و بعد پرسی لحظه اانیآر

  ؟یی رفتن به خونه تنهای براپس

  : جواب دادمی تفاوتی ببا

  .  ترسمی نمیزی من که از چیکوچه شلوغه،در ثان. ستی نمهم

  :نگاهم کرد وگفت دوستانه

   . امی ی من همراهت می برگردی خواستیوقت. ی به هر حال تنها نریول

 که وارد خانه شدند ی زنرینگاهم به دسته زنج. گذشتومی خواستم مخالفت کنم، اما او به سرعت از جلیم

 به لب  شربت راوانی که لیزمان.  آمدندی مشی زنان پنهی که سر وسیو پس از آن عزاداران. دوخته شد

 رابست و ومی راه گلبغض »نی اباعبدهللا الحسای تشنه ات ی لبایفدا«  خواندیمداح با سوز آه م: بردمیم

 از شی آشفته پی آوردو حاال با درونی مجانی کلمات مرا به هنی اشهیهم.  سخت بر جانم نشستیاندوه

  .  آن قرار گرفته بودمری تحت تاثشیپ

 کی نزدانی به پای زننهی مراسم سیوقت. مداح دم گرفته بودند  زنان بانهی و سزانی اشک رتیجمع

 تا به خانه دمی کشرئنی بتی جمعیخودم را از البه ال. ندارمستادنی توان اگریاحساس کردم که د.شد

  .بروم

 ی خودش را نشان مشتری آمده بودم برونی بتی جمعانی بود،حاال که از مدهیچی که در کوچه پی سردسوز

  . داد

 پژواک یحس کردم اشتباه کرده ام وصدا. آرام نامم را صدا کردیی بودمکه صدادهیسط کوچه رس اوابه

 خودش عی شدم که تند وسرانی که به عقب برگشتم متوجه آریبلندگو مرا به اشتباه انداخته است ، اما زمان

  : دیآرام پرس. را به من رساند

  ام؟ی تا همرات بی صدام نکردچرا

  :م وگفتم  نگاهش کردمحجوبانه

  . ، نخواستم مزاحم بشمی که مشغولدمید

  : خاص گفتی تعصببا

  .  خونهی وقت شب تنها برنی ادینبا

 نی کند متوجه االیاجازه دادم خ. گرددی سخن گفتن می برای بود به دنبال بهانه ادایپ. کردمسکوت

 با یپس از لحظات.مقدم شوم بودم با او هزیومن هم ناگر. داشتی را کوتاه بر مشیقدمها. موضوع نشده ام 

  :دی پرسیکنجکاو

  ومدن؟ی به تماشا نمردها
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  : پرسش او متعجب شده بودم،جواب دادمنی که از ای حالدر

  .  زود به خونه برگشتناومدن،اما

   :دی پرسزی آمطعنه

   کشورشون را فراموش کردن؟ی فرهنگ مذهبست؟نکنهی زود؟مگه مراسم براشون جالب نچرا

  : گفتمی دفاعیبا حالت.  هست کلیورش عمو و ما شدم که منظمتوجه

  . ستهی سر پا باادی تون زی پا درد داره و نممیعمو.ستی ننطوری انه

  :دی نگاهم کرد وپرستند

   داشت؟ی اونم مشکلایاما اون مرد جوان چه؟آ.  بلهآه

  : وگفتمدمی را دزدنگاهم

  .  کردیهمراه هم اونا رو کلی ناچار بود به خاطر عم به خونه بره، ماپدرم

محتاطانه . نداشتی برگشتن عجله ایظاهرا برا. را کوتاه برداشتشی را تکان داد و بازهم قدمهاسرش

  :دیپرس

 مناسب به نظر یرانی مرد اهی پسر ی براکلی انتخاب نکرده؟نام مایرانی اسم اهی پسرش ی عموت براچرا

   رسه؟ینم

  : گفتمی تفاوتی ام را باال انداختم و با بشانه

 پسرش انتخاب کنه که ی برای اسم خارجهی همسرش لی عمو خواسته به مدی دونم، اما شای نمنوی الی دلنم

   . نمی بی نمی اشکالچی کار هنیالبته من در ا

 داده بودم از خودم ی به او جواب منطقی ت حدودنکهیاز ا.  سکوت کرد و آرام سرش را تکان دادانیآر

  : انداخته بود با امتنان گفتمنیی که سرش را پاانیبه آر.ستادمیا.می بوددهیبه خانه رس. بودمیراض

  . که امشب مزاحمت شدمی بخشیم. ممنونم ی کردی منو همراهنکهی ااز

  : زد وگفتیمی صمیلبخند

 ی مهی تعزدنی فردا شب که به دنمیبب.  کنمی خواستم که تو را همراهی حرف رو نزن،من خودم منی انه

   نه؟،مگهیای

  :م  گفتبسرعت

 امی ی تماشا می حتما براه،پسیگری خودش بازی هم به نوعهی رو دوست دارم و چون تعزیگری بازالبته،من

 .  

  : گفت.  بودقشی عمی از خوشحالید،حاکی که در نگاهش درخشیبرق. چهره اش را پوشاندعی وسیلبخند

   ؟ی کنی نقشت چکار م بانمیبه من بگو بب.ی کنی فکر میگری به بازاقی همه با اشتنی که اخوشحالم
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  :  غرور نگاهش کردم و گفتم با

  .  کنم تا فردا همه نوشته ها رو حفظ کنمی میسع.  ازنقشم رو حفظ کردمیادی بخش زامروز

  : با تواضع گفتم . ظاهرا از پشتکار من مسرور و شاد بود.  زدلبخند

  .  داخلدیبفرمائ

  :گفتم. کرد و در مقابلم سر فرود اوردتشکر

  انی آرری بخشب

  : به چهره ام انداخت وآرام گفتقی عمینگاه

  .  مژگانری تو هم بخشب

چقدر خوب ومهربان به نظر .  شد نگاه کردمیبه او که دور م. کرد وبه سرعت بطرف خانه رفتیخداحافظ

 دو مرد نی احساس کردم که ایقیبه طر.  بوددهی پرسکلی از مایبی عجی و امشب با چه کنجکاودی رسیم

 ادی زانیاگرچه آر.  را بهتر بشناسدیگری را جلب کرده اند و هر کدام تالش دارد تا دگریجه همدجوان تو

 او را درمورد تی حساسن،ی بود و اکلی او در مورد مای داد، اما امشب همه پرسش هایصراحت به خرج نم

  . دادی در خانه ما نشان مکلیحضور ما

 خاموش یکی یهمه چراغها به استثنا.  نکنم جادی ایی کردم سر و صدای را در قفل چرخاندم وسعدیکل

 یچطور توانسته بودند به رغم سر وصدا.  که خانه در خواب وسکوت فرو رفته استدی رسیبه نظر م.بود

   به خواب بروند؟رونیب

 اتاق یاز جلو.  خاموش بودکلیچراغ اتاق ما.طبقه دوم هم د سکوت فرورفته بود.  از پله ها باال رفتمآرام

 نوحه خوان یصدا.  عبور کردم و آرام به داخل اتاق رفتم و خودم را به پشت پنجره بسته رساندمکلیما

 بعد که نوحه یقیدقا. باشدی اشعار مراسم عزادارنی اخرنی آمد ایاما به نظرم. دی رسیهنوز به گوش م

  .ختی ررونی شاکر بی زا خانه آقاتی رساند، موججمعانی به پاانی گونی حسایخوان مراسم را 

 نی نبود اکلی مای اگر حرفهادیشا.  که تند وپر شتاب در حال رفت وآمد بوددمی را دانی لحظه ارکی یبرا

  .ختی در درونم فروریزی او حس کردم که چدنی با دکبارهی، اما . فشردی مرا در خود نمبیحس غر

 که گرفته و کلی مادنیو با دبا تعجب در را گشودم .  آرام به در اتاقم خوردی لحظه ضربه انی همدر

   : دمی پرسرتی بود، با حستادهیافسرده پشت در اتاق ا

  کل؟ی مایداری هنوز بتو

  : ئاخل اتاق آمد و با صراحت گفتبه

  :دمی پرسیالی خیبا ب.  منتظر اومدن تو به خونه بودم بله

   ؟ی داشتاجی احتیزی چه؟به چیبرا
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 یزی از چه چکلیما.  بود نگاه کردمستادهیبه او که ساکت ابا تعجب .  تخت نشست وسرش را تکان دادیرو

   بود؟دهی نشسته بود و نخوابداریناراحت ومکدر بود؟چرا تا آنوقت شب به انتظار بازگشت من به خانه ب

  :گفت. درهم شکستکلی مانی غمگی حائل شده بود،با صداانمانی که میسکوت

  .نید در خونه اومی که باهم تا جلودمی واونو دمن،تو

  : گفتمزی اعتراض آمی شدم و با لحنکی نشسته بود نزدیکی به او که در تاری نگرانبا

 زد زی تلخ وتمسخر آمی لبخند؟ی منی همه مواظب کار هانی چه ایبرا. ی کنی میبی عجی تو کارهاکلیما

  :وگفت

ن شدم که درست حاال مطمئ.  اشتباه نکرده امصمی خواستم به خودم ثابت کنم که در تشخی منکهی ایبرا

  .حدس زده بودم

 یلی خی پسر عمو به نظر من تو دارنیبب:  بدون لرزش باشد، گفتممی صدانی کردم طنی نشستم سعکنارش

  . ی کار هارو بکننی استی که اصال الزم نی ، در حالی دی نشون متیحساس

   : دی نگاهم کرد و پریبعد با کنجکاو.  ندادی کرد وجوابسکوت

  ن؟ی زدی حرف میزیبه من بگو در مورد چه چ. نی در خونه معطل شدیو چند لحظه جلشما

  :  ام را باال انداختم وگفتم شانه

  . نیچند سوال داشت که من هم جواب دادم،فقط هم.  نبودی به خصوصزی مورد چپدر

  : نگاه کرد وگفتی دلخوربا

  . ستی نندی ققط تو، اصال برا من خوشانی اما همن؟ی همفقط

 من ی مسائل شخصری خود رابش از اندازه درگکلی کردم مایاحساس م.او خنده ام گرفت حرف نی ااز

  :با لبخن گفتم.  کردیم

  م؟ی گی می تو چتی حساسنی به اهایرانی ما ای دونیم! کیما

  : اکراه سرش را تکان داد و طلبکارانه گفتبا

  ارن؟ی ی مارن،ی ی اما مسلما اونو احمقانه به حساب نمنه،

 که حاال در یزیچ. می ذاری ها روبه حساب تعصب متی جور حساسنیالبته که نه ما ا: ب دادم جوابسرعت

  .هی خوبیلی خی واقعا نشونهنی ظهور کرده و ایتو به روشن

  :دی پرسدیچشمانش را تنگ کرد و با ترد.  شدآرام

  ه؟ی خوب چیلی خی از نشونه منظورت

  : و گفتمستمی نگردی درخشی شب میکی زدم وبه چشمانش که رد تارلبخند
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 ی هااری تمام ارزشها و مع،بای رو حفظ کردیرانی اری مرد سختگهی تو در رگ وخونت اصالت نکهی ایعنی

  . شهی واقعا قابل ستانیخوب اون و ا

خب خوشحالم که تو دست کم در : لبخند از چهره اش گذر کرد و گفتکی هی تامل کرد و بعد سای الحظه

  .  دلگرم کننده استنیا . ی کرددای خوب پزی چهیمن 

 مقصر خودش بود و شتریاگرچه ب.  کندی می اورادی چند روز مرا ی هی بداخالقکلی کردم که مااحساس

 از او یی کرد که درصدد دلجوی حکم می مهمان نوازفهیام وظ.دی کشی مانیحرفها و حرکاتش مرا به عص

 می نداریشناختفقط چون از هم . ی داررادیا ای ی فکر نکردم تو بد هستچوقتی من هکلیما:گفتم.میبرآ

 از مالحظات رو یتو بعض.  شه ی که البته رفته رفته برطرف ممی کنی مدای پقهی وقتها اختالف سلیبعض

  . حاالنیدرست مثل هم.  که من ناچارم گوشزد کنمیری گی مدهیناد

   کردم؟ی حاال؟مگه باز چه اشتباهمثل

  :اصح گفتم نی و لحن ادمهای و با شوخدمیخند

 که ی و بذاری به اتاقت برستی به استراحت دارم؟بهترناجی که من خسته ام و احتی کنی تو حاال فکر نممثال

  . بشمداری از خواب بری خوام دوباره صبح دینم!منم بخوابم؟

  : زد وگفتیزی مسالمت املبخند

من .  شدن نباشداری بری نگران دهگیدرضمن د. رمی اما به اتاقم ماد،ی ی مژگان، اگرچه اصال خوابم نمباشه

  .ی ذارم که خواب بمونی کنم و نمی مدارتیصبح ب

 کنم، چشمانم را بر هم ی ام را مخفازهی کردم خمی می و همانطور که سعدمی پتو خزریتند ز. شدبلند

  :گذاشتم و نجواکنان گفتم

  . هستمییا سرمیلیهوا سرد شده و من متاسفانه خ.  در اتاقم را ببندکل،ی ماری بخشب

 را رونی افتاد که بکلی اتاق نگاهم به برق نگاه مایکیدر تار.  را باز کردممیارام چشما.  جوابم بودسکوت

 یم.  افزودی چهره اش دو چندان مییبای خورد بر زی که از کوچه به صورت او مینور اندک. ستی نگریم

  :ردم کشیارام صدا.  کندیدانستم که دارد به خانه اقا شاکر نگاه م

  کل؟یما

  : را برگرداند و گفتشی رومغموم

 بسته شدن د ی بعد صدایدر اتاق اهسته بسته شد و لحظات.  کردمی رو نگاه مرونی مژگان، داشتم بمتاسفم

  .دمی را شنکلیراتاق ما

 در ایا.  مبهوت خود کرده بودی او را لحظه ایزی خواست به پشت پنجره بروم تا بدانم که چه چی مدلم

 که از عالقه کلی ماینی بشی پای حساس شده بود؟ اانی اندازه به ارنی بود؟ چرا او تاادهی را دانیرانجا ا
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 تا کلی کند؟ اصال چرا ماطر احساس خانی شد که او در مورد اری گفت باعث می نسبت به من سخن مانیاز

 ی کوتاه مدت نمیی اشنانیا و با می بوددهی رو دگری اندازه مواظب رفتار و کردار من بود؟ما تازه همدنیا

 نگاه اول کی عشق از همان یدرست است که گاه.  داردی به من تعلق خاطرکلی کنم که ماالیتوانستم خ

من و .  به زمان بودازی داد نی به خرج مکلی که مای همه نعصبنی به ادنی رسی شود،اما مسلما برایاغاز م

  .می را بشناسگریت همد درسمیاون تازه اشنا شده و هنوز فرصت نکرده بود

 خواست ی بودند، اما مساله ساز هم شده بودند، دلم منیری تازه و شمی حال که برانی در عکلی مایکارها

 در مورد او به ی شناختم هرگونه قضاوتی نمی که او را به درستیی بپردازم، اما از انجاشی نگاه هاریبه تفس

 اندکم از خلق و خو و رفتار ی هاافتهی دانستم فقط ی مکلیانچه که من از ما. امدینظرم زود و عجوالنه م

  . بودمدهی چند روز از او دنی بود که در ایمودبانه ا

 در مورد انشی پای بیهای چند روز نگاه نگران و کنجکاونی دانستم؟در ای چه منهای جز اکلی از مامن

 ی کسنی مواجه شدن با چنیبل امادگ از قییگو.دی دی خود می برایبی بود که انگار او را رقی طورانیار

 وبند اسارت دی را از قخود تا گشتی می به دنبال چاره ای بود با سردرگمدهیرا نداشته و حاال که او را د

 به ان نگاه مهربان و انیچهره ار.  پرداختمکلی وماانی ارسهی به مقای لحظاتیبرا. نجت دهدانیحضور ار

  .دی رسی مزی احترام امارینظرم بس در حرکاتش بود به شهی که همیمتانت

از خانواده و طرز .  کامل داشتمیی او اشنای اخالقاتی از خصوصیاری شناختم و با بسی را مانی ارمن

 و قوم من بود به شی که خوکلی اشناتر از مامی شد که برای سبب منی داشتم و همی اطالعات کافشیزندگ

  .نظر برسد

 خواهان انی و ارردی رنگ تحقق به خود بگکلی ماینی بشی پی روز کهنی از اندی فکر خوشاکی ناگهان

  . کردی قلبم را ماالمال از غرور و شادشهی اندنیبازتاب ا.  با من باشد سبب شد که لبخند بزنمیزندگ

از خودم و .  باشندانی از دختران ارزو داشتند که همسر اریاری محل بود و بسنی چهره محبوب اانیار

 فکرها را به سرم انداخته و نی او بود که انیا. بودکلی ماریهمه اش تقص.نده ام گرفتافکار مغشوشم خ

  . بودختهیافکارم را در هم ر

 ذهنم را به خود مشغول کلی و ماانی ار،یداری لحظه بنیتا اخر.  کردم بخوابمی و سعدمی را باالتر کشپتو

  .کرده بودند

  

   چهارمفصل
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 از پشت در کلیما. نمیقم خورد باعث شد که شتابان در رختخواب بنش آرام که به در اتای ضربه ایصدا

  :دیپرس

  ؟ی بشداری بیی خوای نممژگان

  : را به سرعت سر کردم و گفتممیروسر

  .دی رسی آماده به نظر مرونی در لباس بکلیما.در اتاق گشوده شد. داخلای بکل،ی مابدارمی

  :دمی آلود پرسخواب

  ؟ی بریی جایی خوایم

  : شد و گفتکیادمانه زد وبه تخت نزد شیلبخند

  . با وضع شهر آشنا بشمی خوام کمیم . می ری میی با عمو به نانوابله

  : با رخوت گفتم. دمی را گشودم و دوباره دراز کشمی کشان دستهاازهیخم

  . ادی ی خوابم میلیخ.  منو صدا کننی برگشتی خب،پس وقتلیخ

  :فت و با اعتراض گستادی سرم ای باالرتی حبا

  .ستی دختر جوان اصال خوب نهی ی همه خواب برانی؟ای بخوابیی خوای مدوباره

  :  گفتم جی وگناراحت

 جوون به خواب واستراحت هی که ی دونیتو خوب م.  نکنحتمی زنها نصری مثل پکل،ی کنم مای مخواهش

  ؟ی کنی مداری وتو حاال منو صبح زود بدمی خوابری دشبیمن د.  دارهازین

 زد ی پتو را به کنارکلی کردم دوباره به خواب برم، اما مای حرفها رو زدم وسعنیبسته ا چشمان با

  :ومصرانه گفت

   .یای با ما بدیتو هم با!  شو تنبلبلند

  : را باز کردم وبا اکراه گفتم چشمانم

  . بذارمرونی پامو از خونه بستمی سرد حاضر نی هوانی ای نه،توآه

  : و گفتستیشائبه در چشمان مخمورم نگر ی بیبا محبت.  لبخند زدکلیما

  ؟ی گفتی می چیدی دی فرانسه رو می سرد؟ اگه هوای گی منجای ای به هواتو

  : گفتمی حاضر جواببا

  . ستمی کنم که اون جا نی ، فقط خدا رو شکر میچیه

داد وبا  انی خود بکشمپای خواستم آن را روی پتو رو دور از دسترس من قرار داد و به تالشم که مکلیما

  :آرامش گفت
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 یما فقط برا.می وقت نداریلی در کنار هم بودن خی اما برا،ی وقت دارشهی همدنی خوابی تو برامژگان

 ی همه منی که چرا ای بخورم،افسوسی که ما رفتی وقتی کنیتو فکر نم . می هسترانی در ایمدت کوتاه

  ؟ی کردی استفاده نمی و از جمع خانوادگیدیخواب

 واقف کرد یقتی اراده خودش کرد و به حقری کالم ، مرا مقهور و اسنیاو با ا.  نگاه کردمکلیا تعجب به مبا

 استفاده را تی نهارانی حضورش در ای کرد از همه لحظه های میاو سع.که تا آن لحظه از آن غافل بودم

  . ببرد و به خاطر آن حاضر بود از خواب خودش هم بزند

  : شدم و نشستم و گفتمختهیبرانگ کلی مای سخنان معقول ومنطقاز

  . ی منتظرم باشنیی پای تونی شمو تو میمن االن آماده م.  باشهنطورهی که احاال

  :دی وپرسدی مالحت خندبا

 از نانشی اطمی زدو و سرم را تکان دادم و برای؟لبخندی خوابی من رفتم تو دوباره نمی باشم وقتمطمئن

  : رفت تذکر داد و گفتی مرونیز اتاق ب که ای و در حالدیخند.  آمدمنییتخت پا

   .یفراموش نکن که لباس گرم بپوش. ی تا آماده بشی وقت دارقهی دق5 فقط تو

 ی مرا وا مدنی و خوابدنی آن خزریوسوسه دوباره ز.  دوباره نگاهم به پتو افتادکلی رفتن مارونی ببا

 ی زدم وبه سوی افتادم، لبخندکلی مای حرفهاادی که به یداشت که برخالف قول خود عمل کنم، اما زمان

  . دمیوش خودم را پی در کمد چشم گرداندم و بلوز پشمی حوصلگیبا ب. کمد لباسها رفتم 

در آشپز خانه به مادر که در حال آماده کردن .  منتظرم بودندکلی رفتم، پدر ومانیی که از پله ها پایزمان

  :دمیصبحانه بود سالم کردم وپرس

   نشدن؟داریزرگ ب عمو ومادربهنوز

  : جواب دادمادر

  .  شنی مداریاونا هم ب . نی و برگردنیری اما تا شما نون تازه بگنه،

.  قول داده بودم که با آنها برومکلیبه ما.  نبودی دل به حال مادر بزرگ وعمو غبطه خوردم، اما چاره ادر

  .  آمدمرونیآرام از آشپزخانه ب

   ؟یآماده ا:  لبخند زد وگفتپدر

 که بدنم را لرزاند ، یارتعاش. به صورتم خوردیسوز سرد. را تکان دادم وبه دنبال آن دو به حاط رفتممسر

  : دیبا محبت پرس. پدر را به خنده انداخت

   زم؟ی عزیدی لباس گرم نپوشمگه

  : شده گفتمدی کلی دندانهابا

  . اومدمی سرده ،کاش من نمیلی هوا خیچرا،ول
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 سوار شو ایب.  غر نزنرزنهایبه قول خودت مثل پ:  گفتی را باز کرد وبا لودگنی اعتراض کنان در ماشکلیما

  . یتا گرم بش

پدر خنده کنان .  بودرونی بی گرمتر از هوالی داخل اتومبیهوا.  انداختمی صندلی خودم را روبسرعت

  : دیس پراطی بست نگاه کرد وبا احتی که در خانه را مکلی آورد و به مارونی را از خانه بنیماش

اونا مهمون .  که دلخور بشهی نزنی وقت حرفهی کرد؟ مراقب باش ی که حاال تالفی گفته بودکلی به مایچ

  .ما هستن

  :  جواب دادمدمی لرزی که از سرما می حالدر

  .  دوستانه بودی شوخهیفقط .  بشهری م دلگی از حرفهاستی که بچه ناون

  :  سرش را تکان داد و گفتپدر

 خلق نی با اکلی شه که مایاصال باورم نم.  بچه رو دارههی روح ی اما صفا و پاکست،یچه ن که اون بدرسته

  . هیرانی خوب ایاون مثل پسر ها. بزرگ شده باشه ی کشور خارجهی ی ، تویوخو

 و بسرعت دی را به هم مالشی در خانه را بست و بعد دستهاکلیما.  سخنان پدر سرم را تکان دادمدی تائیبرا

  :  انداخت و با خنده گفتنیداخل ماشخود را 

  . ادی امروز بارون بمی که داریی هوانی کنم با ای مالیخ

 و دی ابر سفیتوده ا.  آسمان که باز هم در هم فرورفته و کنار هم جمع شده بودند نگاه کردمی ابرهابه

د روز باران نبارد، در دل آرزو کردم تا چن.  دادندی تند را می بارشدی در هم ادغام شده و نویخاکستر

  . چه خواهد شدهی تعزشی نمافیچون آنوقت معلوم نبود تکل

 پدر که لی اتومبدنی با دانیآر.  شاکر گشوده شدی که ناگهان در خانه آقامی بوددهی کوچه رسی انتهابه

  .  آوردنیی سالم کرد وسرش را پایی او توقف کرد،با خشرویجلو

  ؟ی ری میی جایدار: دی جوابش را داد و پرسی با مهربانپدر

  : لبخند زد وگفتانیآر

  . می نون بخرمی ری باال ما هم مایپس ب:  خاص گفتیپدر در پشت را باز کرد و با احترام. یی رم نانوایم

  .  نگاه کرد وبعد سوار شدم،ی کردی می نان پدر را همراهدی خرنی که در اکلی با تعجب به من وماانیآر

 لحظه کی یبرا.  او را فشردی گرفت و دستهاکلی مایوبعد دستش را به سوجواب داد .  سالم کردمآرام

من که به وسواس به .  را رها کردندگری همدی شدند و بعد دستهارهیکوتاه دو مرد جوان در چشمان هم خ

.  گذاشتم ی مچه دی حس را بانی دانم نام اینم. شدمیبیبرخورد آنها چشم دوخته بودم، دچار حس غر

 حس ی نوعای کردم ی صبرانه احساس می آن چه که من بدنی به سرانجام رسی برانده،انتظاری آییشگویپ

 ژرف ی لحظه به هم دوخته شده بود انتظارکی ی که براکلی وماانیششم؟به هر حال من در نگاه آر
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 ی و هر دو در دل دعا مدندی طلبی را به مبارزه مگری آنها همدی هر دوایگو. وشگفت را مشاهده کردم

  . باشنددانی منیروزایکردند که خود پ

 نگاه کرد انی به ارنهیپدر از آ.  پدر درهم شکستی حکمفرما شده بود با صدالی که در تومبیسکوت

  :دیوپرس

   ؟نی کنی کار می چهی مراسم تعزیی برپایاون وقت برا.ادیممکنه بارون ب. گرفتههوا

  : ت گفدهی کارگزار فهمکی خاطر بی لبخن زو و با طانیآر

 مراسم بهم نی ای اجرادی نبامتی قچی چون به هم،ی کشی رو چادر ماطی سرتاسر حمی خاطر دارنی به همبله

  . بخوره

  :  مشفقانه زد و گفتی لبخندنی با رضاپدر

 ی مراسم فکر منی ای خالصانه به برگزارنقدری و انی کنی رو مزی همه چینی بشی خوبه که شما پیلی خنیا

   شه ؟ ی شروع می از چه ساعتهیحاال تعز . نیکن

  : آرام گفتانیآر

  /نیاری ی مفی تماشا تشریشما که حتما برا. می کنی ساعت هشت شروع ماز

  .  خوادی مراسم هم خودش سعادت منی ادنیم،دیای یالبته که م:  به سرعت جواب دادپدر

 و دی چرخمی کرد و به سونگاهم را حس.  کردمی بود نگاه مدهی که سوال آخرش را محتاطانه پرسانی آربه

  : با لبخند گفت

 بهتره امروز تموم نقش ن،پسی داری که وقت کمنی دونیم. نی کننی با بچه ها تمرنی تونی از فردا مشما

  .نی با بچه ها هماهنگ بشنی و فردا راحتر بتوننی تا به اون مسلط باشنیرو حفظ کن

  . نم  کی کار رو منیباشه هم:  انداختم وگفتمنیی را پاسرم

پدر سکوت را شکست وگفت . میدی رسیی که به نانوایزمان.  انداختهی ساانمانی حرف سکوت بازهم منی ابا

 :  

  .  جات گرمترهنجای نشو، اادهی پنی تو ارز ماشمژگان

  : دی که خونسرد نشسته بود نگاه کردو پرسکلیپدر به ما. زدم وسرم را تکان دادملبخند

  ؟ی شی نمادهی تو با ا پکلیما

  : و خود را در آن فشرد وگفتدی را باال کششنشی کاپقهی کلیما

  .  کنمی جا نگاتون منیمن از هم.  عمو جاننیشما بر. گرمترهنی کنم من هم جام تو ماشی منه،فکر

 شلوغ بود ی که اندکیی و به صف نانوادینگاهش را دزد.  نگاه کردمکلی ماهی. شدندادهی پانی و آرپدر

  :دمی پرسبه طعنه. چشم دوخت
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   ؟ی اشنا بشیی با وضع شهر ونانوای خواستی مگه نم؟ی نشدادهی پچرا

  : اش را باال انداخت و گفتشانه

  . بمونم و تنهات نذارمنجای دم ای محیترج

  :دمی پرسطنتی تمسخر نگاهش کردم و با شبا

   منو بدزدن؟ ی ترسیه؟میچ

  :ود گفت که خاص حودش بی درخشانش را به من دوخت و با صراحتچشمان

  .  باشمورشی نی ای خوام سپر بالی نشونه رفتن ومن مدنی دزدی رو براتو

 نگاهم کرد یبا دلخور. دمی از خشم را دیدر نگاهش برق.  به خنده افتادمدی کشمی روشی که پیری تصواز

  : دیوپرس

   ؟ ی کنی مسخره ام می دار؟ی خندی می چبه

  : جواب دادم بسرعت

 ی شدییدرست مثل بچه کوچولوها.  ندازهی اما حالت تو منو به خنده مست،یر ن طونی نه باور کن که اآه

 نکاروی ای خوان جلوی کن و می و اونا قهر مرنی دلخواهشون رو از شون بگی خوان اسباب بازیکه م

  . رنیبگ

 ی نگاه مانیاحساس کردم دارد به آر.  شددهی کشیی نانواینگاهش رازگونه به سو.  درد آلود زدیلبخند

 یی چشم از آنها برداشت و باز با همان رگ گویبا تان. .  زدی او میکند که پدر با محبت دست بر شانه ها

  : گفتیشگیهم

.  بچه ام هیدرسته من . تلخ منهی حاصل تجربه هانهای ااد،امای من به نظرت کودکانه بی کارها و حرفهادیشا

.  اندهی مادر به فرزند رو از اون دزدهی محبت یعنی ای محبت دننی بزرگتردهی بار به چشم دکی که یبچه ا

مادرم . عشق ممنوع شروع شده بودهی همه از نهای پدر ومادرم بوده ام که ااری بسی هایمن شاهد قهر وآشت

 رفتنش چه به روز ما نی انهی و هرگز به پشت سرش نگاه نکرد تا ببدی بخشیگریرفت وتموم محبتش رو به د

 که بر من و پدر ی چون از روزهای خندیتو به من م. با من وپدر چه کار کردنخواست بدونه . آورد

 تجربه تلخ از نی بترسم و با داشتن اندهی که از آی دی حاال به من حق نمایآ. ی دونی نمچیگذشته ه

   کنم؟یری جلوگیگری شدن محبت ددهیدزذ

 ی مادرش به کانون پر مهر خانوادگیی وفای آنها و بیزندگ.  قلبم را به درد آوردکلی روشن مااستدالل

 را از دست گرانی که محبت دنیوحشت از ا.  ساخته بودگرانی کامال وابسته به محبت دی موجودکلی،از ما

  . بشود ی مشابهدادی کردکه مانع از بروز هر نوع رویبدهد ، وادارش م

  . باشدندهی داد که نگران آی آن را حس کرده بود،به او هشدار مشی که ار مدتها پیزی از ترس از چحاال
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  .  خاطرش گشتمی به او و تسلدنی آرامش بخشی برای دنبال کالمبه

 ی پسر عموی شه باور نکنی نملی دلنی ،اما ای درسته که تو محبت مادرت رو از دست دادکلیما: گفتم

   .ی مونی می باقنطوری همشهیمطمئن باش هم . ی هستی وگرامزی عزمی و برایخوب من

 ی بار است که دادر مرا منی که انگار اولقیآن چنان عم. ستی نگررهی زد و در چشمانم خنی غمگیلبخند

.  کردی اعتراف مکی دنیامواج سرکش نگاهش مرا آماده شن.  شدم شیائی نگاه درری اسیلحظه ا. ندیب

 کردم از ی م احساسشی های گانگی با تمام بنکی مانده بود که ارهی خی مرد جوانیاینگاهم به چشمان گو

 پر ییای کرد و چشمانش که دنی را در گوشم زمزمه ممی ترنم نسشیصدا.  من آشناتر است ی براییهر آشنا

  .  مانده بودرهیاز ناگفته ها، و رمز ورازها بود، مبهوت به من خ

  : مالحت گفترد،بای به خود بگیفتگی رفت تا رنگ شی که هر لحظه می با نگاهکلیما

 انس شی که سه ساله با عکسهاینگران از دست دادن محبت دختر. ده که نگران باشم به من حق بمژگان

 . ی همراز سه ساله اهی،یستی چند روزه نی آشناهی من یتو برا.  گرفتم و با اون درددل کردم ی ابانهیغر

د کنم  به تو اعتماتونم ی پدر فرستاد،احساس کردم می تو رو برای از عکس هایکی که عمو یاز همون روز

عکس هاس تو ترس ووحشت . گذاشتم ی مونی رو در میی هازی تو چه چی که من با عکس های دونیتو نم. 

 تند پدرو مادرم بودم ی و رفتار های لفظی هایریمن هر بار که شاهد درگ.  پدر ومادرم رو کم کردییجدا

 تو ی درد هام با عکس هاییاگو صبح به ودهی سپا ، تدمی دی دور از تفاهم آنها را میو رنج و عذاب زندگ

 ی می الوقوع پدر ومادرم ناشبی قریی گرم من که از جدای تو شاهد اشک هایعکس ها.  پرداختم یم

 و غصه هام باتو انی پای از اندوه بی گونه امتناعچی هی گفتم و بیمن اسرار دلم را به تو م. شد، بودند

 لبخند تو الهام دنیمن با د. ی دادی مین دلدار به مشهی عکس همی اشهی زدم و تو در قاب شیحرف م

 کلیاشک در نگاه ما . ی کردیتو در آنجا چقدر متفاوت با حاال با من رفتار م.  گرفتمی میصبر و بردبار

 از ی بگردم تا اندکی در گلو شتابان تالش کردم تا به دنبال کالمی سخنان اوبا بغضریتحت تاث. نشسته بود

 هی و به دنبال ی کنی کنم که تو چقدر خودت را تنها حس می من کامال حس مکلیما: گفتم.  بکاهمهشاندو

 ،اما ی کردی من درد ودل می در فرانسه با عکسهای گیتو م .ی تا با اون حرف بزنی گردیسنگ صبور م

 به حرفات انه و مطمئن باش من صبوری بذارونی رو راحت با من در مزی همه چی تونی منجایحاال در ا

  . کنمی نمغی دریی بخوای کنم و اگه کمکی مگوش

 داشت و یبی بود تفاوت غردگانشی در دی که بر لبانش نشست با موج اشکیلبخند. دی آرام خندکلیما

  :گفت 

   ؟ ی احساس منو درک کنی ، اما نتونی که تو فقط گوش کندهی فاچه

   :دمی اصرار پرسبا
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  .یمتحان نکرد کنم؟تو که ای احساست رو درک نمی دونی کجا ماز

  :  و گفتستی نگردگانمی در دی موشکافبا

   زنم؟ی که اومدم دارم تو رو محک می از روزی متوجه نشدایآ.  تو ا امتحان کرده امبارها

  :دمی و پرسدمی دزدشیاینگاهم را از چشمان گو.  دادمهی تکی صندلبه

   محک زدن چه بوده؟نی حاصل او

 سکوت و اصرارم را یوقت.  چشم دوختمدگانشیم ومنتظر در دنگاهش کرد. زد وسکوت کردی سردپوزخند

   :دی پرسدید

   رو به تو بگم؟قتی حقیی خوایم

  : گفتمی تکان دادم وبا شگفتسر

   ؟ی بردی پیزی به چه چتیبه من بگو در مکاشفه ها . ی ندارم به من دروغ بگالبته،دوست

  :  زد وبا طنز گفتلبخند

   . ی کنی دونه که تو تا چند روز با من قهر می و اون وقت خدا م ممکنه باز تو رو ناراحت کنماما

  : گفتمی کردم و با دلخوراخم

   جهت با من قهر کنم؟ی ؟مگه من بچه ام که بی کنی فکر می در مورد من چتو

  : گفتهی و با کنادیخند

د بار با من بگو  چند روز چننی تو اادی بادتی برات بشمارم تا یی خوای م؟ی تا حاال نکردنکاروی ایعنی

  ؟ی قهر آلود داشتیمگو

  : نگاهش کردم وگفتمی طلبکاربا

   . ی نبودری تقصی باشه بادتی اما تو هم ستی الزم نچیه

  : زد وسرش را تکان داد و صادقانه اعتراف کرد وگفتیلبخند

  .  شدمی ظاهرا خوم هم مقصر بودم و اصال متوجه اشتباهم نمبله

 ی خواستم به نوعیم.  گرفتن نان بود نگاه کردملیه پدر که مشغول تحو گرفتم وبکلی را از مانگاهم

  : و گفتدی نشان دهم ، اما او با تمسخر رفتار قهر آلودم را به رخم کشکلی خودم را به مایدلخور

 ی چطوریی خوای اون وقت م،یتو هنوز به حرفام گوش نداده جبهه گرفت.  که من حق داشتمیدی دحاال

  م؟  رو بهت بگقتیحق

باشه : انعطاف نشان دادم وگفتم .  کنمی می داورشی و دارم پستی شدم کارم درست نی هم متوجه مخودم

  ؟ی منو محک زدی حاال بگو چه طورکل،یما
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 یوقت.  بار کوتاه آمدم سر شوق آمده بودنی اولی برادی دی منکهیاز ا. اعتاب آلود نگاهش کردم . دیخند

  : گفتیوبا لحن جد. رفت آرام گدینگاه عتاب آلودم را د

 که از مواجه شدن با حوادث واهمه ی هستی بگم تو دختردی و روشن به تو بدم باحی جواب صرهی بخوام اگه

 ، اما راه اونو بلد ی خواد شنا کنی دلت مای ی ترسی چون از شنا کردن م،ی زنی نمایتو دل به در . یدار

  . یستین

   :دمی نگاهش کردم و پرسی آشفتگبا

 قرار ؟ی زنی لفافه و رمز وراز حرف می همه تونی که ای بگی چی خوایم. ستمیصال متوجه منظور تون امن

   . کلی مای حرفت رو بزنحیشد رک وصر

  : بار با صراحت گفتنیچشمانش را تنگ کرد و ا.  کردی کرده بود و با دقت نگاهم مسکوت

 وجود ی احساس خاصچی هانی تو آرونی م کهی به خودت بقبوالنی خوای که تو با سماجت منهی امنظورم

  . شه ی شه کامال دستپاچه می با تو مواجه می که اون وقتینداره ، در حال

   : دمی وخشم پرسی تندبا

  ؟ی شناسی را درست نمانی که آری در حال،ی کنیر قضاوت م.نطی و ای دونی از کجا متو

  : را باال انداخت وگفتشی هاشانه

 اری مسائل بسنجوری بزرگ شده ام که ای شناسم،اما فراموش نکن در کشورینم که من اونو درست درسته

 دیشا.ستی ننطوری ارانی متوجه انها نشه ، اما در ای اصال کسدی که شایطور. افتنیساده وآسان اتفاق م

 کنه ی تالش میرانیا است که مرد جوان نی در ای جوان غربهی و یرانی پسر اهی ونی تفاوت منیبزرگتر

 داره ی پرده از راز درونش بر می به سادگی که جوان غربیدر حال.  نبرهی آن پیر به انقالب دروندخت

 زنه که در برخورد با تو ی صورتش داد می به چهره زده ، اما تمام اعضای تفاوتی در واقع ماسک بانیآر.

  . شهی میجانیدچار چه ه

  :فتم داشتم اضطرابم را بپوشانم، گی که سعی ولحنشخندی نبا

 ؟مثال به ی استفاده کنی اگهی تبحر خودت طور دنی از استیاما بهتر ن . ی هستی روانشناس ماهرخوبه،تو

 ی و خارجیرانی جوان اهی سهی به مقای تونیتو که خوب م . ی به برگشتن بکنی عمو رو راضیقیطر

   ؟ی تفاوت بکننهمهی متوجه ای تونی عمو رو نمای ،آیبپرداز

  

  : من صبورانه لبخند زد و گفتزیلبخند وکالم استهزا آم در مقابل کلیما
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.  وطنشی کردن پدر به سوی راهی بود برای من مقدمه ایماریدر واقع ب.  کار رو شروع کرده امنی امن

 خاطر نی کردم، به همی اونو احساس میی تنهاقای و من عمدی رسی و ذلشکسته به نظر منی غمگدایاو شد

  .رهیبگ آروم ی سفر کنه تا کمرانی وادارش کنم که به امی مستقری غی گرفتم از راهمیتصم

  :دمی پرسیبا نابور.  و توهم شده بودمجهیدچار سرگ.  نگاه کردمکلی به مارتی حبا

  درسته؟.ی زده بودیماری بلکه خودت را به ب،ی نبودماری بقتای حقپس

  : بسرعت مخالفت کرد و گفتکلیما

من از سالها .  نبودگهی پدر و مادرم از همدیی شدم به خاطر جداماریمن اگه ب. نه، قصدم تمازض نبودآه

 هاش بود ی و دلتنگیی تنهادنی اندوه پدر و دنیا.  حادثه آماده کرده بودمنی وقوع ای خودم را براشیپ

 دنی دارش باشم و دی معنیه تونستم شاهد در خود فرورفتنها و سکوتینم.  کشوندیماریکه منو به بستر ب

 آورده تا رانی کنه منو به ای مالیپدر خ.  به اون عالقه دارم از پا درآورددای حالت، منو که شدنی اپدر در

 از من به شتری که خودش بی نجات بده، در حالیماری از رنج بی کامال پر احساس و عاطفییدر فضا

  . رو به خاطر اون انجام دادمکار نیمن ا.  دارهازی نانشی خالصانه اطرافیمحبتها

 ی بزرگی در حق عمو چه فداکارکلی مادمیتاره فهم.  به چرخش افتاده بودکلی مای حرفهدنی از شنسرم

  .دیای وارد نی عمو را وادار به آمدن کرده بود که به غرور عمو لطمه ایقیاو به طر. کرده است

 داد یرت را م قدنی کند، به عمو ای ملی را تعطشی کار و زندگکلی که عمو دارد به خاطر مانی ااحساس

 نی نشده بود که ای راضکلی جبران کند و مای به پسرش تا حدوددنی همسرش را با مهر ورزیی وفایکه ب

  . بداردغی را از عمو درنیریلطف ش

 نبود،بلکه ی احساس خارجی پسر بکی گری دکلی حاال ما> کردریی تغکلی نسبت به مادمی دناگهان

   کیراندن  بود که با وجود از سر گذیپسرکمهربان

  . زالل چشمه ساران شمال داشتی آبهای به پاکی هنوز قلب،ی غربیزندگ

 خودم را نی و تحسشی بودم تا تمام ستایبه دنبال کالم.  شدزی نسبت به او لبری درونی از محبت و صفاقلبم

  : گفتملبخند زدم و. غرق سور شده بودمکلی همه محبت مانی بود که از ای در حالنی و ااورمیبر زبان ب

  . نشناختمنهای و من متاسفم که تو رو زودتر از ای داری تو قلب مهربونکلیما

  : آمدند،نگاه کرد و گفتی ممانی که به سوانی و بعد به پدر و آردی خندیاری با هوشکلیما

 ، پس ی نظر کندی من تجدی که در قضاوت خودت نسبت به مهربونی ناچار باشی روزدی عجله نکن، شاادیز

  .ر اون روز هم باشبه فک

   :دمیپرس.  بر گوشه لبانش بودعی وسیلبخند.  نگاهش کردمطنتی شبا

   از اون روز چه موقع است؟منظورت
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 دونمیم . ی مهم با من رودرو بشمی تصمهی ی برای که ناچار بشی وگفت ؟روزستی در چشمانم نگرجشورانه

  .ستی دور نادیکه اونروز ز

 کلی من ومای نان گرم را جلوانیآر.  هم به داخل آمدی سوز سردن،یش به داخل ماانی ورود پدر وآربا

 یبشدت احساس گرسنگ.  تشکر کرد،اما من گوشه ا از نان را جدا کردم و در دهان گذاشتم کلیما. گرفت 

  .  رنگ گرفتندشی لبخند زد وگونه هاانیآر.  کردم یم

 حس یبنوع.  در حرکات ونگاهش نهفته بودیتچه قدر.  زدی لبخندیالی خی افتاد که با بکلی به مانگاهم

انگار داشت با . ستی صورتش نگری و برافروختگانی به آرمیمستق.  به خود اعتماد دارددای کردم شدیم

  .  کندمیتسل را وادار به ی مرد جوان محجوب شرقنی کرد تا چه اندازه قادر است ایخود فکر م

 افکار قبل خود ادی باره به کی.  ومردانه اش نگاه کردم بای زمرخیبه ن.  کردی نگاه مرونی به بانیآر

 خونسرد به نگونهی چهره آرام و متفکر که انی ممکن است ایعنی. دی بر قلبم پنجه کشدیافتادم و شک و ترد

   کرده باشد؟ی مخفا قلب عاشق رکی شائبه ی از احساسات پاک و بی نگرد، در پشت کوهی مرونیب

 قدرت نی ماهر است؟ او اگری بازکی رفته که او ادتی«  به فغان برداشت وگفت ؟ در درونم سریی نداانگار

 است که خوب ی کاردانگریاو باز.  خود را پنهان کند و اجازه بروز به آنها ندهد یرا دارد که افکار درون

  » . ببردی پش به افکار درونی تواند احساسات خود را پنهان نگهدارد و نگذارد کسیم

 دای به من پی تعلق خاطرانی داشت و آرقتی موضوع حقنیاگر ا.  مرا به وحشت انداخت یرون دی ندانیا

 زود جواب پرسشم یلی خدمیشی اندی موضوع منی به اشی ماه پکی اگر دی شد؟شای چه مفمیکرده بود تکل

سعادت  ی زندگکرد ی بود که آرزو می هر دختری ال و خوب برادهی مرد اکی سمبل انیآر . افتمی یرا م

 توانستم ی نمتی صراحت و قاطعنی اشنا شده ام ،با اکلی که با ماطی شرانی در انکیاما ا. باشدزداشتهیآم

 و کلی به سود ماگری دیمی کرد ونی منی او را تحسی ومحسنات اخالقانی از وجودم آریمین . رمی بگمیتصم

 قلبم در آن قسمت که یفه ترازو کردم که کی داد و من با تعجب احساس می وجودش ندا سرمیجاذبه ها

 ی اخالقاتیخصوص.  بود ی جوان استثنائکی کلیما.  رودی منیی تر به پانی است سنگکلیمتعلق به ما

 شاد و با نشاطش انسان را سر هیروح.  شد که انسان به سرعت مجذوب او شودیمنحصر به فردش سبب م

 ینم.  شوم ی مدهی او کشی به سویبیش عج با کشلحظه که هر دمی دی مریو من با تح.  آوردیشوق م

 و من هر دی کشی خود میهرچه بود مرا با قدرت تمام مرا به سو. ردی گی کشش از کجا نشات منیدانستم ا

  . شدمی محو کماالت او مشتیلحظه ب

 دلخواهش را ی بچه کوچک که قرار است اسباب بازکی مثل یزمان.  سراپا اعجاب و تحول بودلیماک

 ی و شکوه مییبای آرام سراپا زی برکه کی بعد مثل یقی داشت و دقای خروشان وغران سر بر م ،رندیبگ

  . شد
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 متنوع نی همدی داد اشنا شده بودم و شای می که هر دم در او رویبی چند روزه با تحوالت غرنی در امن

و بودن در دلم زنده  به با الی خسته نشوم ومشی شد که هرگز از کارهای بود که سبب مکلیبودن رفتار ما

  . شود

.  مرا به خود آوردلی زدم که توقف آرام اتوموبی و افکار مغشوش خود دست و پا می غرقاب سرگرداندر

 فرود آورد ی هم سرکلی مای گذرا به من انداخت و برای از پدر تشکر کرد و نگاهگری بار دکی انیار

  .  شدادهیوپ

 هنوز به داخل انی که اردمی دی شدم،با شگفتادهی و پستادیباز ا خانه از حرکت ی ما جلولی که اتومبیزمان

 در ی که ما به سونی رفت، اما همی باز کردن در خانه کلنجار می برادشیظاهرا با کل. خانه نرفته است

  .  او هم در را باز کرد وداخل خانه شان شدم،ی در خانه رفتی که ما به سونی رفت ، اما همیخانه کلنجار م

بسرعت وارد خانه شدم .  بر هم فشرد دهی دی شده بود، با ناراحتانی آریکه کامال متوجه توقف عمد کلیما

به عمو ومادربزرگ سالم کردم و به بهانه عوض کردن .  نداشتم ستادنی نگرانش تاب ادگانیدر مقابل د. 

، کنج خلوت اتاقم را به  کرددا صرف صبحانه صی بعد که مادر مرا برایقیلباس به طبقه باال رفتم و تا دقا

   دادمحی ترجییهر جا

  

   پنجمفصل

  

 دای شدن هوا ، رفته رفته کاهش پکی با تاردی رسی به گوش منیی طبقه پاشی پی که تا ساعتیی وصداسر

  . کرد

 با انها به خانه ما امدند و من در داری دی باخبر شده بودند براکلی که از آمدن عمو ومالی از فامیگروه

  .  پراخته بودم ییرایعد از ظهر به کار پذتمام آن ب

 که تعداد مهمان ها کمتر شد ، از مادر اجازه گرفتم وبه اتاقم رفتم تا نقشم را از حفظ کنم و حاال یوقت

 ، خودم را در حصار میاز صبح که به خانه برگشته بود.  کار را انجام بدهم نی توانم ایخوشحال بودم که م

 دمی ترسیم.  به اتاقم برومدمی ترسیم.  آنها مشغول کار شده بودمیده،و پا به پامادر ومادربزرگ قرار دا

.  شودی بود و فقط در لفافه ادا کرده بود، بالخره بر زبانش جاراوردهی به زبان نحای صرکلی که مایحرف

 او ی من برادیشا.  نداشتم کلی مااتی از خلق وروحی شناختنیمن کوچکتر.  شدی من چه مفیآن وقت تکل

 چند روزه بود که تازه او را شناخته بودم و ی پسر عموکی فقط ن می سه ساله بودم،اما او برای اشناکی

  .  کردی مشکل ممی گرفتن در مورد او را برامین،تصمیهم
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 افتاد او بسرعت نگاهش یهربار که نگاهمان به هم م . کنمی کرد که دارم از او فرار می احساس مکلیما

 شستن ظرفها ی ظهر که برایحت.  که او چقدر مالحظه کار استدمی دی می من با آسودگ گرفت ویرابرم

 یشتری زمان بواست خیدلم م.  کردمی بابت احساس خوشحالنی نکرد ومن از امیبه اشپزخانه رفتم،همراه

انروز به من  در تمام کلی ببرم و مای او پریی متغشهی همی ما بگذرد تا من بهتر بتوانم به خلق وخوییاز اشنا

  .  او را محک بزنمیفرصت داد تا به دور از هر تنش

 و ردی در زمان خشم نتواند به او سخت بگی شد که انسان حتی بر چهره داشت باعث مشهی که همیلبخند

  . به او تبسم کندشی باشد در مقابل لبخند هازیناگر

 به سرعت نگاهم را از چشمان مشتاق و  اتفاق رخ داده و مننی بار که نگاهمان به هم افتاده بود ، اهر

 ی به اتاقم پناه ببرم، نفس آسوده انیی طبقه پایاهوی که توانستم به دور از هیزمان.  بودم دهی دزدشیایگو

  . دمیکش

 آمد قلبم را به ی که از پله ها باال میی شتابان قدمهای را گرفت،صدای آن همه شلوغی که سکوت جایوقت

. دیای به اتاقم نکلی طور که نوشته ها رو در دستم داشتم در دل دعا کردم که ماهمان. . لرزه در اورد

 دراتاق ی از ان صداپسو . دی اتاقم مکث کرد و بعد باز به گوشم رسی جلوی لحظاتی قدمها برایصدا

  .  که بسته شددمی را شنکلیما

 لطف و نی از ادی بادمی دی م دفعه بعد که او رادیبا. حبس کرده بودم،آزاد کردمنهی را که در سینفس

  .  کردمی او تشکر میبزرگوار

تازه .  ان بلند نکردمی که توانستم همه آنها را حفظ کنم ، سر از روی ها رو در دست گرفتم وتا زماننوشته

  : دی به در اتاقم نواخت و پرسیاز خواندن فارغ شده بودم که مادر ضربه ا

   ؟ییای ی تو هم مم،ی ری مهیز تعدنی به دمی ساعت هشت شده، دارمژگان

   ساعت هشت شده بود؟ی زودنیبه ا.  تعجب به ساعت نگاه کردمبا

  :گفتم

  .  شمی آماده مالن

با تعجب به .  بودندستادهیمادر ومادر بزرگ در کنار در به انتظارم ا.  رفتم نیی و پادمی سرعت لباس پوشبه

  ن؟یای ی تماشا نمی شما برادمیرسمردها که خونسرد نشسته بودند نگاه کردم و از پدر پ

  .  بهترهینطوری امی کنی به عمو نگاه کرد و گفت از بالکن نگاه می چشمری زپدر

 ساکت در کنار پدر وعمو نشسته بود و کلیما.  بودشی به عمو افتاد که چشمانش متوجه انگشتان پانگاهم

  :دمی پرساطی و با احتدیبا ترد. خودش را مشغول حل جدول کرده بود

  . تو جالب باشهی تونه برای داره و می تو تازگی مراسم مسلما برانیکل؟ای مایای بیی خوای هم نمتو
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  :  باال انداخت وگفت شانه

  .  دم در کنار پدر و عمو جان باشمی محی بعدا اومدم،اما د حال حاضرترجدیشا

.  نوشت جوابم را دادی میزی که چی سرش را بلند نکرده بود و در حالیحت.  برگرداندم ی روی دلخوربا

  . می رفترونیبه همراه مادر ومادربزرگ از خانه ب

 فرود می سر تسلی به نوعزی آسمان نییگو.  نداشتدنی بارالیصاف بود و انگار خ.  آسمان نگاه کردم به

  .دیای به وجود نی خللزی مراسم عزنیتا در انجام ا. آورده بود

 هی تعزئنی دیمردم برا.  بودگری دی ازوقتهاشتری خورد، بیبه چشم م شاکر ی که در خانه آقایتی جمعانبوه

 در دی بازی که خودم نکردمی به دو روز بعد فکر مجانیمن با ه. به آن خانه هجوم آورده بودند» حر«

 ی متوجه دشوارشتری ،بمی شدی مکتری کردم و حاال هرچه به لحظه موعود نزدی شرکت مهی تعزشینما

  .  شدم یان گرفته بودم م که آنقدر آسیکار

من .  از اشعار را چگونه بخوانم ی بعضشتری بی گذارری تاثی دانستم برای نقشم را از حفظ بودم، اما نمهمه

 ونی فغان و شی اش ، صداندهی گوی و بم ارتعاش صداری بودم که همراه با زدهی را شنیسالها اشعار

 ظاهر شوم که حداقل ی همه سال انتظار طورنیز ا خواست پس ایدلم م. دی رسیشنوندگان هم به گوش م

 در کنج دلم شهی که همیی ام و آرزوافتهی و چند ساله ام دست نهیریبه خودم ثابت کنم که به خواهش د

  .  است افتهیپرورش داده بودم،تحقق 

  

ود  خواسته اش رنگ تحقق به خنی بار هم که شده اکی ی برای را داشتم که ارزو داشت حتی کساحساس

 ، سالها انتظار ی به دست اوردن نقشی را دوست داشتم و برایگریمن باز. و هوس دلش فروکش کند ردیبگ

 دهم که دانی مالیخ نی وسواس گونه به ای کرد که به شکلی انتظار چند ساله وادارم منی بودم و ادهیکش

  .  باشمنی بهتردیبا

 تماشا آمده اند ی برایشتری بتی امسال جمعدی رسیمبه نظر .می کرددای پستادنی ای برایی جاانی منی ادر

  .  از شب ادامه داشته باشدی تا پاسی انجام شود و سپس عزادارهیقرار بود ابتدا مراسم تعز. 

 که در لباس مخصوصش نمی را ببانی توانستم آری بودم مستادهی که اییاز جا.  خانه غرق در نور بوداطیح

 مهیخ.  جنگ دراورده بودنددانی بزرگ خانه را به صورت ماطیح.ت بود افراد گروه در حال صحبگریبا د

 سبز به کمر ی با شالودند، بدهی و بلند پوشدی سفی که لباس های برپا شده بودند و عده کمیها در گوشه ا

  .  خوردندیدر کنار چادر ها به چشم م

 یبه دور کمر بسته بودند، با دستار زرد که ی سرباز با لباس قرمز و شالهایادی ، تعداد زاطی حی آنسودر

 ی سر دسته است ،کالهخوددی رسی از آنها که به نظ ر میکی. شدند ی مدهی به دست دیزرد بر سر و سپر
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 ی هنوز اغاز نشده بود، اما با نخوت و غرور به اطاف مشی بلند بر تن داشت و اگرچه نماییبر سر وردا

  .  زدی شاهانه قدم می و با فخرستینگر

 و انی که آری وتالشی آن همه دلواپسی دلم برایقی دقایبرا.  بودنددهی را چادر کشاطیتا سر ح سر

  .  به خرج داده بودند، سوختیگروهش از باران احتمال

 دیچی که در بلندگو پلنی بلند آری خورد، با صدای مردم خصوصا بچه ها به چشم مانی که در میجانیه

  .  دوختندشی چشم به نماجماعت در سکوت.  فرو نشستکبارهی،

 رفت ی مشی پشیهرچه نما.  کردهی کالم شروع به گرنی شروع شد و مادر بزرگ از همان اولشینما

 شکستند و ارتعاش شانه ها ، همه از ی که در گلو می خفه ای نشست و بغض ای به اشک میشتری بیچشمها

 بود، اما ه اگر چه قرنها تکرار شدیخی و تاری مذهبتیحکا.  کردند ی متی سخت و جانفرسا حکایاندوه

  .  اول ،دردناک وتکان دهنده بودی خود را از دست نداده و به شدت همان روزهایباز تازگ

 آنچنان پر صالبت و دلسوخته بود که شی کرد و صدای نقش میفایآنچنان ماهرانه ا»حر« در نقش انیآر

 چی ، همی که در مدرسه انجام داده بودییشهایما ، جز نیگریمن ناگهان با وحشت متوجه شدم که از فن باز

  .  دانمینم

 نه از سر تفنن،بلکه به خاطر اموزش شی بار به نمانی داشتم ،ای اندکی ، آموخته هاینی که از نقش آفرمن

 کارم ی راه به دشواری ابتدانیدر هم. کردمی نگاه مگرانی و دانی آریعی حرکات خاص و طبیریادگیو 

 گفت،همراه یسخن م» حر« که از زبان انی ارنی غمگی با صداتی جمعی ناله هایصداحاال . آگاه شدم

  .شده بود

 به کی خودم را نزدگرانی و دانی خوب آری بازری بودند و تحت تاثی درشت اشک از چشمانم جارقطرات

اد که ، نگاهم به مادر و مادربزگ افت.دی رسانی به پاشی که نمایزمان.  کردمیحماسه کربال احساس م

 خود ی پای رویار مادربزرگ با دشوهی تعزافتنی انیبا پا.  کردندیصورت اشک آلود خود را ارام پاک م

  : آرام گفت.  زدی و درد در نگاهش موج میخستگ. و به مادرم نگاه کرد. جابهجا شد

  . مین مراسم رو با مردها نگاه کهی به خونه و بقمیبهتره بر . ستمی پاهام وای تونم روی نمگهید

  ؟یای ی سرش را تکان داد و به من نگاه کرد و گفت تو هم ممادر

  : کردم گفتم ی نمی خستگاحساس

  .  خونهامی مراسم تموم شد منکهیمنم بعد از ا. نی ، شما برستمی خسته ننه

  : را به دستم داد و گفتدی کلمادردسته

  . ذارمی ذو برات روشن ماطیچراغ ح . می بمونداری تا آخر مراسم بمی ما نتوندیشا.  باشه شتی پدی کلپس
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به هر سو که . کردند نگاه کردم ی باز می خود راهی براتی جمعلی سانی را گرفتم، و به ان دو که از مدیکل

  . بر آنها گذاشته بودهی بود که تعزیری از تاثی حاکنی نشسته بود و ادگانهشانی اشک در دی کردینگاه م

 ی هنگام حس منیدر ا.  کردندی شروع به نوحه خوانشی نماانی با پای زننهی عزاداران و گروه ساتیه

 که ییآنها.  بود دهیشب به درازا کش.  فاجعه را با تمام تار وپودم حس کنم نی توانم عظمت ایکردم که م

 ی زدند و اشک می منهی به سر و سیاری با هوشنکی ساعت در خواب غوطه ور بودند ،انی شبها در اگرید

 دیچی پی که در هوا میخسته و خواب آلود بودم و سوز سرد.  سوختندی چشماهم از شدت اشک م.ختندیر

در .  کنمدای رفتن پرونی بی برای راهتی چمعی کردم از الب الیسع.  کردی مشتری را بمیسوزش چشمها

 دنبال  بهییگو.  گرداندی مردم چشم مانی افتاد که لباس عوض کرده و در مانی لحظه نگاهم به ارنیا

  .  گشتی میکس

 کلیما.به پشت نگاه کردم .  مرا صدا زدی دور نشده بودم که کسیاما هنوز چند قدم.  آمدمرونی خانه باز

  :دی پرسجانی شد و با هکیلبخن زنان نزد

  .  نکردمداتی دنبالت گشتم،اما پیلی ؟ خی بودکجا

  : که از حضور او متعجب شده بودم،گفتمیدر حال.  من همقدم شدبا

  .  که چقدر امشب شلوغ بودیدی ، خودت دی کردی مدای هم پدینبا

 و اخم آلود ستی نگرانمی به چشمان سرخ و گری را تکان داد و نگاهم کرد،اما ناگهان با دلواپسسرش

  : دیپرس

   مزاحمت شده بود؟ی کس؟ی کردهی گری چی شده؟ برایچ

  

  :.. گفتم یبتند

  

   . ..می نداری مزاحمچی محل هنی ا فکرها نکن ما درنی ، از اکلی ماآهنه

  

  :..دیپرسی نگاهم کرد و با موشکافدی با تردنباریا

  

  ..ه؟ی چپسموضوع

  

.  کرده ام هینگری امام حسادی نوحه و دنی دانستم چگونه به او بگوبم که از شنی را باال انداختم نمشانهام

  :..مروان و قانع کننده باشد ، گفتم کردم کالمی که تالش می توانست درک کند؟در حالی را منی او اایآ
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حاال من  . ی خواندی شده را در کتابارانشی که به امام و رای که واقعه عاشورا و ظلمی گفتکباری تو کلیما

  .. خوامبگم؟ی می چی شیمتوجه م.  کردم هی و گرختمی بود که اشک ربتهایهم به خاطر شرح اونمص

  

آرام در کنارم قدم .  گرفتی رنگ باور به خود مشکمکمیورنابا. و نگاهم کردستادی کوتاه ایلحظات

  : ..برداشت و گفت

  

 با تماموجود دمی شنی نوحه خوان را میی سراهی مرثی صدای چون خود من هم وقتی گی می چفهممیم

 دارم با زمان و ی را نگاه کردم ،احساس کردم بهنوعهی تعزشی بالکن نمای از باالی وقتیحت.دگرگون شدم

 نتونم درست برات شرح کنمف دیشا. گم ی می چی شی دونم تو متوجه مینم . خورمی موندیگذشته پ خیتار

 کرده ریی نسبت به مسلمان بودنم تغدگاهمی ام درانبودهی رو که در ای چند روزنیاما مژگان صادقانه بگم ا

 خواد همون طور که نام یدلم م.  دونم ی نمیزی چنمی مظاهر و اداب دباازیمن به ظاهر مسلمونم،اما تقر. 

 نجای که من دارم بهانهی اقتشیحق.  کنم دای کامل پییمسلمون رو بهدنبال دارم حداقل بتونم با اسالم اشنا

 از رمز و راز پنهون ی درهاله ازیانگار که همه چ. متفاوت با زادگاه منهنجای در ازیهمه چ.  شمیوابسته م

 هست که برام معما گونه و سوال زهای چیلیمژگانخ. و آشکاره روشنزی که در فرانسه همه چیشده ،در حال

  .. ؟ی منو برطرف کنی ذهنابهاماتی تو حاضرای بدونم آوام خیم . زهیبرانگ

  

  :.. خاطر لبخند زدم وگفتمبی و با طمانهیصم

  

 من  .ی شی که چقدر دلبسته مذهبتمینی بی برات روشن کنم،اونوقت منمونوی دقی از حقای گوشه ااگهبتونم

  . ..مطمئن باش. دم ی مادی رو که بدونم به تو یهر چ

  

 روشن اطیچراغ ح.  را بهاو دادم و به دنبالش پا به خانه گذاشتمدیکل. نشست کلی بر لبان مانیری شلبخند

 بسته شدن در یبا صدا.  زدی چرت منهی به مادر افتاد که کنار شومم،نگاهمی وارد ساختمان شدیوقت.بود

  :..دی را گشود و خواب آلود و دلواپسپرسساختمانچشمانش

  

  ... وقته دنبالتاومدهیلی خکلی دخترم مایاومد
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  :.. که پشت سرم وارد سالن شد ،نگاه کردموگفتمکلیبهما

  

  ..ن؟ینبخوابی به اتاقتون چرا نرفتنیحاال بر. به خونه برگشتم مادربااون

  

  :.. زد وگفتی لبخندی مهربانمادربا

  

  ...کلی ماری دخترم،شب بخریشب بخ. راحتشدالمی خی که اومدحاال.  تو بودممنتظر

  

  ... زنعموریشب بخ: جواب دادمتی با مالکلیما

  :..گفتم.کردمی که خسته و خواب آلود بود تا اتقش همراهمادررا

  . .. نقشم کار کنمی روشتری بی خوام کمیم .نی کنداری باشه فردا صبح منو زودتر بادتونیمادر

  :.. و گفتدی کشیاه کوتازهیمادرخم

   . ..ی بشضی ترسم مری مفی خوابی کم میلی خنشبهایا. ی زودتر بخوابی هم بهتره برباشه،تو

 کنار پله ها کلکهیبه ما. زد و در اتاقش را بست ینیریلبخند ش . دمی مادر را بوسی جواب،گونه هایبهجا

آرام و مطمئن . دمی را پشت سرم شنشیدمها ارامقیصدا.  بود نگاه کردم و بعد از پله ها باال رفتم ستادهیا

  : ..آهسته گفتم .  داشتیقدم بر م

  ... نکنداری ،لطفا منو بی خردنون بری با پدر برای اگر فردا صبح خواستکلیما

  :.. و گفتدی خندطنتیباش

   . ..نهی بدم که تو رو ببانی روبه ارازی امتنی خوام هرصبح اینم.  کنم ی نمنکاروی باش که امطمئن

  :.. و گفتمدمی لبم را گزخشمآلود

  .. ؟کلیما

  : .. را باال برد ومعصومانه گفتشی دستهایبالودگ

  . ..رمی گیحرفم رو پس م.  نشویباشهباشه،عصبان

  :  و گفتدی خاص خندی آورد و با لطفکی سرش را نزددی لبخندم رادیوقت.  کردم خنده ام گرفت نگاهش

  .. ؟ی ادهی و بهار را همراه هم دتوزمستان

  :.. پرسش اوگفتمنی از اریمتح

  ..؟یدی تو ددم،مگهی که ندهیعیطب
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رازآلود .دمی دی درخشش نگاهش را به وضوح منیی اندک چراغ پاییدر روشنا. اتاقم توقف کرددریجلو

  :..گفت

 ینبارانینگاهت در ع.  تو مشاهده کردمدگانی االن وقوع زمستان و بهار رو همزمان در دنیمنهم

 ی دارن،ولیی جادونگاهیرانی بار گفته بودم زنان اکی. رو به خودش گرفتی رنگ وروح زندگهکباریبودن،

   . ..ی باور من صحهگذاشتنیخودشون از اون خبر ندارن و تو امشب دوباره به ا

  

 بروم فاما رونیکلبی نگاه مارسی از تدی گفت بای به من مییروین.  در اتاق فشار دادم رهی دستگی رودستمرا

 شدن در من سر شی به ستالیم. او گوشکنمزی شور انگی داشت تا به گفته های منو وامی به من درونیلیم

  :..نوازشگرانه نگاهش کردم وگفتم . برداشته بود

 . ی شدتکتی چه طور آرشهی روحنی کنم تو با ای تعجب مومنی هستی عاطفی مرد شرقهی از شتری تو بکلیما

  .. ؟ی گرفتی به کار ماتیهمه شور رو در راه ادب نی وای خوندی ماتیبهتر بود ادب

  :..ختهگفتی فرهی زد و با لحتی اغوا کننده البخند

 دونم که چراحرف رو به یم.می خودمون جدا بشی از خلق وخومی تونی نممی که باشی هر شغل و منصبمادر

 ینی خوب ببیخوابها. گم یرمی به تو شب بخنجایمنم در ا.  ،باشهی راحت ترنطوریاه تو ا . یدی کشراههیب

  ...نیافسونگر پاک مشرقزم

او .  شناسم یشهمی از همشتری نگاه کردم کگه آرام به اتاقش رفت،ناگهان احساس کردم او را بکلی مابهیوقت

  . .. که در آنگرفتار شده بودم نجات دادی برده بود و چه آسان مرا از مخمصه ایچه خوب به فرار من پ

به اتاق رفتم و تاساعتها بعد ،همه .  مانند او خوددار باشم دی به من فهماند که با شدن در اتاقبستهیصدا

 ی مری خودم تفسیواژگانش را به شکلدلخواه برا.  و نگاهش چرخ زدشی و حرفهاکلی مارامونیافکارم پ

  ...  گذاشتی را مدنیکوب ی بنانهی در سیقراری که قلبم با بدمی رسی می به نقطه اانیکردم و در پا

 بودم وحال خود دهی شنگرانی که تا کنون آن را از زبان دیاحساس. شدی مداری و بدی جوشی من مدریزیچ

 و به کلیتمامشب را به ما.ردی گی خود مطهی که با تمام شکوهش دارد مرا در حدمی دی میبا سرگردان

 ی کوچه هارن د سحر خوایخروسهای که صدایزمان. گرفت،فکر کردمی که در من کم کم شکل میاحساس

 یبا تنبل. آرام در اتاق چشم گشودمیصبح با صدا. خواب آشناشدندینی من با سنگی چشمهاد،تازهیچیشهر پ

   :..دمیو خواب آلود پرس

  

  ..ه؟یک
  
  :.. جوابدادکلیما
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   . ..منممژگان

  
  :..گفتم.  را از کنار تخت برداشتم و سر کردم یروسر

  
  . ..کلی مااتویب

  

 پتو را ی من که هنوز با کاهلدنیبا د. پرنشاط بر لبش بود، به داخل اتاق آمدیلبخند که ی در حالکلیما

  :..دی وپرسدی خنددم،ی کشی خود میرو

  .. تنبل خانم؟ی بلند شی خوایمگهنم

 را باز می پلکهای شد که نتوانم حتی شبانه باعش میداریب.  آمدی خوابم مدایشد.  را برهم گذاشتمچشمانم

  :..گفتم لبریز.نگه دارم

  .ادی ی خسته ام و خوابم میحساب.  بذار بخوابم کلی خدا ماتورو

  : و گفت دی خندزمی لحن التماس اماز

 ،فقط اومدم ارمی برونتی تونم به زور از رختخوابت بی دونم که نمیم.  که مخل خواب تو بشم ومدمی نمن

  .به کتاب خونه ات ناخنک بزنم و چند تا کتاب بردارم

  :  و با همان چشمان بسته گفتمدمیچی در پتو پشتری را ب مسرت خودمبا

  .  برداری خوای که می کتابهر

 پر ی با صدایپس از لحظات . دمی رفت شنی میواری کتابخانه دی را که به سوکلی آرام مای قدمهایصدا

  :از خواهش گفت 

  . گردم ی کتاب خاص مهی ؟من دنبال ی و کمکم کنی شه فقط چند لحظه چشماتو باز کنیم

   : دمی پرسیاری را باز کردم و با هوشچشمانم

   ؟ ی گردی می دنبال چقایدق

  :  کرد مشتاقانه گفت ی کتابها نگاه مفی همان طور که به ردکلیما

  .  خوندن قرآن دچار مشکل شدم ی براشبیمن باز د.  منو برطرف کنه ی که بتونه اشکاالت قرانی کتابهی

آن قدر به وجد آمدم .  قرآن ،نگاهش کردم یری به فراگکلی همه عالقه مانی باز و متعجب از ای دهانبا

  .  آمدم رونی پتو بریکه به سرعت از ز

  : و طنز گفتی به شوخدی حالت را در من دنی که اکلیما

  .یایباالخره دلت اومد از تخت برون ب! عجب چه

  : نگاه کردم و گفتمکلیاق ما کنم به چشمان مشتی توانستم آن را مخفی که نمی ای و شادجانی هبا
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 مطمئنم که با ی که تو داریبا پشتکار و عالقه ا.  تونه به تو کمک کنه ی میلی دارم که خی من کتابکلیما

 تونم برات ی منم می هم داشتیاگه اشکال . ی راحت قرآن رو بخونیلی خی تونی کتاب منیاستفاده از ا

  .برطرفش کنم

  :دی کتابها چشم دوخت و پرسفی به ردی زد و با کنجکاولبخند

   اون کتاب کجاست ؟حاال

  : و گفتمدمی کشرونی قفسه کتابها ،کتاب خود آموز قران را بانی ماز

 خواندن قران را ی استادچی بدون هی تونی ساده قران را اموزش داده که تو میلی کتاب به زبان خنی ادر

 ادی استاد مجرب اونو هی نظر ری زدی حتما بایبش کامال با خوندن قران مسلط ییالبته اگه بخوا .یاموزیب

  . کنهی کتاب کمکت منی با قرانه ایی اگه هدفت فقط آشنا،امایریبگ

با . وجود داشتیدر چشمانش برق مخصوص. دی کتاب را گرفت و نوازش گونه به آن دست کشکلیما

  : لبخند زد و گفتتیرضا

  . ها وقت دارم که به اون کامال مسلط بشم بعد . هی که با قران آشنا بشم برام کافنی همفعال

 از هر خواب ی به چشمانم که حاال عارکلیما. کردمقی را تصدشی سرم را تکان دادم و گفته های خوشحالبا

  :  و با خنده گفت ستی بود نگریالودگ

   ؟ی بخوابیی خوای نمگهید

  : زدم و شانه ام را بال انداختم وگفتم لبخند

  . رهی اگه به رختخوابم برم خوابم بگی کنم حتی فکر نمده،ی پرخوابم

  :  را تکان داد و گفتسرش

   . ی به چند تا سوال من جواب بدی تونی پس مخوبه

 دنی پرسیانگار برا.  انداخته بود ریمتفکرانه سرش را ز.  نگاهش کردم ی را مرتب کردم و با کنجکاوتختم

  : شتافتم و گفتم شیاریبه . طرح کند  دانست چگونه پرسش خود را میدچار شک شده بود و نم

   همه مشغول کرده؟نی فکرت رو ایزی چه چکلیما

 از هم گشوده شدند و باز برهم ی لحظه ایلبانش برا. ستی را نگرمی سر تا پااطی را بلند کرد و با احتسرش

 ،حاال چرا دی پرسی را با صراحت مزی همه چشهیاو که هم. داشتندی تازگمی براکلی حاالت مانیا. افتادند

 ان خود را در دنی پرسیرا افکار او را مغشوش کرده بود که بیزی شده بود؟ چه چدیدچار شک و ترد

  :  تخت اشاره کردم و گفتم یمنگنه گذاشته بود؟ به سو

 ایب .یی از مجهوالت روبه روییای رسه که با دنی گذره ؟ به نظر می تو کله ات می و برام بگو چنی بشایب

  . ذهن تو رو حل کنمی از معماهایتونم گوشه ا من بدیشا
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 سرکش از یچند تارمو.  را مرتب کردم می رفتم و روسرنهیبه طرف ا. تخت نشستی لبخند زد و روکلیما

 کردم او ی بود ، اما احساس مکلیپشتم به ما.  جا دادم یآنها را در روسر. دندی کشی سرک میروسر

 اعجاب و سوال ز به پشت نگاه کردم ،چشمانش پر انهی در آیوقت.  کندی و کنجکاو از پشت نگاهم مقیدق

  . بود

   :دمی بود ،نگاه کردم و پرسیرگی برگشتم و در چشمانش که صاف و شفاف و بدون تشی سوبه

   ؟ی حرف بزنیی خوای نمکلی ماهیچ

  : بورش فرو برد و گفتی موهاانیانگشتان بلندش را در م.  نگاهم کرد ی سردرگمبا

 رو یادی زبی بودم با عجانجای که ای مدتنیمن ا!  مژگان ی دونی بپرسم؟مدی بای دونم چطوری نمراستش

 ییزهایمن چ.ادی ی هم به شمار منی تحسی نوعست،بلکهی منظورم انتقاد نبی گم عجای منکهیا. به رو شدم

  . نه کی مدون منو سر درگم و سرگرنی تناقض دارن و همی سابق من کلی هادهی ام که با ددهید

  :دمی تخت نشستم و دوستانه پرسیرو

   بوده؟بی همه برات عجنی که ایدی دی توچمگه

  : استفهام نگاهم کرد و گفتبا

طرز . کنم ی نمدای پی نقطه اشتراکچی و فرانسه هرانی انیدر واقع ب.  دارهی برام تازگنجهی ازی چهمه

در ...  ساختمانها ،ویو عواطف ،فرهنگها،نما احساسات انی بقهی غذاها تنوع رنگهاریالطردنها،نوعیلباس پوش

 تضاد دچار نی من از ایگاهمژگان . که من در اون رشدکردم تفاوت داره ی با کشورنجای ازیکل همه چ

 رو در ینی باشه که حس بدبی ترسم رفتار و حرکاتم طوری کنم و میدست و پامو گم م.  شمیوحشت م

 ی در موردم بد قضاوت کنن و منو مردنکهیاز ا.  ترسم ی احساس منیمن از ا. کنه جادیطرف مقابل ا

مثل اونا فکر کنم ،لباس . کنمی مردم احساس راحتنی اونی خواد میمژگان دلم م.سبکسر بدونن

 تونم بگم که خوشبختم ی دونم و می میرانی اهیاون وقته که خودمو .بپوشم،غذا بخورم و ابراز عاطفه کنم

 دونم یم. کنم دی خواد کورکورانه تقلیدلم نم. همه تناقض ندارم نیاز ا ی،اما متاسفانه من درک درست

 درسته ،اما من اگه بخوام مثل نکاری انی دونی و منیدار باورش نکهی به خاطر ادی کنی میشما هر کار

من .  کنم ی خودم احاس حماقت می کنم توی ها رو منکاری ای چیشماها رفتار کنم و اونوقت ندونم برا

متوجه . .  قبول اون رفتار وادار کنمی اون طور رفتار کنم و اون وقت خودمو برادی بدونم چرا با خوامیم

  گان؟ گم مژی می چی شیم

 خواست از پوسته سابق یاو م.  گشتی مدی جدیتی به دنبال هوکلیما. سرم را تکان دادمدی نشانه تائبه

.  او را به وحشت انداخته بودنکاریا. استلیص ایرانی اکی ستهیخود خارج شود و آنگونه رفتار کند که شا

 یاو م.  آوردی دست مه را بیزی شود و چه چی می وارد چه ورطه اریی تغنی دانست در قبال ایچون نم



  دختر آفتاب   

 

 

71

 عدم نی باشد نه کورکورانه و مقلدانه و همرای پذعیشناخت وس.  را با ادراک یرانیخواست فرهنگ ا

  . دشناخت و درک او را دچار هراس کرده بو

  : و نگرانش نگاه کردم و دوستانه گفتمدهی چشمان رمبه

 یدار . ی که سردرگم و وحشت زده باشهیعی طنی و ای رسی می و خود شناسی به خودسازی تو دارکلیما

 تونم ی دونم تا چه حد میمن نم . ی نداشتی و شناختی آگاههچی که تا امروز از اون هیذاری پا مییایبه دن

 اولت رو درست و به جا یها و قدمی رو بهت بدم که راه رو درست اومددی امنی تونم ایمکمکت کنم ، اما ن

 همه تناقض که تو روهم سردرگم کرده برات حرف بزنم و تو نی در مورد ای بتونم تا حدوددیشا . یبرداشت

 ی براییها به دنبال جوابدی که بایی تونیا.  تحول به عهده خودته نی سهم انیشتریرو آگاه کنم،اما ب

   . ی باشتی ذهنیپرسشها

 ی که بر اتاقم مدیچهره اش حاال در پرتو نورخورش.نم اشک در چشمانش بود.  نگاه کرد رونی به بکلیما

 با فرهنگ خودش، بی ،اما غریرانی مرد جوان انی در مغز اایخدا.  نمودی مزی راز گونه و اعجاب انگدیتاب

 از ابهام نگاهم کرد و ر پیبا نگاه.  گذراند ی را از سر می لحظات سخت و دشوارکلی گذشت؟مایچه م

  :دیپرس

 شن؟چرا ی مدهی چادر دای ی با روسرشهی هممینی بی از خانه مرونی که مادر بی زنانگری دایچرا تو ! مژگان

 ی برایدگی همه پوشنی در امان بدارن؟اگرونی کنن خودشون رو از نگاه دی میلباسهاشون بلنده و سع

  ه؟یچ

 امد و مرا با یهر بار که به اتاقم م. بودمکلی پرسش از طرف مانی منتظ طرح اشهیمن هم. زدمندلبخ

  :گفتم. خواندمی سوال را درنگاهش منی ،برق ادی دی میروسر

 زنها کلی مای دونیکل؟می مای دونیم.  دنی متی اهمیلی به مساله حجاب خیرانی مسلمان ازنان

 هرزه ولگردان ،از یازنگاها. دارنی مصون نگه مزهای چیلی حجاب از خنیخودشون رو در قالب ا

 که ی از مشکالتیلی زنان کرد،از خدشه دار شدن عزت نفسشون،و خییبای از زشهی که مییسوءاستفاده ها

 زن مسلمان جزو واجباته و ما یداشتن پوشش و حجاب برا. کنهی مدی در همه جامعه ها زنان رو تهدشهیهم

  . می کنی حفظ مبهای خودمون رو هم از آسم،بلکهی کنی عمل منمونینه تنها به دستور د

 زنان در مقابل حوادث ناهنجار تیآنجا که حرف از معصون.  دادی با دقت و تامل به سخنانم گوش مکلیما

 توانستم احساس کنم دارد به چه یم.  تکان خوردکلی متوجه شدم که مای آمد،به روشنانیجامعه به م

 کی. بدهدست جامعه غرب سبب شده بود که او مادرش را از دی های ناهنجارنیهم.شدی اندی میزیچ

 بودند و آندو را به ورطه رامونشانی شده بود که پی او عمو از همه زنانیعشق ممنوع سبب سرخوردگ

  . سوق داده بودینابود
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 یار اجازه داد که اشک از چشمانش جیی پرواچی هی و او بدی درخشی مکلی در چشمان مااشک

 ارام کردنش گذاشتم تا در یبرا. را بسته بودشیبغض راه گلو. سرش را در دست گرفت و سکوت کرد.شود

 اشک طرهمن در هر ق.  به زمان داشتازی بود ندهی و شندهی درک آنچه دی براکلیما.خود به تعمق بپردازد

 نابسامان پدرش که ی زندگدتنگ.  دلتنگ بودکلیما.  را مشاهده کنماسی از حرمان و ی توانستم نشانیم

 ی او و عمو را رها کرده بود و به دنبال زندگیدلتنگ جور مادرش که با هوسباز. بوددهی کشیرانیبه و

 ی که نمدی دیو حاال م.  کرده بوددای پمانی که با آنها رشد و به آنها اییدلتنگ باورها. خود رفته بود

  .  باشدرای قلبش پذمی آنها را در حرتیتواند با خلوص ن

به . انداخت و اشک به چشمان هجوم آوردهی گنگ بر سراسر وجودم سای دردکلی مشاهده اندوه مابا

  : و گفتمستی داشت نگربانی که سر در گرکلیما

   برات بکنم؟ی تونم کاری مکلیما

  : آرام بلند شد و گفت . دی را تکان داد و نگاهش را دزدسرش

 به حال دیگذشته رو با.ودمو عادت بدم که به گذشته ها فکر نکنم خدیبا. مژگان،بهتره به اتاقم برمنه

  . سپرده بشهی از اعماق مغز و وجودم به ورطه فراموشیخودش بذارم تا در گوشه ا

 بر قلب مجروح و غصه ی توانستم مرهمی خواست میدلم م. رفت نگاه کردمرونی که ازاتاقم بکلی مابه

 و عمو ضربه کلی کرد به مای از آنچه که خودش تصور مشترین بسوزا. افتمی ی نمیدارش باشم ،اما مفر

 نی که از ای ارانهی وااو رفته بود،ام. از آنها گذشته بودالی خی دار و بحهیاحساسات آنها را جر.زده بود

  . و نابود کرده بودختهی را به هم رکلی عمو و مای گذاشته بود زندگیرفتن بر جا

  

   ششمفصل

  

  :دی ما چرخاند و پرسیبعد نگاهش را رو.اد دهی تکی به پشتعمو

  اد؟ی بدنمونی به دی کسستی نن؟قرارکهی داری عصر چه برنامه ایبرا

  :  گفتپدر

خصوصا که تاسوعا .می امروز رو به گردش در شهر اختصاص بدمی تونیم.  اومدندنتونی به دلی همه فامنه

 شه که شهر فقط شبها ی باعث مامی انی ایهایشب زنده دار . هی از رفت و امد هر روزه خالابونایاست و خ

   . می که با ظاهر ساکت شهر هم اشنا بشمی فرصت رو دارنی و ما ارهی به خودش بگیرنگ شلوغ

  : پدر لبخند زد و گفت حاتی در جواب توضعمو
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   . می و از سکوت موقت شهر استفاده کنمی قرار بهتره زودتر آماده بشنی از اپس

  : دادم با اندوه گفتمی انها گوش میمن که به گفتگو. د  سرش را تکان داپدر

 داد و میپدر دلدار.  کنمنی به خونه اقا شاکر برم و تمردی که بافیح.امی تونستم با شماها بی منم مکاش

  : کردو گفتقمیتشو

از هم  وی بعد با ما باشی روزهای تونیم. ت.  امدن با ماست رونی نداره دخترم کار تو واب تر از بیاشکال

  . ی با عموت لذت ببریصحبت

  : نمانده بود،بلند شدم و گفتمی باقیزیبه قرارمان چ.  را تکان دادم و به ساعت نگاه کردم سرم

  . رو معطل خودم نگه دارمهی خوام بقی برم آماده شم ، نمبهتره

  .  آمدمنیی پااز پله ها باال رفتم و به سرعت پس از آماده شدن.  با غرور نگاهم کرد و لبخند زدپدر

  : زد و گفتینی بودم،لبخند دلنشدهی او را پوشیی من که لباس اهدادنی با دعمو

 صورتت ینگاه کن چقدر با رنگ مهتاب.  اندازه نی نه به ای به تو باد،ولیلی لباس خنی کردم ای مفکر

  . زهی برانگنی داره، تحسیهماهنگ

  : عمو نگاه کردم و گفتمشگری چشمان ستابه

  .  هاتون فی قشنگ هم به خاطر تعری هی هدنیمنونم عمو جون،هم به خاطر ا شما ماز

  : و چشمکگ زد و گفتستی را نگرمی با لذت سراپاعمو

  . محضهقتی دردانه،حقستی نفیتعر

 داشت رفتارش ی که سعی به سرعت بلند شد ودر حالکلیما. کردمی و با اشاره سر خداحافظدمیخند

  : باشد گفت یعاد

  . خلوتهیلی وقت صبح خنی اام،کوچهی ی م همراه تومن

  : کردم و گفتمکل،نگاهشی ماانهی تعجب به استدالل ناشبا

  .یای بی تونی دلت بخواد مباشه،اگه

همان طور که . آمدرونی دنبالم از خانه بد،بهی دزدی که نگاهش را می ودر حالدی کاپشنش را پوشبسرعت

  :دمی کردم،با صراحت پرسی نگاهش میبا مو شکاف

  ؟یای همراهم بی خواستی چیبرا

  : را به من دوخت و شانه اش را باال انداخت،طفره رفت و گفتنگاهش

  : همه به تو گفتمی روشی رو که پلشیدل

. ی تو بگیقی حقلی تو رو قبول ندارم،پس بهتره دللی که من دلی دونیتو م: سماجت نگاهش کردم و گفتمبا

   نداشته استیگریه جز آنچه که گفته منظور د کرد کیوانمود م.  شدرهیبه رو به رو خ
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  :دی را عوض کرد و پرسموضوع

  ؟ی مونی اون خونه می توی چه ساعتتا

 مرا وادار یطانی شیلی لحظه مکی یبا طرح آن پرسش برا.  که جوابم را نداده بود حرصم گرفتنی ااز

  :با تحکم گفتم. کرد که آزارش دهم

  .  گردمیماال قبل از مراسم شب به خوهنه بر ماحت. الزم بدونهانی هر وقت که آرتا

 کردم که از اقامت سه یاحساس م. تگاهش رنگ درد به خودگرفتکبارهی. به ساعتش نگاه کرئکلیما

  :آرام گفت. ستی نیچهار ساعته من اصال راض

   ؟ی گردی قرار زودتر از ساعت هفت به خونه بر نمنی از اپس

با کج . با خبر شودانی خواهد از مدت اقامتم در خانه آری و م حساس شده استمی دانستم به حرفهایم

  : گفتمیخلق

  . نداره که اونجا بمونمیلیدل.  گردم ی تموم بشه به خونه بر منی وقت که کار تمرهر

  : گفتیشگیبعد با همان صراحت هم.  زد و نگاهم کردی تلخپوزخند

   کنه؟ی نمدایتو پ نگه دااشتن ی برای باز بهانه اانی که اونوقت آریمطمئن

 گرفتم میتصم. خسته شده بودمشی هایشداوریاز دست پ. قبل شده بودی و وسواسطانی شکلی همان ماباز

  :دمی پرسیجوابش را بدهم ناراحت و عصب

 که اون به دمی ؟من به تو قول می رو به من سنجاق کنانی که آری داری فهمم،تو چه اصراری من نمکلیما

  .  کنهی اصال فکر هم نمی کنی مالی که تو خیموضوعات

  : زد و گفتی تمسخر لبخندبا

   ؟ی دی قول رو منی ای داریاری پچه معیرو

  : گفتمی سادگبه

 که به نی فرصت سر خاراندن نداره چه برسه به ای حتانیآر. دارممانی معلومه،چون به گفته ام اخب

 بدم تا ی کتبی به تو گواهمیگفته ها اثبات ی برایی خوایاصال م. فکر بکنهی زنی که تو حدس مییزهایچ

  باورت بشه ؟

  : سرش را تکان داد گفتی لودگبا

 نسبت به اوست ی از هر دغدغه ای که بدونم حداقل فکر تو خالنی من همخ؟نهی ی روی حواله هاازآن

  . ستی برام مهم نیلی خانیآر .هیبرام کاف

 هر ور ز و هر لحظه به کلیما.  آوردمیدر نم سر کلی مایاصال از کارها.  نگاهش کردم رتی و حی شگفتبا

 ریی در قبال رفتار و گفتاراوهر زمان تغزی من نی شد که عکس العملهای سبب منیو ا.  آمدی درمیرنگ
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 در کنارش باشم و شهی بود که من آرزو داشتم که همی ،دوست داشتننی آنقدر آرام ،متیاو گاه. کند

 نباشم به زی ناگرگری کردم که دی شد که در دل آرزو میعنه زن م آرام ،و ط،تلخ،نای آنقدر وسواسیزمان

 که او یو من زمان.  مداوم ما بودی هایری باعث درگکلی ماریی متغشهی همیخلق و خو.سخنانش گوش کنم 

 من نسبت به ی عالقه احتمالزانی خواست با وسواس از می که می از زمانشتری بدمی دی منیرا آرام و مت

  .  شود دوستش داشتم با خبرانیآر

با تعجب به او که انگار .ستادی زنگ را به صدا در آورد و بعد کنار اکلیما. میدی شاکر رسی در خانه آقابه

   :دمی کرده بود نگاه کردم و معذب و ناراحت پرسیخود را مخف

   ؟ی مارو تماشا کننی تمریی خوای ؟نکنه می بری خواینم

  : گفت هی اش را باال انداخت و با کناشانه

  .  کردمی کار ور منی من دعوت نشده وگرنه حتما ااز

  :دمی بود نگاه کردم و پرسستادهی به او که همچنان پشت در ای سرگشتگبا

   ؟ی گردی به خونه بر نمی چی براپس

  :دی پرسی کرد و با بدجنساخم

 نهیراه تو بب منو همانی خوام اری باشم ؟نترس من فقط مانی من شاهد برخورد تو آری ترسیه؟میچ

  . نی،هم

  :برافروخته اعتراض کردم و گفتم.  در آمده بودحرصم

  .ی معلومه که تو حرفهام رو قبول ندارکل،پسی ماآه

 ی را مدی دوی ماطی در حی را که به با شتاب به سویی قدمهایصدا.  و سرش را تکان داد دیخند

  . می دزدکلیاخم آلود نگاه را از چشمان خندان ما.دمیشن

 چواب داد هنوز متوجه حضور یمی لبخند زد و سالم کردم و او گرم و صمدنمی با دانیآر.گشوده شد در

  : و گفتدیتعارف کرد و خودش را کنار کش.  نشده بود کلیما

   . میهمه منتظرت بود. بفرما داخل  . ی اومدخوش

 او دنی ابتدا از دانیآر . دستای و در کنارم ادی کشرونی از گوشه پنهان در خانه خودش را بکلی ماناگهان

  .  کردی احوال پرسکلی با مایی به سرعت ظاهر خود را حفظ و با خشرویول.  خوردکهی

 آور شد که قرار ادی بر داخل شدن به خانه،ی مبنانی بود،در جواب اردهی که حاال به هدف خود رسکلیما

به .  کرد و رفتی،شتابان خداحافظ بروند و پس از آن رونی شهر همراه با خانواده بی تماشایاست برا

به . دی درخشی مهش خشم در نگایبارقه ها. ستمی کرد نگری که با تعجب به دور شدن او نگاه مانیآر

  : نگاه کرد و گفتیسرد
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  . می کارمون رو زودتر شروع کندی داخل،بابفرما

 به شدت کلیدست مااز .  افتاده است هیحس کردم که از جوش و خروش اول. اناخته بودنیی را پاسرش

 مهم نبود که ممکن است بازتاب حرکت او شی کرد؟ انگار اصال براانی رفتار را با آرنیچرا ا. بودمیعصبان

  .  حذف کندگرانشی بازسی مرا از انیسبب شود که ار

 ی کردم تالش میحس م.  گروه در ان جمع شده بودندی کرد که بچه هاتی هدای مرا به طرف اتاقانیآر

 داد که او چه قدر ی نشان منی موفق نبود و اادی کار زنیش را ناراحت نشان ندهدفاما در انجام اکند خود

  .  با من اشفته و نگران شده استکلیاز بودن ما

 کردم اثر برخورد چند لحظه ی میمن که سع.  کرد و بعد نام آنها را گفتی معرفهی آرام مرا به بقانیآر

  .  همه سر تکان دادم ی زدم و برا را از ذهنم پاک کنم ،لبخندشیپ

در . کردمی می کرد متن حفظ شده را باز خوانی اشاره مانیمن هر جا که آر. شروع شدشی نمانیتمر

با .  کردمی رفتار می دست و پا چلفتیمثل ادمها.  بود ی کامال تصنعمی حرکات و آهنگ صداگرانیمقابل د

 ی مادمی را به انها بود که انی ارنی کردم و هر بارای از اشعار رو فراموش میلی زدم و خیلکنت حرف م

 بر ی کردم که نتوانسته ام از عهده اش به خوبیاحساس م. اشک در چشمانم جمع شده بود . آورد

 اگر ان دیشا.  باشمی عصبانشتری بکلی شد که از مای باعث منیافکارم مغشوش و در هم بودندو هم.میایب

 ییبا اعصاب مختل شده توانا .م کردی نمی هم انقدر احساس درماندگ بودند منامدهی نشیاتفاقات پ

  . تمرکز افکارم را نداشتم

و .  کنند مرا هم با خودشان همراه و همقدم کنندی می که سعدمی دی به کار خود مسلط بودند و من مهمه

  .  دهندی به خرج میادی زتیمی راه صمنیدر ا

 اجازه داد تا انی شد ،آرکی که ساعت کم کم به هفت نزدی و زمانمی پرداختنی ان بعد از ظهر به تمرتمام

  . دی رسی کننده می به نقشم مسلط شده بودم و به نظرم راضشتری بیحاال کم.می کنلی را تعطنیتمر

  .  اشاره کرد که بمانمانی همه رفتند آریوقت.  کردند ی خداحافظگری از همدیمی ها همه گرم و صمبچه

 کرد ی تا در خانه آنها را همراهگرانی دعتی مشای که براانی به انتظار آمدن آر نشستم وی صندلیرو

 بسته شدن در خانه نشان داد که همه بچه ها رفته اندو به دنبال آن یچند لحظه بعد صدا. منتظر ماندم 

  .  گشت ی که به داخل اتاق بر مدمی را شنانی شتابان اری قدمهایصدا

 نگاه را یوقت.  باشهی از هر اضطرابی و خالی کرد که رفتارش عادی میشچه تال.  نگاه کردمانی اربه

  : کنان گفتهی زد و توجی کمرنگد،لبخندید
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 یرو. ی از کلمات تبحر الزم رو نداری بعضیتو در ادا.  تا چند نکته رو به تو آموزش بدم ی بمونخواستم

 به صدات آهنگ دی هم بایی و جاهاین بهتر منظورت رو برسوی تا بتونی کندی تاکدی از کلمات بایبعض

   .نجایا....  و نجایمثل ا . ی کنی نقشت رو بازی تا برجسته تر بتونیسوزناک بد

 شیصدا. خودش چند مرتبه اشعار را درست خواندانی که اشاره کرده بود نگاه کردم آری قسمتهابه

 را تکرار شیمن هم گفته هااشاره کرد که . اش بود ی از انقالب درونی حاکنی و ادی لرزی میاندک

 و با اشت گذزی میورقه ها را رو. بر لبانش نشست تی کردم که باالخره لبخند رضانیچند بار تمر.کنم

  :دمی نگاهش کردم و پرسدیبا ترد. دادهی مبل تکی به پشتیخستگ

   تونم برم؟ی مگهید

 در دی خواست بگوی که می گفتن حرفیانگار برا.  تکان خوردندی نگاهم کرد و لبانش اندکی چشمریز

  :آرام گفت.  بود دیشک و ترد

   ؟ی رفتن عجله داریبرا

  : ام را باال انداختم و گفتمشانه

   الزمه؟ایا.  مونم ی کنم منی بازم تمری دونی اگه الزم مخب

  :  گفتنانی زد و با اطمیحی مللبخند

 ی ،اما نمیبتدا به نقشت مسلط بودتو ظاهرا از همون ا.یای دونم که فردا خوب از عهده نقشت بر می منه

   .ی کردیدونم چرا اون همه آشفته و در هم رفتار م

 ی هوشزی با تانیآر. بکنم ی موضوع صحبتنی خواستم در مورد اینم.  انداختم ری ندادم و سرم را زجواب

  :ت گفیقیپس از دقا. بماند یسکوت کرد و اجازه داد که خواست من محترم باق.احساس مرا درک کرد

  .دی زودتر از من به تو رسکلی که مادمی کنم ،اما دتی خواستم همراهی پس از مراسم مشبید

  :گفتم.  زده نگاهش کردم رتیح

  .......... من که اصال متوجه تو نشدم،چونواقعا؟اما

  : حرفم را قطع کرد و گفتی و عصبمغبون

  .... هم دی با بودن او نبابله

  د؟ی خواست بگویچرا حرفش را ناتمامگذاشت؟چه م.دی به صورتم پاشموجخون. حرفش را رها کرددنباله

 انداخته نییسرش را پا. نگاهش کردم تا بلکه ادامه سخنانش را از چهره درهم رفته اش جستجو کنمرهیخ

 کردم که از او بخواهم حرفش را تمام یجرات نم. کرد ی می اش بازدهیبود و با انگشتان بلند و کش

 بمان تا او خود نتظر مزی احترام امی شد که من با حالتی که در رفتارش بود ،سبب میماقتدار و تحک.کند
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 ی هرگز نمانی کردم که حرفش را کامل بزند،اما با آری او بود وادارش می به جاکلیاگر ما.دیایبه حرف ب

  .  معامله را بکنم نیتوانستم ا

 چهره آشفته و دنید.زمیواست از آن اتاق بگر خیدلم م.دی حائل شده بود به درازا کشانمانی که میسکوت

  :دی ناگهان سر برداشت و پرسانیآر. کردی بود مرا دچار هراس مانی که در چهره آریاخم

   مونن؟ی مرانی ای تا کاونا

  : اکراه جواب دادم با

  .گردنی بر مسی ماه به پارنی آخر ااحتماال

  :دی لرزان پرسیی را تنگ کرد و با صداچشمانش

  دوتا؟ خودشون

  : گفتم ی و به سادگستمی فشرد نگری منگنه جواب مری به نگاه کنجکاوش که مرا در زرتی حبا

   هم با اونا بره ؟ی اگهی معلومه ،مگه قراره کس دخوب

  : لب گفتری و زدی کشی راحتنفس

  . رو با خودشون ببرنی اومدن که کسدی شاگفتم

 را رمیاو نگاه متح. متوجه منظورش شده بودم سخنان مبهمشانیاز م. نگاه کردمانی تعجب به آربا

  :دی پرسی دوستانه زد و باز با کنجکاوید،لبخندید

   کاره است ؟ی چند سال داره و در فرانسه چکلیما

  : جواب دادم ی تانبا

 ی می قدر در مورد اون کنجکاونی چه ایاما تو برا.  کنهی و پنج سالشه و در شرکت عمو کار مستی ببایتقر

   ؟یکن

  : گفتشی رفع و روجوع کنجکاوی انداخت و براری نگاهش را به زابانشت

  . همه در مورد اون کنجکاو شدمنی کنه ،ای اش با ما فرق مافهی و قپی چون تدیشا. ی طورنی ،همیچیه

 کند الی خنکهی ای کند ،اما برای می را از من مخفیزی دانستم که دارد چیم. سکوت نگاهش کردمدر

  : ام گفتمفتهریاستداللش را پذ

با همون تعصبات و . کنهی فکر میرانی اهی مثل قای دقست،امای نیرانی ای به مرداهی شبکلی که مادرسته

 یرانی ،با همون احساسات پاک و عواطف سرشار از مهر و محبت که در نهاد هر ایرانی مرد اقی عمیاریهوش

 مدت ی است،اما در طگانهیز تفکر ما ب کردم که او با طری فکر ملیمن هم اوا. گذاشته شدهعهی،به ود

 قای دونم که اون دقیحاال م.  کنم دای نسبت به اون پی نسبی که در خانه ما بوده،تونستم به شناختیکوتاه

  . دارهشی کشور پدرقی نسبت به مذهب و عالهایرانی مشابه تمام ای کنه و احساساتیمثل ما فکر م



  دختر آفتاب   

 

 

79

 که یوقت.  او را کامال شفته کرده بودکلی در مورد مایاطالعات دنیشن. به دقت به سخنانم گوش دادانیآر

  :دی او را کمتر نشان دهدفلبخند زد و پرستی کرد حساسی پنهان که تالش می شرمد،بای رسانیحرفم به پا

 و در موردش قضاوت ی بشناسی او را به خوبی که تونستی بودکی به او نزدیلی چند روزه خنی در امعلومه

   ؟یکن

 با عجله انیآر. دراتاق به راه افتادمیبعد بلند شدم و به سو.  و به تکان دادن سر اکتفا کردمدمیخند

  :دیپرس

  ؟ی ری می زودنی به ایدار

  ": پشت پنجره اشاره کردم و گفتمکی تاری فضابه

  .  گردمی بر میاگه اجازه بد. شده کیهوا کاممال تار. ستی نزود

  :گفتبا شرم . رنگ تمنا به خود گرفتنگاهش

   . ی موندی مشتری بی کمکاش

  :لبخند زدم و آرام گفتم.وستی پی داشت به تحقق مکلی ماینی بشیپ

  .  به خونه برگشتنهیمسلما تا حاال بق. برمدیبا

  :دی پرسدواری امی را به نشانه موافقت تکان داد و با لحنسرش

  ؟یای ی مراسم به انجا مدنی دیرای امشب

  : سرعت جواب دادمبه

  . کنمیالکن خونه نگاه م از بنه

  :دی نگاهم کرد و پرسدیناام

  ؟یای ی نمنجای ای چیبرا

  : کردم لحنم آزاردهنده نباشدو با ظرافت گفتمتالش

  . باشهی رسوندن من به خونه رقابتی برکلی تو و مانی خوام بی نمچون

  :گفت.خجل شدم  ی پروا احساسات آندو را به زبان آورده ام کمی گونه بنی انکهیاز ا.دی خندآرام

 و ی باشدی بانجای راس ساعت سه ادیفراموش نکن که با. تا فردا خداحافظ . مژگانی هستی دختر باهوشتو

   . ی کننی با بچه ها تمرگهی دکباری شیقبل از نما

 را در قفل چرخاندم ،به پشت دی و کلدمی به در خانه رسیوقت. کردمی گفتم و از او خداحافظیی غراچشم

با حرکت سر دوباره .  کردی بود و نگاهم مستادهی هنوز در آستانه خانه اانیآر. ردم سرم نگاه ک

  . کرد و بعذ به داخل خانه رفتیخداحافظ
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 پدر در لیاتومب. خاموش بودندکلی اتاق من و مایچراغها. را که بستم،به طبقه باال نگاه کردماطی حدر

  .  به خانه بازگشته اند داد که انهای نشان منی خانه پارک شده بود و ااطیح

 ری من را زی خواه با نگاه کنجکاو خود تمام تحوالت روحی مکلی که وارد شوم،مانی دانستم بمحض ایم

  .  قرار دهد و موشکافانه حدس بزند که من انروز را چگونه گذرانده ام نیذره ب

 می برانکی که ابی غریارت کرد که زودتر وارد خانه شوم،اما حرقمی زد تشوی که در هوا موج می سردسوز

 یداشت چه بر سرم م. خود ،برودت هوا را حس نکنم یی شد که به رغم طبع سرمای داشت ،سبب میتازگ

 تا کلی بودم که تصورات ماافتهی گنگ دری بودم ،با وحشتستهی نگرانی اردگانیآمد؟امروز که هر بار به د

 اگر حرفها ی که حتی،طور.م در نگاهش نهفته بود حرف و کالییایدن.  هستند کی نزدتیچه اندازه به واقع

 را نظاره گر ی ،شعف خاصدگانشی توانستم در اعماق دی کرم راحت می را فراموش مکلی مای ههیو کنا

  . باشم

 وصف ی بر جسم و جانم احساس کرده و به همراه آن شعله های نگاه کرده بود،آتشانی بار که ارهر

 را از ی بانگییگو.  شدی و پر شور در من زنده مندی خوشایاحساس. بود دهی در درونم زبانه کشیناشدن

تو «. کردی ممه شد و در گوشم زمزی منی من قری که آرام آرام با هستییندا . دمی شنی دور میراه ها

من عشق »  جوان محله دلباخته تو شده استنی ترستهی و شانی ،چرا که بهتری دختر محله هستنیخوشبختر

 شدم ی احساس از باده غرور سرمست منی اافتنی و هر بار از باز دمی دی مانیرا در نگاه آر یو دلدادگ

 ی احساس مست،امای دانستم آن چینم.  دادی را آزار من،روحمی زهرآگیشتریاما در همان لحظات ن.

  .  کند رانی را ومی خواهد کاخ آرزوهای برداشته است و مانیکردم هرچه هست در من سر به طغ

.  نجات به تکاپو تقال افتاده استی گرفتار آمده و برانی امواج سهمگانی سرگردان بودم که می ادمهالمث

 کردند و ی ممیانگار قلبم را به دو ن. فشرد ی فشار منگنه وارخود مری مرا زی درونی و آشفتگیری درگکی

 با یمن با ناباور.  کند دخو را هم از آن گری کرد که سهم آن قسمت دی مرموز هر کدم تالش میرویدو ن

 مرا ی قویروی دو ننی در مقابل ایاحساس ضعف و ناتوان. کردم ی دت و پنجه نرم می کشمکش دروننیا

 بگردم تا به افکار مغشوش و در هم خود ی کرد تا به تعمق و تفکر بپردازم و به دنبال راه نجاتیوادار م

 یکاش م .افتمی ی نجات می همه عذاب دروننیاز اد ی وقت شاافتم،آنی ی میکاش مفرّ. بدهمیسروسامان

 افتادهی نی اتفاقچی گفتم؟هنوز هی مدی صحبت کنم ،اماچه بای خود با کسیتوانستم درباره گرفتار

 شیشاپی پکلی همانگونه که مادی ک شایاتفاق.  خواهد دادی روی کردم که به زودیبود،هرچند حس م

  .  گزفت ی صورت مانی مقابله با آرنی ادی شاای و ستمیبا او با و کرد که رو درریگفته بود،مرا وادار م

  . نمی و حوادث آن بنشندهی گرفتم به انتظار آمی معلوم نبود و من تصمزی چچیه. دانستم چه خواهد شدینم
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   هفتمفصل

  

همه  بود،حاال از آندهی دگری دی شهر را با چشمشیاو که سالها پ.  گفت ی مشی هادهی از داقی با اشتعمو

  .  کردی را بارها تکرار مزهای چی انقدر به وجد امده بود که گاه بعضریی و تغیدگرگون

 ی های کردم که او از آن دلتنگیاحساس م. شاد و پر نشاط است خوشحال بودمدمی دی منکهی ااز

 کلی که مایزیچ. خوردی در حرکات و گفتارش به چشم می جوانی آمده است و نوعرونی اول بیروزها

  . کرده بودیادی تحقق آن تالش زیابر

 کردم که او ی او همراه شده بود و من حس میهای با شادقای در عمو ،عمجانی انهمه هدنی از دمادربزرگ

  .  کندی سوزان را از عمو فراموش مییهم دارد اندوه جدا

 مطلب را بارها کی زد و در مقابل عمو که ی که در عمو به وجود آمده بود،لبخند می از تحولی راضکلیما

  .  زدی داد و لبخند می سرش را تکان می کرد،با بردباری او تکرار میبرا

 نوحه خوان در بلند ی صدای تا بعد از خوردن شام هم ادامه داشت و فقط وقتشی هادهی عمو از دفیتعار

  . دی گوی آورد که ساعت هاست دارد سخن مادی ،تازه به دیچیگو پ

  : بردم اشاره کرد و گفتیبه آشپزخانه م به من که ظرفها را مادر

  . شروع شدم،مراسمی وبرمی زود اماده بشدیبا

  . را نگاه کنمی خوام از بالکن مراسم عزاداریم. رو ندارم یامشب حوصله شلوغ: گفتمآرام

  : سر تکان داد و بعد به مادربزرگ گفتمادر

  .می کنی دور هم مراسم رو تماشا مم،امروزی ری ما هم نمپس

. ظرفها را به آشپزخانه بردم و شروع به شستن کردم . به نشانه موافقت سرش را تکان داد ربزرگماد

به من . زد به آشپزخانه آمدی را باال مورشی بلند پلنی ،آستشی شستن دستهای براکلی بعد که مایلحظات

  : کرد و گفتی کردم ،نگاهی ظرفها را تمام میکه داشتم شستشو

  ؟ی خوای نم،ککدمی رسری امشب دانگار

  : گفتمآرام

  . تمومهگهی ممنون ،دیلی خنه

 درنگ یلحظه ا. انداخته بودم تا که مجبور نباشم نگاهش کنم ریسرم را ز. آب گرفتری شری را زشیدستها

  :کرد و بعد آهست گفت

   .ی که امشب رو با ما هستخوشحالم
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لبخند زد و به سرعت از اشپزخانه .دم نگاه کردی خندی سرم را بلند کردم و به چشمانش که انگار مآرام

 بود که مرا یدر حرکاتش اقتدار.  داشت ی و غرور قدم بر منانیبا اطم. نگاهش کردم . رفت رونیب

 به دنبال یر قدرت او چون فرمانبطهی که دارم در حدمی دی مصالی کرد و من با استیمجذوب خود م

  . دوم ی مشیخواسته ها

  . وجودم را در برگرفتی سراپایزه ا حرفش افتادم لرادی به یوقت

 احساس کرده بود من با امتناع از رفتن به آنجا ای خوشحال بود ؟آانی چرا از نرفتن من به خانه آرکلیما

 نداشتم و علت ی فکرنی مهم هستند؟اما من که چنمی براشیخواسته ام به او نشان بدهم که خواسته ها

 دامن بزنم و کلی و ماانیر آانی متی خواستم به حساسینم. گفتمانی بود که به آریزینرفتنم صرفا همان چ

  .  کردی مری که مطلوب خودش بود تفسی آن را طورکلیحاال ما

 کار نیمن از ا.  کندهی توجنگونهی نرفتم را اکلی خواستم ماینم.  سراسر وجودم را در برگرفته بودخشم

 حرفها و ی توانست از وقوع بعضیکار بود و م نی کردم که به نظر خودم بهتری را دنبال مگری دیهدف

  .  کندیریاتفاقات جلو گ

 بلندش را بر شانه یمادربزرگ شال پشم. به سالن برگشتم،همه برخاسته بودند تا به طبقه باال بروندیوقت

 شدم،اما کلی ماییای نگاه درری لحظه اسکی. رفتی همه از پله ها باال مشیشاپی انداخته بود و پشیها

  .  از پله ها باال رفتمهی و به دنبال بقدمی نگاه را دزدبسرعت

ازدرون .دمی خری و رغبت به جان ملی آن را با می خورد،اما من سرمای به صورتم می سرد شبانگاهباد

 اوج گرفته بود و در نکی بلند نوحه خوانان ایصدا. از آتشفشان بودم که هر آن آماده فوران بودیکوه

  . همه آوردان اشک را به چشملی سی کرد که بزودی میی سراهی مرثی تابی ب آنچنان بادانیسوگ شه

 کنم فاءی خواهم توانست نقشم را خوب اای که انی و ادمیشی اندیبه فردا م .دی جوشی ممی در چشمهااشک

 یاض را رانی مهم بود که بتوانم آرمی دانم چرا، اما برای خواهد بود؟نمی کار راضجهی از نتانی آرای نه؟آای

 قرار قی و مورد تشوهم خودم را به او نشان بدیگری مطلوب هنر بازی خواستم به شکلیم. کنم 

  . را بر لبانش بنشانمتی باشد و لبخند رضای کار راضجهی از نتانی آرنکهیاحساس ا.رمیبگ

غول  را مشاهده کردم که مشانی شدند و من چند بار آری مدهی کامال دی زننهی باال مردم و گروه ساز

  . پخش کردن شربت بود

 وادارم نی کردم و ای رااحساس مکلی نگاه ماینی گرفت،سنگی نگاهم قرار مررسی در تانی بار که ارهر

 شد ی من بشود سبب می متوجه سرگردانکلی مانکهیترس از ا. باشمی ازدست او عصبانشتری کرد که بیم

حس . کردی نممی رهای لحظه االی و خوهم. که تا حد امکان نگاهم را از نگاه جستجو گرش بدزدم

  . دادی به من هشدار مندهی آی برایمرموز
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 وشگفت را ب ی در راه است که به دنبال خود حوادث و سرنوشتی خواند که طوفانی در گوشم می کسانگار

  . همراه دارد

 یقانه به من م بودم او مشتارنی در حال تمانی آری که جلویدر تمام لحظات. ندا هر لحظه با من بود نیا

 یحس ششم.  ،مضطرب بودمستی نگری تفاوت من می رخ به ظاهر بمی به نکلی که مانکی و هم استینگر

 دانستم ی که نمیهاین و دگرگوندهیآ. ترساندی مندهی مرا از آیکه در تمام زنها هست به شکل دلهره آور

 شد که ی متی تقوشتریراب در من ب اضطنیبا گذشت روز ا.  تلخ خواهد بود ای نیری من شیتا چه حد برا

 با تمام تعلقات کلی به ماای به او خواهم داد؟آی من چه جوابدی درستاز آب در اکلی ماینی بشیاگر پ

 ما اتفاق افتاده بود انی که از همان اول مییا هیری ها و درگی کرده بودم به خاطر لجبازدای که پیخاطر

 قائل انی آری که برایزی حس احترام آمی روی اشهی از هر اند فارغای بروم انیرها کنم و به دنبال آر

 تفکرات سرم را به نی زدم و ای دست و پا می ؟در غرقاب سرگردانشمیاندی با او بودن بندهیبودم به او و آ

  . داشت یدوران وا م

بلند مادربزرگ آرام . شدی و کوچه خلوت مدی رسی مانی شد مراسم کم کم به پای مکی نزدمهی به نشب

 به متابعت از آنها بخاستم و به مادر بزرگ کمک کردم که از پله زیمن ن.شد و مادر هم به دنبال او برخاست

به صورت سرخ و برافروخته اش نگاه .  مادربزرگ هنوز پر از اشک بودیچشمان خاکستر. برود نییها پا

  :کردم و گفتم

  .ری بزرگ شب بخمادر

  : زد و گفتی لبخند مهربانآرام

  .ی الهیرشیپ.زمی عزری تو م بخشب

 ریمادر شال مادربزرگ را برداشت و دست او را گرفت و به طرف اتاقش برد به مادر هم شب بخ.دمیخند

 داده و به رو به رو هی بالکن تکی به نرده هازی نکلی بودند و ماداریگفتم و به باال رفتم عمو و پدر هنوز ب

  .  شده بودرهیخ

 ی بعد صدایقیتا دقا.دمی تخت دراز کشیر را از داخل اتاق قفل کردم و آسوده رو داخل اتاق رفتم و دبه

 شد و دهی رفتند شنی منیی که به طبقه پاشانی قدمهای بعد صدایقیدقا.  شدی مدهیعمو پدر از بالکن شن

  . سکوت شبانه استی داد که خانه در حال اماده شدن برای نشان منیا

 حرف زدن با من نکرده ی برایخدا رو شکر که او تالش . دمی راهم شنکلی باز بسه شدن در اتاق مایصدا

  .  آنروزش چقدر اعصاب مرا متشنج کرده استی دانست که با کارهای مدیبود شا

  . فرو رفتمیقی را بستم و به خواب عممی دوباره چشمهایول.دمی از خواب جهی کابوسدنی بار با دکی
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   هشتمفصل

  

  .دی ان را داشتم از راه رسیزو که پس از سالها آریروز

خود من هم تحت .  بوددهی مردم به اوج رسدی شدهی گری اشعار را در بلندگو خواندم،صدانی آخریوقت

 که در گلو ی بغضی شد و شکستگی صورتم جاری آن اشعار آن قدر منقلب شده بودم که اشک بر پهناریتاث

  . نشان دادی تر از بازی اشک،نقشم را واقعالبیداشتم به همرا،س

 از اری اختی را که حاال بمی رساندم و با شتاب اشکهانیخودم را به اتاق تمر. بود دهی رسانی من به پانقش

 را ستودند و من خوشحال از می تئاتر مشفقانه،اجرایبچه ها. کردم ی بود با کف دست پاک میچشمانم جار

  . نقشم به انها لبخند زدم ی گذار اجراریبازتاب تاث

 خواستم به طرفش یم. از بچه ها اشاره کرد که نوبت اوست یکی به اتاق آمد و به انی بعد آریتلحظا

 جهی نتنیبروم و نظر او را بپرسم ،اما او به سرعت به دنبال ان شخص از اتاق خارج شدو من تازه به ا

در ان . اندادهستیا دانستم مادر و مادر بزرگ کجا ینم. رفتماطیبه ح. مزاحم او شومدی که نبادمیرس

 انی به پاهیتعز. را تماشا کنمهی تا دنباله تعزستادمی ایدر کنار. کنمدای امکان نداشت بتوانم آناه را پیشلوغ

 نقش نیا.  نابکار دشمن رو در رو شودلی بماند و با ساوری ی تنها و بدی که امام باییجا.  شدی مکیآن نزد

 دنی رسانی پس از به پایقیقش را اجرا کرد که تا دقا ننی بود و او چنان ماهرانه اانیبه عهده آر

  . دی رسی به گوش متی جمعونی و شهی گری صداه،هنوزیتعز

 ی دردناک می دلم بغضم،دریدی رسی میخی و تاری مذهبدادی رونی نقطه از انی سال هربار که به اهر

 که یفا همدوره باشد؟مردمان وی بی گونه با مردماننی ادی پرسش بود که چرا امام بانیشکست که حاصل ا

 ری شمشارانشی امام و ی تعهدات خود گذاشتند و به رویناجوانمردانه به عهد خود وفا نکردند و پا بر رو

 افتاد تا ی اتفاق منی ادیبا. بوده است نی و زمانه انی مصلحت ددمی رسی مجهی نتنیاما هر بار به ا.دندیکش

  . اموزندی فاجعه بنی را از ایهمتر اخالص و فداکار و از همه می درس صبر و بردبارندگانیآ

 شده بودند و من هر سال به دهی کشراههی به راه آمدن گمراهان بود که به بی برای واقعه درس بزرگنیا

 ی می شدند و دست کم تا چند روز سعی مراسم منقلب منی ادنی پس از دیی شاهد بودم که چه آدمهانهیع

  . ت خود بردارندکردند دست از اعمال نادرس

 شوم،اما او ای را جوانی خواست نظر آریدلم م. دادم که به خانه برگردمحی ترجشی نماافتنی انی پابا

 کردم و شپس از خانه ی تئاتر خداحافظیبا بچه ها.  در رفت آمد بود ری ناپذیهمچنا پرتالش و خستگ

  . آمدمرونیب
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 نیچه قدر خوب شد که ا« در دل نجوا کردم،. بودیران و بای نهاد و آسمان شهر ابری میکی رو به تارهوا

  . به خانه رفتم کلی و ماانی آری آن شب من بدون همراه»امدیچند روز باران ن

مادرو مادربزرگ هنوز به . را به دنبال کرده بودندشی از بالکن نماکلی خانه پدر و عمو به همراه مادر

 تی شاکر هنوز پر از جمعی خانه آقااطیح.به بالکن رفتم  میپس از عوض کردن لباسها.خانه برنگشته بودند

 کرده بودم نگاهم کردو اجرا که نقشم را خوب نی از اشی پرستایدگانیاو با د.در کنار پدرم نشستم.بود

  : کرد و گفتقمی تشویعمو با مهربان. گفتکیتبر

   . ی شی حتم دارم که موفق می حرفه رو دنبال کننی ااگر

  :دم لبخند جواب دابا

  . است ی حرفه رو دنبال کنم،اما کار پرمشقتنی دارم ادوست

 یبه خانه آقا. که آرام و ساکت به بربرو چشم دوخته بود نگاه کردمکلیبه ما. سر تکان داددی به تائعمو

 که یزمان.کنجکاو به او چشم دوختم.  زدی در نگاهش موج میچه اندوه. کردیشاکر نگاه م

 با خلق و فاوت منقلب و متنطوری بار بود که او را انی اولایبر.دمیه و اشک دبرگشت،چشمانش را غرق اندو

 در اتاقش به گوش ی بعد صدای رفتو لحظاترونیبا شتاب از بالکن ب.دمی دی اش میشگی شاد همیخو

  . دیرس

  : من شده بود ،سرش را تکان داد و آرام گفترانیاو که متوجه نگاه ح. تعجب به عمو نگاه کردم با

 واقعه و نیمن متوجه شدم که شرح ا .نهی بی مراسم رو به چشم منی اکلی باره که مانی اولی برانیا

 کتابها خونده ی فاجه رو تونیاون ا.  گذاشته و منقلبش کرده ری او تاثی اون تا چه اندازه رویتماشا

 و رانی رو حلکی که مانهی کامال ملموس اونو با تمام وجودش حس کرده و همیبود،اما حاال به شکل

  .سرگردان کرده

  : گفتمی و پس از لحظاتدمیشی به عمو و استداللش اندی نگرانبا

 ینی و عکی اندازه نزدنی رو تا ازهای چنی وقت اچی اون که هی براشی نمانی ادنی دای عمو جون،آاما

  ست؟ی تکان دهنده ندهیند

  : زد و گفتینی لبخند غمگعمو

 در خلوت یدرسته که حاال ناراحت و سرگردونه،اما بعد که کم.هیر صبور پسکلیما.  دردانه،نگران نباشنه

 تونه با ی شه و اون وقت بهتر می تعمق کرد،کمکم حالش بهتر مدهی اونچه که دیخودش فکر کرد و رو

 از یعتری ره تا به فهم و ادراک وسی هاش داره کلنجار مدهی هاش و شندهیاون حاال با د .ای کنار بتیواقع

  .  برسهشیها افتهی
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 گذاشتم تا اثر انچه را که تازه کشف کرده بود بر ی را تنها مکلی مادیبا. کردم حق با عموستی ماحساس

 ی بود الزم به نظر مشی همه دلبسته تعلقات کشور پدرنی او که ای برادی شای دگرگوننی و ادمی دیاو م

  .دیرس

  . واداشته بودشهی قرار داده و به اندری تاث را هم تحتکلی که ماگرانی مراسم نه تنها دنی بار انیا

من نگران .  پس از خوردن شام بسرعت به اتاقش رفتدی رسی به نظر مشهی ساکت تر از همکلی شب ماآن

 مرد کی کلیحاال به نظرم ما.  کند ی خود حالجشی را خوب پزی نتواند همه چدمی ترسیم. حال او بودم

 همه نی با اآنوقت ایا. تواند متحول شودی که راحت میمرد .دیرس ی به نظر مری پذریکامال حساس و تاث

   خود بازگردد؟یرانیاحساس او خواهد توانست فرهنگ زادگاهش را کنار بگذارد و به سرشت ا

 ی من مدیشا.  شدهرتی و حی سرگشتگی حساس،دچار نوعی روحطی شرانی در اکلی کردم مای ماحساس

 ی سرگشتگی وادنی گرفتم تا در امیتصم.  خورد،کمک کنمی بر میمات ذهنتوانشتم به او در آنجا که به ابها

  :قاطعانه به عمو و پدر نگاه کردم و گفتم.همراهش باشم

 از سواالت اون ی من بتونم به بعضدیشا.  بدمحی توضکلی امشب به ماهی در مورد تعزی کمدی اجازه بداگه

  .جواب بدم 

  : درنگ کرد و بعد گفتی لحظه اعمو

  . داشته باشهازی نشتری که از اون بی به اطالعات کسکلی خاص ماطی شرانی در ادیدردانه،شا برو

 و بعد ستادمی اکلی در اتاق مایتند از پله ها باال رفتم،جلو. کرد نگاه کردمی مدی پدر که حرف عمو را تائبه

  . به در نواختمیضربه ا

  : ارام گفتکلیما

  .دیبفرمائ

با دستم . محض فررفته بود یکیاتاق در تار.در را ارام گشودم .دی رسیظر م روح به نی خسته و بشیصدا

  : به سرعت گفتکلی برق را جستجو کردم و چراغ را روشن کردم،اما مادیکل

  . رو روشن نکن مزگانچراغ

  :دمی پرسرتیبا ح. پردرد و بغض آلود بودشیصدا

   افتاده؟ی اتفاقکل؟چهی مای کنی مهی گریدار

 کردم که قلبم آتش گرفته است و از درون دارد مرا یاحساس م.دی اش آرام به گوشم رسهی هق خفه گرهق

  :  که در هر کلمه اش بود ،گفتی با اندوهکلیما. برد ی منیاز ب
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 یمانینه ا. خورم یبه حال خودم افسوس م. که تاکنون داشته ام ی پوچیبه خاطر زندگ. کنمی مهی گربله

 ی خبری همه سال که در بنی ایوجود خودم دور افتادم و حاال چقدر براآخ که چقدر از اصالت .ینه هدف

  .  خورمی از آن نبرده ام غصه میمطلق گذشته و بهره ا

  :  دادم و گفتمشیآرام به طرفش رفتم و دلدار.  اتاق عادت کرده بودند یکی به تارمیچشمها

انسان هر وقت که متحول  .یوع کن از نوشری توانیتو م. دگرگون شدن وجو دارهی فرصت براشهی هماما

  . بشه براش آغاز راهه

  :  و گفتدی از دل کشیآه. داشتی اتاق جلوه ملکوتیکی پر اشکش در تاردگانیتاللو د. را بلند کردسرش

 منو به وحشت نی که برام نا آشنا و گنگ و همهمه و میراه .دمی راه رسکیمن به اغاز  . ی گی درست متو

 رو دارم،واقعا شی پیزی دونم چه چینم. خودمو گم کنم ی اصلری ترسم مسیم.ان ترسم مژگیم.ندازهیم

  .  دونمینم

 مانهیکنارش نشستم و صم. جستمی می آرام کردنش راهی برادیبا. بودصالی و استشی پر از تشوشیصدا

  : گفتم

 ی ،راهیرفت گشی که تو در پیراه.ستی در انتظارت نی جزء روشنیزی چی و عرفان برستی اگه به معنوتو

  .  کنهیپس منتظر نمون و سفرت رو آغاز کن وبدون که خدا هم کمکت م. و سعادتهیپر از آگاه

  : آرام گفت. زدی در نگاهش موج می و دو دلدیترد. نگاه کردرونی به بکلیما

 ندارم یزی دستاوچی تونه به دادم برسه؟هی میچه کس. دارممی ببی جاده غرنی من از وارد شدن به ااما

  . وحشت زده ام مژگان وحشت زده. ترسمی و غربت مییمن از تنها. ها کمکم کنهیه هنگام سختک

  : گفتم

 ی شناختچیدرسته که تو ه .ی داشته باشدی هراس و ترددیتو نبا. و به حرف من گوش کن کلی باش ماآروم

 از اونا کمک ی تونیتو م. تو رو برطرف کننی هادی تونن تردی که میی ،اما هستن کسای راه ندارنیاز ا

 رسونند یاری راه نی در او تونند به تی کنند که می می زندگی روشنفکریهایرانی اسیمسلما در پار .یریبگ

  .  راه تازه ات بگذارندی فراسویچراغ

قطرات اشک .نگاهش گنگ و نامفهوم به اسمان دوخته شده بود .دندی درخشیکی در تارکلی ماچشمان

 ی مدی سرشار از امی اندهی روح به آی صفاافتنی ی بودندو او در پی جارشیهمچنان از چشمها

 به ال که حاکلیمن در آرامش به ما.دی به درازا کشیقی حائل شده بود تا دقاانمانی که میسکوت.دیشیاند

 نگاهش را از آسمان گرفت و به چشمانم که کلیما. کردمی آرامتر از قبل شده است نگاه مدی رسینظر م

  : سپس لبخند زد و گفت. نگاه کردستی نگری به او میبا کنجکاو
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 تونم به ی زودتر میلی من خمی کنی زندگرانیاگه ما در ا. به برگشتن کنمی خوام پدر رو راضی ممژگان

   ؟ی کنی فکر نمنطوریتو ا. برسمدمیاهداف جد

  : دی پرسدیبا ترد. سرم را تکان دادمآرام

   ؟ ی کنی کار به من کمک منی در اتو

  :  زدم و دوستانه گفتمندلبخ

  . دمی انجام مادی که از دستم بربی کمککل،هری ماالبته

  :  را کرده باشد گفتزی فکر همه چشی که از مدتها پی سرش را تکان داد و بعد مثل کستی با رضاکلیما

 اگرچه کار. تونه پدر رو وادار به برگشتن بکنهی میاو بهتر از هر کس. با مادربزرگ صحبت کنمدیبا

  . می خودمونو بکنی تموم سعدی باه،امایمشکل

  : دمی پرسقی و تشوی دودلبا

   همه سال؟ نی شه؟اونم پس از ای عمو حاضر به برگشتن می کنی مفکر

  :  گفتدی کرد و بعد با تردسکوت

 رو اونجا به کار گرفته که مسلما جمع ی هنگفتی هیاون سرما. دونم عکس العمل پدر چه خواهد بود ینم

 یاما اگه پدر حاضر به برگشتن بشه تموم وقتم رو رو. دارهیادی به زمان زاجی احتهیاون همه سرماکردن 

  .  ذارمی کار منیا

حاال باز همان مرد جوان . دادهی تکی در هم قفل کردو به پشتی حرف دستش را با سرخوشنی پس از اکلیما

 گذاشته و نی خود به زمی دوشهای را از روی بار گرانمی تصمنیانگار که با ا. شده بودشی چند روز پیآشنا

  .آسوده شده است

  :  نگاه کردم ،بلند شدم و گفتمکلی چهره متفکر مابه

   . ی کن خوب بخوابیکل،سعی ماری بخشب

  : دی کرد و پرسمی و همراهدیخند

   ؟ ی دی می قولهی از رفتن به من قبل

   ؟ی قولقول؟چه

  :  گفتدوی را به هم کوبشیدستها

اگه قرار باشه .  شهر آشنابشمنی ای جای حاال با جانی از همدیبا .یفردا شهر رو به من نشون بد خوام یم

  مگه نه؟ .  همه جا رو بشناسمدی بامیبه انجا برگرد

  :  که در ذهنش بود سر ذوق آمدم و گفتمی نقشه ااز

  .  دمی قول رو به تو منیباشه،ا
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 ینشئه ا.دی خندیچشمانش م. او را نگاه کردمگری بار دکیدر اتاق را باز کردم و قبل از رفتن . زدلبخند

احساس . شناختم ساخته بودی متفاوت با انچه که من از او می که گرفته بود از او انسانیمی از تصمبیغر

 ی دارد پوست مکلی ماکه ندی توانست ببی پرداز من مالیذهن خ. متولد شده استگری دکلی کردم مایم

 شود و آزاد و رها بال و پر ی و چند سال در ان فرو رفته بود جدا مستی بنیکه ا یاندازد و از پوسته ا

  . دی گشایپرواز م

  : دی و پرسدی خندکلیما

   ؟ی کنی فکر می جدنطوری ای شده مژگان؟راجب چچه

  :  خودم آمدم و به سرعت گفتمبه

  . ری شب بخکلی مایچی هآه

  :  گفت آرام

  . ری بخشب

 یاجرا. اتفاق افتاده بودندیان روز حوادث جالب.دمیشی به آن روز شگرف اندیقی اتاقم رفتم و تا دقابه

 کلی پدر و عمو و از همه روشنتر ،متحول شدن ماشی گروه تئاتر و نگاه پرستای بچه هاقیه،تشوی تعزشینما

   . می وادار کنازگشت آن عمو را به بی که قرار بود طی توطئه بزرگ خانوادگهیو پس از آن طرح 

 بود و من آنشب ی ما روز بزرگیدر زندگ. همه اتفاق را درک کنم نی را بستم تا بهتر بتوانم عمق امانمچش

 بر بازگرداندن عمو ی نقشه اش مبنی در اجراکلی دعا کردم که ماتی شبانه ام با خلوص نی دعاهاانیدر م

  . موفق بشود

  

   نهمفصل

  

 نیا.به ساعت متوجه شدم که از نه صبح گذشته است یبا نگاه. شدمداری از خواب باری بسی با خستگصبح

   بود ؟امدهی کردنم نداری بی برای بودم؟پس چرا کسدهیهمه خواب

آرام در .دی رسی به گوش نمیی صداچیه.ستادمی اکلی در پشت در اتاق مایلحظه ا.  آمدم رونی اتاق باز

  .را گشودم

 شد ،آنچنان غرق خواب بود که انگار ی مداریاو که هر روز صبح زود از خواب ب. هنوز خواب بودکلیما

   است دهیتازه خواب
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 به گوش یی کس نبود،اما در داخل آشپزخانه صروصداچیدر سالن ه.  رفتم نیی اتاق رابستم و پادر

  . کردندی مهیمادر و مادر بزرگ نهار ظهر را ته.دیرسیم

  : وارد شدم و گفتمی سرخوشبا

  .نی نباش خونه،خستهزی عزی بر دو کدبانوسالم

  : و مادر لبخند زد و جواب داددی خندمادربزرگ

  .ارمی تا صبحونه برات بنی بشای ماهت دخترم،بی به روسالم

 نشستم و با اعتراض زی خاص نگاهم کرد و سر تکان داد،نگه کردم و پشت می مادر بزرگ که با محبتبه

  :دمیپرس

   تا تو کارها کمکتون کنم ؟نی نکرددارمی زودتر بچرا

  : مادرانه گفتی گذاشت و با رافتمی روشی صبحانه را پینی سرماد

 ی با بودن مادربزرگ کاریدر ثان.ومدی که دلم نی بوددهی خوابقی کنم،اما اونقدر عمدارتی که باومدم

  . دهی انجام مکتنهی من انجام بدم ماشاءاهللا همه کارها رو خودش ی مونه که حتینم

بعد به من نگاه کرد و .ستی به مادر نگرشی پر از ستای و با چشماندی مادر خندنیسی تحنی از امادربزرگ

  :دیپرس

 رفت ی اتاقش راه میکی که در تاردمی شنی اونو می قدمهای صداروقتی تا دشبیمن د. هنوز خوابه کلیما

  . و ارام و قرار نداشت 

  : با تاسف سر تکان داد و گفتمادربزرگ

 ی ،حسابروزی دی صحنه هادنیفرهنگ غرب شده بود که حاال داونقدر غرق آداب و رسوم و .کلی ماطفلک

 که داره از درک ی درونی با صفاکلی بود مافیح. اتفاق افتادنیاما من خوشحالم که ا. اونو تکون داده 

 خودشو هایرانی تونه خودشو با اداب و رسوم و فرهنگ ما ای و مهیاون پسر خوب. دور بمونه زهای چنیا

  . بدهقیتطب

  : سخنان مادر بزرگ سرم را تکان دادم و بعد لبخند زدم و گفتمدیائ تیبرا

 هیدرضمن . شده و از من خواسته که امروز شهر رو بهش نشون بدمرانیاون عاشق ا. مادر بزرگدرسته

  .. بذارهونی اونو با شما در می بزرگ گرفته که قراره بزودیلی خمیتصم

  :تکرار کردند دندوی و مادربزرگ هر دو دست از کار کشمادر

  ه؟ی بزرگ؟ اون چمی تصمهی

  : و گفتمدمی خندطنتی شبا

   .نی موضوع رو به شما بگه،پس عجله نکننی خودش ابهتره
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بناچار شانه اش را باال انداخت . خواست دوباره اسرار کند،اما من با تکان دادن سر مانع او شدممادربزرگ

  : وار گفتمی تسلیو با حالت

  .هی بزرگش چمی بشه و بگه تصمداری کنم تا خودش بی صبر می بگیی خوای حاال که نمباشه

  :دمی سرم را تکان دادم و آهسته پرستی رضابا

   و عمو جان کجا رفتن ؟ ،پدریراست

  : بود،در جواب گفتی کرد و اشک از چشمانش جاری را خرد مازهای همانطور که با چشمان بسته پمادر

  .نهیگاه پدرت رو بب خواست فروشیعموت م.  فروشگاه رفتنبه

 خانه با یکنواختی توانند به دور از ی چند روز تمام شده بود و من خوشحال بودم که پدر و عمو میلیتعط

  .هم خوش باشند و از بودن با هم لذت ببرند

بعد با اصرار از مادر بزرگ .  مانده بود پرداختمی که باقی صبحانه را جمع کردم و به شستن ظرفینیس

 که ی ای نهار ظهر کمک کنم،اما مادربزرگ با سرزندگهیبرود استراحت کند تا من به مادر در تهخواستم که 

  : بودم،لبخند زد و آرزومندانه گفتدهی کمتر از او دری اخی سالهانیدر ا

 غذا به مادرت کمک کنم،پس لطفا اصرار نکن هی هستن خودم در تهنجای که پسر و نوه ام ای خوام تا روزیم

 .  

 خواست یاو م.  توانستم احساسش را درک کنمیخوب م.ستادمی در کنارمادربزگ افی و بال تکللمستاص

 بتواند کردی بود که مادربزرگ آرزو منی ای نشانه دی شانی کند و ای عمو تداعیروزگار گذشته را برا

  . هم بهره ببردکلی در کنار خود نگه دارد و از وجود ماشهی همیبرا

  : ها بود نگاه کردم و گفتمازیخ کردن پ مادر که مشغول سربه

  . ره ی حوصله ام سر مینطوریا. انجام بدم نی هم به من بدی کارپس

 مانده است تا ان را به من محول ی باقی کرد چه کاری و نگاهم کرد و انگار داشت فکر مدی لب برچمادر

  : اوگفتیکند،اما مادربزرگ به جا

  . گرسنه شده یلی درست شام نخورد و حاال حتما خشبید.ی کنداری رو بکلی مای بهتره برتو

 شده دای من پی برای که باالخره کارنیانگار از ا.  مادر که باز مشغول کار خود شده بود، نگاه کردم به

  : بلند شدم و گفتمی حالیبا ب.  کردی متیاست ،احساس رضا

  .  کارههی نمی هر حال اباشه،به

  :آرام گفتم . زدم که هنوز خواب باشدیحدس م. نواختمکلیه در اتاق ما طبقه باال رفتم و چند ضربه ببه

  . ؟ساعت ده شدی شداری بیی خوای نمکلیما

  : از داخل اتاق جواب دادکلی انتظارم مابرخالف
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  .  توای مژگان،بدارمیب

 از داخل. کردی خود را مرتب می موهانهی آی جلوکلیما.دمی را باز کردم و به داخل اتاق سرک کشدر

  : نگاهم کرد و با لبخند گفتنهیآ

   ؟ی شدداری شده که زودتر از من بیچ. تنبل خانومی شدزی سحرخامروز

  : نشستم و نگاهش کردم و با خنده گفتمی صندلیرو

   امروز حالت چطوره؟نمیخب بگوبب.دارمی شه که بی می ساعتهی. نشدمزی هم سحرخیلیخ

  : زد و گفتیاهش موج م شائبه در نگی بیمحبت.دی چرخمی و به سودیخند

  . نباشخوبم،کامالخوب،نگران

  : خوردم و گفتمکهی حرفش نی ااز

  .ستمی نگران نمن

  : و گفتدی طعنه خندبه

  .یومدی ی نگران میلی به نظر خشبی دواقعا؟اما

  :  بلند شدم و گفتمی حوصلگی ببا

  . اومدمی ؟ اصال بهتر بود که به اتاقت نمی کنی شروع می باز دارتو

  : و گفتدی خندمی پرتسلی و و با لحندی خندطنتی شبا

   شه؟ی سرت نمی بداخالق،تو شوخیا

  : را باال انداختم و با صراحت گفتمشانهام

  .  دمی محی ترجی رو به شوخی جدی چون حرفهانه

  : به خود گرفت و گفتی جدافهیق

  قرار امروز عصر که سرجاشه،مگه نه؟ .ی جدی حرفهانمی اباشه

  :ه ام را باال انداختم و گفتم شانیتفاوتی ببا

  . منظورت نشون دادن شهره که بله قرارمون سرجاشهاگه

  : گرفت و گفتدهی مرا نادی،بداخالقی و با خشخلقدی را به هم کوبشیدستها

  . تازه دارمزی سورپرهی برات خوبه،چون

  :دمی زده به او نگاه کردم و پرسرتیح

   ؟ی چه مناسبتز؟بهیسورپر

 نی از ایبا سماجت نگاهش کردم تا جواب سوالم را بدهد،اما او با آگاه.دید و خند نگاهم کرنهی آدر

  : به طرف اتاق رفتم و گفتمیبا لجباز. را باال انداختشیموضوع فقط شانه ها
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  . زنمی پس منم قرار امروز رو به هم می گی خب حاال که نمیلیخ

  : گفتمتی به دنبالم آمد و با مالشتابان

 حی و مناسبتش برات توضزی در مورد اون سورپرمی ری مرونی بذار عصر که بیم،ول گی نه،باشه مآه

  بدم،باشه؟

  : در اتاق رادر مشت فشردم و گفتمرهی سماجت دستگبا

  . قراری قرار بای حاال نیاهمی نه

  : گفتیزی نگاهم کرد و،بعد با حالت التماس آمی لحظات کوتاهکلیما

  .  کنمی کن خواهش متا عصر تحمل. برام سخته مژگانگفتنش

 نظر او شدم و سرم میتسل. کردی صحبت میی لحن پر از خواهش و تمنانی بار بود که او ب چننی اولیبرا

  : آمدم و گفتمرونیبعد از اتاق ب.را تکان دادم 

 ی با اون صحبت کنیی خوایاگر م. مادربزرگ گفتمی تو رو به طور سربسته برامی من موضوع تصمکلیما

  .ستنی فرصته،چون عمو جان و پدر خونه ننیحاال بهتر

  : در اتاق را بست و گفتی با خوشحالکلیما

  حاال مادربزرگ کجاست؟. شدی عالیلی که خنی؟خب،ایراست

  :جواب دادم. دنبالم آمد. رفتمنیی از پله ها پااز

 یر کمک م کارها به مادیمن تو.نی و حرفهاتون رو بزنی اونو به اتاق خودش ببری تونیم. آشپزخونهیتو

  .ی صبحونه بخوردیکنم،اما اول با

  : به سرعت سرش را تکان داد و گفتکلیما

  . خورمی راحت بشه،بعد صبحانه مالمی اول با مادربزرگ حرف بزنم تا خبهتره

 ی صبحانه را براینیمادر بسرعت س. گفتدی من به آشپزخانه آمد وبه مادرو مادربزرگ سالم و خسته نباشبا

  :  و آرام گفتمستادمی مادربزرگ اکنار .دی چکلیما

 که کلی به مایقیمادربزرگ نگاه دق . نیبهتره به اتاقتون بر.  خواد با شما حرف بزنه ی مکلیما!مادربزرگ

  : گرفت انداخت و بعد بلند شد و گفتی صبحانه را از دست مادر مینیبا ارامش س

  .اری صبحانه ات را به اتاق من بینی سکلیما

من به مادر که با .  و به مادربزرگ که از آشپزخانه خارج شد نگاه کرد و بعد دنبالش رفت لبخند زدکلیما

  :ارام در گوشش گفتم. مادر نگاهش پر از پرسش بود .دمی زدم و خندی کرد چشمکیاستفهام نگاهم م

  . به برگشتن بکنهی خواد عمو رو راضی مکلیما. در حال شکل گرفتنه ی توطئه خانوادگکی مادر

  :با آرامش لبخند زد و گفت . در نگاه مادر نشست ی خوشحالموج
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 ی کودتا دعا منی ای توکلی مایروزی پیپس منم برا. خوبهی از اون نوع توطئه هانی طور؟ انیکه ا!عجب

  .کنم

 که پدر و عمو به خانه برگشتند،آنها هم ی و بالخره درست زماندی به درازا کشکلی مادربزرگ و ماصحبت

  . مادربزرگ قرمز بود یچشمها.  آمدندنرویاز اتاق ب

 بپرسم کلی که منتظر آمدن پدر و عمو بود،بالفاصله سفره نهار را انداخت و من فرصت نکردم از مامادر

  . استدهی با مادربزرگ به کجا کششیگفته ها

ه از  به وجود آوردککلی را در مااقی اشتنی کرد و افی از فروشگاه پدر تعری صرف نهار کلنی در حعمو

  . کنددنیآنجا د

   :دی هم دنبالم آمد و پرسکلی بردم،مای غذا را به آشپزخانه می ظرفهایوقت

   ؟ی خوای نمکمک

  : و گفتمدمی تخس خندی بچه هامثل

  . شه ی شستن ظرفها زودتر تموم مادی ی نمبدم

  : را باال زد وشادمان گفتنهای آستبسرعت

  .  آماده امی به چشم،در خدمتگذاریآ

   :دمی بشاش نگاه کردم و پرس صورتبه

  : گفتیبگو مادربزرگ چ.ی سرحال هستیلیخ. خونهی ؟کبکت خروس مکلی ماهیچ

  : کرد گفتی می تک ظرف را در دست گرفت و همانطور که ماهرانه آن را آبکشنیاول

 بغل ی تویقیآنقدر ذوق زده شده بود که تا دقا. افتادی داشت پس می بگه؟از خوشحالی چی خواستیم

 و قبول نکنه که به ادی معتقده که ممکن پدر با ما راه نی ما موافقه،ولیاون با نقشه . کردی مهی گرمن

  .  بر ندارم اصرار که طول بکشه من دست از ی دادم تا هر زماننانی برگرده،اما من به او اطمرانیا

  : و گفتمدمی از ته دل کشی مسرت سرم را تکان دادم،آهبا

 نیخدا کنه که عمو هم هر چه زودتر خودش هم به ا. شهی چقدر خوب منی برگردرانی اگه شما به ایوا

 خارج از کشوره و با برگشتنش تا چه اندازه ی توی از زندگدتری براش مفرانی در ای برسه که زندگجهینت

   نه؟م،مگهی در کنار هم باشمی تونی مشتریدر اون صورت ما ب. شه ی ما میباعث خوشحال

  :  گفتی را به من دوخت و با حسابگرزشی آمتطنی نگاه شکلیما

   مژگان؟ی خوای مینطوری اتو

  : و صادقانه گفتمیالی خی ببا



  دختر آفتاب   

 

 

95

 اون ی دلگرمهی تونه مای سن منیبودن عمو در کنار مادربزرگ،خصوصا در ا. خوامی منطوری که االبته

  ؟ی کنی فکر نمنطوریباشه،تو ا

  : مغبون گفتی داد و مثل ادمهارونی حبس کرده بود بنهی را که در سی نفسکلیما

  . کردمی فکر میمنو بگو که چ.ی خوای منوی پس تو به خاطر مادربزگه که اخب

  : زدم و با سرزنش نگاهش کردم و گفتمیپوزخند

 ی غصه اچی من هگهی شد،اون وقت دیکاش اخالق تو هم متحول م .ی شی ماالتی دچار خشهی همتو

  .نداشتم

  :دی پرس به سرعت نگاهم کرد وکلیما

   ؟ی داری تو حاال چه غمو غصه امگه

  : حرکت را عوض کردم و گفتمریطفره رفتم و مس. افتادمی در دام مداشتم

   خواد با عمو صحبت کنه؟ی می بگو بدونم مادربزرگ ککل،حالی ولش کن مااصال

اداشت و به  را بری بشقابیبا کاهل. بودم دمغ شددهی کشراههی که حرف را به بنیاز ا.دی لب برچکلیما

  : منتظر جواب هستم ،آرام گفتدی دی وقتدیپشت آن دست کش

  . کنم شب بخواد با اون حرف بزنهفکر

  :دی مصرانه پرسدی کشی را اب میگری که ظرف دی ساکت شد ودر حالبعد

   همه نی که تو ای غم و غصه ا؟اونی به سوالم جواب ندادچرا

   ه؟ی چی زنی از اون حرف می درماندگبا

  :ردم کالمم صادقانه باشد گفتم کتالش

 چقدر خوب ی بود که تو اگه سر به سرم نذارنی کمنظورم ا؟منی کنی موضوع رو انقدر بزرگ می دارچرا

  .نی شه،همیم

  :دی نگاهم کرد و پرسدی تردبا

   ؟ی گی رو مقتی حقی کنم که دارباور

  : را تکان دادم و گفتم سرم

   .کلی نداره که به تو دروغ بگم مایلیدل

 نی از اشهیهم.  به خود گرفته بود نگاه کردم ی متفکرافهی به او که قی چشمریز. حرف سکوت کردنی ابا

 ی می داد که دارد به دنبال راهی نشان میعنی رفت ی حالت فرو منی به ایاو وقت .دمی ترسیحالتش م

 می تصمدادی رونیز از ای پرهیبرا. او واقف بودمی اخالقتی خصوصنی به اگرید.گردد تا سر به سرم بگذارد

  :دمیپرس.گرفتم او را به حرف بکشم
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   فرانسه تنگ نشده ؟ی برادلت

  :آرام سرش را تکان داد و گفت. بر لبانش نشستلبخند

 شتری رو بنجای و خانه خودمان هستم،اما به هر حال اسی دلتنگ پاریچرا کم. بگم نه بهت دروغ گفتماگه

  . دمی محیترج

  :گفتم. بود خوشم آمد ایو گو جوابش که صادقانه از

 تو به هیعیچون به هر حال طب. شدمی مدی ناامی حسابیستی دلتنگ کشورت نی دادی اگه جواب می دونیم

  ه؟ی تو در اونجا چی های سرگرمکلی مایراست .ی و دلتنگ اونجا باشیزادگاهت عالقه نشون بد

 که ناغافل به تله ییمثل آدمها.  شد  به من کرد و صورتش ناگهان سرخ و برافروختهی نگاه تندکلیما

 که کلیما. اون چشم دوختم ی دگرگوننی به ایمن با کنجکاو.افتاده باشند،دستپاچه و مضطرب شده بود 

  :د جواب دادهی بردهی و با لکنت زبان و بردیکامال متوجه من شده بود،نگاهش را دزد

  .امور شرکت به یو حسابرس...کارم...مثال...مثال....زهای چیلیخ...خب

 کرد که ی تالش مقراری دستپاچه شده بود و بنقدری دانم چرا اینم. دوخته بودمکلی وسواس چشم به مابا

 او ی برادی که شایزیچ. کندی می را از من مخفیزیاحساس کردم او دارد چ. نگاهش را از من بدزدد

 کننده که اونسبت مئز انقدر مشدی شاای اورندی از آن سر در بگرانی خواست دی بود که دلش نمزیآنقدر عز

 نگه دارد ی کرد که آن را مخفی تالش منکی اکلیهرچه بود ما. کردی احساس خطر مگرانی دیبه آگاه

  .  کنم که خواهان گفتنش نبودیزی دادم که او را وادار به گفتن چی حق را به خود نمنیو من ا

 که حاال آرامش خود را به دست آورده بود و با لکی مارهی انداخته بود با نگاه خهی ساانمانی که میسکوت

 که من ی کردم آن حادثه ایاحساس م. آرامش را از من سلب کرد. کرد همراه شدیجساذت نگاهم م

 ی نوازشگری با صداکلیما. خواهد دادی کنم حاال رویری کردم تا از وقوع آن جلوگی تالش مشهیهم

  :دیپرس

  کنم؟ ازت بی سوال خصوصهی تونم ی ممژگان

  : و آرام جواب دادمدمی را دزدنگاه

  .در هر حال تو سوال خودت رو بپرس . باشهی خصوصی سوال تا چه حدنی داره که ایبستگ

 داشت،اما دی سوالش ترددنی پرسی انگار براکلیما.دمی خجالت کشمیاز ارتعاش صدا.دی لرزی ممیصدا

  :دیپرس

   ؟ی خوام بدونم تو چرا تا حاال ازدواج نکردی ممن

  : زده نگاهش کردم و گفتموحشت

   تا حاال؟ی گی مگه م چند سالمه که تو می فکر ها نبودم و در ثاننی تا حاال به انکهی ااول
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  : سوال عجوالنه اش برآمدو گفتحی تصحی به سرعت در پکلیما. زدی موج ممی خشم در صدای هارگه

  ؟یرد تا حاال به ازدواج فکر کای آدمی پرسی بهتر بود مدیدرسته،شا

   دادم؟ی به او می چه جوابدیبا. انداختمری نگاهم را به زی درماندگبا

   ؟ی دی جواب نمدم؟چرای پرسیسوال بد:دی پرسی صبری با بدی که سکوتم را دکلیما

  : را تکان دادم و گفتمسرم

 خوب تی موقعهی چون تا حاال دیشا. موضوع فکر کردمنی کم به ایلیمن خ. کننده بودری غافلگیلی خنه،اما

  .... هم چوندی شاای نشده بمینص

 کامل کردن سخنانم دچار ی احساس کرد که براتی با دراکلیما. دانستم چگونه حرفم را تمام کنمینم

  :دیبه طعنه پرس. مشکل شده ام

  درسته؟. نذاشتهشی هم تا حاال فرد مورد عالقه ات پا پدی شاای

  : گفتمی کردم و با دلخوراخم

 مورد باهم نی در اچوقتی بدم که ما هنانی به تو اطمدی باانهی ؟اگه منظورت آری شداالتی باز دچار ختو

  . موضوع فکر نکنهنی به اانی آردیاصال شا.میحرف نزد

  :گفت. شدی مدهی اکنون به وضوح دشیاشک کنار چشمها. تلخ زد یپوزخند

 انی کنم که آریحساس م فهمممن ای م؟منی کنی انکار میچرا دار. مژگانیستی با خودت هم صادق نتو

   ،چرا؟ی کنی از قبول آن فرار می ،اما داری فهمی تو هم مدیشا. داره ینسبت به تو چه حس

  : نگاه کردم،و با خشم گفتمکلی به مای برافروختگبا

 الی منو به خی حرفها دارنی که تو با تکرار ای دونی مچیه.ی کنی خسته ام می دارگهیکل،دی ماآه

  نه؟ی واقعا قصدت همای ؟آی دی سوق مانیآر ی و به سویندازیم

  : جواب دادی کرد و به تلخاخم

 نگاهش کردم و ی اون بندازم؟با درماندگالی خودم داوطلبانه حاضر بشم تو رو به خی چی که نه،برامسلمه

  :گفتم 

  ه؟ی حرفها و کار ها چنی منظورت از اپس

 و نی پرطنییبا صدا. دوخته شده بودگانمدی در درهی ناگفته خی رازهایایچشمانش با دن. کردنگاهم

  :پرآهنگ گفت

  . کنمدای دست پنانی نقطه اطمهی خوام به یم

  :دمی نگاهش کردم و پرسریمتح

  ؟ی مطمئن بشی از چیی خوای ؟اما تو منانی اطمنقطه



  دختر آفتاب   

 

 

98

ز  پرسش مطرح شده بود،انی ایاو هر بار که بنوع.اورمی بار مصمم بودم که او را به حرف بنیا. کردسکوت

  :دمیبا سماجت نگاهش کردم و پرس. گذاشته بودی کرده و مرا سرگردان باقی بار جواب شانه خالریز

  . و راحتم کن؟بگوی مطمئن بشی از چیی خوای مکلیما

برق نگاهش همه وجودم را به لرزه در .ستی و در چشمانم نگردی چرخمی اب را بست و بعد به سوریش

 که حس ششم من ان را از مدتها قبل وقوع ان را خبر داده بود یحادثه ا. افتادیداشت اتفاق م.اورد

  : لرزان گفتییباصدا. آمدی مشی،داشت پ

  .ی مطمئن شم تو اونو دوست نداردیبا

  :دمی پرستند

   کنه؟ی به تو می موضوع چه کمکنی ادونستن

  : زمزمه کردی شتابچی هیب. زدلبخند

 عکس دنی که پدر با دیاز همون روز.است دوست دارم تونم بهت بگم که سالهی راحت مالی وقت با خاون

   مژگان؟ی فهمیم» پسرم بودی برایزگان عروس قشنگ »می بودرانیاگه ا«: و گفتدیتو ارزومندانه خند

 انداخته بود که کلی به جان مای خودآتشدی بعی حرف و تمنانیعمو با ا. نشستمی شرم بر گونه هاسرخس

 نیتابستان قلب من در ا. کردیبود و حاال داشت آن را به من هم منتقل ماو سالها ان را روشن نگه داشته 

 یبا درماندگ.دی کشی وجودم را به آتش مکلی گرم مایصدا. بوددهی از راه رسعتی طبیفصل از سرما

 همه تاروپودم را به لرزه در جهیاحساس ضعف و سرگ. گرفتمی از سقوط به صندلزی پرهیدستم را برا

  .آورده بود

  : ارام و با شفقت گفتلکیما

 نی تونم کوچکتری مای کنم ؟ به من بگو مژگان ادای دست پنانی اطمنی خوام به ای می چی برایدی فهمحاال

 دختر ای بدم که آدی تونم به خودم نوی مای است؟آی از محبت مردی داشته باشم که قلب تو خالیدیام

   به من داره؟ی قشنگ من اندک توجهیعمو

 کرد تا آنچه را که در دل و ی نممیاری شده بود و نیزبانم سنگ. انداختمرینه سرم را ز دخترای شرمبا

  : گفتماری و تالش بسیبا سردرگم.اورمی داشتم بر زبان بشهیاند

  . بگمی چدی دونم بای نممن

  . زمزمه کردمتی سرش را جلو آورد تا سخنانم را بشنود و بعد با مالکلیما. زمزمه گونه بودمیصدا

  ؟ی دی می کنه چه جوابی روز اون از تو خواستگارهی ؟اگهی عالقه دارانی تو به آرایآ.زمی رو عزتقیحق

  :ملتهب و ناراحت جواب دادم.دمی شنی مدی تپی منهی جرس گونه در سنکی ضربان قلبم را که ایصدا
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 یاون روز فکر نکردم که ممکنه چوقتی و من ههی جوان خوب و محترمانی دونم،آریکل،نمی دونم ماینم

 جواب در ی کنم منو برای دارم،پس خواهش می اون وقت نسبت به اون چه احساسنمیهمسرم باشه تا بب

  . فکر کنمدیبا. بگمدی بای دونم چیفشار قرار نده ،چون نم

 نشی در چشمان غمگدی تردکیبرق . را به خود گرفته بودندای رنگ کبود درشیچشمها. سکوت کردکلیما

  : پر از خواهش گفتیی و صدامتیبا مال. شدی مدهید

 می هسترانی روز که در انیمن تا آخر.  من هم فکر کنشنهادی به پی کنی که میی در کنار اون فکر هاپس

  . کنمی میبه انتظار جواب تو لحظه شمار

از آشپزخانه  .اورمی تاب بکلی توانستم در پرتو نگاه گرم و سوزان مای نمگرید. انداختمری را زسرم

 نی کردم ورود عمو به خانه ما ،ای وقت تصور نمچیه. کرده بود رانی مرا مبهوت و حکلی ماشنهادیپ.ختمیگر

 یم. به اتاقم رفتمگرانی توجه به حضور دیب.اوردی به ارمغان بمی را برای ورحیهمه تحول و آشفتگ

  . بودم فکر کنمدهی به انچه که شنشتریخواستم تنها باشم تا ب

 آن ،دو نفر به انتظارم نشسته بودند ی دو راهی گشوده بود که در ابتدامی روشی را پی جاده اکلیما

 که هنوز به احساس او واقف یمرد.دمی دی را مانی آرگری و در آغاز راه دکلی راه ماکی یدرابتدا.

 هرگز انیاگر چه آر. کردمی درونش را خوب احساس می گفت ناگفته های مکلینبودم،اما همانگونه که ما

 و دمی دی را مقی عاطفه عمنی پرده از عشق خود برنداشته بود؛اما من در اعماق نگاهش اکلیاحت مابه صر

  . کردمیاحساس م

 دنی شروع به باری در پی و پزی ریقلب آسمان پاره پاره شده و باران. نگاه کردمرونی پنجره اتاقم به باز

 کندو ی خود را خالی درونیده ها کرده بود تا عقدایانگار که اسمان تازه اجازه پ.کرده بود 

 ی بودند و همراه باد مدهی و نمناک به هم چسبسی شاکر حاال حی سر درخانه اقااهی سیپرچمها.ببارد

  .دندیلرز

 به بارش ازی تند باران ناگهان آنچنان حالم را دگرگون کرد که احساس کردم که من هم نزشی ردنید

 ی بعد،صدای که لحظاتی تا چشمانم با نم اشک آشنا شود و زمان کوچک الزم بودی دارم و تنها تلنگریدرون

  .  شدندرابیدگانم سی تلنگر زده شد و چشمانم از اشک ددم،آنی را شنکلیباز و بسته شدن در اتاق ما

  

   دهمفصل

  

  :دی آرام پرسکلیما. در اتاق مرا به خود آمردی بودم که صدادهی تخت خوابیرو
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   تو؟امی تونم بی ممژگان

  : نشستم و جواب دادم تبسرع

  .نیبله،بفرمائ

  : و گفتستی را باز کرد و به من که خواب آلود بودم نگردر

  م؟ی شهر بردنی باهم به دی ما گذاشته،حاضری رو برالی اتومبعمو

  : نگاه کردم و گفتمرونی به بدی تردبا

   ؟ی روز باروننی ایتو

  : گفتی زد و با حاضر جوابیلبخند

  .ی باشومدنی نی برای تو به دنبال بهانه انکهی هم لطف داره،مگه ایون شهر در روز باردنید

  :بلند شدم و گفتم. پتو را کنار زدمی کج خلقبا

   .ی منتظرم باشنیی پای تونیتو م. شم ی آماده مستم،االنی نی بهونه اچی به دنبال همن

 ی رفتارم اثر بدی رونی هم هستم ودی و تردیاحاس کرده بود که دچار سردر گم.دی خندارانهی هوشکلیما

 که آنروز یپس از سخنان. گذاشتی و سرگردان برجارانی رفت و مرا حرونیآرام از اتاق ب.گذاشته بود

 رفتن و همقدم رونی بدهی مشکل بود چه رسمی براکلی نگاه کردن به مای ما ردو بدل شده بود،حتانیظهر م

 من ی کند که همه حرفها و قولهاالیودم بزنم و او خ که داده بی قولری خواست زیشدن با او ،اما دلم نم

  . و زودگذر هستندیسطح

 یدلم م. حساس شده امدای نسبت به خودم شدکلی کردم که به طرز فکر و نگرش مای احساس محاال

 حساب کرد و مورد شی حرفهای شد روی که میدختر. و نمونه باشمدهی برگزیخواست در نظر او دختر

  . لباس بکنمدنیکر وادارم کرد که به سرعت شروع به پوش فنیهم.اعتماد بود

 شد ی مدهی در نگاهم دی و دودلدی از تردییهنوز ردپا. به خودم نگاه کردمنهی آماده شدم ،در آیوقت

  . داند به کدام تخته پاره چنگ بزندی اب سرگردان است و نمانی را داشتم که در میقیحالت آن غر.

 بود دهی حتما متوجه آن شده بود، اما بهتر دکلیما.  ظهر هنوز بر صورتم بودرای اختی بی هاهی گری پایجا

  . را محو کنم و بعد از اتاق خارج شدمهی کرم به صورتم زدم تا اثر گریکم.  نکندی اشاره اچیکه ه

 دیک بروم، مادر تارونی خواستم از در ساختمان بی میوقت.  بودستادهی پله ها به انتظارم انیی در پاکلیما

 زی تند و رزشی رانی اطاعت کرد و پس از در مکلیما. میکرد که هنگام بازگشت به دنبال پدر و عمو برو

 خورد و ی سر مکلی مای چرمن کاپشی باران از روزی ریدانه ها. میدی دولی اتومبیباران هر دو به سو

 که خودش هم یزمان. ختم اندانیبسرعت خودم را در ماش. در را باز کردم تا سوار شدم. ختی ریفرو م

 و یشاداب. کردی می گل زرد در ذهن تداعی را روی بلوندش، شبنم صبحگاهیسوار شد، نم باران بر موها
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 گاهی بمی که برای چسبناکی دارم در تارهاه کدمیدی می و من با سرگشتگدی تراوی از وجودش میجوان

 تیشخص.  کردمی میاحساس ضعف و ناتوان افتاد، ی مکلیهر بار که نگاهم به ما.  شومی مریبودند اس

  . دل شده بودمی خواسته هامی تسلاری اختی و من بدی کشی خود می او مرا به سوبیعج

. ستی چابانی دادم که نام هر محله و خحی او توضی گرفت و من براشی شهر را در پی شمالیابانهای خکلیما

 ی در وجودش مری ناپذیری سیلیم. دادی م گوشی زدم و او با دقت و کنجکاوی وقفه حرف میتند و ب

  . و بهتر با شهر آشنا شودشتری شد بخواهد هر چه بی که باعث مدیجوش

  . کردی آنها را تماشا می ظاهری ،نمانی پر از تحسیدگانی گذشت و هر بار با دی می مساجد با تأنی جلواز

 گونه در نی خود را تحسی هادهی وافر،دی قرار داده بود و او با حّظری او را تحت تاثنی مشرق زمی هاجلوه

  . کردی مادداشتی که با خود داشت یدفتر

 یلیمن خ. دهدانی خود از شهر پاداری ناچار شود به دکلی زود رس هوا سبب شد که باالخره مایکیتار

نوع .  شده استنی شهر و فرهنگ مخصوص مردم مشرق زمفتهی اندازه شی کردم که او بیخوب حس م

 شور و ،با درس خوانده بود نهی زمنی داشت و او که در ای خاصی تازگشی ساختمانها برایعماربناها و م

  . گفت ی سخن ممی و شکوه بناها براییبایحرارت از ز

 بود که از ی پخته تز از زمانیلی گفت ،خی سخن مشی و آموخته هاالتشی تحصنهی آن زمان که در زمکلیما

  . بردمی می او پتی نقطه از شخصنی به ا زد و من تازهی حرف میمسائل عاطف

   . می شادهی پنی به ما فرصت داد تا از ماشنی کرده بود و ادای کاهش پی باران حاال به نحو محسوسزشیر

 زهی بودم که با آمی زدم،متوجه چرخش سر دختران و زنان جوانی رو قدم مادهی در پکلی که با مایوقت

 لبخند طنتی موضوع شده بود،با شنی کردند و او که خوب متوجه ایم نگاه کلی به مانی از تعجب و تحسیا

 شسته و رفته تر ا ز مغازه ها که حاال. کردی راهمان بودند نگاه مری که در مسیی زد و به مغزه هایم

 ستنی را به توقف و نگری کننده خود،هر عابررهی الوان و خی ،با نور چراغهادندی رسی به نظر مشهیهم

  .ند کردیدعوت م

در .  و به داخل مغازه رفت دی از مغازه ها توقف کرد و بعد به سرعت مرا دنبال خود کشیکی ی جلوکلیما

  :دمی شدم پرسی مدهی که به دنبالش کشیحال

   ؟ی بخریزی چیی خوایم

  : را به اطراف چرخاند و با شوق گفتنگاهش

  . که وعده اش را به تو داده بودمیزیی سورپربله،همون

  : گفتم امتناعبا

  .می برای الزم ندارم،بیزی من چاما
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 لبخند یپس از لحظات.ستی توقف کرد و با دقت به داخل آن نگرنیتری وی اعتنا به گفته ام ،جلوی بکلیما

  :زد و گفت

 ی دستکشهانی اهی هدنی کنم بهتری م،فکریی تو دختر سرمایبرا. دستکشها رو امتحان کن نی انجای اایب

  انه؟یندازه دستهات هست  انیبب. باشنیگرم چرم

 سرش را تکان دوی آنها در دستم ،خنددنی با دکلیما.کامال اندازه بودند. دستکشها را به دست کردممردد

  :دیداد و با لذت پرس

  ؟ی داراجی احتی به چگهی دی احساس سرما نکننکهی ای اومدن از خونه و برارونی بیبرا

  :اس گفتم کردم با سپی طور که به دستکشها نگاه مهمان

  .هی کافنی خوام،همی نمیزی واقعاً من چکلیما

  : جستجوگر در مغازه چشم گرداند و گفتی به نشانه مخالف سرش را تکان داد و باز با نگاهکلیما

 مدت نی برف ،اای باران زشی به خاطر رستمیمن حاضر ن . ی بلند هم داشته باشی بارانای شنی کاپهی دینه،با

  . تو ببندم ی مخالفت رو به روی راهای خوام همه یم. هستم در خانه بگذرونمانجی رو که در ایکوتاه

 ی میبنوع. کندی کار را منی چه ای دانستم برایم. نداشتی ادهی کردم ظاهراً مخالفت من فنگاهش

 درصدد بود که اشتباه خود را یقی به طرای هدانی ادی اش را بکند و با خرانهی ناشهیخواست جبران هد

  . کند یتالف

 شخوانی پی را روی سپرده بود،چند بارانکلی مای دل به خواسته هاکسرهی از بدو ورودمان فروشنده

 آن نانیبعد با اطم .ستی از آنها را در دست گرفت و با دقت به مارک و دوخت آن نگریکی کلیما.گذاشت

  : گرفت و گفت؟میرا به سو

  . متحانش کن اای کنم کامال اندازه ات باشه،بی خوبه،فکر منیا

 قهی وسللی ؟اجازه دادم تا به مانهی دی آی از رنگ ان خوشم مدی از من نپرسیحت. ام گرفته بودخنده

 و دستکش را ی بدون درنگ مبالغ گزاف بارانکلی کامالً اندازه بود و مایباران.  کند دیخودش خر

  .پرداخت کرد

 ی بلند و دستکشهای در آن بارنمی امدرونیه ب که از مغازی ؟وقتمی بگودی دانستم چه بای مقابل او نمدر

 نگاه کردم و دی خندی میازی که با هوشکلیبه ما.  کنمی احساس کردم اصالً سوز و سرما را حس نمیچرم

  : گفتمیبا حق شناس

  .ی رو برام بخرای واقعا الزم نبود ابن هداکلیما

  : گفتی حاضر جواببا
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خب .ارمی تو رو به دست بتی تونم رضای دونم چطور میسم و م شنایمن حاال بهتر تو رو م.  الزم بودچرا

  .حاال حتما منتظرمون هستن.می بهتره به سراغ پدر و عمو جان بروگهید

 را روشن کرد و بعد لی اتومبکلیما.  داشت انی در هوا جری آن سوز سردی متوقف شده بود و به جاباران

  :گفت

  . که به کجا برمی کنیی منو راهنمادیبا

  :رو به رو اشاره کردم و گفتم به

 ی فروشگاه پدر رو در ضلع غربیدی چهار راه که رسنی اول،بهی کنی طمی را تا اخر مستقابونی خنی ااگه

  شه؟ی می عصبانی کلنهی و دستکش رو ببی باروننی اگه پدر ای دونی مکلی مایراست.دی دیچهارراه خواه

  :دی کرد و نگران پرساخم

  >دمی تو خریچون اونا رو من برا دی چه؟شای من،برایخدا

  : سرعت سر تکان دادم و گفتمبه

 بخرم و من اونو ی بارونکی کرد که ی رو به من اصرار مزیی که سرتاسر پاشهی می عصباننی نه،پدر از اآه

 حس ی به بارونیازی و من نمی ری مرونی پدر بنی با ماششهی ما همی دونیآخه م. دونستمی میاسراف کار

  .نکردم

  : و گفتدی کشی کرد نفس آسوده ای همانطور که نگاهم مکلیما

در عوض من فکر .  انجام داده باشمنجای خالف عرف و قانون ای که باز کاردمیترس. راحت شد المی خحاال

 به یرونی دختر اهی واقعا خوشحال بشه،چون در فرانسه به من گفته بود که ای هدانی ادنی کنم پدر از دیم

 ی مادمیحاال که . بودم دهید حرف او خننی به ای ده و من با ناباوری عالقه نشون نمشی لوازم آرادیخر

 یادی شناسم تفاوت زی که من می با مردمقتاًیشما و طرز تفکر تو حق. کشم ی واقعا از خودم خجالت مادی

جان ودل  رو با هی هدنی کردم،اون دختر ای مهی هدشی دختر لوازم آراهی اگه من به سیدر پار. داره 

 نی گم انجام بده،اما ای که من می مشابه هر کاریایدا های هی هدنی حاضر بود با ایو حت.  کردیقبول م

 همه تفاوت منو نیا! مژگان ی دونیم. شه تا به وقتش از اون استفاده بشهی کنار گذاشته مهی هدانیجا 

 تفاوت ها رو دوست دارم و نی که من انی ذاره و اون ای می هم برام باقنانی نقطه اطمهی کنه ،اما ی مجیگ

 دارم به خود یگفتی همون طور که تو مدیشا. باشم ی همه اختالفات فرهنگیرای پذنحاضرم با دل و جو

 هست من با ی ؟اما هر چهی چادی که داره در من به وجود می دگرگوننی دونم اسم اینم. رسم ی میباور

 به خودم هی من جاری و خون اون تو رگهاهیرانی مرد اهیم  پدرانکهیاز . کنمیمسرت از اون استقبال م

  .  کنم یافتخار م

  : نگاه کردم و گفتم کلی همه غرور مانی به انی تحسبا
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 بودن یرانی به اهایرانی ؟همه ای زنی حرف میقی وطن پرست حقهی درست مثل ی دونی مچی هکلیما

  .ی شدیرانی ای کلهومدی نرانیدر واقع تو هنوز به ا. کننیخودشون افتخار م

 او را شی که پس ازبروز انقالبت دروننشی محجوب و دلنشمرخیبه ن.  سرش را تکان دادی با خوشحالکلیما

 که ابانی کوتاه ناگهان نگاهش را از خی سکوتی در پکلیما. کرده بود نگاه کردمشهی تر از همریباور پذ

 را الشی رنگارنگ خیاین توانستم دینگاهش مدر .  بود برگرفت و نگاهم کردشهی و خلوت تر از همیخال

  . خوب احساس کنم

  

  :دی پرسارام

  ؟ی من فکر کردشنهادی تو در مورد پمژگان

  : به رو به رو نگاه کردم و گفتمنی و شرمگدستپاچه

   بکنم ؟ی خواهشهی از تو شهیکل،میما

  : خوش آهنگ گفتیی استفهام نگاهم کرد و بعد با صدابا

  . دم ی انجام میخواه بی ؟هر چی خواهشچه

  : انداختم و گفتم ری را زسرم

من هنوز از درون .زهی ری نپرس ،چون باز افکارم درهم میزی از من چنهی زمنی کنم فعال در ای مخواهش

 بدم که بعدا ی خوام به تو جوابیمن نم .ی دی حرفها منو در محظور قرار منیخود خبر ندارم و تو با ا

  .پس به من فرصت فکر کردن بده.رمیمجبور بشم اونو پس بگ

  :گفت. کردیاحساس مرا خوب حس م. نگاهم کردتی با دراکلیما

 انی اگه اردیشا .هی چانی احساست نسبت به آری دونیتو هنوز نم.ی بگی چیی خوای فهمم که می ممن

مورد  نی در اگهیباشه من د .ی دونستی خودت رو بهتر مفی کرد،تکلی میزودتر از من از تو خواستگار

 دی هستم بارانیمن تا در ا. هرچه زودتر تقاضاش رو عنوان کنهانی که آردوارمی زنم،اما امی نمیحرف

   .یری گی میمیبدونم تو چه تصم

 نیقی آن ی که به درستی خواست او را از اشتباهیدلم م. چشم دوخته بود ابانیبه خ. نگاه کردمکلی مابه

 را بهتر بشناسم کلی خواست مای ننشسته بودم ،فقط دلم مانی آریمن به انتظار خواستگار.اورمیداشت در ب

   . د سرچشمه گرفته باشمی دهم واقعاً از احساس درونی را که به او میتا جواب

 شد که ی نملی دلنی خانواده محله بودند ،اما انی خانواده او محترمتردی من مجترم بود و شای براانیآر

 احساس کی ی فراسوی داشت،بعدگری دی بعدانیعالقه من به آر. م  بدهحی تنرجکلی را به ماانیمن آر

 داشت که ی بر مدم قی و با فرهنگ بود که در راهدهی مرد جوان خوب ،فهمکی میاوبرا.ی و عشقیعاطف
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 برازنده ی جوانمی براانی شد آری که سبب میلی از دالیکی.می داشته باشی مشترکقی شد ما عالیسبب م

 نی به خاطر همشتری بانی عالقه داشتم و کشش من به آرزی که م نیحرفه ا.ودن او بودجلوه کند ،هنرمند ب

  .نقطه مشترک بود

 خالف تصور من لبخند زد و هم د،بری بلند دی پدر مرا در آن بارانیوقت.می بوددهی فروشگاه پدر رسبه

 به من یپس از ان چشمک. زد کلی به شانه مایعمو دست. شد ادآوری و پوست صورتم را ی رنگ بارانیخوان

   :دیزد ورندانه پرس

  اد؟ی ی خوشت مکلی ماهی هددردانهفاز

  : زدم و سرم را تکان دادم و گفتملبخند

  .  واقعا لطف داره کلی عمو جان،مابله

  . و در گوشم زمزمه کرددی خندعمو

  . نبوده دردانه،جبران مافات بوده و چقدر هم به تن تو برازنده استلطف

 فروشگاه توجه او را جلب ی و بزرگیکی بود که شدایاز نگاهش پ. در فروشگاه زدی چرخکلیما.دمیخند

 از یلیظاهرا با خ.در کنارش قرار گرفتم. درنگ کرد ی بوفه عطر و ادوکلونها لحظهایجلو.کرده است 

 آنها انیمن از م.ندیچ بنیتری ویبه فروشنده اشاره کرد چند تا از ادوکلنها را رو. کامل داشتییآنها آشنا

  : مارک ادوکلن را برداشتم و گفتمنیبهتر

 ،ره آورد سفر هم به می کنی مییرای از مهمونمون پذنکهی عالوه بر امی رسم دارهایرانی اکل،مای مای دونیم

  . رو زنده کنهرانی تو خاطره سفر به ای تونه برای مهی هدنیا.میاونا بد

  : گفتزی شورانگی و با کالمستیز آن در چشمان نگرپس ا. لبخند زد و ادوکلن را از دستم گرفتکلیما

 خوش اون یمطمئن باش هر رقت بو. برمی مسی سفر با خودم به پارنی ره آورد انی ترزی به عنوان عزنویا

  . کرده هی که اونو به من هدی دخترادی قشنگ خواه افتاد و به ی روز باروننی اادی ،به چهیدر اتاق بپ

 ارام کنارم کلیما. و فروشنده فاصله گرفتمکلیبسرعت از ما.ش منقلب شدم و طرز نگاهکلی حرف مااز

 و به چشمم آمد دی که ناگهان در وجودم جوشی خواستم متوجه اشکینم. انداختمریسرم را ز.آمد

  :آرام گفت. من نشودی از آن بود که متوجه انقالب دروناتریبشود،اما او هوش

  .و ازت نگرفتم پدرت بفهمه خوام تا جوابم رینم. خوددار باشمژگان

 است خودش را مضحکه دهی قاطع نشنی عاقل تر از آن بود که تا جوابکلیما .ستی دانستم منظورش چیم

 خواست ی متعلقبه خودش بود و نمد،فقطی جوشی که در قلبش میاحساسات پاک.و زبانزد خاص و عام کند 

  . آن را لوث کندگرانیبا جار زدن به د
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 عتری هر چه سرکلی به انتظار کشنده مادی تا به خود بقبوالنم که بادمی کوشیساس م احنی با درک امن

 ی دعوت می نبود و حسابگرانه مرا به صبر و بردبارکلی دوم قلبم که متعلق به مامهیاما آن ن. دهمانیپا

 با ی دارم و حتدوستش که می بگوکلی خواست به مایدلم م. گرفت ی را معمی سریری گمی تصمیکرد جلو

 ی شرم دخترانه و از سوییاما از سو. به من عالقه مند است باز او را انتخاب کرده ام انی آرنکهیعلم به ا

  . داشتی کار بازمانی سرنوشت است ،مرا از رانگری قدرت ودمی مرموز که بعد ها فهمیروی نگرید

 ینم. در انتظار ماستیفاق چه اتندهی دانست در آی گفت،اما هرگز نمی از احساساتش با من سخن مکلیما

  . شدمی خواهگانهی باشد باهم بی عمر طوالنکی ی به درازادی که شای مدتیدانست که ما برا

اما . دادمی کردم همان جا در فروشگاه پدر به او جواب مثبت می مینی بشی را پندهی ان شب اگر آدیشا

  .می شدری و همه غافلگمی آن را نداشتی کدام آمادگچی بود که ما هی آبستن حوادثندهیآ

 آسان و ابلهانه به یلی نداشتند و من خی و اساس عقالنهی بچه گانه که اصالض پای کوچک و تفکراتیحوادث

 گری به خود آمدم که دی را دچار اشوب کرد و من زمانمی داده و بزرگشان کرده بودم،زندگدانیآنها م

  . شده بودری داری بازگشت بسیبرا

 رخ ی چه اتفاقکلی من و ماانی نبرند که می پگرانی ام را مهار کردم که تا دیالب درون روز ماهرانه انقآن

  .می امدرونیبه همراه پدر و عمو از فروشگاه ب.داده است 

 کلی مایی اهدایباران .می بدولی اتومبی بسرعت به سومی شدزی شده بود و ما ناگردی باران دوباره شدبارش

 سی بگردم تا خی بود که به دنبال سرپناهی بارد کافی دانستم باران می م کهنیرا به تن داشتم ،اما هم

  .نشوم

 و زی پنجره به شهر که حاال تمشهی پشت از شی در صندلکلی را به عهده گرفت من و مالی اتومبتی هداپدر

  .می کردی چراغها در آرامش و سکوت فررفته بود نگاه مدهی نور رنگ پرریشسته در ز

  

  ازدهمی فصل

  

 از همه به کتریعمو که نزد. کردم که تلفن زنگ زدی بود و من داشتم ظرفها را جمع مدهی رسانی به پاامش

 کلی به مای چشمری زیپس از لحظات. را برداشت و بعد شروع کرد به فرانسه حرف زدن یتلفن بود گوش

  :نگاه کرد و گفت

  . تو کار دارنبا
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 همه وجودم را در خود یندی احساس ناخوشاکبارهیم چرا  دانینم.  اخم کرد و با اکراه بلند شدکلیما

 را دگرگون زی که همه چیاتفاق.فتدی بی داد که قرار است اتفاقی به من هشدار مبی حس غرکی.فشرد

  .خواهد کرد

 ناراحت کلی سخنان مادنیمن من کامال متوجه بودم که عمو با شن. کردی آرام صحبت مکلیما

 کاش زبان فرانسه ی بود که انی امیدر آن لحظه تنها آرزو.م اکمده بود به سراغیشگی همیکنجکاو.است

  . دانستمیم

 ی خنده ی بودم صداکی نزدکلی لحظه که کامالً به ماکیدر .دمی چرخزی جمع کردن ظرفها به دور میبرا

 حرف ی زن که بود؟ او داشت با چه کسنیا. نگاه کردمکلی به مارتیبا ح.دمی خط شنی را از آنسویزنانه ا

 کیدر . سوزان باشدنست توای داد؟نه نمکلی را به مای سوزان بود؟اگر او بود چرا عمو گوشیعنی زد؟یم

 یی دوست دخترهاکلیپس ما . ردی گی زنانه از کجا نشأت می صدانی بدهم که اصیلحظه توانستم تشخ

 شوم در یفکر.دمی لرز فکر از خودم منزجر شدم ونیبا ا.دندی کشی دست از او نمرانی در ایداشت که حت

 کرد که با خشم به او که ی وادرام منی داد و همی آزارم مکلی مایصور دغل باز.  گرفتیذهنم شکل م

  . فشرد،نگاه کنمی را در دست میناراحت گوش

بسرعت . را گذاشت ی که متوجه خشم و نفرت من شده بود،شتاب زده مکالمه را قطع کرد و گوشکلیما

 نی اکلی خواستم به ماینم. آمدمرونی از آشپزخانه بعی به آشپزخانه بردم و بعد سرظرفها را جمع کردم و

 من روشن شده ی برازیهمه چ. رفع و روجوع کندمی را برایفرصت را بدهم که بخواهد موضوع مکالمه تلفن

  .بود

شسته بود  نمی روبرو کلیما. دهمی گوش مگرانی جمع نشستم و وانمود کردم که دارم به سخنان دانی مدر

 که دی کشی باخبر شده ام و البد حاال داشت نقشه مانی دانست که من از جریخوب م. دادیو فقط گوش م

 شب در اتاقم را قفل کنم و آنبا خود عهد کردم که .اوردی و مرا به اصطالح از اشتباه در بدیایشب به اتاقم ب

 باز کلی ماید حاضر نشوم در رابه رو خانواده هم تمام شوی شدن تمام اعضاداری بمتی اگر به قیحت

  .  بخواهد حاشا کندکلی تر از آن بود که ماانی عرقتیحق.کنم

 زی شبه برانگگرانی دی براکلیظاهراً سکوت من و ما .دمی دزدی مگرانی کرده بودم و نگاهم را از داخم

 ی نگاه نمکلیبه ما.کردم ی می و من به ظاهر با لبخند آنها را همراهدندی خندی گفتند و میآنها م.نبود 

  . شومشیائی نگاه درری خواستم دوباره اسیکردم،چون نم

 بار نی خواستم ایم. را برداشتمیبسرعت گوش. را قطع کردگرانی زنگ تلفن سخنان پراکنده دیصدا

 آنقدر حالم انی آری صدادنی با شنکبارهیاما ب. کنم تا نتواند بعدها حاشا کندری را غافلگکلیخودم ما

  .فتدی از دستم بی بود گوشکیگون شد که نزددگر
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  : گفتی پس از سالم و احوالپرسانیآر

اگخ شما هم .می اجرا آماده کنی رو براشی نماکی خواستم به اطالعتون برسونم که قراره ی خانم،ممژگان

  .نیری رو به عهده بگی نقششی نمانی در انی تونی منیدوست داشته باش

 است انی آری گوشی بود آن سودهی فهمنکهیاز ا. بودکلی تمام توجهم به ماادم،امی شنی را مانی آرسخنان

فرصت . کردی می بازی بود و با انگشتانش تند و عصبدهی کند،اخم آلود لب بچیکه دارد با من صحبت م

  . بدهمجرش را بکنم و همانگونه که آزارم داده بود زرشی تحقی آمده بود که تالفشی پیخوب

  :عاب شوق دادم و گفتم  رنگ و لمی صدابه

   تونم وارد گروه شما بشم؟ی من میعنی گسن،ی مراست

  : در جواب گفتانیآر. زدمیپوزخند. کردی و خشم نگاهم می سربلند کرده بود و با نگرانکلی ماحاال

  .رمی پذی با افتار شما رو من،منی و مشکالت کار رو قبول کننی باشیگری عالقه مند به بازاگه

  : کردم و گفتمینی پر طنخنده

   بکنم؟دی قدم چه بانی اولیخب حاال برا. بگم دی بای دونم چی نمی شدت خوشحالاز

  : آرام و شمرده گفتانیآر

 مهی و در ننی موافقت کنن که شما تا آخر کار با ما همراه باششونیاگه ا.نی با پدرتون صحبت کندی بااول

  . در خدمتتون هستمن،منیراه کار را رها نکن

  : گفتم و اضافه کرمیی ،چشم غرّای زدگ ذوقبا

  .دمی فرصت به شما خبر منی کنم و در اولی با پدرم صحبت ممن

  : شاد گفتیی با صداانیآر

  . و خدانگهدارری و شب بخنیبه خانواده سالم برسون. منتظر جواب شما هستم خوبه،من

همه منتظر بودند تا در مورد .کردم د،نگاهی که نگاهش را دزدکلی به ماروزمندانهی را گذاشتم پی گوشیوقت

به . خوردی به چشم مکلی مای های تابی انتظار در بنی از همه اشتری بدی بدهم و شاحی توضانیتلفن آر

  : پدر رفتم و گفتمیسو

 که من نیالبته اگه شما اجازه بد. کنمی از من خواسته که وارد گروهشون بشم و با آنها تئاتر بازانیار

  .نینکن مخالفت دوارمیام

   :دی درنگ کرد و بعد پرسی لحظه اپدر

   ؟ییای از پس اون بربی بتونیکنیتو فکر م .هی حرفه مشکلیگری بازخب

  : سر تکان دادم و گفتمبسرعت

  . هنر آشنا بشمنی خوام با ای رو دوست دارم و میگریمن باز. تونمی که مالبته
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  : نگاهم کرد و گفتدیبعد با ترد. فرو رفتشهی در اندپدر

  . ندارمی حذف،منیای حرفه بربنی ای های از پس سختی تونی می دونی ماگه

 نگاهم به نمی ام رفتم تا بنشی بهسمت صندلی با خوشحالیوقت.دمی و صورت پدر را بوسدمی زده باال پرذوق

انتقام خودم را از او گرفته بودم و حاال . زدیخشم،بغض،درد و ترس در نگاهش موج م. افتادکلیما

  . کردمیرامش ماحساس آ

 کشان بلند ازهی پس از او همه خمیقیدقا. کوتاه به اتاقش رفتری شب بخکی با ی پس از لحظاتکلیما

 ی تالشکلیاتاقم را قفل کردم تا اگر ما. گفتم و به طبقه باال رفتمری شب بخگرانیمن به متابعت از د.شدند

 و اندوهش یکوتش مرا متوجه عمق نگران با سکلی بماند،اما آن شب ماجهی نتی صحبت کردن بکند بیبرا

  .دمی و از خواب پردمیکرد و من تا صبح کابوس د

 خبر موافقت پدر را انی تا به آرافتمی فرصت را نی ومن اامدی نرونی از اتاقش بکلی تمام صبح روز بعد مادر

  . بازگو کندمی را برای بروم تا او مسائل کاردنشیقرار گذاشتم که همان روز بعد از ظهر به د.بدهم

 یمن در تمام ساعات ظهر که برا.  نرفترونی بودن هوا را بهانه کرد و انروز از خانه بی بارانکلیما

 به دبال ارامش بود کلی ماییگو.دمی شنی آرام قرآن خواندن او را میاستراحت به اتاقم رفته بودم صدا

  . کردی دلش را در قرائت قرآن و انس با آن جستجو میو حاال تنها تسل

  

 هی ی نگاهمی نی نکرد تا حتی تالشچی او نشستم،هی تصادفاً رو به روزی خوردن غذا سرمی که برای زمانظهر

 ی قرار نمی و بفتهی او را مانند هر ورز شنکهیاز ا. دادی رفتارش آزارم منی دانم چپرا اینم.اندازدیمن ب

 نبود که یزی آنروز،چکلی مارفتار. دادم ی نسبت می آمد و همه آنها را به تلفن لعنتی در مدم،حرصمید

  . کردی عدم شناخت،مرا دچار ترس و هراس منی بودم و همدهی مدت دنی ایمن در ط

 یلی بود،اما بازتاب آن خکلی کردن ماهی تنبانی من از نشان دان آن همه شوق هنگام گفتگو با آرهدف

 از نگاه کنجکاو مادر نی شد و اریگوشه گ کم حرف و کلیما. کردمی بود که من تصور میگسترده تر از آن

  .دندی گزی مب و لدندی دی را مکلی من و ماانیآن دو با وسواس سکوت م.بزرگ و عمو دور نماند

 دار حهی را جرکلی برسم که غرور ماجهی نتنی کرد که با خود کلنجار بروم و به ای ناشناخته وادارم میترس

 لحظه در عمق نگاهم شرارت بچه گانه کی ی کردم تا در پیگاهش مهر بار که ن. تند رفته ام یلیکرده و خ

 نشستم و او از نی نگاهش به کماختن به دام اندیآنقدر برا.دمی دی مگرانیمرا بخواند ،نگاه او را متوجه د

  . کردمشهی را پی تفاوتینگاه کردن ابا کرد که باالخره خسته شدم و شانه ام را باال انداختمو من هم ب

 تا من دیای به اتاقم بکلی که مادی در من زبانه کشی ناگهانیلی استراحت به طبقه باال رفتم ،میبرا یوقت

 شومفاما سکوت دهی کشانی سبب شده که به طرف کار با اریگری قسم بخورم که عالق من به بازشیبرا
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 دادم،خودش ی محی توضشی اگر در خلوت برادیشا. داشتی باز می مرا از هر تالشکلیدنباله دار ما

 زن ی صدادنی بچه گانها م را پس از شنی زنم و لجبازی شد که من تا چه حد صادقانه حرف میمتوجه م

 از کارمندان شرکت عمو صحبت نکرده بود؟ مگر نه یکیاصال از کجا معلوم او با  .دی بخشیمخاطبش را م

 بوده یی از آنهایکی زن نی ادی شاس شود؟پی مختل مشی نباشد همه کارهاکلی گفت اگر مای عمو منکهیا

  . صحبت کندی تلفنکلی سبب شده که مای کارازی کرده و نی کار مکلی دست ماریکه ز

 آن دی فکر که شانیا.میای بربکلی از مایی کرد که درصدد دلجوبی آرامم کرد و مرا ترغی فکر کمنیا

 کلی عمو و ماابی که در غی رفع مشکالت کاری بوده که مجبور شده براکلی از کارمندان مایکیشخص 

خشم . آمده،تلفن کند،وادارم کرد که به اشتباه عجوالنه خودم اعتراف کنم و احساس گناه ازارم دهدشیپ

حسادت کورکورانه باعث شده بود که با او راه عناد و . توانستم تحمل کنم ی او را نمیی اعتنای و بکلیما

  . سخت نبودهی تنبنیحکمه احساس من مستحق ا در مکلی که مای ،در حالرمی بگشی را در پزیست

 باشد تا بتوانم او را کلی کردم که کاش مای ارزو میی صدانی کوچکتردنی تخت نشستم و با شنی اتاق رودر

 شود و ی خاطر مدهی بماند،از من رنجی دانستم که اگر در اشتباه باقیم. اورمی برونی و اشتباه بیاز ناراحت

 ای بروم و کلی داد که به سراغ مایغرورم اجازه نم.م و افسرده اش را نداشتم  چهره پر غدهیمن طاقت د

 داشتم که نیقی بود که من ی انجام کاری برای غرور سرکش مانع بزرگنی کنم و همشی گفتگو صدایبرا

 و دست ریمن آن روز اس.  کردم ی پاک مکلی هرچه زودتر رنگ کدورت را از دل مادیبا.  انجام دهم دیبا

 به سرببرد و با ی سرتاسر روز را در ناراحتکلی ماکه غرور کاذب شدم و اجازه دادم نیپا بسته همو 

  . امده بود تنها باشدشی پشی من برای ذوق زدگدنی که از دیناراحت

 دنمیمادرم با د. برومنیی و باالخره ناچار شدم لباس عوض کنم و به طبقه پادی تا عصر به دارازا کشانتظارم

  :دیه ساعت کرد و پرس بینگاه

  ؟ی برانی به خونهه آری خوایم

 و سرم را تکان ستمی داده بود نگرهی را بسته و به مبل تکشی که خونسرد چشمهاکلی به مای چشمریز

  :مادر گفت.دادم

  .می بزنی چندتا از اقوام به آنها سردنی دیقراره امشب برا .ییای کن زودتر به خونه بیسع

  : گفتمی حوصلگی ببا

اگه مادربزرگ خونه . جا رو ندارمچیحوصله اومدن به ه.نی کنم مادرمنو ازاومدن معاف کنی ماهشخو

  . مونم یبمونه من هم با اون م

  : اشپزخانه رفت و گفت ی شانه اش را باال انداخت و به سومادر
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 با ما یمراه هالیهوا سرده و اون خ. مونهی راحته که مادربزرگ تنها نمالمی طور خنیا.لتهی طور که مهر

  .رو نداره

 کردم ی نمالیخ.دلم گرفت. که چشمانش را بسته بود نگاه کردم کلی به ماگری بار دکی. را تکان دادمسرم

 بلند ی بودم نگاه کردم و با صدای چانیبه پدر و عمو که مشغول نوش. اندازه لجباز باشدنی تا اکلیکه ما

 کلی بودم که مادواریام.رفتمبه طرف در سالن . دادندهر دو سربلند کردند و جوابم را. کردم یخداحافظ

  . رفتمرونی از غم از خانه بییای ماند و من با دنی مرا بدهد،اما او در سکوت باقیجواب خداحافظ

 تی خانه و کوچه پر از جمعنی اشیچند روز پ. نبود ی سردرخانه خبری از پرچمهاگرید. خلوت بودکوچخ

  .دی رسیم به نظر یو حاال کوچه خال.بود

در فوراً گشوده شد . روم ی مدنشی به دی خبر داده بودم که چه ساعتانیبه آر. زنگ فشردمی را رودستم

  . انداختم و سالم کردمریمحجوب سر به ز. بودستادهی به انتظارم پشت در اانیانگار آر.

  : خاص لبخند زد و گفتی با محبتانیآر

  .نی داخل خوش اومددی مژگان خانم ،بفرمائسالم

  : زد و گفت ی لبخندیاز سر شوخ. انداختی نگاهرونی آن به بمتقاعب

  ؟یومدی با اسکورت نامروز

  :گفتم. خنده ام گرفتفشی ظرهی کنااز

  . که تنها هستمینی بینهفم

  : گفتیبا مهربان. گسترده تر شدلبخندش

   .ی شرکت کنناتی گرفته در تمری خوام با صدای سرده و من نمیلی داخل،هوا خایب

 هر دو لبخند زدند و به دنمیبا د. بودندی شاکر در سالن بزرگ خانه به همراه همسرش مشغول صرفچاآقا

  :مؤدبانه گفتم . خوش آمد گفتندی آمدند و به گرمشوازمیپ

  . که مزاحم شدمدی بخشیم

  : نگاهم کردو گفتنی پر از تحسیدگانی شاکر با دیآقا

 انهی ارنیدر واقع ا.می عذر بخواهدی که بامی مائنیباشه،ا دخترم،اگه حرف از مزاحمت ی خوش اومدیلیخ

  .که مزاحم شما شده

  : و به سرعت گفتمی دستپاچگبا

 خواست که ی عالقه دارم و دلم میگریمن سالهاست که به باز. تشکر کنمشونی هم از ایلی خدی نه،باآه

  . کنمیبتونم در تئاتر باز

  : پدر و مادرش فرود آورد و گفتی سرش را جلولبخند زد و. نگاه کردمانی حرف به آرنی ابا
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 تعارفات نی تونیم. براش روشن بشهزی با مزگان خانم صحبت کنم تا اول کار همه چدی اجازه شما،من بابا

  .نی بعد بذاریرو برا

 که نگاه خانم شاکر تا داخل اتاق مرا ی بع اتاق او رفتم،در حالانی شاکر سر تکان داد و من به دنبال آرآقا

  . کردی میهمراه

 بود،با همان کاله و نی چاپلی بزرگ و تمام قد از چارلی کرد عکسی که جلب توجه میزی چنی اتاق اولدر

  : نگاهم را در سرتاسر اتاق گرداندم گفتمیبا کنجکاو. معروف یعصا

   جا تاق توئه؟نیا

  : لحظه نگاهش را در اتاق گرداند و گفت کی ی براانیآر

 ایحاال ب.یسی و بنوی ،فکر کنینی ساعتها توش بنشنکهی ای اتاق دنج و راحت،براهی. واقع اتاق کارمهدر

  . و کامال راحت باشنجای انیبش

 که در اتاق بود ی مبل بزرگیرو. زود احساس آرامش کنمیلی سبب شد که خانی آرنی و متی خودمانرفتار

  :مد و با اشاره به دسته کاغذها گفت امی و به سودی کشرونی را بی ،دسته کاغذزی می از کشوانیآر.نشستم

 در باره می تونیبعداًم. گردمی داغ بر می ،من با دو تا استکان چای نگاه بندازهی نقشت ی تو به نوشته اتا

  .می با هم صحبت بکنمونیهمکار

  .  را در دست گرفتم و شروع به خواندن کردمکاغذها

  

 به ازی که نینقش. کنم ی را بازی چه نقش مشکلدیا بار بنی کردم که ای حس مشتری رفتم،بی مشی چه پهر

 توانم از عهده ی تصور کرده بود که میاری چه معی روانی بود که آربی عجمیتخصص و تبحر داشت و برا

 آن حی صحیفای خودم در ایی به توانادی شد که با شک و تردی نقش سبب میدوگانگ.میای آن بربی

 دهد و یکردم که با دست خودش جام زهر را به دست همسرش م ی می را بازی نقش زندیبا .شمیاندیب

 تا به دی ای شود که چقدر عاشقانه دوستش داشته است و آن وقت درصدد بر میپس از مرگ آن متوجه م

 که ندی بی کند می مردن انتخاب می که برای اش خود به او ملحق شود،اما هر راهیجبران گناه نابخشودن

  . کشدیرانجام بر اثر غم و اندوه کارنابخردانه اش کارش به جنون م نداردو سیشهامت خودکش

 و نفرت نهی از بغض و کزی کردم که هم لبری تصور می زنی خودم را به جادی نقش بانی تسلط بر ای برامن

 اجرا ری و باورپذی آن را به شکل طبعیدگیچی نقش و پی دوگانگنیاست و هم مملو از عشق و محبت و ا

  کنم؟

 می به تقسدی کار ابتدا بانی ایبرا. بتوانم نقش را حس و با آن رابطه برقرار کنمدی را بستم تا شامیچشمها

 صفات نیا. کرددی را مملو از عشق و امگری دیمی از ان راآکنده از نفرت و درد و نیمین.قلب پرداخت
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 توان الوده درد و یاشناست،م دیام را که با عشق و ی قلبای ؟ارندی توانستند کنار هم قرار بیمتضاد کجا م

  نفرت کرد؟

 ی فرود نممی عشق را اموخته است،هرگز در مقابل وسوسه انتقام و نفرت سر تسلیقی حقی که معنایزن

 که دچار یقلب. بود ماری بی نقش داشتن قلبنی با ایالزمه همراه.آوردو عشق را آلوده نخواهد کرد

 ی خوب ممن. استی توز و عاصنهیز آنکه عاشق باشد ک که قبل ایقلب. مزمن باشدیدی و تردیسرگردان

  . برومشی نقش پنی توانم با ای که نمدمیفهم

 زدند که از ی مبی احساسات متضاد به من نهینوع. نقش تجسم کنمنی شد که خود را در ای نمی راضدلم

  .  نقش سرباز بزنمنی ارشیپذ

 خواستم آن را الوده ینم. سوختیمحبت م عشق و ی بودم که قلبم فقط در تمنای خاصی روحطی شرادر

 سرکش که سالها مرا به دنبال خود لی منی وقت با ارفتم،آنی پذی نقش را نمنیاما اگر ا. و نفرت کنمنهیک

 و رد کردن آن اشتباه ن می برایگری بازنهی در زمی رسمشنهادی پنی اولنی کردم ؟ای چه مدی بود بادهیکش

  .محض بود

 انی از آردیبا.دی در ذهنم درخششهی اندکی جرقه کبارهی. رفتمیار خودم کلنجار م و سرگردان با افکجیگ

 ی توانم هم نقش بازی دانست که چگونه میاو م. داشت نهی زمنیاو تجربه الزم را در ا. گرفتمیکمک م

رده و  درونم را دست نخویفا باشم و هم صگری توانستم هم بازیمن م. نقش نکنم نی اریکنم و هم قلبم را اس

 کنند و هم از ی مینی که هم نقش افری ماهرگرانیمثل تمام باز. ام نگهدارم ی واقعی زندگیبکر ،برا

  .  برندی می خود لذت کافیزندگ

 از وجودم رخت یشک و دودل. ام افتهی فکر لبخند زدم و احساس کردم که راه حل مشکل خود را نی ابا

  . حساب کنمانی آری فکری هاتیما حی توانم روی دانستم که میم. بربسته بود 

  : گذاشت نگاه کردم و گفتمی مزی می را روی چاینی به اتاق،به او که سانی ورود اربا

  .امی ترسم که از عهده اش برنی مشکله میلی نقش خنی اانیآر

  : گفتنانی گذاشت و با اطممی را جلوی چااستکان

  .ارم دمانی تو ایگریمن به قدرت باز .ی تونی دونم که میم

  : را تکان دادم و گفتمسرم

 دهیچی نقش پنی که بتونم انمی بی قدرت را در خودم نمنیهنوز ا. را خراب کنم شی ترسم که نمای من ماما

 دو نیدر کنار هم بودن ا. از محبت باشمزی نفرت لبرنی تونم در عی میآخه چطور. کنمیپر از تضاد رو باز

   . ستی نیصفت کار آسان

  : تکرار کردنانی شد و بعد با اطمرهی به من خی بار با موشکافنیکرد و ا سر بلند انیآر
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  .  کامل دارمنیقیمن  . یای ی از عهده اش بر متو

 خودم شادمان شده بودم،سماجت به خرج دادم و یگری نسبت به قدرت بازانی آرنانی که از اطمی حالدر

  :دمی پرسیبا کنجکاو

   ؟ی دانانی همه اطمنی کجا ااز

  : رازگونه گفتیبعد با حالت. دیخند آرام

 که گاه آنقدر به می کنی می بازیی روزمره خود نقش هایما در زندگ. هستنی قابلیگرهای بازانسانها

 که از قدرت ی در حالمیگریما همه باز. است ی آنها کار دشوارکی هستن که تفککیافسانه و داستان نزد

  .میخود خبر ندار

 حی من آن گونه که او داشت توضیعنی حرفها چه بود ؟نیمنظورش از ا.کردم  نگاه انی به آری سردرگمبا

   او بودم ؟اما چگونه؟ی شنامهی زن نمای نقش متضاد زندگگری بازمی در زندگیقی داد خود به طریم

  :دمی پرسدیبا ترد. ،آرام لبخند زد و در سکوت نگاهم کرد دی را درانمی و نگاه حی که سردرگمانیآر

   کنم؟ی می نقش دوگانه بازی خودم بنوعیقی حقی من در زندگی بگییا خوی میعنی

  : خم شد و با صراحت گفتیاندک. به سرعت سرش را تکان دادانیآر

  . بودی صحنه هم موفق خواهی خاطر هم مطمئنم که رونی و به همبله

 ری؟سرم را ز فکر کند نگونهی در مورد من اانی باعث شده بود که آریزیچه چ. نگاهش کردمی شگفتبا

 انی از سخنان آری توانستم درک درستینم .یاحساس ضعف و ناتوان.  داشتم یندیاحساس ناخوشا.اداختم

  . شده بودرتمی و حی باعث سردرگمنیداشته باشم و ا

  :دی پرسی با مهرباندی که سکوتم را دانیار

  ؟ی کنی فکر می به چیدار

  : رخوت جواب دادمبا

 که خودم از اون ی کنم در حالی می ام بازی زندگیش متضاد رو دارم تو نقنی ایمن چطور. حرف توبه

  خبر ندارم؟

  : را دور زد و در کنارم نشست و گفتزیم. روحبخش زدیلبخند

   ؟ارمی و برهان بلی برات دلیی خوایم

  : نوازشگر به من انداخت و گفتی را تکان دادم نگاهسرم

 کذره،اما اونقد خونسردو آرام با من یدر دل من چه م ی دونیمثالً تو حاال خوب م. گمی بهت مباشه

   .ی اندازی من رو هم به اشتباه می و گاهیستی که انگار اصال متوجه نی کنیبرخورد م
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 باربا نیاو ا.دی خواهد بگوی دانستم چه میم.  سراسر وجودم را گرفت ی مطبوعی داغانی آری حرفهااز

  :ه بود،اما م طفره رفتم و گفتم  سخن گفتشهی از همشتری و صراحت بییرک گو

   گذره؟ی می دل تو چی بدونم که تودی از کجا بامن

  :دی پرسینی دلنشی به چهره انداخت و با دلخوری اخمانیآر

   ؟ی کنی می برا منم نقش بازیمژگان،دار

  : زدم و گفتم زی آمطنتی شیلبخند

   بزنم؟ از کجا حدسدیآخه من با. گم ی رو بهت مقتی باور کن دارم حقنه

 و آرام دی کرد،نگاهش را دزدی می و بلندش بازدهی کرد و بعد همانطور که با انگشتان کشی قشنگاخم

  :گفت

  .......... که من مدتهاست به تو ی دونی تو نمیعنی

 گفتن حرفش دچار شرم شده است یمتوجه شدم که برا.دی تمام رها کرد و بعد در نگاهم ندمهی را نحرفش

بسرعت ورقه . ختم شودنجای به اداری دنی خواستم اینم. ماندمی مدینبا.هم منتقل شد شرم به من نیا.

  :دی پرسیبا ناراحت. گذاشتم و بلند شدم زی می کاغذ را رویها

  ؟ی بری خوایم

  : را از نگاه نگرانش برگرفتم و گفتمنگاهم

  ....... تونمی نمگهید. برمبهتره

  : حرفم را قطع کردو گفتبسرعت

  .ی دونستی مدیاما مژگان تو با. کنمی که بهت زدم حاضرم ازت معذرت خواههی حرف به خاطراگه

  

 لرزان ییبا صدا. کنمی مانتی عشقم خی که دارم به پاکنیاحساس ا. داشتمیاحساس بد. نگاهش کردمتند

  :گفتم

  . اشتباه محض بودنجایآمدنم به ا. اومدمی اصال نمکاش

  : و قاطعانه گفتستادی امیجلو.دی دنبالم دو بهبای تقرانیآر. در اتاق رفتم ی سوبه

 ی موونهی رفتار تو نمو دنیا. تأمل کنی کنم کمی خواهش م؟مژگانی کنی قضاوت می طورنی اچرا

   ؟ی درونم دامن بزنشی به آتیی خوایچرا م.کنه

  :گفتم. کردم نگاهش پر از غم بودنگاهش

  .ی منونسبت به خودت سست کردمانی ا حرفتنی قائل بودم،اما تو با ایادی تو احترام زی برامن

  : با اندوه سرش را تکان داد و گفتانیآر
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 از ی که تو برام قائل بودی خوام از راز درونم با تو حرف بزنم،اما به پاس همون حرمتی مدتهاست که ممن

ستت  و دوزهی گفتم که چقدر خاطرت برام عزی به تو مدی روز باهیاما مژگان . موندمی باز مقتیگفتن حق

  .دارم

 خواست با یدلم م. بود نیچقدر کالمش رسا و دلنش. گفت،نگاه کردمی که صادقانه سخن مانی آربه

 از احساسات خودش نسبت انی دهم،اما شرم از انچه که آرانی و اندوه او پای به ناراحتزی دل انگیسخنان

  . نکندری بد تفسا مریم درون شد که مواظب حرف زدنم باشم تا او محبت و احترایبه من گفته بود سبب م

  : گفتمآرام

 جا بمونم نی ترسم اگه ایمن م .ی کردری مرا غافلگتیبا حرفها .ی را انتخاب نکردی تو راه درستانیآر

  .پس بهتره که زودتر به خونه برگردم. باشه ندی ما ناخوشای هر دوی که براادی بونی به مییحرفها

  : و گفتستی نگردگانمیدر د. سر بلند کرد انیآر

 یاگه باعث ناراحت. داشتم ی پرده از راز درونم بر نمچوقتی ،هی داری عکس العملنی دونستم چنی ماگه

  . رو فراموش کنزی کنم همه چیخواهش م. کنمی می عذر خواهمانهیتو شدم صم

  : گفتمشانی پریبا افکار. در من سربرداشته بودیخشم ناگهان. کردم نگاهش

 اشفته ی پا به خونه شما گذاشتم و حاال با درونی دغدغه ذهنچی هی کنم؟من ب تونم فراموشی می طورچه

  . تونم ی که واقعاً نم؟منی کنی مالی که تو خهی سادگنی حرف به همنی فراموش کردن اایآ. برمرونی بدیبا

  : آرام گفتی صبورانه سر تکان داد و با لحنانیآر

 ی کردم ،اما می اقدام می اگهی از راه ددی که باقبول دارم. به حرف من گوش بدهکنمی خوهش ممژگان

 بذارم انی خاطر بهتر دونستم که خودت رو در جرنی همه؟بهیخواستم اول بدونم نظر تو نسبت به من چ

 ی چدی دونم باینمحاال هم  . ی واکنش رو نشون بدنی و ای ناراحت بشنقدری کردم که ای نمالیاصالً خ.

 کنم حداقل ظاهر خودت ی باخبر بشن،پس خواهش مانیمادرم فعالً از ججر خواد پدر و یدلم نم.کار کنم

  . رو حفظ کن

 کرد که ی داشت و وادارم می بود که ناگهان در من سربرمییروی دانم آن چه نینم. نگاهش کردمآرام

  :گفتم. کامل نداشتمنانی را بزنم که خودم هم به صداقت انها اطمییحرفا

 نی که از ای رو فراموش کنم و زمانزی همه چی خوایاز من م.یختی درهم ر منوی تو تموم باورهاانیآر

 ی رو بازی نقشیی وای باشم که هنگام ورود به اتاق بودم ؟تو از من مالیخی شم همونقدر بیاتاق خارج م

  ......... تونمی نمیفهم یم. کنمی رو بازشی نمانی استمی قادر نبه؟منیکنم که سراسر مکر و دروغ و فر

  : اصرار کرد و گفتانیآر. را بسته بودمی و بغض راه گلودی لرزی ممیاصد
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 ظاهر خودت شهی که همنهی ایریادبگی دی که بای درسنی که اولی بدوندی با،پسی بشگری بازهی ی خوای متو

  . دمی رو بهت قول منیا. مثل سابق خواهد بود زی همه چیاگه به من اعتماد داشته باش.یرو حفظ کن

 حرفه از دست داده بودم نی تمام عشق و عالقه ام را نسبت به اگرید. نگاه کردمزی می رویها نوشته به

  : زدم و گفتمیپوزخند.

 ی که کامال تصنعینقش. کنمی که با خود بجنگم و نقش بازستیاز من ساخته ن. باشم گری خوام بازی نمگهید

 ی کسرمی مرونی از اتاق بی کم وقتی می،سع که بهت قائلمی به خاطر تو احترامنباریاما فقط ا.هیو ساختگ

 بود آن را ی مشکلقش دم چون نی محیمن به خونواده ام توض. ما گذشته نشهانیمتوجه آنچه که م

  .خداحافظ.رفتمینپذ

  : تلخ گفتی با لحنانیآر. در را در دستم فشردمرهیدستگ

  ..........اما،مژگان

 لبخند زد و تعارف کرد که با او دنمیبا د. تنها نشسته بود خانم شاکر. رفتم رونی اتاق را باز کردم و بدر

  . ،از ماندن سرباز زدممی اقوام برودنی به دمی خواهی که منی صرف کنم،اما من به بهانه ایچا

 رساندم اطی خودم را به حعی کردم و سریخداحافظ. کردی در سکوت نگاهمان مانی ارقی تمام آن دقادر

  . خودم هم تعجب آور بودی کرده بودم که باری بازیعی نقشم را آنقدر طبنیاخر.

  : باز خودش را به من رساند و گفتانی آراطی حدر

  ..... گم،گوش کنی می کن مژگان چگوش

 دهی دانی در چشمان آیقی عم،غمی افتاب بعد از ظهر آن روز سرد زمستاندهی پریی حاال در روشناستادمیا

  دیبا وسواس پرس. شدیم

   ؟دمی که شننهینواده ام اقدام کنم باز جوابم هم خاقی از طراگه

  : و جواب دادمدمی را دزدنگاهم

  . بگمدی بای دونم چی است و نمکختهی نپرس،چون واقعآً افکارک در هم ریزی من چاز

  :دی با سماجت پرسانیآر

  ه؟ی بدونم نظر تو چدی من بااما

شرم . به او بدهمی چه جوابدی دانستم باینمواقعا ان موقع در انجا . را در دست گرفتماطی در حرهیدستگ

 رفت پرسش خود ینگاهم در چشمان منتظرش افتاد که باز م .اورمی شد که کالم آخر را به زبان بیمانع م

  :بسرعت گفتم.را تکرا کند

  .انی دونم اری نمقتایحق.ادی ی مشی پی چندهی دونم در آینم
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 انی سوال بر لبان آری که هنوز نقش ی حالم،دردی خانه دوی کوچه قدمگذاشتم و به سرعت به سوبه

  . نشسته بود

چشمانم را برهم  .ستی نگری و به من و فرارم مستادهی افتاد که در بالکن اکلی اواسط کوچه چشمم به مادر

 خانواده خودم هم خوب ی تالش کردم که نقشم را برااطیدر ح. فشردم و شتابان خود را به خانه رساندم

 که در ی گذشته بود و سخنانانی من و آرانی خواست به خلوت اتاقم بروم و به انچه که میمدلم .اجرا کنم

  . به او گفته بودم ،کر کنمیاوج التهاب و نگران

 افسوس خورد و مرا یمادربزرگ اندک. رفتندی پذی با خونسردانی و مادر انصراف مرا از نقش ارپدر

 بود کلیم،اما تمام حواس من معطوف لبخند مسرت بخش ما کرد که باز هم در قبول ان نقش فکر کنبیترغ

 کرد و ی نگاهم میان بود و او باز با مهربختهی ما را فرورانی و سرد سکوت میخی واری من دمیظاهراًتصم.

  . کنمزی کرد که از رفتن به اتاقم و تنها شدن پرهی وادارم منی و همدی خندیم

 بودکه حاظر یزی چنینگاه کنم و از فرار خود حرف بزنم و ا کلی در چشمان مادی دانستم که آنجا بایم

  . نبودم به آن تن درهم 

  

   دوازدهمفصل

  

  . اقوام رفته بودنددنی شد که پدر و عمو و مادرم به دی میقیدقا

 ی نشسته بود و با لذت گرمانهیمادربزرگ در کنار شوم. سردرد را بهانه کرد و از رفتن امتناع کردکلیما

 در مبل فرورفته و چشم ی کرد و من با رخوت و کاهلیسرما تا مغز استخوان نفوذ م.دی کشین مآن را به ت

 و چشمانش را بسته داده هی مبل تکی که سر را به پشتکلی به مایاو گاه.به مادربزرگ دوخته بودم 

  . زد ی کرد و لبخند میبود،نگاه م

  : وسوسه گر گفتی را در دست فشرد و با لحنکلی مای آرام دستهامادربزرگ

  : رو به پدرت گفتمانی جرشبیکل،دیما

  :دی به مادربزرگ نگاه کرد و با عجله پرسیبا کنجکاو. چشمانش را گشودکلیما

  جه؟ی نتو

 چشم دوخت و با تاسف سر تکان نهیو به اتش شوم.دی دزدکلی نگاهش را از چشمان مشتاق مامادربزرگ

  :گفت.داد
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 تونه به برگشتن ی داره که نمیادی زلی گه دالیپدرت م. برگردهرانی که به اشهی نمی عنوان راضچی هبه

  . بوددهی فای تالش کردم که نظر اونو برگردونم ،اما بیلیمن خ. فکر بکنهیحت

  : زد و گفتی لبخند اندوه بارکلیما

ونه  جا کشور انیباالخره ا.می دست از تالش برداردی شه ،اما ما نبای به اومدن نمی زدم که راضی محدس

 گه اومدن براش سخت ی که خودش میلی به خاطر همون دالدیشا. زنهیو شوق اومدن در اون موج م

 و نظرش رو میر جا اونو تحت فشار بذانی من و شما در فرانسه و ایباشه و حاضر به برگشتن نباشه ،ول

  . هم به همراه داشته باشهی بازگشتدی سفر بانیا.میعوض کن

 پروراند و ی کردن را در سر می زندگرانی در ایایبه او ک صادقانه رو. کردی نگاه مکلی به مامبهوت

من . بودزی شگفت انگمی او برای های تابیب. داد ی به مقصود آن همه جوش و خروش نشان ملی نیبرا

 بتوانند چند نکهی زدند ،صرفاض به خاطر ای خود چوب حراج می بودم که به زندگدهی را دیادی زیآمها

 دل زده از فرهنگ غرب تمام تالش خودش را کلی که مایدر حال. کنندی زندگرانی خارج از ا دریصباح

 گفت ی منطق پدر را قبول داشت که میاو به نوع. گرفت تا بتواند عمو را وادار به بازگشت کندیبه کار م

 یبود آه دوخته نهی به آتش شومامادربزرگ همانگونه که نگاهش ر. به کشور خودش تعلق داردیهر کس

  : و متفکرانه گفتدیکش

به نظر .  سوزهی میلیمن دلم به حال اون خ.  برگرده رانی برداره و به ای دست از لجبازی فرشکاش

  . کنهی منو غصه دار منی و همادی یخسته و تنها م

  : و وفادارانه گفتستی و به چشمان به اشک نشسته او نگردی مادربزرگ چرخی به سوکلیما

  .نی ذارم مادربزرگ،مطمئن باشینم اونو تنها من

  : را در دست گرفت و با شفقت گفتکلی مایدستها. لبخند زدمادربزگ

 و اون وقت ی کنی روز ازدواج مهی باالخره چه؟ تو زمیاما عز .ی هستی دونم که تو پسر مهربونی ممن

 با خانواده ستی ن حاضری غربی ام که زنهادهیمن شن.ی بدلی مستقل رو تشکی زندگکی با همسرت یناچار

 ی از عاطفه میل و خابی کشور غراونی من تویاون وقت چه بر سر پسر تنها. کننی جا زندگکیهمسشون 

  اد؟ی

 را بسته بود،با شی که بغض راه گلوکلیما. بودی مادربزرگ جارنی و غمگی از چشمان خاکستراشک

  :صراحت گفت

 به سرنوشت پدرم یآخر عمرم مجرد بمونم ول کنم؟حاضرم تا ی ازدواج می زن خارجکی گفته من با یک

  .دچار نشم

  : جواب دادی نگرندهی با امادربزرگ
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 نیا.ی انتخاب کنی زندگی رو برایکی اونجا ی زنهاونی که از مهی طبعنی و ای کنی می اون جا زندگتو

  . افتهی که باالخره مهیکل،اتفاقی داره مایتعارف بر نم

  : گفتتی با قاطعکلیما

 داشته دوباره تکرار کنمو هی قضنی ای رو که اون توی تجربه استمیپدرم عبرت گرفتم و حاضر ن از درس من

  . رو که پدر داره من ندارمی دونم صبر و تحملی منم،چونی بشجهیبه انتظار نت

با تأسف سرش را تکان داد و بعد انگار داشت .ستی و چهره برافروخته اش نگرکلی به مای لحظاتمادربزرگ

  : گفتبی غری شد و با حسرترهی کرد،به روبه رو خیه فکر مبه گذشت

 خواست که دختر خاله اش ی دلم میلی بره،من خرانی از الی خواست به قصد تحصی که پدرت میروز

 برامون ی اگهی برگرده،اما سرنوشت خواب درانی رو براش نشون کنم تا به خاطر اون هم که شده به اهیسم

 که یدر حال.ند شد و اونا بسرعت نامزد شددای پهی سمی خواستگار خوب براکی امیدر همون ا. بوددهید

 یم. اونا با اشک و آه شرکت کردمیمن در مراسم نامزد. عالقه دارهدی به فرشهی دونستم سمیمن م

 نیا. اورده رونی از چنگم بندموی شده،اما حس مس کردم اون عروس اهی سمبی نصیدونستم شوهر خوب

و تازه اون موقع . رها نکردنو رفت مای به سرطان مبتال شده و از دنهی که همسر سمیزمان منو تا یحس منف

 رونی اونو از دلم بنهی و کزمی خاک مدفون شده بود اشک برری شوهرش که در زیبود که به خاطر جوان

 یگارها شد،اما اونقدر به شوهرش عالقه داشت که با وجود خواستوهی بی در عنفوان جوانچارهیزن ب.کنم

 خاطرات شوهر ی شد که تا حاال به پانی و اه ازدواج کنیگری که داشت حاضر نشد با مرد دیاریبس

من امشب عمداً عمو و زن عموت . اونو بزرگ کرده و به خانه بخت فرستادهادگاریمرحومش نشسته و تنها 

ه سال که برگشته از  همنی پس از ادی خواست فرشیدلم م. کردم بی ترغهی از سمداریرو به رفتن و د

 اومدن ی برادی اون سبب بشه که فرشدنی ددی با طراوت مونده و شاو بایاون هنوز ز.نهی رو ببهی سمکینزد

  .  برداره ی بشه و دست از لجبازبی ترغرانیبه ا

 به مرحله اجرا در آمده بود ،اما ی توطئه خانوادگکیباز  .می به مادربزرگ نگاه کردرتی با حکلی و مامن

 توطئه مادربزرگ بود که حاال مصرانه به انتظار نشسته بود که نی ای بار تنها مجرنی تفاوت که انیا اب

  .  اقدام خود را مشاهده کندنی ثمره ایروز

  : و گفتدی بلند شد و با مسرت صورت مادربزرگ را بوسشی و از جادی خندکلیما

 نی در ادی که شما آرزو داری پدر همان طوردیشا. واقع بشه دی و خدا کنه که مفهی خوبیلی ترفند خنیا

 یدواریمادربزرگ با ام. بشهبی چشم خودش مجسم کنه و به آمدن ترغشی خاطرات گذشته رو پدارید

  :دی پرسی نگاه کرد و به شوخکلی در چشمان ماطنتیسرش را تکان داد،بعد با ش
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 هم به ی فکرهی دیرده،اون وقت با برگرانی به ادی که فرشیوقت. شهی درست مزی خدا بخواهد همه چاگر

  اد؟ی ی خوشت میی تو از چه جور دخترهاکلی مایراست .می تو بکنییتنها

  :دی پرسهی حرف مادربزرگ قهقه زد و با کنانی با اکلیما

  . دمی مادربزرگ من دم به تله شما نمن؟نهی بدبی توطئه ترتهی منم ی برانی خوایه؟میچ

  :فت و اصرار کرد و گدی خندمادربزرگ

 می دختر دمبخت دارلی فامی ما تویتو تا بخواه. کنندی که همه استقبال منهیری شی از اون تله هانی ااما

 کی تا تو هم می دی مبی ترتی مهمونکی نیانشاءاهللا اگه برگشت. کرده لیکه هم خوشگل هستن هم تحص

  چطوره؟.ی کندای خودت پیدختر خوب برا

  : گفتی داد و با لجبازهی تکیبه پشت. نگاهم کرد طنتی با شکلیما

  . نباشه یگری که اون دختر خوب دلش در گرو دی به شرطه،امای عالاریبس

  :بلند شدم و گفتم.نمی نتوانستم بنشکلی مازی امهی حرف کنانی ادنی شنبا

  . مادربزرگریشب بخ. رم بخوابمی مگهی دمن

 نگاه کرد و کلی به مای چشمریند زد و ز ،اما بعد هوشمندانه لبخستی به من نگررتی ابتدا باحمادربزرگ

  :گفت

  .برو بخواب. بودهتوی برای روز خسته کننده ازم،امروزی عزری بخشب

  :دی نگاهم کردو و با طعنه پرسی با بدجنسکلیما

 زن الی مادر بزرگ به خنکهینکنه از ا .می زدی گپ می کمی مژگان خانوم؟نشسته بودی زودنی به اکجا

  ،درسته؟یشددادن من افتاده کسل 

 مادربزرگ سربه سرم ی طور گستاخانه جلونی کرد ایچطور جرأت م. نگاه کردم کلی خشم به مابا

  : گفتمانهی جویبگذارد؟تالف

  . نکن سرکار آقاخودی بی به من نداره،پس فکرهای ربطچی کردن تو هازدواج

آه .  آرام مادربزرگ ادی فریصدا.فتمی بود بکیآنقدر شتاب آلود که نزد.دمی به طرف پله ها دوبسرعت

  . توجه به انها تند از پله ها باال رفتمی بدم،امای را از پشت سرم شنکلیوحشت زده ما

  .انی طور آرنی همکل،ویاز دست خودم،مادربزرگ،ما. بودمی دست همه عصباناز

 خودم یر فکی و دغدغه هارمی کمک بگی از چه کسدی دانستم بایفتد؟نمی با هم اتفاق بزی همه چدی باچرا

 توانستم ی بود که می فردنی نبود ،بهترکلی طرفدار مانهمهی اگر مادربزرگ ادیشا. بگذارمانیرا در م

 از دخترها و یلیان خی مشهی که همی شرموارید.دمی کشیاز مادر خجالت م. را با او مطرح کنممیحرفها

  . بگذارمانیادر در م خودم را با می شد که من نتوانم راحت مکنونات قلبیمادرشان هست،سبب م
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 شدند تا در ی دعوت ملی فام،همهی کردم که در صورت بازگشت عمو صورت گرفتن مهمانی فکر میوقت

  . شدمی موانهیجشن شرکت کنند،د

 دای ازدواج را داشتند و پی بودند که آمادگیادی ما دختران زلی طور که مادر بزرگ گفته بود در فامهمان

 خودم مجسم شی از دخترها رو پیکیهر لحظه . نبودی انها کار سختانیز م دختر خوب و قشنگ اکیکردن 

 در کنار عروس صوص مخپی است و او با آن تستادهی اکلی کنار مای عروسدی کردم که در لباس سپیم

از خودم . شکستی ممی در گلوبی غری گرفتم و بغضی بر لب دارد،آتش مروزمندانهی پیقشنگش لبخند

 کردم یچون حس م. حد حساس شده امنی تا ایگری با دکلی چرا به ازدواج مانکهیاز ا. کردم یتعجب م

  . کنمر حق مسلم من است که خودم را در کنار او تصونی ،اکلیپس از اعتراف ما

 ی خواهد آمد؟مرد جوانانی چه بر سر ارانی منیآنوقت در ا. قلبم را به لرزه انداختالی خنی لحظه اکی

  .  قائل بودمی احتام خاصشیبودم و برا او را ستوده شهیکه هم

 به من عالقه داد نه تنها مرا انی کرد ،حاال با علم به ابنکه آری مینی بشی پشهی همکلی آنچه که مابرخالف

 شنهادی کرد که به پی و تعمق وادارم می تأّنی انداخت ،بلکه به نوعی به شتاب نمیی نهامیدر گرفتن تصم

 دهم ،اما حاال حی ترجیگری را بر دیکی آن دو انی توانستم از میز آن راحت متا قبل ا. هم فکر کنمانیآر

 تأمل ی کرد که اندکی مرا وادار مرمی نگمی که عجوالنه تصمنی به الی باخبر شده بودم،مانیکه از عشق آر

  . خواهد آمد شی چه پندهی در آنمیکنم و منتظ بمانم و بب

هر . توانستم فکر نکنم ی هم نمانی مردانه اش ،اما به آریو جاذبه ه های را دوست داشتم ،با تمام بچگکلیما

 کی کدامنمی شد من وسواس گونه آنها را در مقابل هم قرار دهم تا ببی داشتند که سبب مییازهایکدام امت

  .دی خواهند رسیروزی تقابل به پنیدر ا

 یبر سر دوراه. کالفه ام کرده بودیفیبالتکل. گرفتمیدی افکارم اشفته و درهم بودند که سردرد شدآنقدر

 بود ستادهی جوان و عاشق به انتظار ای هر کدام از آنها،مردی قرار گرفته بودم که در ابتدامیبزرگ زندگ

  . بدهمانی که من به انتظار او پایتا روز

 از یکی من به نفع اسی قی کردم،،اما هرگز کفه ترازو روی مسهی آن دو را باهم مقادانهی هر بار نوممن

 دی من بودم که بانین،ای بنی بودند و در استادهی خود ایهر دو استوار و محکم بر جا. شدی نمنیآنها سنگ

  .ستادمی ای از آنها میکیدر کنار 

ساعتها بود که پدر و . رفتمی اتاق نشسته بودم و با افکار خود کلنجار میکی از شب رفته در تاری پاستا

. دمی شنی بلند آنها را می شاد و خنده هایند و من از داخل اتاقم صداهمراهانش به خانه بازگشته بود

 دی رسی همه به گوش مز عمو بلندتر ایصدا. گرفت یانگار توطئه مادربزرگ داشت رنگ تحقق به خود م

 را شی آرام قدمهایصدا. به اتاقش رفته بودکلی ماشی پیساعت . دی خندی زد و می قهقه میکه با سرخوش
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 سکوت اتاق او را به اشتباه انداخته بود دیشا. درنگ کرد و بعد برگشتیقیدقا.شت دراتاقم آمد که پدمیشن

هر بار که در چشمان . با او صحبت کنمخواست یآن لحظات دلم نم. کرد من در خواب هستم یو فکر م

 افتم ی به دنبالش مدای شدم و دست و پا بسته و شی او می خواسته هاری ،اسستمی نگری مخمورش میاب

 نهد و مرا که درانتخاب او ی مانی من نقطه پایهای بر سرگرداندیای دانستم که اگر ان شب به اتاقم بیم.

  . نجات خواهد دادیدرگم سرنی بودم،از افی باالتکلانیآر

 سه ساله او ی که به قول خودش ،من آشنایمرد جوان. شدی مدهی او کشی به سوبی عجی با کششقلبم

 بسرعت به رانی خبر مسافرت به ادنی که پس از شنیمرد. اندوهبار او بوده امی درددلها شاهدشیهایتنهائ

  . سه شاله اش کرده بودی آشناداری دیای خود رفته و خود را مهی افسردگیماریجنگ ب

  

 دی تپی تمام به خاطر او میفتگی مرد منحصر به فرد را داشت که قلبم با شکی تی و جذابی تازگمی براکلیما

.  

نقاط مشترک من .دی کشی به رخ من مکلی از مازی او متماانی و اخالق آریتی کشش شخصگری دیی از سوماا

 انیآر.فتمی بانی آرادی فکر کنم،ناگهان به کلی شد من هر بار که به مای بود که سبب می از جمله عللانیآر

 کرده و محبوب که با لی تحصین بود،جوارانی با فرهنگ و آشنا با آداب و رسوم خاص مردم ایاز خانواده 

 و خلق و یجاذبه اخالق.اوردی فرود بمی کرد که در مقابلش سر تسلیاخالق بارز خودش انسان را وادار م

 به یقی بر عشق حقمی بر تمام باورهانی کنم و همدای پشی او گرای شد که من به سوی آرام او سبب میخو

 شد با او و فرهنگ خاص ی که سبب مانی آریز هاای توانستم از امتینم.دی کشی خط بطالن مکلیما

  . را انتخاب کنمکلی کنم،بگذرم و مایکیکشورمان با او احساس نزد

 ی خانواده اش چه جوابی صورت اقدام از سودر«دی که از من پرسانی نگاه نگران آرادی که به یوقت

چگونه .المهانه رفتار کرده بودم چقدر با او ظ.دی تپی منهی افتادم،قلبم جرس گونه در سیم » دیخواهد شن

 ی که نمی نشسته و به جوابداری او هم مثل من بای رها کنم ؟آی و دودلدی تردانیتوانسته بودم او را در م

 ی آرام می دانست چقدر مورد احترام من و خانواده ام هست اندکی اگر مدی کرد؟شایدانست،فکر م

 دادم حرفش را بزند ،اما من با رفتار بچه ی اجازه مایکاش حداقل دوستانه از او جدا شده بودم .گرفت

  . گرفتی مجهی کرد و نتی مری حرکات من تفسیگانه ام ثابت کرده بودم که دوستش ندارم و او رو

 کند دوستش الی خواستم خینم. باشدشانی پرانی خواستم افکار آرینم .دمی بر خود لرزالی خنی ااز

 او ی به دلدارالمی هم گذاشتم تا در خیچشمانم را رو. به صبح برساند  تلخ شب راشهی اندنیندارم و با ا

 ری درخشانش مرا اسنگاه با آن کلی ماییای نقش بست،چهره روالمی در خانی ارری تصونکهیبپردازم،اما هم

  . دورم ساختانی آرشهی خود کرد و از انداالتیخ
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  واب رفتم  صبح به خکی شب تا صبح مشغول افکار مغشوشم بودم و نزدان

  

  زدهمی سفصل

  

 شنهادی پرامونی آنها پیدر جمع هستم،اما افکارم به دور از گفتگو. گذردی دانم در اطرافم چه مینم

 ی مسکن و حتی به سراغم آمده و قرصهایبیاز شب گذشته تا حاال سردرد عج. زند ی دور مانی و آرکلیما

 مرا از روزی فرار داو.د من از چه مضطرب هستم  دانی مکلیما. دهدنمیدو آب ولرم هم نتوانسته است تسک

 یهر بار که نگاهمان در هم گره م. افتاده باشدی چه اتفاقدی بود و حدس زده بود بادهی دانیخانه آر

 ی را بر ممی کند،اما من هر دفعه با هراس رودای کرد به درونم راه پی می نافذش سعیخورد،با چشمها

 نی برسانم و همیبی به غرور مردانه اش آسست خوایدلم نم. ببرد ینم پ خواستم به اشوب دروینم.گرفتم 

  . کنمزی کرد تا از صحبت کردن با او پرهیوادارم م

  :دی پرسی افکار خود غوطه ور بودم که عمو ناغاف به شانه ام زد و با مهرباندر

   ؟ی کنی فکر مقی عمنطوری ایزی به چه چیدار!دردانه

  .ی طورنین،هم عمو جاستی نی به خصوصزیچ

  : خنده کنان به پشت کمرم زد و گفتعمو

  ؟ی کشی نقشه می من داری و برای گذاشتگرونی شه نکنه تو هم دستت رو تو دست دی که نمی طورنیهم

  : زده به عمو نگاه کردم و گفتمرتیح

  ه؟ی شما؟منظورتون چی برانقشه

  :دی با تعجب نگاهم کرد و خنده کنان پرسعمو

  . برگردمرانی خواد که به ای ده؟اون از من می میشنهادی داره به من چه پ مادرمیدی نشنمگه

  : شمردم و گفتممتی زدم و فرصت را غنلبخند

  ن؟ی کنار مادربزرگ و ما باشنی ندارد؟دوستی کنی عمو جان،چرا شما قبول نمخب

 که به ی جمع که منتظر پاشخ بودند گرداند و بعد در حالینگاهش را رو. درنگ کردی لحظه اعمو

  : مانده بود ،صادقانه گفترهی پر اشک مادربزرگ خیچشمها

 ام و تازه ثمره اون همه مرارت به بار نشسته دهیمن سالها اون جا زحمت کش. تونمی خواد،اما نمی مدلم

 رو یادی زهیمن سرما. دوباره از صفر شروع کنمنجای اامی تونم پشت پا به اون همه زحمت بزنم و بینم.

  .کار انداختماونجا به 
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  : با تعصب گفتپدر

 رو به کار گانهی بی دراونجا جوانهاره؟توی در کشور خودت مورد استفاده قرار نگهی سرمانی چه ای برااما

 ستی نی و کار هستن و کسهی محتاج اون سرمایادی زی که در کشور خودت جوانهای ،در حالیگرفت

  .کمکشون کنه

  : آرام سر تکان داد و گفتعمو

پدر مصرانه در . راه رو پشت سر گذاشته امی های اونجا جا افتاده و سختگهی داداش،اما من ددرسته

  : و گفتستیچشمان عمو نگر

  .می بهت کمک کنمی تونی منجای همه ما ایدر ثان.ی افتی جا هم جا منی،ایای برانی اگه به اخب

 از آنچه در خود یشتریارت ب که در دل داشت،به جسی گفتن حرفیانگار برا. انداختری سرش را زعمو

  : لب گفتری نگاه کرد و زکلیبه ما. داشتازیسراغ داشت ن

  ........من منتظرم که سوزان.ستیموضوع قط کار در شرکت ن.امی تونم بینم

  : کرد و گفتلی تمام او را تکممهی انداخت و جمله نی دردمندانه به عمو نگاهکلیما

 تونی داره از زندگشهی همی رفت به شما گفت که برای که می روز ؟اما اوننی هنوز منتظر مادرم هستشما

   پدر ؟نی به خاطر ندارنویا. رهی مرونیب

  : خفه و پر بغض گفتی با آهنگعمو

 اونجا باشم تا اگه سوزان برگشت خونه و دی برگرده و من بامونی سرخورده و پشی روزهی دی اون شااما

  .نی درک کنونی کنم ایخواهش م. داشته باشهیکاشانه ا

 شده و فرسوده خاطرات گذشته دهی جویعمو هنوز به رشته ها. انداختهی سکوت بر جمع ساناگهان

  . همسرش پس از تجربه سخت و ناگوار بازگردددی چنگ انداخته بود تا شادانهی ناامشیزندگ

 از ی واقعیشی نمانی باشد و امانشی همسر پشی برایی آنکه مأوای خواست در فرانسه باشد برای معمو

 همه وفا و محبت عمو قلبم ماالمال از نیاز ا. مرد خانواده دوست نسبت به همسرش بودکیاحساسات پاک 

  .محبت و عشق نسبت به او شد

 در نگاه نیبا تحس.  برجسته دستش زدمی نرم بر پشت رگهای عمو را آرام در دست گرفتم و بوسه ایدستها

  : و گفتمستمیاشک آلودش نگر

 خودتون رو از دست ی ذاتیشما بعد از اون همه سال هنوز صفا. کنمیمن به وجود شما افتخار م جان عمو

  .زهی برانگنی واقعاً تحسنی و انینداد

  :به چشمان به اشک نشسته همه نگاه کرد و گفت. زدینی لبخند غمگعمو

  . گردمی بر مرانی دم که به ای بشم،به همتون قول مدی روز از بازگشت سوزان ناامهی اگه
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 که یعمو تا روز.  توطئه مادربزرگ بسته شددی کتاب جدبی ترتنیبه ا. بوی بر صورت همه جاراشک

 نی دانست که ای نشست و خدا می داد سوزان ممکن است به خانه اش برگردد به انتظارش میاحتمال م

  .دی کشی به درازا میانتظار تا ک

 دهی رسجهی نتنیاو هم به ا.  دادهی تکیها کرد و به پشت حبس کرده بود ارام رنهی را که در سی نفسکلیما

 ی آمد که عمو سکان رها شده ی امکان به وجود منی دوباره ای روزدیشا. به عمو فرصت داددیبود که با

   .ردی را دوباره به دست بگشیزندگ

 نداشت و  خبرندهی کس از آچیه.ستی دانستند که تحت فشار قرار دادن عمو کار درستس نی همه محاال

  . کردی و راه بازگشت را انتخاب مدی رسی منیقی به دی خود عمو بود که بانیا

 افتاده او نگاه کرد که ی به شانه هایعمو وقت. زود به اتاقش رفتیلی اش ،خدانهی پس از تالش ناامکلیما

  : رفت،نجوا کنان گفتیارام از پله ها باال م

 عالقه مند شده و نجای به ای به سختکلیما. اومدم ی نمرانیا کاش به ی افتم که ای دارم به وحشت مککم

 بشه و منو در یماری پس از بازگشت دوباره دچار بنکهیتمام ترس من از ا. کنمی رو خوب حس منیمن ا

  .مخمصه قرار بده

  : کردشنهادی پیدواری با امپدر

  . ورزهی عشق مرانی به اکلی؟مای ذاری جا نمنی اونو اچرا

  :داد گ با حسرت گفت سر تکان عمو

 نکهیاون عالوه بر ا. خوابه ی من میاگه اون نباشه تمام کارها. دست راست منهکلیما.ستی ممکن نبرام

 کمک ی از کدی اون باابی دونم در غیمن واقعاً نم. هی شرکت رو هم انجام می حسابداریتکته،کارهایآرش

  . کلهی مابیور غر اون کشی تومیی تنها مونس من و همدم واقعیدر ثان.رمیبگ

 که انروز بعد از ظهر در کنار یدر تمام لحظات. پدر بستی بعدی خواهشهای عمو راه را برای منطقحیتوض

 شام زی می او را به پانکهی ای مادر و مادربزرگ ،برای اصرارهایحت.امدی نرونی از اتاقش بکلی مامیهم بود

  . بوددهی فایبکشند،ب

عمو .دی رسی به نظرم نمی راهچی هاورم،امای برونی بیرا از ناراحت کلی مایقی خواست به طری مدلم

  .  هم ناچار بود که به همراه او برود کلیمصمم به بازگشت بود و ما

 بود زی وابسته شده بود،ناگررانی به اداًی شدکلی و مادی رسی مانی اقامت انها کمکم داشت به پایروزها

ا زمان ماندنش به من فرصت فکر کردن داده بود و حاال که  تکلیما. فکر قلبم فشرده شدنیاز ا.برود

 کلی از مایی به جدار که قاددمی دی گنگ می با وحشتم،منی شدی مکی آرام آرام به ان روز نزدمیداشت

   وقلب پاکش عادت کرده بودمی درونی و به صفانشی زهز آگی های شوخدنش،بهیبه وجودش،به د. ستمین
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 ی مکلی به مادیبا.دمی رسی مهم میمی زد و من کم کم داشتم به تصمیا صدا م نام او ری با هر جرسقلبم

 دانستم که اگر عمو از یم. بگذارمی شد که خودم قدمی شرم مانع از آن می بماند ولشتریگفتم که ب

 از او ی دوردرد دهد و آنوقت من ناچار نخواهم بود ی متی رضاکلی با خبر بشود،به ماندن ماانیجر

  .تحمل کنم

 ای. از راز درونم پرده بردارمشی و برااورمی فرود بمی سر تسلکلی مای گرفتم در مقابل خواهش بعدمیتصم

 که باالخره توانسته بودم بر نیاز ا.  دوشم برداشته شده استی از روی ناگهان احساس کردم بارمی تصمنیا

 کردم،اما در ی آرامش م،احساسم را انتخاب کنیکی انی وارکلی ماانی منی و از امیای خود فائق بدیترد

 دانستم کم ینم. کندی می من چقدر با سرنوشتم بازیکدندگی دانستم که حماقت و یان لحظات نم

  .  شودی تا چه اندازه گران تمام ممی براگرانی من در درک احساسات دیتجربگ

بل سرنوشت همچون  به من ثابت کرد که درمقاامی و گذشت اندهیآ. هم کار سرنوشت بوددی دانم،شاینم

  . شومی خم و مغلوب آن می باد به هر طرفری هستم که در مسیفینهال ضع

  

   چهاردهمفصل

  

 خواب می شده بودم و هنوز چشمهاداریمن تازه از خواب ب. در اتاقم را زد و داخل شدکلی روز صبح ماکی

  :دی پرسی متفاوت با چند روز گذشته با سرزندگکلیما. کردیرا تمنا م

  م؟ی شهر بزنی توی گشتهی ید ار حوصله

 چند روز ی که ناراحتدی رسی و حاال به نظر مادی موجو کنار بطی داشت که زود با شرای استعداد خوباو

 ی کرد نگاه کردم و به شوخی پا و ان پا منیبه او که منتظر من ا. سپرده استیقبل خود را به فراموش

  :دمیپرس

  ؟ی کننده ات برام بخرریغافلگ ی هاهی از اون هدیی خوای مه؟بازمیچ

  : گذاشت و گفتشی پی و قدمدیخند

 ی اومد که توفمی افتاب قشنگ و دلچسب حنی ادنی که با دنهی اقتشی ندارم،اما حقی حرفیی تو بخوااگه

  .رونی بمی بریگفتم اگه موافق باش .میخونه بمون

انگار . بودی از هر لکه ایو خالآسمان صاف . گفتیراست م. نگاه کردم رونی پنجره بسته اتاقم و ببه

 اتی حدی خورشی ممتد حاال آماده بود تا آغوش خود را به رویآسمان پس از چند روز برق و بارندگ

   و مست کند رابی را سنمانی آن زمیی و از پرتو انوار طالدیبخش بگشا
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  : بود با مسرت گفتمی که نگاهم به اسمان ابی حالدر

  . ببرمیدنی واقعاً دی جاهی دنیخوام تو رو به د یم. شم ی آماده مباشه،االن

   :دی با تعجب پرسکلیما

   کجا؟به

  : و گفتم دمیخند

  ! دختر آفتاب دنی دبه

  : نگاهم کرد و تکرار کردرتی با حکلیما

  ه؟ی کگهی دختر آفتاب؟ اون ددنی دبه

  :رده شمرده گفتم و شمی دارد به شاگردش درس مس دهد با تأنی و بعد انگار معلمدمی سر شوق خنداز

  . از اوناست یکی داره که دختر آفتاب هم یادی زیدنی دی جاهانجایا. شهرمونه هیدنی دی از جاهایکی

  :دی تخت نشست وپرسی روی با کنجکاوکلیما

  . با دختر آفتاب آشنا بشمشتری بی ؟دوست دارم کمی بدحی در مورد اونجا برام توضی شه کمیم

  : و گفتمدمیاه کردم و خند زدند نگی چشمانش که برق مبه

 دختر رو بر دل هی نقش کامل صورت ی به شکل شگرفعتی که دست طبیکوه. کوهه هی آفتاب اسم دختر

 کی کامل چهره ری تصوی تونی می کوه،به طرز شگرفیهنگام تابش آفتاب بر بدنه . کردهیاون حکاک

 دختر نی امرخی که گرداگرد نیوئ می و چانه ،و طره هاینی بیزیچشم و ابرو،ت .یدختر رو تماشا کن

 از آنها کاملتر یکیاما . هستنیی کوه چند تانیامثال ا. کوه رو دختر آفتاب گذاشتننیمردم نام ا.ختهیر

 اونو به عتی طبرهی که دست چی قاب نقاشکی به ی که داری اون حس کندنی با دی تونی است و مهیاز بق

  ؟یای اونجا بدنی من به د بایخب حاال حاضر.ی کنی نگاه مدهی کشریتصو

مبهوت و مجذوب . دادی کردم گوش می که از دختر آفتاب میری باز به من و تفسی و دهانرتی با حکلیما

  : گفت

 دیبا. خبر بوده ام ؟ زود باش،آماده شوی هست و من تا حاال از اون بنجای ایی جانی همچنکی! منیخدا

 نمی دختر افتاب بنشی به تماشادی روز تا غروب خورشیابتدا نی خوام از همیمن م .میفتیهر چه زودتر راه ب

  . کوه بکشمنی از کامل ای نقاشهی خوام ی م،چونیاری قلم و کاغذ با خودت بهیفراموش نکن .

  :دمی زدم و پرسسم،لبخندی نگری مکلی به ماجانی که با هی حالدر

  ؟ی کنی هم می تو نقاشمگه

  : و گفتدی خندجسورانه
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عجله کن . نقش خوب هم باشههی که نهی اتکتی ارشکی تی موفقی از ابزارهایکی؟ی فکر کردی چپس

   .می از دست بددی لحظه رو هم نباکی یمژگان،حت

  :دمی رفت نگاه کردم و با اعتراض پرسی در اتاق می که به سوکلی مابه

   ؟ی صبحانه چپس

  : رفت با شتاب گفتی مرونی را باز کرد و همانطور که بدر

  . منتظرت هشتمنیی پاگهی دقهیتا ده دق. رم آماده بشمیمن م.می خوری مونری بیزی چکی

به سرعت رختخوابم را مرتب کردم و به طرف کمد .دمی شتابان باز و بسته شدن در اتاقش را شنیصدا

 انی در هوا جری بود،اما سوز سردیاگرچه هوا صاف و افتاب. را برداشتمکلی مایی اهدایباران.لباسها رفتم

  . ردی نفوذ سرما را بگی توانست جلوی داشت می کرکی که استریو بارانداشت 

 را ی از قبل به مارد اطالع داده بود و فقط به من قرصت خداحافظکلیما. بودمنیی بعد پاقهی دقده

  : خاص گفتی زد،با محبتی لبخند مکلیپدر که به آنهمه شتاب ما.داد

  .می برادهی و تا فروشگاه پمیاری جوانها رو در بیوز ادا تونم امریمن و داداش م.نی روببرنی ماشبهتره

   نرفته؟ادتیقلم و کاغذ که :دیبعد به من نگاه کرد و با وسواس پرس. با سپاس به پدر نگاه کردکلیما

  :اشاره کرد. دادم ی سر جواب منفبا

  . عجله کن پس

در خانه . رفترونیکرد و ب را روشن نی به سرعت ماشکلیما .دمی دواطی کردم و به حیعی سریخداحافظ

   .دمی پرنیرا بستم و به داخل ماش

  :دی به تنم پرسی باراندنی با دکلیما

  ست؟ی که نسردت

  : و گفتمدمیچی پی در بارانشتری را بخودم

  . گرم و راحتهاصالً،واقعا

 ابانهاین خ کرد و خلوت بودی می به سرعت رانندگکلیما. را به او نشان دادمریمس. زد و به راه افتادلبخند

 نگاهمان قرار گرفت ،به رسی که دختر آفتاب در تیوقت. کندی کرد تا به سرعت رانندگیبه او کمک م

  : ها بود اشاره کردم و گفتمیکی که در همان نزدیپارک

  .می بدانی پای گرسنگنی به امی تونی و هم ممی به کوه مسلطنجای جا،از انیاز ا. جا نگه دار نیهم

  : نگه داشت و گفتی را گوشه الیمب اتونی شرمگکلیما

 فروشگاه هر نیاز ا. ،اما نگران نباش دمی کشرونی شتاب زده و گرسنه از خونه بنطوری که تو رو ای بخشیم

   .ی انتخاب کنی تونی میی خوای میچ
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  :  اشاره کرد و گفتم ابانی سر به فروشگاه انطرف خبا

  .ی زحمت اون رو بکشدی که خودت باهی کرمدار کافتیسکوی بهیفقط . ندارمیادی توقع زمن

  : به راه افتاد و خنده کنان گفتکلیما

  .ادی ی آسون میلی کردن تو به نظر خیراض.ی هستی دختر قانعتو

 و پاک بود و بارش چندروزه برف و باران به ریهوا دلپذ.دمی کشقی دادم و چند نفس عمهی تکلی اتومببه

  . کرده بودیادیلطافت هوا کمک ز

  :دمیلبخند زدم و پرس. شتافتمی امد و به سورونی پاکت بزرگ از مغازه بکی با کلی بعد مایلحظات

  ؟ی کرددی همه خرنیا

 خوام ی تو،چون من می برایالبته سرگردان. باشهی در پارککافی روز سرگردانکی ی برانهای کنم ای مفکر

  . کنمیتموم روز زو نقاش

  .وهی و کلوچه و ابمکی کرم دار مختلف و کی هاتیسکوئیپر بود از ب.دمی داخل پاکت سرک کشبه

  :دی به راه افتاد و بعد ناگهان پرکلیما

 ی دختر آفتاب هست ناراحت نمدنی دی برامنی از هوس انی مروز خودت ناشی که از سرگردانتو

  ،هان؟یش

  : و جواب دادمدمیخند

  .ستی از لطف نی هم خالی سرگرداننی ناراحت بشم؟به هر حال انه،چرا

  :دیبعد جسورانه پرس. نگاهم کرد و لبخند زدطنتی شاب

  ه؟ی حرف چنی از است؟منظورتی ازلطف نی چه خالیبرا

 لی کند که مای تواند مرا وادار به گفتن حرفی دانست که نمیم.دی خندیرکیبا ز. ام را باال انداختم شانه

   .ستمیبه گفتنش ن

 در زمستان طالب ی شد که کسیرودت هوا سبب مب.دی رسی به نظر می درآن صبح دم با طراوت خالپارک

 ی مناسب برای کردن محلدای پی که براکلی به دنبال مای اشهیآمدن به پارک نباشد،اما من فارغ از هر اند

  . روان شدمدینشستن به هر طرف سرک کش

  : کرد و با مسرت گفتدای نشستن پی برایی جاکلی ماباالخره

 ،نور و یی تو دختر آفتاب پرست و سرمای و هم براداستیآفتاب خوب پ جاست که هم دختر نی جا بهترنیا

  ؟ی پسندیبه نظر تو چه طوره،م. وجود دارهی کافیگرما

آرام سرم را  .ستمی بودند نگرشی پر از محبت و ستاشی که چشمهاکلی نشستم و به مامکتی نی و رودمیخند

  : دستم اشاره کرد و گفتبه پاکت. زد و کنارم نشستیمی صمی لبخندکلیما.تکان دادم
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   هم برات دارم شنهادی پهیدر ضمن .می بخوریزی از شروع کار،بهتره چقبل

   :دمی تعجب پرسبا

  ؟یشنهادی پچه

  : و گفتدیخند

 بهتر بود ی هر کینقاش.می کشی می هر دو از دختر آفتاب نقاشنکهی ایعنی ،دمی دی مبی مسابقه ترتکی

  .اونو برنده مسابقه دو نفره ماست 

  : و گفتمدمی اعتراض لب برچبا

 رو هم ی بود که نمره نقاشگرمی دی به لطف نمره هالی تحصیدر سالها. ندارهیفی من اصال تعری نقاشاما

  . کنمی مسابقه شرکت نمنیمن در ا. گرفتمیخوب م

  : نگاهم کرد و گفت کلیما

 ره و اون وقت من یسر م زود حوصله ات ی مسابقه شرکت کننی ای که توی مژگان اگه تو قبول نکناما

 کنم یپس خواهش م. و باعث کسالتت شدمدمی کشنجای دم که چرا تو رو ایآرامش خودم رو از دست م

   .ی دی می کارت به من دلگرمنیقبول کن،چون با ا

  :گفتم. توانستم احساسش را درک کنم یم. نگاه کردم کلی سکوت به مادر

  . شرطکیاما به . کنمی ،باشه قبول می راحترینطوری که تو احاال

  :دی به سرعت پرسکلیما

  ؟ی چه شرطبه

  : کردم و گفتماخم

  .ی من رو مسخره نکنی در آخر کار نقاشنکهی شرط ابه

  : ابتدا درنگ کرد،اما بعد قهقهه زد و سرش را تکان داد و گفتکلیما

  .باشه،قبوله

  :دیبعد با لبخند پرس. را برداشتوهی و آبمکیک. گرفتم شی را جلوپاکت

   باشه؟ی شه،چی که برنده می اونزهیجا

  : گفتمی تفاوتی ببا

  .ستمی مسابقه ننی دونمکه من برنده ایچون م. کننیی خواد تعی دلت می چهر

  : مسرت و لطف گفت با

  . کنه ی که هر دومون رو راضمی رو انتخاب کنیزی جهی دیبا .شهی که نمی طورنیا

   :دمی فرو کردم و پرسوهی را در پاکت آبمین
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  ؟ی چمثالً

 تولدش دچار وسواس شده است هی هدی بود که برای حالت مثل بچه انیدر ا. و به فکر فرو رفتدی برچلب

 یچقدر شاد و سرشار از زندگ. کندی می تابی ان بافتنی ی گردد و برای منیو دارد دنبال بهتر

  . گشته است از اش بیشگیهم ی امده و باز به خلق و خورونیخوشحال بودم که از پوسته غم و اندوه ب.بود

  : سر بلند کرد و با خوشحال گفتکلیما

  چه طوره،قبوله؟. خودش داشته باشهی طرف مقابل رو برای که نقاشنهی برنده ازهیجا. کردمدایپ

صبحانه را . ام را صاحب شودی نقاشکلی مهم نبود که مامیبرا. ام را باال انداختم و سرم را تکان دادمشانه

 شنهادی پکلی ،بعد مامی آمد خوردی پارک به ذهنمان می هاییبای زدنی که از دی پراکنده ا سخنانانیدر م

  :کرد 

 ی محیمن ترج. کنه ی می تونه نقاشی ،هر کس هر جور ممیتا ظهر وقت دار .می مسابقه رو شروع کنبهتره

  . قلم استفاده کنماهیدم از س

 یلی تماچیمن ه. گرفته بود ی جدیلیضوع مسابقه را خمو. او نگاه کردم و قلم و کاغذ را به دستش دادم به

 خواسته بود در آرامش کامل کارش را دنبال کند ،تظاهر کلی مانکهی ای نداشتم،اما برادنی کشیبه نقاش

  . هم رغبت دارمیلی مسابقه خنیکردم که به ا

 را شیبائیمالحت و ز که بر صورتش بود یحیتبسم مل. به کوه انداختقی عمی در ابتدا با دقت نگاهکلیما

  . کرد و ان چنان غرق کارش شد که حضور مرا هم فراموش کرد دنیبعد شروع به کش. کردیدو چندان م

 کردم که آرام ی نگاه مکلی مای روشی به ورقه پیگاه. کردم دنی سرگرم کردن خودم شروع به کشیبار

 و خطوط کج و معوج من نگاه یقاش بار هم به نکی ی حتکلیما. کرد ینقش دختر آفتاب را در خود حس م

  . شدی مکامل دختر آفتاب کم کم داشت ینقاش. کردم ی به او نگاه میمن گاه. بود یغرق نقاش.نکرد 

 آنقدر کایما. مانده بود ی مو باقی از صورت ان در کاغذ نقش بسته بود و فقط چانه و طره هایمین

 گذاشتم و ارام یستم با خجالت آن را کنار به کاغذ دی که من با نگاهدی کشی میهنرمندانه نقاش

 توانسته است ی دسترهی با چکلی دانستم که مای مشیشاپیپ.احمقانه بود که به ادامه مسابقه بپردازم .نشستم

  . را مال خود کندزهیجا

 داده و چشمانم را بسته بودم هی تکمکتی به نی بود و به من که با تنبلدنی مسحور و مجذوب کشکلیما

  . دادینشان نم یتوجه

 رسد و ی که از دور به گوش مینی ماشی گذرای صدایگاه. در سکوت و آرامش فرو رفته بودپارک

 تمام آن را یفتگی با شکلی شدن مداد بر کاغذ که مادهی کشی صدادی رسی به گوشم مکی که از نزدییصدا

  . کردیدنبال م
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 وافر چند نفس یبا حظ. افزودی روز می قشنگ افتاب همرا شده بود،بهمی هوا حاال که با تابش مستقیخنک

  . پارک لذت ببرمعتی ازاد و طبی تا از هوادمی کشقیعم

 کردم که ی در خود حس میری دلپذی بسته،رخوت و سستیمن هنوز با چشمان. گذشت ی دانم چه مدتینم

  د؟ی پرسیبا شگفتب. مرا به خود آوردکلی مایصدا

  ؟ی تو خوابمژگان

  :جواب گفتم ی گشودم و به جاچشم

   تموم شد؟کارت

  :دی پرسیپرسان نگاهم کرد و با کنجکاو. آرام سرش را تکان دادکلیما

   تو کو؟ی نقاشپس

  . گرفتمشی را که در کنارم گذاشته بودم برداشتم و به سوی زدم و شرمنده ورقه کاغذلبخند

  :دی پرسی گذار به آن انداخت و با ناراحتینگاه

  ؟ی تمامش نکردچرا

  :گفتم تمسخر با

  . بدهیلی ام خی رو تمومش کنم؟من که گفتم نقاشیچ

  :دمی پرساقی آرام کردنش با اشتیبرا.ناراحت بود که از من غافل بوده است. و دمغ شدپکر

  .ی کردی تمامش می که داشتدمی؟دی دی تو به من نشون نمینقاش

  : زمزمه کردمنیبا اعجاب و تحس. گرفتمی زد و ورقه کاغذ را به سولبخند

تو تموم خطوط صورت رو با . کنمیانگار دارم به خود کوه نگاه م! منیخدا. واقعاض قشنگهنیکل،ای ماهآ

  .هی واقعاض عالنیا .یدی کشریدقت و حوصله به تصو

  :دی شوخ پرسی کرد،لبخند زد و با لحنی به من نگاه می و ذوقزدگنی همان طور که با تحسکلیما

  ه؟ی حاال برنده کخب

  : و گفتمدمیخند

  .رهی گی منکه بازنده هستم به تو تعلق می و نقاششهی مال من می نقاشنی و طبق قرارمون ایی که تومعلومه

  : با اعتراض گفتکلیما

 ی و می کنی می زرنگیتو دار. شخص بازنده رو صاحب بشهیقرار بود شخص برنده نقاش! نه مکژگانآه

  . ی منو برداری نقاشییخوا

 بعد رد،امای آورد تا ان را بگشیدست پ. گذاشتمفمی را در ککلی مایقاش و با سرعت ندمی خندطنتی شبا

  :منصرف شد و گفت



  دختر آفتاب   

 

 

134

 کشم،اما دفعه بعد ی می و من دوباره از دختر آفتاب نقاشمیی ای منجای روز بازهم به اکی. مال تو باشهباشه

  . بکشم ی بزرگترری تا تصوارمی ی ورقه کاغذ بزرگ مهی

 بی ارام لبخند زد و بعد آن را ا کرد و در ج< من نگاه کرد ی به نقاشکلیما. سر جواب وافق دادمبا

  . گذشتشنشیکاپ

 ی می بود،هر دو به شدت احساس گرسنگدهی رسانی هم به پاکلی مای و حاال که نقاشدهبودی از راه رسظهر

  :دمی و پرسستمی کرد نگری به اطاف نگاه مادی زی که با شوقکلیبه ما.میکرد

  . گرسنه هستمیلیخونه؟خ می برستی نبهتر

  : درنگ گفتیبا اندک. نگاهش را از رو به رو گرفت و به من نگاه کردکلیما

  .می که تو خونه غذا بخورفهی دلچسبه،حیلی هواش خمی خوری پارک منی همی نهار رو توی موافق باشاگر

  :لبخند زد و گفت. نشانه موافقت چشمان را در هم فشردمبه

  ؟ی موافقچی ساندوبا

  : و گفتمدمی ها را جلو کشتیسکوئی بتپاک

  .هی کافنی هممی غذا بخوررونی که قراره بحاال

  : به خود داد و گفت یکش و قوس .ستادی ای شد و با خستگبلند

   هست؟ی فروشچی طرفها ساندونیا.چبخورمی دم ساندوی محیمن ترج. عصر ی رو بذار برانهایا

  : پارک اشاره کردم و گفتمی مغزاه آنسوبه

  ام؟ی منم باهات بیی خوایم. خوب سراغ دارم ی فروشچی ساندوهی طرف ناو

  : عجله گفتبا

  . گردمی باش من االن بر منجای همتو

  . نشانه اعتماد به نفس او بود نی و اداشتی و محکم قدم بر منانیبا اطم. شد نگاه کردمی او که دور مبه

 بخواهد در ضمن کلی بود که اگر مانیو آن ا کرد ی نممی رهاشهی اندکی که تنها بودم ی تمام مدتدر

 عمو با قی بهتر نبود که از طرای چگونه به او جواب بدم؟آدی باردیصحبتها از من جواب پرسش خود را بگ

 عمو هم قبل از نصورتی گرفت؟در ای به خود می قول و قرار شکل رسمنی کرد و ایپدر و مادرم صحبت م

 ی در کنار من سبب بازگشت عمو هم مکلیفتاد و چه بسا ماندن ما ای می اساسیبازگشت به فکر چاره ا

  .شد

 امر نی بکنم که عمو را در جربان اکلی را به ماشنهادی پنی صحبتها انی امدن اشی گرفتم در صورت پمیتصم

  . بزرگترها مطرح شودقی موضوع از طرنیقرار دهد تا ا
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  : ها را به طرفم گرفت و گفت چی ساندوکیپالست. بازگشت،من هنوز در فکر بودم کلی که مایزمان

  . کنمی ،منم نوشابه ها رو باز ماری برونی رو بنهای اتو

 نوشابه ی زد و در عوض قوطیلبخند. از آنها را به او دادم یکی آوردم و رونی را از لفافه آن بچیساندو

  .میتشکر کردم و بعد مشغول خوردن شد. را به طرفم گرفتیا

 که پس از کلیبه ما.می بردیود و ما در سکوت و ارامش از کنار هم بودن لذت م قرق خودمان بپارک

  :دمی فرورفته است نگاه کردم و پرسشهی کردم در الک سکوت و اندیبازگشت احساس م

  ؟یکنی فکر می به چیدار

 لکی حالت مانیا. دوختنی و به زمدی را بلند کرد و نگاهم کرد،اما به سرعت نگاهش را از من دزدسرش

  :آرام گفتم. شده بودزی ابهام انگمیبرا

  ؟ی ناراحتیزی از چتو

 افتاده؟او که تا یچه اتفاق. داد ی ازارم مندی ناخوشایاحساس. سرش را تکان داد و سکوت کردکلیما

 انداخته و با خود و ری سر به زشانی پرنگونهی آنهمه شاد و سرحال بود ،حاال چه شده که اشی پیقیدقا

   شده بود؟ریگ درشی هاشهیاند

  :دمی التماس پرسبا

  .شمی جان ممهی شده؟من که دارم نی کنم بگو چی خواهش مکلیما

  :رازگونه گفت. در تالطم بوددگانشی در ددی و تردیشانیموج پر. و در سکوت نگاهم کرددی کشیقی عمنفس

 کردم و دی رو بهت بگم،اما هر بار از گفتن اون تردی خوام موضوعی که مهی مژگان؟مدتی دونیم

 ی رو از تو مخفیزی کردم که چی ،اما به هر حال خودمو راضهی دونم عکس العمل تو چیمن نم.دمیترس

  .  رو صادقانه بهت بگم زینکنم و همه چ

   :دمی دوختم و با عجله پرسکلی چشم به مامضطرب

   ؟ی به من بگیی خوای رو می موضوعچه

  : فشرد دوخت و ارام گفتیرا در دست م که هنوز آن ی نوشابه ای نگاهش را به قوطکلیما

 تونستم ی که من می خواد بدونی موضوع حرف بزنم،دلم منی بخوام از انکهیقبل از ا! کن مژگانگوش

 خواد یدلم م. ما باشهونی می و ناگفته ای حرف مخفچی خواد هی مورد نگم،اما دلم نمنی به تو در ایزیچ

 کنم که نسبت به تو ی صورت احساس منی اری در غ،چونیر باش که بر من گذشته با خبیزیصادقانه از هر چ

  . صادق نبوده ام
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 که من تا دی خواست چه بگویاو م. شدم ی موانهیداشتم د. سرم به دوران افتاده بود کلی مایاز حرفها

 را از من یزی تا کنون چکلی ماای گفت؟ای خبر بودم ؟ چرا از صداقت و صادق بودن سخن میحاال از آن ب

  :دمی رمق پرسی خواست از آن حرف بزند؟سست و بی کرده بود که حاال میخفم

 گهی نشده ام زودتر بگو؟من دوانهی کنم تا دی مکل؟خواهشی مای زنی حرف می در مورد چه موضوعتو

  . رو ندارمینی مقدمه چنهمهیطاقت ا

  :گشود و گفت لب به سخن ست،آرامی منتظر و نگرانم نگردگانی در دمی زد و مستقی تلخلبخند

 ینم. شد ی مانع من میزی چکی با تو حرف بزنم،اما انگار »کایمون« خواهم در موردی مدتهاست که ممن

  . در هراس بودمیدی نشون می دونستم تو چه واکنشی نمنکهی از ادیدونم شا

  :دمی بود پرسگانهی خودم هم بی گرفته که براییبا صدا. ام حبس شدنهی در سنفس

  ه؟ی ککایمون

  : مطبق روبه رو دوخت و گفتی نگاهش را به کاجهاکلیما

 که هر یدختر.هی دختر با احساس و خوبکایمون. با او آشنا شده ام شیمن از سالها پ.هی دختر فرانسوهی اون

 که من بارها می و انچنان دلبسته هم شده بودمی سال باهم بودکیمن اون . آرزو داره همسر اون باشهیمرد

 شگرف و مرموز مانع یروی نکی شهی انگار همم،امای کنم هر چه زودتر ازدواجکنشنهادی پ خواستم به اونیم

  . شدی مشنهادی پنیطرح ا

 تونستم ی تو قرار نرفته بودم باالخره مری بودم و اون قدر تحت تأثدهی عکس تو ندشی اگر سه سال پدیشا

 دمی فهمدمی که عکس تو رو دی،اما زمان ازدواج کنمکای کنم و با مونیستادگی ابی عجیروی ننیدر برابر ا

  . دارمعشق بذارم کای رو که به مونی اسم اون احساستونمینم

 گشتم که از ی می ساخته بود و من که دنبال ترفندنی و بدبی منزوی مادر به پدر ازمن موجودیی وفایب

 ی مگریحاال د.م آرام کردن قلبم استفاده کردی هربه برانی بکاهم،از همکایشدت کشش خودم به مون

 من سر یی است که از سر تنهاازی نکی ،بلکه ستی نی از سر عشق و دلدادگکای من به مونلیدانستم تمام تما

 پدر و مادرم از ی که زندگدمی دیم. اشنا شده بودم کای با مونی روحطی شرانیمن در بدتر.چشمه گرفته

 شد که از ی سبب منیا به هم بودم و ا اونهی های احترامی وبی لفظی هایریشاهد درگ. پاشد یهم م

 از خونه دنبال رونی بطی کردم ،در محیم در کانون خانواده جستجودی رو که بایمحبت. باشم یهونه فرار

  . اشنا شدم کای با مونی سخت روحطی شرانی کردم و در همیم

 کردم ی مالی خشهی هم با من مهربان بود و منشهی همکایمون. بنده محبتهزادی که آدامی دونی تو ممژگان

 هامی گشتم تا به سرگردانی می که من فقط به دنبال مأمنی دارم ،در حالیکه نسبت به اون تعلق خاطر

  .دی بخشی رو به من میسب آرامش ننی که داشت ای آرامی با خلق و خوکای و مونابمی بدم و آرامش بانیپا
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 گم چون ینم.ازدواج کنم،اما من هر بار سرباز زدم کای بارها به من اصرار کرد که هر چه زودتر با مونپدر

 و اصالً در ی هستی دونستم که تو چه جوریاصالً نم.نه من هنوز با تو اشنا نشده بودم. بودونی تو در میپا

  . شدی میینها یری گمی مدام در من بودکه امانع تصمی،حسی نداشتییتصورات من جا

 که مانع یزی چنی ادمی و من اون روز فهمدی به به دستمان رس روز نامه پدرت همراه عکس توکی نکهی اتا

 از تو به انتظار نشسته بود ی بودم که به انتظار کسب خبریمن مثل آدم. سرنوشتهی من بوده،بازیشگیهم

 که سالهاست به دمی عکس تو فهمدنیبا د. بود و انتظار من به سر آمدامی پنی عمو حامل اکیو باالخره پ

به اون گفتمکه منو فراموش کنه،اما اون که از . کنمی زندگکای تونم با مونیته ام و نمانتظار تو نشس

 آمد و هنوزهم دست از سرم ی به دنبالم مشتری من متعجب شده بود ،هر بار با سماجت بیبرخوردها

  . برنداشته

 خاطر دلم نی کرد و به همی با من صحبت می که تلفنی اون شدی که تو اون روز متوجه صدادونمی ممن

 کای موننی کنم و تنها ای نسبت به اون در دلم احساس نمی و عالقه اچکششی من دگه هی خواد بدونیم

  .دهی دوستس عالقه نشون منیاست که به ادامه ا

 کرده ام ،اما ی شانه خالدنشی بار دری از زیمن هر بار به بهانه ا. من سه ساله که فراموش شده ی برااون

 نی و به ادارهی رو باز نگه میی آشنانی کنه هنوز به اون عالقه مندم باب ای مالیدر که خ پیاون با همدست

  . دهیرابطه ادامه م

 رو به طرف من سوق کای کنه عمداض موندای پی من مرهمی قلب زخمی خواد برای خودش مالی به خپدر

 دونه که من سالهاست یون نما. اون به آرامش برسمی محبتهاهی ساری حداقل در زنی ترتنی ده تا به ایم

  . کردم و به تو عالقه دارمی خالکای مونیقلبم رو از عشق مجاز

 شده بودم،نگاه رهی خنی و با چشم پر از اشک به زمی سکوت کرد و به من که با برافروختگکلیما

 کرده و به رشی بودم که از پشت سر غافلگیمثل آدم.احساس مغبون بودن. داشتمیاحساس بد.کرد

  . زده اند و حاال قدرت بلند شن نداردنشیزم

 کلی با مای بود که با خنده و طنازکای موننیپس انروز ا .دمیشی اندی بودم مدهی خشم به انچه که شنبا

 شرکت عموست که ی از همکارهایکی گفت و من کودکانه به خود قبوالنده بودم که حتماضیسخن م

 از دست رچه قد. آمده گفت و گو کندشیورد مشکالت پ در مکلی او را وادار کرده با مایضرورت کار

 ان ی حد خوش باورانه در مورد صدانیچه طور به خود اجازه داده بودم تا ا. بودم یحماقت خود عصبان

 از شی پکلی موضوع که مانی فکر اگری دی ،اما از سوکردی مرا آرام مکلی سو صداقت ماکیزن فکر کنم؟از 

  . ساختی ام مده،آزرده سال هم با او بوکی است که به قول خودش  بودهیگری دختر دفتهیمن ش



  دختر آفتاب   

 

 

138

 یم. و عجوالنه برخورد کنمشانی کرد که پری در من سربرداشته بود و وادرام میبی حسد به طرز غروید

 سرکه هفت ساله رو به افهیچرا ق«: گفتی مهی به کنادی دیدانستم اگر مادربزرگ مرا در آن حالت م

  : نوازشگر گفتی لحند،بای که سکوت مرا دکلیما.ت خودم نبود دساما»یخودت گرفت

 و ی بشنوی اگهی خواستم از زبان کس دینم. حرفها رو به تو بگم نی دونستم که ای من واجب ممژگان

  .ی بدوندی هم هست که تو باگری موضوع دکی. را داشتم بتی که قصد فری کنالیخ

  : ادامه دادی با ناراحتدی سکوتم را دیم ،وقت که منتظر بود من سؤال بکنکلیما. ندادمجواب

 رو هم در نظر نی ،ای کنی همان طور که به جواب من فکر مدیاما با. خوام تو رو در فشار بذارم ی نممن

 به بازگشت یپدر راض.ی به فکر اومدن با من به فرانسه باشدی که در صورت مثبت بودن جوابت بایریبگ

 یپدر سخت. تنها بذارم نو عنوان اوچی خوام به هیبازگشت مادرمه و من نماون هنوز عاشقانه منتظر .ستین

 که ی خوام تا روزیمن بعد از مادر فقط پدرم رو دارم و مب. کنه ی و نبودمن اونو نابود مدهی کشیادیز

 رو هم به مادربزرگ قول نی برگرده کنارش باشم و تنهاش نذارم،چون به هر حال ارانیاون قبول کنه به ا

  .اده امد

 ی تلخ و کالمییبا صدا. بود ختهی فرورمیکاخ آرزوها.ختندی فرو رمی اشک ارام آرام از چشمهای هادانه

  : گفتمنیزهر اگ

  .نیشما مردها همتون مثل هم.ستی نی اعتبارچی گن که به محبت مردها هی مراست

  : بغض الود گفتییبا صدا.چشمان را بستم تا نگاهش نکنم. زانو زد می پاشی به سرعت بلند شد و پکلیما

 تو انتظار دیشا. رو بکنمی فداکارنی مژگان ؟به من حق بده که به خاطر پدرم ای زنی حرفو منی اچرا

من تنها پدرم رو دارم . دوستت دارم کنارت بمونم ،اما انصاف داشته باشقی طور عمنی که افحاالیداشته باش

 فکر رانی به بازگشت به اه کنم کی پدرم بمونمکمکش ماگه کنار. باشم شی تونم شاهد غم و غصه هایو نم

 نی بمونه ،در اون صورت در آتش ای باشم و اون هنوز به انتظار بازگشت ماردرم باقنجایبکنه ،اما اگه من ا

 خودش رو گاهیمژگان من تو رو عاشقونه دوست دارم،اما پدرم هم جا .ادی ی سوزه و از پا در میانتظار م

  .ی کن بفهمی سعنویا. من به شما دو نفر تعلق داره قلب. کنمیگری دی رو فدایکیم  تونیمن نم.داره

 ارمیاز برخورد زشت و بچه گانه ام خجل بودم،اما اخت. امدیاز خودم بدم م. شدم و به راه افتادمبلند

ته به  در گذشی ،حتکلی توانستم تحمل کنم که ماینم. گرفته شده بود یاحساساتم به باز.دست خودم نبود 

  . عالقه داشته استیگریکس د

 ،اما دهی رسی من به عشق واقعدنی بوده و تنها با دطی شرادهی کرد ان عالقه زای اعتراف مکلی چه مااگر

 که انگار از ازل متعلق به من بوده ی خواستم ،طوری را تمام و کمال مکلیمن ما. شدم ی نمیباز راض

  .است
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 لی اتومبی تا پازانی توجه به او اشک ریب. کردی ممی که صدادمی شنی را از پشت سرم مکلی مایصدا

 صداقت به کلی دانستم که مایم.  دار شده بودحهیغرورم جر .رمی توانستم بگی اشکم را نمیجلو.دمیدو

  .دمی جنگی فکر منی سخن گفته ،اما لجوجانه با اکایخرج داده و از رابطه اش با مون

 کلی که هنوز عاشقانه مای دختر رانسوکی را دوست داشته،یگری دلکیما« کردمی لحظه در دل تکرار مهر

  » هم اونو دوست داشتهکلیما....... خواد اونو از دست بدهی پرسته و نمیرو م

 کرد که وخودخواهانه ی در من بود که وادارم مدی پلزیانگار چ. کردی حرفها حالم را منقلب منی اتکرار

 قلب او را ی رحمی بردم و با بی به عمو هم رشک مکلیقه ما به عالیدر آن لحظات حت.قضاوت کنم

  . سفاهت باعث سقوطم شدنی پنداشتم و همیمنحصر به خود م

 او شد که مغموم یی نگاه جادوری لحظه چشمان اشک آلودم اسکی یبرا. شدکی نزدنی آرام به ماشکلیما

  : تلخ گفتیبا لحن.ستی نگری به من ممانیو پش

 وضع منو درک ی تونیواقعا متأسفم که تو نم .ی برخورد کنی منطقری حد غنی کردم تا ای نمالیخ

 من تا چه حد در ی نه بار دلم و تو ثابت کردی خواست با درد ودل کردن با تو مرهم دلم باشیدلم م.یکن

  .شناخت تو اشتباه کردم

 ینیسنگ.برگرداندم صورتم را به طرف پنجره . در را گشود و من به سرعت سوار شدمکلیما. ندام جواب

 یزی زد و با لحن شفقتبرانگگری دیی دست به تقالگری بار دکلیما. کردم ی رخم احساس ممینگاهش را بر ن

  :گفت

  . رفتمیاگر مجبود نبودم هرگز نم. به فرانسه برگردم دی که من به خاطر پدر بای کن درک کنیسع!مژگان

  :دمی کشادی را در دست گرفتم و هق هق کنان فرسرم

  . کنگه،تمومشی دبسه

 گردد ناراحت ی بر منکهی به خاطر امی خواست به او بگویدلم م. و حرکت کرددی کشیقی نفس عمکلیما

 که به قول خودش به گذشته اش تعلق دارد،دچار حسادت شده ام،اما با کای به خاطر وجود مونستم،بلکهین

 را بچه گانه و رم آنوقت افکاایآ.ستم  چقدر عاجز هقتی حقنی گفتن ای که برادمی دی تمام میناتوان

بختک . واقف بودم قتی حقنی کرد حق داشت،چون خودم به ای فکر منگونهی دانست؟اگر اینابخردانه نم

  . نبودسری ممی از چنگ آن براییحسد به جانم افتاده بود و رها

 درک اندوه و از. دادی آشفته می مقطع او خبر از درونینفسها. کرد ی می در سکوت رانندگکلیما

 دادم فکر ی که اشکارا به خرج میمثل برجزهرمار نشسته بودم و به حماقت. قلبم فشرده شدکلی مایناراحت

 ی مرهم دلم منش با سخنادی گفتم،شای سخن مکلی جسارت داشتم و از درد درونم با مایاگر کم. کردمیم

  . خوردیزم چرخ نم در مغزی چچی مهمل و تلخ هی جز حرفهای روحطیشد،اما در ان شرا
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  : شوم گفتادهی خواستم پی که می در خانه فظ کرد،فقط زمانی سکوتش را تا جلوکلیما

  .ی تر فکر کنی منطقی کن کمی کنم در خلوت اتاقت،سعی خواهش ممژگان

 رفته شانی به اتاقهایمروزی خواب نی بود همه برااریشانس با من . در خانه را گشودم و وارد شدمسرعتی

  . کردم به اتاقم رفتمی ام را مهار مهی هق هق گری که به سختی من در حالبودند و

دلم پر بود . فشردی ام را منهیغم س. تخت انداختم ی پرت کردم و خودم رو روی را به گوشه اکلی مانیبارا

  . کردی امانم آرامم نمی بیو اشک ها

 توانستم ی دانسته ها نمنید،اما با تمام ا معقول و نابخردانه بودنری غمیکارها. بودمی دست خودم عصباناز

 هر چه را خواسته بودم راحت و اسان به دست اورده بودم و شهیمن هم. دل مجروحم بپردازمیبه تسل

 داشتم،با ی قدم بر می و مسائل خصوصی زندگی گامهانی که در اولنکیا. بودماموختهی را نیهرگز صبور

به محبت «:زدی در گوشم زنگ مییمدام صدا .ستمی نحی صحیری گمی که قادر به تصمدمی دی میناتوان

 رو کای موندی عکس من قدنی پس از دکلیاز کجا معلوم همان طور که ما.ستی نی اعتبارچیمردها ه

  . کردی نممی رهای فکر لحظه انیا»  هم از من دل خسته نشود؟یزده،روز

 ی ام حتی که من در طول زندگیوم در حال با او به فرانسه بردی گفته بود در صورت جواب مثبت باکلیما

 شهی شد که همی که به آنها داشتم سبب میدی شدیوابستگ. چند روز از خانواده ام جدا نشده بودم یبرا

 زی آنها را تحمل کنم؟خوب واقف بودم که انها نی توانستم دوریحال چگونه م.با آنها ودر کنارشان باشم

 ی مشکل ممی را برایری گمی تصمکای و مونکلی مایعالوه بر ماجرا نی از من زا ندارند و همیطاقت دور

  .کرد

از . شدی می مشکمی براکلی مای باور حرفهادمیشی اندی شادش می خنده های و صداکای بار که به مونهر

  . اندشدی نمکای به مونگری دکلیکجا معلوم که ما

 با سوءظن زی سبب شد که به همه چ کردمی در درونم احساس مکلی مایقی که به عشق حقی اعتمادعدم

  .رمی بگمیفکر کنم و تصم

 ی شائبه من بازیاو با احساسات پاک و ب. فکر کنمی رحمی سبب شد که نسبت به او با بکلی از مایدگیرنج

 که در آن لحظه یقی گرفته بودم عشق خود را به او اعتراف کنم،با گفتن حقامی که تصمیزمان.کرده بود

  . رو کرده بود ری را زمیای کاش نگفته بود،دنیا کردم که یآرزو م

 توان در ی گفت به خاطر عمو نمی مکلی مانکهیمگر نه ا. کردی اندشه در ذهنم پرتو افشانکی جرقه ناگهان

 حیحاال که او خانواده اش را به من ترج. بماند،پس من هم از حربه خود او سود خواهم جسترانیا

 ی جواب ببی ترتنی به اا دادم تی محی خانواده ام را به رفتن با او ترجی ماندن در کنار اعضاداد،منهمیم

  . را بدهمکلی مایمهر
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 می داشتدانهی چه تلخ و نااممی را آغاز کرده بودیروز خوش. را نگاه کردم رونی پشت پنجره بسته اتاقم باز

 ی نمی حرفکای از مونکلیکاش ما. خوردند یقطرات اشک دانه دانه بر صورتم سر م .می رساندی ممهیبه ن

 ی حد صادق نبود و انی تا اکلیکاش ما. بمانمی گذاشت من همچنان در تصورات خود باقیکاش م.زد 

  . حد عاشق و حسود نبودمنیکاش من تا ا

  . ها را گرفتم می تصمنی مخدوش بدتری مختل و قلبی اتفاق افتاده بود و من آن روز با اعصابنهای همه ااما

  

   پانزدهمفصل

  

 ی مقتری نشسته بود عمکلی که روزها در نگاه مایم،غمی شدی مکتری آخر ماه نزدی چه به روزهاهر

 سی برگشت را به مادربزرگ نشان داد و اعالم کرد که جمعه همان هفته عازم پارطیعمو روز قبل بل.شد

 کردم ی مسااحس .دی شنیچشمانش را بسته بودو م. نگاه کردمکلی به مای چشمریدر آن لحظه ز.هستند

  . شده استی وازدگیدچار نوع

 شهیما هم. نکرد که با من صحبت کندی تالشگری دمی دختر آفتاب رفته بوددنی آن روز که باهم به داز

 کلیما. افتاده استنمانی بقی عمی فاصله و شکافدی رسی و به نظر ممیدی دی جمع مانی را در مگریهمد

 گذاشت،اما ی مم سربهسری راحت و معمولیلی خمی بودگرانی دانی که می کرد و زمانیخوب حفظ ظاهر م

 و هر میزی کرد که از هم بگری مرموز ما را وادار می دافعهایروی نم،انگاری رفتی که به طبقه باال منیهم

   .می پناه ببرمانیکدام شتابان به اتاقها

 توانست کلمات را یخوب م که حاال دمی شنی را مکلی آرام و نجوا گونه قرآن خواندن مای اغلب صدامن

 با هوش سرشار توانسته بود با همان کتاب خود آمز از عهده کلیما. تلفظ کندحی صحشیبخواند و کم ب

  .دیای قرآن بربیریادگی

 دهد که در اوقات فراغت به ی فرصت را منی و پدر اکلی بودن ممتد آسمان به عمو و مای روزها آفتابنیا

 دهم در خانه بمانم و با آنها ی محی کنم و ترجی عمو مقاومت میصرار هادر مقابل ا. شهر بروندیتماشا

 افتاده است کلی من و ماانی را در می دهد سکوتی در من هست که من هشدار میزی چکی.همراه نباشم 

  . نبرمنیاز ب

 به  از شب گذشتهی خود تا پاسی هایدنی از دفی تعرییای هر شب پس از بازگشت خود به خانه با دنآنها

 دختر آفتاب رفته و و باز از آن دنی بدون حضور من به دکلی دانم که روز گذشته مایم.نندی نشیگفتگو م
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 رتی با حداد،آنهای منشان خود را به مادر و مادربزرگ ی که که نقاشیزمان. است دهی کشی نقاشعیکوه بد

  .او پرداختند از شی به ستای را ستودند و هر کدام به نوعکلی مای هنر نقاشنیو تحس

 زانی لحظه متوجه نگاه گرکیدر . دادم ی آنها گوش می نشسته بودم و به حرفهای آرام در گوشه امن

 روز کیاو به من قول داده بود که  .دی و بعد نگاهش را دزدکردی چشم به من نگاه مری شدم که از زکلیما

 افتاده بود،خود به فاق اتانمانیاه م که ناخوداگی و حاال پس از قهرمی دختر آفتاب برودنیبازهم به د

  . کرده بوددی را تجددارمانی به آن پارک رفته و دییتنها

 توانم ی میشتری کردم که با نرش بی و گذشت چند روز از آن اتفاق ،حاال احساس مکلی ماریگی از پپس

 یا شور و حرارت ام و باز بدهی را بخشکلی مای کردم اندکیحس م. فکر کنم کای و مونکلی روابط مایرو

  . کرده امدای پی به او دلبستگشتریب

 از ی که حاکدمی دبی عجی برقکلی از گردش بازگشتند ،من در نگاه ماکلی که عمو مای شب وقتآن

 دنی شام متوجه شدم که آنها امروز به دزی سخنان پراکنده آنها سر میاز البه ال. مهم و تازه بودیدادیرو

  .ته اند تئاتر شهر رفیمساجد و آمف

 و ی انها به وجد آمده بود که با ذوقزدگی مساجد و شبستانهای معماردنی از دی به قدرکلیما

 ری از تصاوی از مساجد پرداخته و حاال که به خانه باز گشته بود با انبوهی طرحدنی به کشن،ساعتهایتحس

آنها با شور و شعف به .دادیان ممربوط به آنها بر سر مسز شام نشسته بود و آنها را به مادر و مادربزرگ نش

 انی دانستم که آریم. تئاتر جلب شده بودی کردند،اما تمام توجه من به رفتن آنها به آمفی نگاه مریتصاو

  . صورت گرفته باشدی مالقاتکلی او وماانی کند و ممکن بود میدر آنجا کار م

 لبخند زد و در مقابل یرخوش دهم،با سی که متوجه شده بود دارم به سخنانش با دقت گوش مکلیما

 حرصم نکارشیاز ا. کرداری تئاتر بدانم،سکوت اختی آنها از آمفداری خواستم از دی مشتری من که باقیاشت

 ی دانست که چگونه آزارم دهد و سر به سرم بگذاردو به نقطه ضعف من که میاو خوب م.در آمده بود 

  . داشتیاورم،آگاهی سر در بزیخواستم از همه چ

 نیاصالض حال و حوصله شستن ظرفها را نداشتم ،بنابرا.ظرفها را به آشپزخانه بدم. بوددهی به اتمام رسشام

 به کلی آمدم ،مای مرونی که داشتم از آشپزخانه بی بعد بگذارم ،اما هنگامی گرفتم آنها را برامیتصم

  :دیداخل امد و پرس

   در شستن ظرفها کمک کنم؟ی خوایم

  : گفتمی حوصلگی ببا

  .ستی ،الزم نریخن

  :دی زد و به طعنه پرسلبخند
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  ؟ی بد اخالق؟از من دلخورهیچ

   :دمی نگاهش کردم و با همان لحن خودش پرسطلبکارانه

   باشم؟دینبا

  : اش را باال انداخت و گفتشانه

  . بزنم یی حدسهاهی تونم ی منم،امای بی تو نمی دلخوری برایلی که دلمن

  : گفتمهی زدم و با کنایشخندین

  .ستی که اصالض درست نیی کار تو حدس زدنه،اونم حدسهارهآ

  : و گفتدی گرفت و خندکمی را به سوشبندیپ

 بسازم،پس ی آشتی برای الهی خواد از اونا وسی افتاده که دلم میامروز اتفاقات.می قهر رو کنار بذارایب

  . نشون ندهیسرسختس

  : و گفتستادی امیو به سرعت جلکلیما. در آشپزخانه رفتمی کردم و به سواخم

  .من پدرم رو به اندازه تو دوست دارم. هم به من حق بدهی کمکی. تلخ نباش نهمهی امژگان

موضوع روابطش با . عمو دلخورمشی کرد که من به خاطر ماندنش پبی مالیهنوز خ. کردمنگاهش

 بود که اصالض آن را به  پا افتادهشی و پی بود ،آنقدر عادافتهی که در اون رشد ی توجه به فرهنگکا،بایمون

  . آوردیحساب نم

  : وسوسه گر گفتی با لحندی که سکوتم را دکلیما

  ؟ی کنی می من اشتبا

 امدم که رونیبسرعت از آشپزخانهب. خواست به او باج بدهم ی اصرارش خنده ام گرفت،اما دلم نماز

و درست مقابل من نشست  در کنار عمو کلیما.کنار مادربزرگ نشستم.دنبالم آمد.متوجه لبخندم نشود

 ،دست به ود من شده بزی که متوجه گرکلیما.فتدی صحبت کردن نگاهم به او ننی کردم که در حیتالش م.

 طبقه دوم ی پله های صورت مادربزرگ به سودنی کوتاه و بوسری شب بخکی زد،بلتدشد و با رنگین

  : بلند گفتیی درنگ کرد و بعد با صدای پله ها لحظه ایجلو.رفت

  . موندمی خوندن چندتا لغت عربی تو؟منیای چند لحظه به اتاقم بشهی مژگانم

 عمو دمی دی خواستم از رفتن امتناع کنم ،اما وقتیم.دی خندطنتیبا ش. نگاهش کردمتی عصبانبا

  . پله ها رفتم ی بلند شدم و به سونی کنند،بنابرای نگاهم میمادربزرگ دارند باا کنجکاو

  :گفت.دی خندی بود و جسورانه مستادهی در اتاقش ای جلوکلیما

   ،مگه نه؟یای بی مجبور شدگرونی دیجلو

  : حرص جواب دادمبا
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  . جنسارم،بدی ی کارت رو سرت در منی ای روز تالفکی

  : و در اتاق را باز کرد و گفتدیخند

  .  رو که امروز کردم به اطالعت برسونمی خوام کشف جالبیم.ای بداخالق،به اتاق بی عمودختر

  : گفتمی تفاوتی اتاق رفتم و با بی ام را باال انداختم،به سوانهش

  . رم که بخوابمیم.ستی تو اصالً برام مهم ناتیکشف

  :گفت.هنوز اثار لبخند بر لبانش بود. بسرعت راهم را سد کردکلیما

  . رو به اطالعت برسونمی خوام موضوع مهمیا،میب. قدر لجباز نباش نیا

 صحبت انی خواهد از مالقاتش با آری دانستم که می مباًیتقر. کردمیار به تسل بودکه مرا وادی طورلحنش

  . که لجاجت را کنار بگذارم و ب اتاقش برومکردی مقمی تشونیهم. کند 

 می مرا وادار به تسلی خواستم بفهمئد که کنجکاوینم. نگاه کردمکلی به مایی اعتنای تخت نشستم و با بیرو

  :دی پرسیرکیکرده است،اما او با ز

  دم؟ی تئاتر دی آمفی رو توی امروز چه کسی دونیم

  : ام راباال انداختم و خونسرد گفتمشاه

   گفت؟ی میاون چ .یدی رودانی تونم حدس بزنم،خب حتما آریم

  : و گفتدی بلند خندی با تعجب نگاهم کرد و بعد با صداکلیما

 گفت کاش ما ی مانیآر.اصل مطلب  سر ی ری که زود مادی ی اخالق تو خوشم منی از هم؟منی دونیم

 خواد به یاز قرار معلوم اون م. ازدواج کنهی ممکنه اون به زودم،چونی ماندی مرانی در اشتری بیکم

  . ازدواج رو به اون دادهشنهادی بره که قبالً پی دختریخواستگار

  :دمی او نگاه کردم و پرسبی غری و شادمانکلی زده به مارتیح

  ه؟ی اون دختر چاسم

  : و گفتدی شانه اش را باال انداخت وخندکلیام

چشمانم را تنگ کردم و آهسته . شناختمیبه هر حال من که اونو نم. اصال برام مهم نبوددم،چونی نپرسمن

  :گفتم

   ؟ی شناسی که اونو می دارنیقی همه نی از کجا اتو

  :دی به چهره آورد و پرسیبعد اخم.ستی با تعجب به من نگرنباری اکلیما

 بره برام ی هر دختری به خواستگارانیآر.ستی طور ننی ممکنه که من اونو بشناسم؟نه مطمئنم که ایعنی

  .هی برام کافستی که اون دختر تو ننیست،همیمهم ن

  : گفتم اطی درنگ کردم و بعد با احتی الحظه
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   ؟ی موضوع فکر کردنی به اچیه. دختر من باشمنی ادی شااما

 کرده بود و من که به تمی اذشی های داورشی مدت با پنیاو در ا.ارش دهم  آزی گرفته بودم تا کممیتصم

 فرصت ممکن را به دست اورده نی گشتم ،بهتری زهرم به او مختنی و ری تالفی برایهر حال دنبال راه

  . دهمنی دار شده ام را تسکحهی احساسات جریقیبودم تا به طر

  :دیبا عجله پرس تخت نشست و ی روی با پرسش من با کنجکاوکلیما

  ه؟ی حرف چنی از امنظورت

  : دارم،گفتمی نبرد درصدد آزارش هستم و قصد تالفی کردم پی که تالش می لحنبا

  . خانواده اش اقدام کندقی خواهد از طری ازدواج داد و گفت که مشنهادی به من پشی پی مدتانیآر

  : زدادی فری با ناراحتکلیما

   چه کار کرد؟؟اونی گفتیچ

  :ردم و گستاخانه گفتم کنگاهش

   داره؟ی ،مگه اشکالی که تو کردی کارهمون

   :دی در سکوت نگاهم کرد و بعد پرسکلیما

   را به تو داده؟شنهادی پنی ای چه زماناون

  : زدم و گفتملبخند

  اد؟ی ی مادتی،یدی بالکن فرار من رو دی که تو از باالی روزهمون

 پوست ی که حاال روکلی برجسته گردن مای و رگهانیمگ غیچشمها. که انتقامم را گرفتمدمی دی مخوب

  . بودکرانی بی و اندوهقی عمی از دردی زد،حاکی می و شفافش کبوددیسف

  : آن روز گفتی آورادی و با دی چهره در هم کشکلیما

 ،دری کنی فرار می داریری رو بپذی نقشی تونی نمنکهی کردم که تو آن روز به خاطر ای من گمان ماما

  ...که تو یحال

  :دی تلخ پرسی و با لحنستی را بلند کرد و در چشمانم نگرسرش

   ؟ی دادی به اون چه جوابتو

 بودم که داشتم نقش ازار یگریانگار باز. را در هم چفت کردم و به طزف پنجره رفتممیدستها. شدمبلند

  :آرام گفتم. کدمی می بازشی را بر پرده نمایگریدادن د

  . کنمی فکر مشنهادشیگفتم که در مورد پ.اون ندادم رو به یی جواب نهاهنوز

 شدن مالی پامتی که به قینقش. کردمی میداشتم نقش باز. آمد ی که چه قدر از خودم بدم مآخ

  . در کنترلم نبودزی چچی هگری ماجرا رفته بودم و دمهی تمام شد،اما تا نمیآرزوها
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  :دی در کنارم قرار گرفت و آرام پرسکلیما

  جوابت به اون مثبت باشه؟ ممکنه یعنی

  :گفتم.ندی خواستم لبخندم را نبیم. را به او کردمپشتم

  .هی بقشی خوام برم پی می نداری سؤالگی اگه دگهیخوب د. طور باشدنی هم همدی دونم شاینم

  : راهم را سد کرد و با اضطراب گفتکلیما

  ؟ی بگی چانی به آریی خوایمتو .ی بدحی جواب روشن و صرهی به من دی؟بای ری کجا منمی کن ببصبر

  : و با لجاجت گفتمستمی نگرکلی آکنده از خشم مای چشمهابه

  .حاال از سر راهم برو کنار.کلی به خودم مربوطه به مانیا

  : و گفتدی لب غرریز. باز کردنی را به طرفشی داد و دستهاهی تکواری را به دپشتش

  : کنان گفتمدیتهد.ی بررونی اتاق بنی ذارم از ای نمی جوابم رو ندتا

  .ی رفتار کننطوری با من ایتو حق ندار. رو صدا کنمگرانی نکن تا دی کارکلیما

  : حق به جانب گفتی سرش را تکان داد و با لحنکلیما

 نی ذارم از ای نمیتا جواب منو نداد. کنمیحاال باز تکرار م. حق رو دارمنی ااوندی خوشکی به عنوان من

  ه؟ی به من چای انیجوابت به آربه من بگو .یاتاق خارج بش

  : تشر زدم احماقانه

  . بذار برمکلی کنار مابرو

  : کرد و گفتیستادگی با سماجت اکلیما

  . ذارمی کذره راحتت نمی تو فکرت می چیتا نگ... مژگاننه

 نیا.اورمی را به زانو در بی پسرک موبور چشم آبنی انکهی به الیم. سرکش در من زنده شدیلی مناگهان

 لحظه کای مونالیخ. فشرد ی کردن همه وجودم را میفکر انتقام و تالف. همه ذهنم را پر کردیطانی شفکر

 که آتش بغض و گونه همان دی را دوست داشته است؟بایگری قبل از من دکلیچرا ما. کردی نممی رهایا

 کردم و همان طور یحسد را در من شعله ور ساخته و آرام و قرارم را گرفته بود،من هم مقابله به مثل م

  . دادمیآزارش م

 اراده ی بنیکلمات تلخ و زهرآگ. سرکش سپردملی منی را به دست اارمی متوجه نشدم چگونه تمام اختاصال

  : گفتمحانهیو و ق.از دهانم خارج شدند

چون . خوام به اون جواب مثبت بدم،چون دوسش دارمیم. گمی می خب باشه،حاال که اصرار داریلیخ

  ؟ی رو گرفت،جوابتی شدیحاال راض. کنمی اون زندگ خوام بایم
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 شل شدند و به شیدستها.دمی به وضوح دشیبرق اشک را در چشمها. سرش را تکان داد ی با ناباورکلیما

 لی ان ممیهمان طور که به سرعت تسل.در را باز کردم. در اتاق کنار رفتیآرام از جلو.کنارش افتادند

نقشم به .رمیبگ را پس می توانستم حرفهای خواست میدلم م. شدمانمیسرکش شده بودم،به سرعت هم پش

 ی رخ نممی در زندگی قدر واقعنی نقش انی کاش ای کردم که ای بود ومن در دل آرزو مدهی رسانیپا

 دنیاما با د.دمی او چرخیبه سو. مردد هستمیری گمی که هنوز در تصممی بگوکلی شد به مایکاش م.داد

 کرد،ناگهان بغض ی اقا شاکر نگاه منه فروافتاده به خایی بود و شانه هاستادهیپنجره ا که کنار کلیچهره ما

  .دیچی پمیدر گلو

 داد به او یغرورم اجازه نم. نمانده بودی بازگشت باقی برای راهگرید.دمی اتاق دوی رابستم و به سودر

من با .ردن غرورم کرده ام  دار کحهی جری از سر حرص و به خاطر انتقام از او برامی که حرفهامیبگو

  . پشت سرم را شکسته بودمیحماقت تمام تمام پلها

 کلی مانده را چگونه با مای چند روز باقنی انکهیتصور ا. کردمهی و گرختمی در خلوت اتاقم اشک رساعتها

  . دادیبرخورد کنم عذابم م

 گری دی دست به تالشکلی که ما کردمی خواهد افتاد ،اما دعا می چه اتفاقندهخی آی دانستم در ورزهاینم

اما روزگار به .می را ببخشم و با او از سر لطف در آکایبزند و ان وقت من هم از سر صداقت ،گذشته او مون

 که در یخشم و خروش. بودمه لجاجت جوالن دادیایمن در دن.ستی نریمن ثابت کرد که خود کرده را تدب

  . استدهی خود رسانی به نقطه پازی فهماند که همه چی بودم به من مدهی دلی اخر در نگاه ماقیدقا

 بود که دهی رسجهی نتنی من ،بدون آنکه از راز دلم با خبر باشد ،به ای پروای با سخنان گستاخانه و بکلیما

  . را انتخاب کرده ام یگری ،آن دانی او آرانیم

 خواست آن یدلم م. رفتم یم تلخ خودم کلنجار ی هاشهی کنج خلوت اتاقم قنبرک زده بودم و با انددر

 خواستم یم. گفتم ی که نسبت به او داشتم سخن می بروم وبا او صادقانه از قلبم و عشقکلیشب به اتاق ما

  .می نگاه کنگری و جور دمی گذشته ببندی بدهم که چشمنمان را به روادیبه او 

  

 یهمراه گردد تا در جاده زندگ ام را فراموش کند و با من حانهی وقی گفتمکه حرفهای مکلی به مادیبا

 را در شهی طرز فکر و اندنی که خودم هنوز نتوانسته ام اافتمی ی با وحشت در مم،امایثابت قدم بگذار

  . خود به اثبات برسانملهیمخ

 فکر و ی و ارتباط انها همچنان ادامه داشت،مشکل اساسکلی نه چندان دور با مای در گذشته اکای مونحضور

 از خانواده ی توانستم دوریرم،نمی بگدهی را نادکای توانستم حضور مونی اگر میحت.من بود شهیقلب و اند

 کی ی که بتوانم حتدمی دیم و توان را نی آمادگنیمن هنوز در خود ا. تحمل کنمبی غریام را در کشور
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 که دارم نمیب شد که من ناباورانه بی ها سبب منی پدر و مادر و مادربزرگ سر کنم و همدنیروز را بدون د

  . شومی با او دور می و همراهکلیاز ما

 ی را مکلی مای آرام قدمهایدر سرتاسر شب،صدا. ماالمال از غم و غصه به صبح رساندم ی شب را باقلبان

  . مودی پی طول و عرض اتاقش را می قراری که با بدمیشن

  

   شانزدهمفصل

  

 با هم گانهیحبت کند و ما ان چند روز را مانند دو ب نکرد تا با من صی تالشگری دکلیما. مستجاب نشدمیدعا

  .میروبه رو شد

 ،اما می را به او بگوقتی حققی دقانی خاست در آخری مم،دلمی که در فرودگاه به بدرقه انها امده بودحاال

 به چهره ی تفاوتی چنان ماسک بد،آنی بوسی حاال که در حلقه بازوان پدر بود و صورت او را می حتکلیما

 شی و برادی را بوسدربزرگعمو بارها صورت ما.دمی دی زده بود که من شهامت گفتن را در خودم نماش

  . آرزو کردیسالمت

 است و من یلحظه وداع لحظه سخت. بودندی آرام آرام از چشمانم جارمی بودم و اشکهاستادهی ای کناردر

  . کنمی لحظه احساس ناتواننی حد در مقابل انی کردم تا ایهرگز گمان نم

 اگر دیشا. شدمی او که بر چهره زده بود،می تفاوتی ماسک بری و اسستم،مقهوری نگری مکلی بار که به ماهر

 از هر دم،فارغی دی را در نگاهش میشگی کردو من همان محبت همی بار هم نگاهم مکی ی برایحت

 شی زندگاه و همرکی گفتم که حاضرم شری دادم ،به او می ،در گوشش نغمه عشق را سر می اشهیاند

 از بتون یواری خود،دزی حسادت جنون آمی درهای و جلواورمی فرود بمیباشم،در محراب عشق او سر تسل

 فرصت را نداد و من با افسوس به ان همه نی با ان ظاهر به اصطالح آرامش ،هرگز به من اکلیبکشم،اما ما

 ،سرم را در آغوش می اشکهادنیبا دعمو .دمیشی اندی که آسان از دست داده بودم،میی طالیفرصتها

  : گفتی و با مهرباندی را بوسمیشانیگرفت،پ

 عمر رو در کنارتون ی برگردم تا باقرانی به اشهی همی از راه برسه که من برای روزدیشا. نکن دردانههیگر

   اونروز برام دعا کن،باشه؟دیعمو جان به ام.باشم

  .وانستم رف بزنم،فقط سرم را تکان دادم تی را بسته بود که نممی آنچنان راه گلوبغض

  : بر گوشه لبانش بود در گوشم نجوا کردی که لبخند محوی در حالعمو

  . کنمیتو رو از حال اون با خبر م. نباشکلی مانگران
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 و مرطوب سی را که خمی رندانه زد و گونه هایچشمک .ستمی شرم در نگاه عمو نگرییای دنبا

  . نمانده بودی عمو مخفنیزبی ت از نگاهزی چچیه.دیبودند،بوس

به . نگاهمان کردی نگاه خود گذراند و با دلتنگری ماره پرواز را اعالم کرد و عمو باز همه را از زبلندگو

 لبش را کلیما. لحظه نگاهمان به هم افتاد کی یبرا. فشرد نگاه کردمی که چمدانش را در مشت مکلیما

« در دل زمزمه کردم،.دی درخشیاشک در چشمانش م.چرخاند گری دیی و پس از آن نگاهش را به سودیگز

 توانستم انتظار یمن او را از خود رنجانده بودم و نم.اما حقم بود».ی نامهربون نبودنقدری تو که اکلیما

  . شکستمی در درون خود مشتری گرفتند ،من بی که انها از ما فاصله میبا هر قدم. از او داشته باشم یگرید

 خودم رو در آغوش مادربزرگ انداختم و همصدا با اری اختی باند فرودگاه بلند شد،بی از رومای هواپیوقت

  . زدی و درد فراق موج مهیدر نگاه همه غم و گر.میختیاو از ته دل اشک ر

 حبس شده ی بلند نفسهای صدایگاه. انداخته بود هی سانی ماشی راه خانه،سکوت محض بر فضاری مسدر

با ورود به . شکستی را درهم مگرانی داشت،رشته افکار درهم دثین درد و حد که در خود هزارایا

  . شدانتری آنها نمای خالیخانه،جا

 دنی داشتم،با دی دلتنگی برایمن که خود در دل،بهانه ا. به سرعت به اتاقش رفت و در را بستمادربزرگ

 یهنوز بو. رفتمکلیگاه به اتاق ما اتاق خودم ناخودآی ،اما به جادمی صحنه شتابان به طبقه باال دونیا

 بو باز هم بغضم نی استشمامبا ا. مانده بود ی مصرف کرده بود در اتاق باقکلی من که ماییادوکلن اهدا

 ماندهی باقمی سفر کوتاه برانی که از ایزیدراتاق ابستم و ساعتها در خلوت اتاق،با خاطرات شورانگ.شکست

 را شکسته بودم،از کلی اتاق ،قلب مانی در همی رحمی آوردم با چه بی مادیهر بار که به .بود تنها ماندم

 که دمی دی می را از من جدا کرده اند به روشنیزی کردم چی احساس مکلیبا رفتن ما. امدیخودم بدم م

 بازگشت دی امگری مرا ترک کرده بود که دیطی در شراکلیما. به حالم نداردی ادهیافسوس و غم و غصه فا

حاال که عمو به خاطر . قبوالندم که او هرگزبرنخواهد گشتی همان روز به خود مدیبا.تماو را نداش

 ی برای شده بود و تالشدی هم از من ناامکلی شد،مای فرانسه ماندگارمدر سوزان یبازگشت احتمال

  . کرد یبازگشت نم

 احساس که نه تنها نیا. همراه من بوی احساس شومشهیهم. بچه گانه با لجاجت او را از خود رانده بودمچه

 توانست با یآمد،می مرانیاگر عمو به ا. هم ظلم کرده ام گرانی در حق دکل،بلکهیدر حق خودم و ما

 را از آنها گرفته تیقع مونی اهانهیومن سف. از جوانا را حل کندیاری بسی کالن خود مشکالت مالهیسرما

  .بودم
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 از راه کمکمیکی که تاریزمان.بر ما گذشته بود فکر کردم و انچه کلی اتاق به مایی در سکوت و تنهاساعتها

 تک تک ی فهی وظنی دانستم که مادربزرگ غصه دار است و ایم. برومنیی شدم تا به طبقه پاد،بلندیرس

  .می سخت به مراقبت از او بپردازطی شرانیماست که در ا

 بار در ی اولیاز غم اندوه بود که برا زیآنقدر بدن تبدارم لبر. به داخل آمدی خنکمی پنجره باز اتاق نساز

  .ازردی کردم و برودت هوا مرا نیستادگی هوا ایمقابل سوز و سرما

 گذاشته شده بود نهی آزفکناری می که روی آن رفتم،اما ناگهان چشمم به نامه ای بستن پنجره به سویبرا

 تخت یتاق را روشن کردم و رو چراغ ایقراریبا ب. شناختم ی را مکلیخط ما.بسرعت آن را برداشتم.افتاد

  .اشت دی چه نوشته است مرا به شتاب وا مکلی بدانم مانکهی ای برایکنجکاو.نشستم

  : نوشته بودکلیما

   نام خالق عشق به

   شروع کنم؟ی دانم عنوان نامه ام را با چه کالمینم....مژگان

تا چه اندازه مقبول تو واقع  کلمات نی دانم که نوشتن ای نمزم،چونی مژگان عزای مژگان جان سمیبنو

  . کنمی خاطر فقط به نوشتن نامت بسنده منیخواهد شد،به هم

من با . عمرم هستندی روزهانیزتری و خاطره انگنی از جمله بهترمی گذراندرانی را که مادر اییروزها

 ی شادمی هسترانی که پدر بشارت داد که عازم ایزمان. آمده بودمرانی به انیری شییای و رواقی اشتییایدن

 باشد،اما غافل از داشته خوش به همراه ی سفر بازگشتنی ادی در کنج دلم النهکردو فکر کردم شایبیغر

  . نخواهد بودنی هرگز چنانکهی

 که خودمان مینی بی را آنگونه مندهی و امی کنی میشداوری بزرگ ما آدمهاست که پبی عنی ادیشا!مژگان

 سه سال با عکس تو نی محبت است و من در تمام ای بنده زادیم ادم بار به تو گفتکی. باشدمیدوست دار

 پر از مهر و عطوفت ووفا ی کردم صاحب عکس مانند خود عکس،قلبی مالیخ. عاشقانه داشتمیینجوا

 ی تصور می و من با خوشباوری زدی احساسم لبند میدگی عکس به من و شوری اشهیتو در قاب ش.دارد

 و بن خی مرا از بیتو تمام باورها. باطلالی خیاما زه. بودیواه خنی چنزیکردم که خودت ن

 یای تو با من و دنما هر انسان محبت و مهر و عاطفه است،ای باورم شده بود که جوهره یروزگار.یبرکند

  ؟ی خودم ساخته بودم چه کردی که برایقشنگ

 را که سخاوتمندانه آمده یدست.ی باز گرداندی بود،مجروح و زخمدهی پر کشتی را که مشتاقانه به سویقلب

 من که ی با من و هستی دانیتو نم!مژگان.ی تمام پس زدی دستان توذوب شود،با سنگدلیبود تا در گرما

 دانم ی کنم که می مترکت دارم یطیمن در شرا .ی رحمانه رفتار کردی بود چقدر بافتهی تو آرامش ادیبه 

 نگاه کیاگرچه عشق به تو با . هم اغوش خواهم شدیوس چه کاببم؛بای غریایدر فرانسه و کنج خلوت دن
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 روم،اما به خاطر داشته یمن م.ستی نی آساننی عشق از تار و پودم به انی کردن ارونیشکل گرفت،اما ب

  . پا بگذارمری را زمانی عهد و پنی گردم،مگر آن روز که ناچار باشم ای بر نمرانی هرگز به اگریباش که د

 جوان تنها کی خواهم که تورا به خاطر شکستن قلب ی کنم و از خداوند می می خوشبختی آرزوتیبرا

  . نکندهی،هرگز تنب

  

   :کلیما

  

 با کلیما. انداخته بودی جاکلی نامه مای جای بود بر جای که از چشمانم جاری وقفه اشکی بقطرات

خود برده است ،اما  و وجود مرا با ی کار تمام هستنی کردمکه با ای تمام رفته بودومن حس میدلتنگ

  . بودنددهی فای بمیافسوس ها

 ی مالی بود که خی خانه طورزیسکوت وهم انگ. رفتمنیی لرزان به طبقه پایی اتاقم را بستم و با قدمهاپنجره

 که به اتاق ی بعد زمانی لحظاتست،امای کس در خانه نچی و هی اشباح وارد شده انی به سرزمیکرد

 مادربزرگ را قمجبور شدم در اتا.دمی را که شنی اهی هق آرام گر هقی شدم،صداکیمادربزرگ نزد

  .میبگشا

 ی مادربزرگ دست مدی سفیمادر بر موها.ختی ری اشک مبانهی داده بود و غرهی مادرتکنهی به سمادربزرگ

 و آشفته به شانی و بعد پرستمی صحنه نگرنی به ای بارانیمن با نگاه. دادی مشی دلدارمتی و با مالدیکش

 را دور شانه شی دستهاطفت با حبر بود با مالیمادربزرگ که از درد پنهان من تا حدود.دمی آندو دویسو

 کردم و از درون رنج یچقدر خودم را سرزنش و مالمت م. کردمی میجقدر احساس بدبخت.ام حلقه کرد

  : کرد،مشفقانه گفتیمادربزرگ همان گونه که نوازشم م. بردم یم

 نیا. گردندی ما بر مشی پرانی به اشهی همی ،برای روزکی دارم که اونا نیقی من. دلمزی نکن عزهیگر

 تا دی شه ما بای مدهی خط بطالن کشنهای بر تمام ایاما روز. ما آدمها هستند ی زندگنفکی جزءالهایجدائ

  .میاون روز صبور باش

 و انی گرزانمانی عزیورما از د.می مشترک داشتیمن و او،هر دو درد. آرامم کردی مادربزرگ اندکسخنان

رفتار نابخردانه ام . تر بودنی تفاوت که درد من سنگنی ،با امی بردی مسأله رنج منی و هر دواز امیناالن بود

  . کند و آزارم دهدینی سنگمیی که عذاب وجدان بر شانه هاشدی سبب مکلی مایدر مقابل صفا

 خاص نهفته بود که به من خبر یتیمش روحانانگار در پس کال. بودمی بر دردهاینی مادربزرگ تسکیحرفها

  . رنگ تحقق به خود خواهد گرفتی مادربزرگ روزینی بشی داد پیم
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 رفتند،تنها شانی خواب به اتاقهای بعد که همه برای به خانه بازگشت و تا ساعتشهی از همرتری شب پدر دآن

  . دند بوکلی عمو و مای شدند،نام های که مدام در خانه تکرار میینام ها

  

   هفدهمفصل

  

انگار گرد غم بر . را نداردیگری کس حوصله حرف زدن با دچیه. کرده استدای پیبی عجی حال و هواخانه

  . برده اندنی سخن گفتن از بی برای ما را ،حتاقی و اشتلی شده و مهمانها با رفتن خود ،تمام مدهیخانه پاش

 ی به نقطه انهی سکوت فرورفته است و در کنار شوملهی ،در پشهی چند روزه ساکتر از همنی که امادربزرگ

  . کشدی از ته دل می آهقی شود و هر دم با نفس عمی مرهینامعلوم خ

 ،آن حال حوصله گری مادر هم دی رود و حتی مرونی از خونه بی آشکاری حوصلگی هر روز با بپدر

 گرفته و کسل هی و روحهیروح و گرانی دریمن هم تحت تاث.  دهدی نشان نمی خانه داری را برایشگیهم

 رانی به اکلیشروع به نوشتن خاطرات خود از سفر عمو و ما. دهم ی محی ترجییانها ،کنج اتاقم را به هر جا

 توانم به بازگشت آنها دل ی خاطرات چه خواهد شد،اما هر چه باشد نمنی اانی دانم پاینم.کرده ام 

  .ببندم

 را با اشک و آه خوانده ام و حاال آنقدر کلی نامه مانیبارها اخر. سخت و خسته کننده شده اندمی براروزها

 امده و رونی خود بهی نامه نقش انداخته که صفحه صاف کاغذ از آن حالت اولی جایقطرات اشکم بر جا

.  کنندی می بر من دهن کجام مانده ،انگار با لجاجت تمی قطرات اشکم بر نامه به جادنی که از چکیآثار

  . بگذرانمی به روزمرگدی کند و پس از آن بای سرم را گرم مگری نوشتن خاطراتم تا چند روز د دانم کهیم

 ی سرگرمکی شود که به دنبال ی خورد،سبب می خانواده ام به چشم می تک تک اعضای نی که در نیغم

 نیا. ترسم کارم به جنون بکشد ی مقاومت ندارم و میارای گری دانم دی خودم باشم،چون می برادیمف

 که زده ام فکر کنم و به استنطاق یی که کرده و حرفهایی شده که درباره همه کارهانیروزها همه کارم ا

 توانستم از ی را که مییای راهه رفته ام و دنی که تا چه حد به بنمی بیاز خودم بپردازم و با کمال تأ سف م

  .ام کرده لی تبدرانهیان خود بسازم تا چه اندازه نابخردانه به و

کالس آموزش « افتاد،ی آگاهکی زدم ،نگاهم به ی داشتم روزنامه را ورق می حوصلگی روز که با بکی

 داده شده نگاه ی به نشانی کنجکاوبا»ی بهزاد همتی نظر استاد مجرب و هنرمند بزرگ اقاری،زینقاش

  . تئاتر بزرگ شهر واقع شده بودیدرست در کنار آمف.کردم
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 دختر آفتاب را قاب گرفته ینقاش. افتادمکلی خاطره آنروز خود با مادی به ای نام کالس آموزش نقاشبا

 یخدا م« گفتم ،ی کردم با خودم می نگاه میهر بار که به ان نقاش. بخش اتاقم شده بود نتیبودم و حاال ز

 را دور انداخته،چون آنحتم داشتم که »  کج و معوج من چه کار کرده است؟ی با نقاشکلیداند که ما

  . شده بود که ارزش نگه داشتن نداشتدهی وبد کشانهینقدر ناشآ

 هنر نی ایری توانستم در پرتو فراگی مدیشا. بروم ی گرفتم به کالس نقاشمی تصمیکاری از بزی پرهیبرا

 من خوب استقبال می تصمنیپدر از ا. را فراموش کنمکلی از اندوه درونم بکاهم و مایارزشمند ،اندک

 را کلی سرد من و ماییآنها جدا. شده بودند که تا چه اندازه مغموم و افسرده هستمآنها هم متوجه.کرد

 ی مقی موضوع آنها را تشونی و امی روزها با هم مشکل داشته انی و حدس زده بودند که ما درآخردهید

  . را هرچه زودتر فراموش کنمنی شکست سنگنی کمکم کنند تا ایکرد تا به نوع

 متوجه شدم که از چند ی داده شده مراجعه کردم و ب خوشحالی به نشانیسی نو نامی روز بعد براصبح

  .  خواهد شدری کالسها داگریروز د

 است ی مرد موقر و آرامیاستاد همت. کنمی شرکت می آموزش نقاشی هست که دارم در کالسهای روزچند

مان که به تک تک  خورد ،در ان زی به چشم میدر حرکاتش آرامش خاص. کندی صحبت میکه با تأن

  . کندی منی را به انسان تلقنانی ،حس اعتماد و اطمکندیشاگردانش نگاه م

 شروع کرده است و من با هی را از پایاستاد آموزش نقاش.پنج پسر و هفت دختر.می دوازده نفر هستما

 یازگ تمی برازیهمهچ. کرده امی خوبشرفتی هنر پنی چند روز در انی شوم که در همی متوجه میشگفت

 فاصله و دی دام که بای کدم،حاال می می ،فقط با نگاه کردن به آن کپشهی را همری تصوکیمن که .دارد

  . کنمتیفواصل را هم رعا

 و اقی شود که تمام مدت حضور در کالس با اشتی باعث منی چند تا از دخترها دوست شده ام و همبا

  . استاد گوش فرا دهمحاتی به توضیشتری بیدلگرم

 کارها و افکار بچه ی را صبورانه تحمل کنم،چون دارم سزاکلی که چگونه غم رفتن مارمی گی مادی دارم

 ی گزافی چه بهاکلی فهمم لذت بردن از لجاجت و سر به سر گذاشتن با مای منم،تازهی بی را مشیگانه خو

 که افکارم تا چه اندازه النم به خودم به قبویقی شده است و من ناچارم به طرریاگر چه حاال واقعاً د.دارد

  . بچه گانه بوده اند

عمو . رفته بودم موفق نشدم که با او صحبت کنمی روز گذشته تماس گرفته بود و ن که به کالس نقاشعمو

 نیبا ا. بازگشته اندو سالم رسانده بودشانی خوب است و هر دو به سر کارهاشانیگفته بود که حال هردو

 تماسش نی انگار توقع داشتم عمو در اولدمی که داشتم خجالت کشیاحساسچقدر از .دمی عمو لب برچامیپ

 عمو گفته بود حال نکهیاز ا. استرانی دلتنگ بازگشت به انکهی و ادی بگوکلی خراب مایاز وضع روح
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 مانند من افسرده و کلیچرا ما. کردم ی هم خوب است و به سر کارش برگشته است،احساس خّفت مکلیما

 شده،باز به دی از من ناامکلی که ماند،حاال تلخ رساجهی نتکی چرا ها مرا به نیا،چرا؟همه اچر. نبودشانیپر

  . برگشته استکای گذشته خود و احتماالً مونیای دنیسو

 لبخند بزند و یگری دختر دی از من به روری به غکلی مانکهیتصور ا.دی حسادت در قلبم زبانه کشآتش

 فقط به من تعلق کلی که مادمیشیخود خواهانه م اند. کردیم ام وانهینوازشگرانه نگاهش کند،د

 یی های بچگتمام که با می دانستی من میاگرچه من او را با لجاجت از خود رانده بودم،اما من و خدا.دارد

  . وار دوستش داشتموانهیکه به خرج داده بودم ،د

 مهر سکوت کلی نه؟ماای تلفن زده کلی ماای سوختم که آی پرسش منی رفتم در آتش ای روز که به خانه مهر

 کلی مای سالم هاامی حامل پشهیاو هم. گرفتی تنها عمو بودکه با مادربزرگ تماس منیو ا. بر لب زده بود

 بعد به د،امای کشانی مطلب را ب منی بار مادربزرگ با اعتراض اکی. کردیبود و از حالش ما را باخبر م

  .دیمن نگاه کرد و لب گز

 چرا با کلی دانست که مایاو م. را خواندمکلی مادربزرگ راز سکوت مایایه در نگاه گو لحظکی یبرا

 را بردارم ی باره من گوشکی دی ترسیم. خواست با من هم کالم شودی نمکلیما.ردی گیخانه ما تماس نم

ه  شدزاری بمن حد از نی تا اکلیپس ما. موضوع قلبم به درد آمدنیاز تصور ا.و با من هم سخن شود 

 خود به یی اعتنای با بزیمن ن. گرفتمی مشی را در پکلی ماوهی بود ،بهتر آنکه من هم شنطوریحال که ا.بود

  .ستی اصالض مهم نشی اعتناعئی کردم که بیاو ثابت م

 ی هایادگاری اوقات ی کردم که هرگز به او فکر نکنم ،اما گاهیتالش م.دی به درازا کشکلی ماسکوت

 ی رویقاب نقاش.شمیندی که از خود به جا گذاشته بود بی به خاطراتزانی که اشک ر داشتی مرا وا مکلیما

  . انداختی او مادی او در کمد لباسها و گوشه گوشه اتاقم مرا به یی و دستکش اهدایوار،بارانید

 که کمتر از ان یواری را جمع کردم و در کمد دکلی مای هایادگاری ،تمام ی جنون آنکی شب با کی

 خواهند ی کنند و می می به من دهن کجکلی کردم که خاطرات مایاحساس م. کردم گذاشتمی ماستفاده

 باعث به ه آوردم که چگونی مادی آمد و به ی انها قلبم به درد مدنیبا د.مقاومت من را درهم بشکنند

  .  خود شده امی همه درد و عذاب برانیوجود آمدن ا

 وغم محصور کرده بودم ی و خود را در حساب دلتنگدهیرا برگز گوشه عزلت نکهیاز ا. بودمزاری خود باز

 خوش و خرم کای را از سر گرفته و حاال با مونی بر خالف من زندگکلی ماکردمی فکر میوقت. امدیبدم م

 به من یچ کمکیگذشت زمان ه. به او فکر نکنمگری گرفتم دی ممی شدم و تصمی منزجر مشتریاست،ب

 داد و ماها با ی آزارم میزی از هر چشتری بکلی مایی اعتنایب. زدی دامن م بر اتش درونمکرد،بلکهینم
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 کل،تمامی مای که تلفن ناگهانافتمی ی آرامش میتازه داشتم اندک. بودمری درگمیائیخولیخود و افکار مال

  .دی ام را به آتش کشیهست

 یرتاسر راه را در آفتاب ط گرم بود و من که سیهوا اندک. به خانه برگشتمی روز خسته از کالس نقاشآن

 تمام تارو دیچی زنگ تلفن که در حال پیصدا. خنک شومی کولر نشسته بودم تا کمیکرده بودم،رو برو

 انتظار به کلی مای گوشی که در آن سوکردمی احساس مبی غریبا حس.پودم را به ارتعاش انداخت

 و شعف در ی از شادی و بالفاصله موج را برداشتیپدر گوش.قلبم بسرعت شروع به زدن کرد.  استستادهیا

  .صدا و نگاهش نشست

   جان، حالت چطوره؟کلی ماسالم

 ی شروع به احوالپرسیپدر با شادمان. که حسم به من راست گفته استدمی فهمکلی آوردن نام مابا

 خنده یصدا. تلفن را برداشتم و گوش دادمیبسرعت بلند شدم و به طبقه دوم رفتم و آرام گوش.کرد

 شی صدادنی دانست که چقدر دلتنگ شنیخدا م. رفتیدلم داشت ضعف م.دیچی پی در گوشکلیما

از عمو .  گفتی شاد و سرحال سخن مکلیما.  زنگ تلفنش بودمی صدادنیماهه بود که منتظر شن.بودم

بعد حال . خودشانی فرانسه در آن فصل از سال و از سالمتری دلپذیگفت،از وضع شرکت،از آب و هوا

 و آخر با مادر صحبت و از دی مزمن مادربزرگ پرسیاز درد پا.  وبا او صحبت کرددیرگ را پرسمادربز

  . کردادی ی داشتند به خوشرانی که به ایزی کرد و از سفر خاطره انگفیدست پخت خوشمزه او تعر

م تا  بودستادهی وافر گوش ایبا شوق. سوختمی ماقی فشردم و در آتش شور و اشتی را در مشت می گوشمن

 همه وجودم را کلیشوق هم سخن شدن با ما.دی پرسی برد و احوالم را میبدانم او چه زمان نامم را م

 تمام از همه یحم ریاو با ب.  کار را نداشتنی االی خکلی کشنده کرده بود،اما مایآکنده از انتظار

  . از من نگرفتی سراغید،ولیپرس

در دل زمزمه . شدمی پا و اون پا منی قرار ای سخت،بیاردر انتظ. طاقت تحمل وزنم را نداشتندزانوانم

 ی پس از رفتن تو چه بر سر من آمده؟چرا سراغی بدانی خواهی نمای؟آی پس من چکلیما...کلیما(کردم

 ی تفاوتی با بکلیا،اما م.) سالم بفرستمی انصاف حداقل برای،بی پرسی حالم را نم،چرایری گیاز من نم

 یزمان. از من نکردیادی خانواده را نام برد و ی تک اعضادم،تکین هم گوش م دانست که می مییتمام،گو

 نی با اکلیما.  و به اتاقم رفتمدمی دستگاه کوبی را روی پر از درد گوشی را گذاشت،با قلبیکه پدر گوش

 یزی او پشی براگری گرفته بودم،منم دچی خواست بدانم،حاال او را به هیم.کردی مرمیکارش داشت تحق

 در کلی داشت که ناگهان از مای انهی بود،نشان از کدهیچی پنمی که در قفسه سدی شدیدرد.زش ندارمار

  .قلبم نشست
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 مغبون احساس یمثل آدمها. توتنستم به اوحق بدهمی نمی کرد؟بطرز آزاردهنده انی با من چنچرا

 بود؟بر فرض ی من چ نسبت بهکلی اشکار مانیحاال قضاوت خانواده ام درباره توه. کردمی میسرشکستگ

د به حق محبت ی نباای سرد با من برخورد کند؟انگونهی انصاف بود که اای را رنجانده بودم،اکلیکه من ما

   دانست نسبت به او در دل داشتم با من مهربان باشد؟ی اومنایقی که یسابق و عالقه ا

ساعتها در . بودمکلینه ماغصه دار رفتار ظالما. و مجروح بودیقلبم زخم. سوختی به حال خودم مدلم

 ی خسته هستم،اجازه داد تا شب به استراحت بپردازم و زمانکردی مالیمادر که خ.ختمیخلوت اتاقم اشک ر

 کلیما.  خوردن شام صدا کرد،من متحول و دگرگون شده بودمیکه چند ضربه به در اتاقم نواخت،مرا برا

  . او نبودمی برایگری دزی ساده،چی دخر عموکیاو رفته بود و من فقط،جز . به من تغلق نداشتگرید

 عروسک کی که با آمدن یمی عروسک قدکی دادم که مثل یاجاز نم. پا له شودری خواستم غرورم زینم

 خواهد با من ی توانست هرطور که می مکلیما. شود،با من رفتار کندی می و دور انداختند،کهنهیجد

 من یعشق او تا ابد برا. کندیادم که با قلب و احساس من باز دی اجازه را به او نمنیرفتار کند،اما من ا

 ی عادیمن هم مانند او زندگ.شدی از راز درونم باخبر می کسدی مامند،اما نبای می باقیجاودانه و گرام

 که هر دو خسته ی،وقتی روزدیشا. آمدمی گرفتم و با زمانه و حوادث شگرف آن کنار میخود را از سر م

 کردم ی و من تا ان روز تالش ممی گرفتی مر بزی از راز درون خود نم،پردهی دست برداشتاز عناد و لجاجت

  . با او بودن جدا سازمشهی و اندکلی بکشم و راهم را از ماگری دیری را به مسمیزندگ

  

   هجدهفصل

  

 ختهیجسته و گر. رو در رو شدمانی آمدم که ناگهان با آری مرونی بی روز ظهر داشتم از کالس نقاشآن

 دی مدی به شهرستان رفته است و من آن روز آن روز پس از مدت هاشی نمای اجرای بودم که برادهیشن

 تعجب ی با اندکبعد سالمم را پاسخ گفت،ی لبخند زد و به گرمدنمیبا د.دمشی دی خبر بودم میکه از او ب

  :دیپرس

  ؟ی کنی مکاری چنجایا

  :فتم سر آموزشگاه اشاره کردم و گی باالی تابلوبه

  .نمی بی می اموزش نقاشی استاد همتشیپ

  :  سر تکان داد و گفتنی با تحسانیآر

  .ی هستی تجسمیخوشحالم که دنبال کسب هنرها. شههنی ادی اساتنی از بهتریکی ی همتاستاد
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  :دیبا من همراه و همقدم شد و پس از چند لحظه سکوت محجوبانه پرس. زدملبخند

   رفتند؟مهمانها

 یبرا.ردی بگکلی از مای سراغانی که آردمی ترسی گذشت و من میماهها از رفتن آنها م.دم را تکان داسرم

  : گفتمی از پرسشزیپره

  ،درسته؟ی به شهرستان رفتشی نمای اجرای بودم که برادهیشن

  :با مسرت گفت. خوردی به چشم می ناگهانیدر چشمانش شوق. ارام سرش را بلند کرد انیآر

چند  . می رو به رو شدی که خوشبختانه در همه شهرها با استقبال خوبمیشهر رفت به چند شی نمای برابله

 قراره برگزار بشه شرکت داده ندهی آی که در ماهای که قرار شده در جشنواره امیکردی کوتاه هم باز لمیف

ونه  تی و مادی ی ما به حساب می برای روبه رو بشن ،شانس بزرگی با استقبال خوبلمهای فنیاگه ا.بشه

  .ارهی رو از تنمون در بی در پی چند ماه کار پنی ایخستگ

 حرفه نی عاشق ای من که خود رزی براشیتهای خبر موفقدنیشن. دادمی گوش مانی دقت به سخنان آربا

  . بخش بودی جالب توجه و شاداریبودم،بس

احساس کردم که .دی کشی و بلندقی ،نفس عممی رفتی مشی خانه پی سکوت کرد و همانطور که به سوانیار

 ی مشی که صدای به سرعت متوجه شد و در حالانیآر. نگاهش کردم ی چشمری بزند زی خواهد حرفیم

  : گفتدیلرز

  ... دونم یراستش نم... اما خوب ... بهت بگم ...  رویزی چکی ... کی...  خواستمیم

 انی بودم که او در بدهی دشهیمن هم. بودمدهی حالت ندنیهرگز او را در ا. نگاه کردمانی به آررتی حبا

 ی کرد تا کلمه ای تالش میشانی که انگار با پری او در حالتدنی است و حاال دحیاحساساتش محکم و صر

  . بودزی انگرتی واقعاً حمی شد،برای و حرفش را بزند،اما موفق نمدیبجو

  :دمی پرسآرام

  ؟ی بگی چیی خوای م؟مگهی همه مضطرب هستنی اچرا

  : گفتیسرش را باال گرفت و با کالفگ. نشستانی آری صاف و مهتابینه ها شرم بر گویسرخ

  ...رم،ممکنهی ازت اجازه بگی قرار خواستگاری خواستم برایم

 را که به صورتم حجوم اورد ی خونی بود تا گرمی که گفته بود کافی تمام رها کرد،اما قدرمهی را نحرفش

  : لرزان گفتمییبا صدا.احساس کنم

  .ی سپردیم اون مضوع رو به دست فراموش کردی مالیخ

  : کنان گفتهی زد و توجلبخند
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حاال . بشه ری دی و سفر به چند شهرستان باعث شد که کمشهای نمای کردم،اما اجرای زودتر اقدام مدی بامن

  . بالفاصله اقدام کنمی دی اجازه رو منیاگه ا

 یبا شرم. خود را تکرار کندشی ماه پ با زهم پرسش چندانی کردم آری نمالیخ. انداختمری را زسرم

  :دخترانه گفتم

  . کردهریدرخواستت منو غافلگ. بگمدی بای دونم چینم

  : گفتدیبا ترد. رخ بر افروخته م نگاه کردمی با دقت به نانیآر

  . شهی قلبت روجوع کن،اون وقت پاسخ دادن برات راحتر مبه

او مرا به .ستمی مانده بود نگررهی خدگانمیخاص در د ی که با محبتانی بلند کردم و به چشمان منتظر آرسر

 ی مکلی و مجروح من هنوز ر انتظار بازگشت مای دانست قلب زخمی که نمی داد،در حالیقلبم روجوع م

  .چشمانم را بر هم فشردم و سرم را تکان دادم.تپد

  :دی پر تمنا پرسی با لحنانیآر

  .یت به من دار نسبی بدونمچه نظردی با؟منی دی جوابم رو نمچرا

  : را به رو به رو دوختم و گفتمنگاهم

 ازی بشه،اما به هر حال من به اون نی طوالنی فرصت،اندکنی ادی دونم ،شاینم. ی به من فرصت بدبهتره

نگاه درخشانش را در .دندی لرزانی آریلبها. فرصت رو به من بده نی اانی کنم اریخواهش م.دارم

  : گفتعانهیچشمانم دوخت و مط

حاال که راه ما .ی منتظر نگه نداریلی باشه که منو خادتی کنم،اما ی صبر می تا هر زمان که تو بخواهشهبا

 فردا ،ازی جواب بدعتری سری تونه تو رو در محظور نگه داره و مجبور بشی می همراهنی شده و ایکی

 خوام در یم.نباشه و گردم که هماهنگ با زمان ورود و خروج تی ام و بر می تئاتر می به آمفیزمان

   .ی رو به من بدیی و جواب نهایآرامش کامل فکر کن

 گذاشت نگاه کردم ی ازاد میری گمی در تصم،مراینی و روشن بتی که با خلوص نانی شپاس و امتنان به اربا

 گام،نگاه مشتاق نی که تا اخری کردم و از او جدا شدم،در حالیخداحافظ .میدیبه خانه رس.و لبخند زدم 

  . کردی توانستم حس کنم که مرا دنبال می را مانیآر

 نبودم اشتباهات گذشته را لی ماگرید.دیای بی تواند به خواستگاری خبر دادم که مانی روز بعد به ارچند

 انی رفته بود ،مصمم شدم که به بودن در کنار آررونی بمی از زندگشهی همی براکلیحاال که ما.تکرار کنم

 هی به آنها تکی زندگطیرا شنی شود در سختری که مییاز آن مردها. بود یخوب مرد انیآر. دهم تیرضا

 دانستم که یخوب م. گذاشتمیدوستش نداشتم اما به او احترام م. وحشت و هراس نداشتیکرد و از سخت

  . عشق او وادار کنمرشی خواستم قلبم را به پذیچقدر دوستم داردو م
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 از من نگرفت ی سراغگری مرا ترک کرد و دکلی از آن که ماپس. بردم ی به سر می سختی روحطی شرادر

 کلی عشق نافرجام مانیگزی دارم تا آن را جاگری دی خاص و عشقی به محبتازی کردم که نی،احساس م

 لی منی اانیر آزی محبت آمی گشتم و شور وحرارتهای مطمئن می بودم که به دنبال مأمنیرها شده ا.کنم

  . کردیگمشده را در من ارضاء م

  :داخل شد و گفت. زده در اتاقم را زد جانی روز عصر تازه از کالس برگشته بودم که مادر هآن

 دونم قصدشون از ینم.انی ی مدنمونی حاال خانم شاکر تلفن کرد و خبر داد که امشب به دنیمژگان،هم

  . که خانم شاکر زد منو به شک انداختهی حرفه،امای اومدن چنیا

  :دمی پرسی کنجکاوبا

   گفت؟ی اون چمگه

  : نگاه کرد و گفتی با سرگردانمادر

 ی مانی مربوط به تو و آرری امر خنی کنم حتماً ایمن فکر م. جا نی اانی بری امر خکی ی خوان برای مگفت

  .شه

  :مادر در ادامه گفت. شرم به صورتم نشستیسرخ

من به پدرت زنگ زدم تا امشب .ن حاال زود باش،لباسهات رو عوض ک. از تو رو دارنی قصد خواستگارحتماً

  . رو آماده کنمییرای پذلیخودم هم پاشم وسا.ادیزودتر به خونه ب

 نیاول. چه کار کند نگاه کردمدی دانست بای نمی ،به مارد که با دستپاچگجانی از شرم و هی ازهی با آممن

  .تقل شد به من هم منی حال مادر به نوعنیا.دمیدی هراسان منهمهیبار بود که او را ا

 ان شب ی کردم که برای زدم احساس میبه هر کدام که دست م. رفتممی سرعت به سمت کمد لباسهابه

 شهی برازنده تر از همدی بانکهی نباشد،اما وسواس ای رسمیلی بپوشم که خی خواستم لباسیم.ستیمناسب ن

  . شد که همه لباسها را امتحان کنمی ظاهر شوم ،سبب مانی خانواده اری روشیپ

 می بعد از نی لباس بودم و حتضی مشغول تعودم،هنوزی پدر را شنلی بوق اتومبی آشنای که صدایزمان

 ی زنگ خانه خبر از آمدن مهمانها داد،من هنوز دو لباس در دست اشتم که نمیساعت از آن،که صدا

 آن دنیها با د عمو را بپوشم،چون عمو باریی گرفتملباس اهدامیباالخره تصم. را بپوشمکیدانستم کدام

  .تناسب آن را با پوست صورتم ستوده بود

 شاکر رو به رو شده بودم،اما حاا حس یاگرچه بارها با خانواده آقا. رفتمنیی لرزان از پله ها پایی قدمهابا

خانم شاکر با .دی چرخمینگاه همه به سو.آرام سالم کردم. با انها را ندارمیی کردم که شهامت روبه رویم

 مانی که او اشاره کرده بود رفتم،اما بالفاصله پشییبه طرف جا.نمیره کرد که کنارش بنش اشاییخشرو
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 ریی را تغمی توانستم جای شده بود و نمری دگری نشسته بودم،اما دانی اریشدم،چون درست روبه رو

  . زد ی لبخند پر شکوه بر لبانش موج مکی هیسا. نگاه کردمانی به آری چشمریز.دهم

 انها انی می انداخت و اشاره کوچکانی به همسرش و آرینگاه.انه در کنار پدر نشسته بود شاکر دستآقا

  : و گفتدی پدر چرخی اشاره بود،چون بسونیانگار آقا شاکر منتظر هخم.ردوبدل شد

 سبب شده که به حمداهللا از نی و هممی کنی می زندگگهیما شما سالهاست که در جوار همد!ی نصرتیآقا

 به پاس می مزاحم شدی چه امری که ما امشب برانیحتما شما متوجه شد.می داشته باشیکاف شناخت گهیهمد

 برم سر اصل ماًی کنم و مستقی خودداری روهی خوام از حاشی ما هست ، منی که بینیری دییهمون آشنا

  .البته با اجازه شما.مطلب 

  : متواضعانه سر فرود آورد و گفت پدر

  .زه ما هم دست شماست  شاکر اجای کنم آقای مخواهش

  : شانه پدر گذاشت و گفتی زد و پس از آن دستش را روی شاکر لبخندآقا

 خونه ات رو با ی خوام نور چشمیم.نی قبول کنیاومدم که پسرم رو به غالم. کنم ی جمله خالصه مکی در

  .خودم ببرم

پس از آن . نگاه کرد انین وآر الزم را داشت،به می امر قرار گرفته بود و آمادگانی که از قبل در جرپدر

  : و گفتدی شاکر خندیدر نگاه آقا

 خود بچه هان نی گرفتن،اما حاال ای ممیزمان ما بزرگترها برامون تصم. عوض شدهیلی رسم زمونه خواهللا

 ی وصلت موافق باشه،من و مادرش هم مخالفتنیاگه مژگان با ا. کننی رو انتخاب مشونی زندگکیکه شر

  .هی من شرط اساسیا عالقه داره و نظر مادرم هم برانی به آریلی که مادربزرگش هم خنیخاصه ا.میندار

مادربزرگ با متانت . داد دوخته شدی گوش مگرانی نگاه ها به مادربزرگ که در سکوت به سخنان دهمه

  :جواب داد

 ی هم زندگ عمر باکی خوان یاونا هستن که م. با خود بچه هاستیی نهامی که پسرم گفت تصمی طورهمون

 نظرات خودشون ،همهی که در همون شب اول خواستگارستیاگرچه رسم ن.کنن و با خوب و بد هم بسازن

 رسم و نی اتابع که می شاکر گفتن،ما اونقدر نون نمک هم رو خوردیرو اعالم کنن ،اما همون طور که آقا

  . ندارمیدر صورت موافقت مژگان منم مخالفت .میرسومات نباش

 بود که دهی رسجهی نتنی خود به اشی پکل،اویظاهراً با رفتمن ما. مانده بودرهیادر بزرگ خ به منگاهم

آقا شاکر لبخند . استافتادهی نی مسأله خاصچی بوده کهخ با رفتنش هی مهمان چند هفته اکی فقط کلیما

  : گفترکانهیزد و ز
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 صحبت یها هم بهتره که باهم کم م،بچهی گذاری مندهی آی تا ما قرارهامون رو برابی ترتنی پس به اخب

  د؟یموافق. بشنای رو جوگهیکنن و نقطه نظرات همد

  : حرف سرش را تکان داد و گفتنی ادی با تأئپدر

 و به نی راحت با هم صحبت کننی تونیاون جا م. کنتی رو به طبقه باال هداانیمژگان،آر. ندارهیاشکال

  . نیقول معروف سنگهاتون رو وا بکن

 یدر طبقه دوم نم.می از پله ها باال رفتگرانی فشار نگاه دری هم اجازه گرفت و ما زانیآر. بلند شدمآرام

 اتاقم رو به ی آمد که بر سر انتخاب لباس ،حسابادمیناگهان . کنم یی رو به کدوم اتاق راهنماانیدانستم آر

  : لرزان گفتمیی و با صداودم را گشکلی ،در اتاق مای آنمی تصمکی به دنبال نیبنابرا.ختمیهم ر

  . داخلدیبفرمائ

 نگاه ی چشمری تخت نشست ، زی که روانیبه آر. پا به اتاق گذاشت و من پشت سرم در را بستمانیآر

  :دی لبخند زد و نگاهم کرد و پرسانیآر. نشستن انتخاب کنمیمانده بودم کجا را برا.کردم

  .نجای انی بشای بنطورهی اگه ا؟ینی من بهت تعارف کنم که کجا بشی خوایم. جا که خونه خودتهنیا

  . لبه تخت نشستمی نامتعادل روی که اشاره کرده بود نگاه کردم و بعد با گامهایی جابه

 انی نگاه آرینی انداخته بودم،متوجه سنگنییهمانطور که سرم را پا. برقرار شدانمانی می لحظه اسکوت

  : پر محبت گفتییبا صدا.شدم

  ؟یدی تو منو بخشمژگان

  :ه سرم را بلند کردم و گفتم زدرتیح

  .ی به بخشش من داشته باشازی که نی نکردی کارتو

 ی از همون اول راهدیمن با. کنم که کار اون روزم اشتباه بودیچرا،اقرار م: گفتی با حاضر جوابانیآر

  . کردمی کردم که االن طی میرو ط

 دوی چرخمی به سویاق رفت،بعد با شگفتبلند شد و کنار پنجره باز ات. ندادمی انداختم و جوابری را زسرم

  :گفت

  .داستی خونه ما پاطی از حیمی نیحت .دی شه تموم کوچه رو تا انتها دی منجایاز ا! منیخدا

  : گفتمبسرعت

  .دمیمن از اونجا بارها تو رو د. اتاق رو دارهنی همتی درسته، اتاق منم کامالً موقعبله

  :دی لبخند زد و جسورانه پرسانیآر

  .نمی خوام اتاقت رو ببی شو م؟بلندی دی چرا اتاقت رو به من نشون نمس؟پیراست

  : زده جواب دادموحشت
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  .ختمی اونجا رو به هم ریلیخ. ندارهی نه،اونجا وضع مناسبآه

  :دی آشکار پرسیپرسان نگاهم کرد و با طنز.دی حرف من بلند خندنی از اانیآر

 ی که داری اخالقاتین نباش،من تو رو با تموم خصوص بزنم؟نگرای انضباطی به تو اتهام بی ترسی مه؟یچ

  .دوست دارم

  : کردم و زمزمه کنان گفتمی مخفمی شرم صورتم را در دستهابا

  . کشمی ،من خجالت مانی کنم آری مخواهش

  : نوازش گر گفت ی نشست و با لحنکنارم

 زبان نی و ساده ترنیاتریگو نسبت به تو دارم و زبان صراحت،ی به تو بگم که چه احساسدیبا!مژگان!مژگان

  ؟ی صراحت لهجه استفاده کننی از ای خوای تو نمایآ. عشقهیی بازگویبرا

  : تعجب نگاهش کردم و گفتم با

   کار کنم؟ی چیعنی

  : جواب دادی سادگبه

   ؟هی به من بگو که نظرت در مورد اجدواج با من چخب

 قلب ملتهب و پر از انتظار چه کنم؟با نیا ا من بایخدا .دمی دی خاص را می محبتاهشی اعماق چشمان سدر

  : گفتمیدر ماندگ

  .رمی بگیمی چه تصمدی دانم بایمن هنوز نم. فکر کنم شتری بی کمبگذار

  : گفتزی امهی انداخت و گالری سرش را زی با ناراحتانیار

 پرده از راز من مدتهاست که .ی به زمان داشته باشازی که نی من مواجه نشدشنهادی تازه با پ؟توی کنفکر

 و من اون شب یختی از من گری که تو مثل غزال وحشی هست همون روزادتی. تو برداشته ام یدرونم برا

به من . انتظار بکشمنی از اشتری تونم بی نمگهیمژگان د. ات شده امی که چرا باعث آزردگدمیبا خودم جنگ

  ؟ی باشمی زندگنیری لحظات تلخ و شکی شری حاضرایبگو آ

 بودم که از ی عاشقانه مردی اتاق شاهد نجواهانی بار در اکی.دی کوبی ام منهیشدت خود را در س به قلبم

 ادی او ا به یهنوز نگاه باران. به خانه دلم پا گذاشته و بعد قهر کنان از من گذشته و رفته بودبی غریارید

  . زد ی سخنان لجوجانه من موج مدنی که در چشمانش پس از شنیداشتم و غم

 از من شهی همی و من باور کرده بودم که او براردی مدت هرگز تالش نکرد که با من تماس بگنی در اکلیما

 مانهی و آنچه را که احساس مس کردم صممی بتوانم با او سخن بگوکباری خواست فقط یدلم م.گذشته است

م شوم و شماره تلفن شقدی داد که خود پی اجازه را به من نمنی من ای فرهنگ خانوادگم،امایبه او بگو

  .رمی را بگکلیما
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 ی گوشی خط باشد و مرا به پای در آن سوکلی مردم که مای آرزو منی زد،در ای بار که تلفن زنگ مهر

 ی رساند و می را به جمع مکلی سالم ماشهیعمو هم. ارزو رنگ تحقق به خود نگرفتنیبخواند،اما هرگز ا

  . گرفتار استاری بسکلیگفت که ما

 پر از درد حال ی خانه استفاده کردم و با قلبی را برداشتم،از خلوتیه عمو زنگ زد و من گوش بار ککی

  :دمی را پرسکلیما

  : ابتدا سکوت کرد و بعد آرام گفت عمو

  . خوبه عمو جون،نگران او نباشحالش

  :دمی پرسمصرانه

   زنه؟ی کم به ما زنگ منقدری اچرا

  : با زسکوت کرد و زمزمه کنان گفتعمو

  . وقت آزاد ندارهایتاره،زگرف

  : گفتمبی غری سماجتبا

  ره؟ی گی حداقل که شبها آزاده،چرا اون موقع ها تماس نماما

  : رمز آلود گفتد،بعدی ار سکوت معنادار عمو به درازا کشنیا

  .ی کن اونو فراموش کنیسع. نکنکلی ماالی خری خودت رو درگدردانه

  :دمیرد نال پر دییبا صدا. را بسته بودمی راه گلوبغض

   عمو جان ،مگهچه شده؟نی به من بگن؟ی زنی حرف رو منی ادی دارچرا

  : بار با صراحت گفتنی و ادی کشیقی نفس عمعمو

 ،امای دونی مکای دونم تو تا چه اندازه در مورد مونیمن نم. به ازدواج دارهمی تصمکلی کنم مای مالیخ

   ی از اون مکلی مالیاوا. کنهیم رهاش نی و لحظه ادهی چسبکلی روزها مدام به مانیا

 ی تو رو ناراحت کنم ،اما سعی خوام ذره ایمن نم!دردانه. که آرومتر شده و با هم هستن هی مدتخت،امایر

  .ی هم فکر نکنکلی و به مای خودت برسیکن به زندگ

اشتم  آروم و قرار ندیآن چه که عمو گفت آنقدر دردناک بود که لحظه ا.ختمی شب من تا صبح اشک رآن

من او را از خود رانده بودم و او با .او از قلب سوزان من خبر نداشت. را مقص بدانمکلی توانستم ماینم.

 تصور کلیما. بودده سوق داده شیگری دی زندگی به سویزی که دوستش ندارم ،به طور غرنی به انیقی

 بودکه ی راهنیا. بودهی کشکای مونی به سوازی از سر نای لجاجت ی هستم و از روانی که من عاشق آرکردیم

 باور رو به رو شد که نی اتاق دلش را شکستم،او با انیان شب که من در ا. راهش قرار داده بودمیمن جلو
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من . فکر کند کای که به ازدواج با موندی دی مود نسبت به او ندارم و حاال حق مسلم خی تعلق خاطرچیه

  . استکلی ماشنهادی تر از پی کردم واقعی که حاال حس م بودمیشنهادی در همان اتاق،باز شاهد پنکیا

 کمتر با هم ی شد که در زندگی و فرهنگ مشترک ما سبب مقیعال. می داشتی نقاط مشترکانی و آرمن

 کلیما. از خانواده ام را تحمل کنمی مجبور نبودم دورگری که دنی و باالتر از همه امی داشته باشیبرخورد

  . کردمی را احساس مشی نفسهای در کنارم بود و من صدانکی اانیرفته بود،اما آر

 نیبه ا. او به نظرم بچه گانه آمدندی برامی های و دلتنگدی رسیالی به نظرم خکلی لحظه تصور ماکی یبرا

 درونم را یهای که دگرگونی را باور کنم و به انتظار مردکلی نبودن ماقتی رفته رفته حقدی که بادمی رسنیقی

  : و گفتمردم نگاه کانیدر چشمان منتظر آر. مسرت بخش بدهمیانیرد ،پا کیجستجو م

  . باشمتی تموم لحظات زندگکی حاضرم شربله

  : و آرزومندانه گفتدی خندی با مهربانانیآر

  . دمی به تو قول منویمن ا! مژگان می شی با هم خوشبخت مما

 ی به سرعت با دستمالانیآر.دندیغلت می درشت اشک آرام بر گونه هایدانه ها. را برهم فشردمچشمانم

  :دیاشکم را پاک کرد و پرس

  ه؟ی چی ها براهی گرنیا

  : گفتمیبه سادگ. کردم لبخند بزنمتالش

  .هی سر خوشحالچ،ازیه

  .  سرش را تکان دادمتی در سکوت نگاهم کرد و بعد با مالانیآر

  

   نوزدهفصل

  

 ساعت ی عقربه هایوقت.می برودی به خرانی و آر شده که همراه خانم شاکرنی من و مادر ای هر روزه کار

 زنگ خانه هستم و تعجب آور است که ی صدادنی کند،من منتظر شنی چهار بعد از ظهر درنگ میرو

 هر بار که ،اما مانده استشی از کارهایلی از خدی دانم که به خاطر خریم. کند ی نمری هر گز تأخانیآر

 دی بامن«دی گوی مسرت بخش می ها شرکت نکند،با لبخنددیخر نی تواند در ای کنم که می مدیمن تأک

 اگه یدر ثان. رو حفظ کنمی ماندنادی خاطرات قشنگو به نی اندهی آی سالهای خوام برایحتماً باشم،چون م

 که من دوست دارم همسرم از یحال ،دری کنی صرف نظر مزهای چیلی خدیمن همراه تو نباشم تو از خر

  » . کنهی و خوشبختهمه لحاظ احساس سعادت
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 که همسر نیمن هم.ستی نی اضافیدهای همه خرنی که به داشتن ایان،خوشبختیآر«م،ی گوی اعتراض مبا

  ». سعادتهنی برام بزرگتری همه پر شور و احساس هستنی شده که ابمی مثل تو نصیخوب

  »؟ی کنی مالی خنطوریباور کنم که تو ا« پرسدی کند و می نگاهم می با شگفتانیآر

  » . کنباور«می گوی خندم و قاطعانه میم

 ی مژگان من چه حالی دونینم. تونم بخونمی چشمات هم می رو توزهای چنیچون ا. کنمی مباور«

 زه،مثلی انگالی و خنیری خواب شکی مثل نیا. به دست آورده اماهاموی که عروس روشهیدارم،باورم نم

  » .ای روکی

  »  رو قبول کنقتی حقزم،پسیتم عز هسی واقعمن«م،ی گوی زنم و می ملبخند

 رو نیری شقتی حقنی ابله«د،ی گوی کشد و با آرامش می می با آسودگی فشرد،نفسی را بر هم مچشمانش

  »با تمام گوشت و پوست و استخوانم. باور کنمدیبا

  ودمیشی اندی مکلیکمتر به ما. شومی مانی آری ذاتی که دارم مجذوب مهر و صفادمی دی می با شگفتمن

  .رمی بود آرام آرام خو بگمی روشی که در پیدی جدی سبب شده بود که آرامتر از قبل باشم و با زندگنیا

عمو به من . را به او گفتانی الوقوع من و آربی قری نامزدانی عمو،جری تماس تلفنی شب گذشته،د طپدر

 بی به من نهیزیشوم،چ ای جوکلیهر بار که آمدم از حال ما. کردی خوشبختی آرزومی گفت و براکیتبر

  . کردکرفقط به سالم رساندن به او اکتفا کردم و عمو تش. کار را انجام ندهمنی زد که ایم

 به قول عمو،آن ای از من جدا شده بود،اما آیدرست است که او با دلخور. بودمی عصبانکلی سکوت مااز

  ؟.  شودای کرد حداقل از احوالمان جویقدر گرفتار بود که فرصت نم

 کردم ی بود که فکر می مشکلتر از آنیلی حلقه ازدواج خدیخر.می رفتی مرونی بدی خری برادی روز بانآ

 و من هنوز موفق نشده بودم که حلقه مورد نظرم را می پا گذاشته بودری بزرگ شهر را زی از مغازه هایمین.

 راه ی ابتدانی خواستم در همی را بردارم،اما من نمیمتی اصرار داشت که من حلقه گران قانیآر. کنمدایپ

  . بکنمی مشکالت مادری او را درگیزندگ

  : گفتمیبا خوشحال. توجهم را جلب کردفی و ظربای حلقه زکی مغازه ها نی از آحخریکی در باالخره

   بهع نظرت چطوره؟انین،آری حلقه روببنیا

  : و گفتدیلب برچ. به حلقه نگاه کردانیآر

  ست؟ی نفی ظریلی به نظرت خخوبه،اما

  : حلقه نگاه کردم و گفتمی روزی ری به تاللو الماسهانی تحسبا

 چشم نیتری با اصرار در وانیآر. حلقه رو بردارم نی دارم االیخ.ادی ی ظرافت خوشم منی از هممن

  :گرداند و گفت
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 ی احترام مدهاتی آسوده باشه،من به تمام خرالتی خی کنیاگه فکر منو م.ی کندای پگهی حلقه دکی بهتره

  .ذارم

  : اعتراض نگاهش کردم و گفتمبا

 واقعاً اره،چونی برونی بنیتری حلقه رو برام از ونی ،پس به فروشنده بگو که ای گی که منطورهی اگه همخب

  .دمیاونو پسند

  : لبخند زد و گفتمی به نشانه تسلانیار

  . ندارمی باشه منم حرفیی خوای منوی که احاال

 دست دی کم کم باورشان شده بود که باگرید.دندی حلقه در دستم نفس راحت کشدنی شاکر و مادر با دخانم

  :دمی شدم و پرسکی شده بود نزدرهی مردانه خی که به حلقه هاانیبه آر. به خانه برگردندیخال

  ؟ی کندی جا خرنی از همیی خوایم

  : چشم حلقه ها را دنبال کرد و گفتبا

   به نظرت چطوره؟نیبب. کنم اون حلقه مناسب باشهی فکر مبله

  : سرم را تکان دادم و گفتمی با خوشحالدمی دانی حلقه را در دست آریوقت

  .ادی ی قشنگ میلیبه نظر خ. و مردانه توئهدهی کشی حلقه واقعاً برازنده دستهانیا

 سعادت ی زندگیفروشنده با آرزو. رفتفروشندهی پس از آن به سودوی رقصانی لبان آری بر رولبخند

 و از مغازه می کردی او را تکرار می در دل آرزوقای حلقه ها را در جعبه قرار داد و ما عممانی برازیآم

  .می آمدرونیب

 را به بهار سال یجشن عروس. گذاشته بودندانی من و آری را برای رسمی شاکر قرار نامزدی و آقاپدر

 نیآقا شاکر معتقد بود که ا.د شی ما خطبه خوانده مانی متی محرمی موکول کرده بودند و فقط براندهیآ

 ی که از خلق و خومن و می آشنا بشگری همداتی دهد که با خصوصی امکان را منیفرصت چند ماهه به ما ا

  . استقبال کردمشنهادی پنی خبر نداشتم از اانیآر

 با شور و دمی دی حلقه ام را می الوان ،تاللو الماسهایهر بار که در پرتو نور چراغها. غرق در نور بودخانه

نگاهش را به .دی رسی تر به نظر می خواستنیچقدر در ان کت و شلوار سرمه ا. نگاه کردمانیشعف به آر

  :آرام در گوشش زمزمه کردم. زدیروبه رو دوخته بود و لبخند م

  ؟ی کنی فکرمی به چیدار

  : و گفتستی خاص در چشمانم نگریبا محبت. کردنگاهم

 که به خاطر جشن ما نی مراسم و به مدعونی به امی خوردوندی تا حلقه به هم پ که مابا دونیبه ا!زمی تو عزبه

 نگاهم ری رو به زنجی شب فراموش نشدننی ای خواد تمام لحظه هایدلم م. کنندی می دست افشاننگونهیا
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 امشب زیهمه چ. کرده باشمریس دست ودم ای لحظات شدم،اونا رو تونی دلتنگ اندهیبکشم تا هر وقت در آ

   .استی روکیام مثل بر

  : و گفتم دمی را جلو آوردم و در نگاهش خندسرم

  .منم واقعاً خوشحالم.یقی و حقنیری شیای روکی

  : و گتستی در چشمانم نگرانیآر

 برات انقدر ی ترسم روزیم. به اسارت بکشممی رو که امشب نسبت به هم داری خواد احساسی مدلم

  .ی من خوشحال نباش بای بشم که تو از زندگی و عادکنواختی

  : را تکان دادم و خنده کنان گفتمسرم

 ی هستی حرفه اگری بازکی که تو ینکنه فراموش کرد. رسهی هرگز از را نمی روزنی من مطمئنم که چناما

  .ی و متحول کنیاری تازه در بی رو به رنگمونی هر روز زندگی تونیو م

  : وافر گفتیدستم را شادمانه در دست فشرد و با حظ.دی خندانیآر

 شهی تا همسمی دفترم بنوی کلمات تو رو تونی امشب عنی همدیبا. بخشهی توان تازه مروی تو به من نیحرفها

  . شب باشکوه بندازهنی اادی کلمات منو به نیخوندن ا

با . شدکی به نزدنی آرمانی لحظه برادر بزرگتر آرنیدر هم. بودمانی ارنی و دلنشنیری کلمات شمجذوب

 به خاطر نی به من گفته بود که زهره همسر آرمانیر.ند شدم و لبخند زدم و خوشامد گفتم بلدنشید

  :گفتم.دیای ما بی است و نتوانسته به جشن نامزدی که داشته بستری زودرسمانیزا

  .هی خالیلی زهره خانم خیجا

  . با تواضع لبخند زد و جواب دادنیآرم

 درودها رو براتون نی و گرمترنیرکت بکنه ،اما بهتر جشن شما شی شد که نتونست توفیبله ح.ممنونم

 به ما زیی قول رو بهش دادم که شما در اواخر پانی بود که با شما آشنا بشهو من الی مایلیزهره خ.فرستاد

  .دی زنی میسر

 ی در کالم و حرکاتش مشهود بود ،با محبتی که آثار ذوق زدگنیآرم. زدم و سرم را تکان دادملبخند

  : نگاه کرد و گفتانیبه آربرادرانه 

  ؟ی دور برقصهی با عروس قشنگت ی خواینم

  : داد و گفتی به سرعت جواب منفانیآر

  . بشهی همه قشنگنی متوجه ای خوام کسیمن نم. بمونهی خودم باقی عروسم فقط برایهایبای بهتره زنه

  : و گفتدی خندانی متعصبانه آری به حاضر جوابنیآرم
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 و اندام درشت نیهمان طور که به پشت سر آرم. با اجازه،پسی تو بخوایهر چ.من پرست بای برادر زباشه

  : کردم ،با سپاس و امتنان گفتمیاو نگاه م

 برنامه ها بودم و نی مخالف اشهیمن خودم هم.ی از تو تشکر کنم که منو از رقص معاف کرددی باانیآر

  .دم برقصم همه آنی ای بود که وادار بشم جلونیامشب همه ترس من از ا

  : جواب دادی با لحن محکمانیآر

 ی بدم مهای مسخره بازنیمنم از ا. وادار بکنهی که دوست نداشتی تونست تو رو به انجام کاری کس نمچیه

  .ادی

 هیدر سا. به خوئ گرفته بود نگاه کردم ی روحانتی معنونکی که اانی به چهره پر صالبت آرمشتاقانه

 شد که در دل ی سبب منی و امی خودم فائق آصی از نقایاریبر بس توانستم ی او میمحسنات اخالق

  . حس کنمانی را به آریدی شدیوابستگ

مادر .  را به عهده گرفته بودند ییرای پذتی مسؤوللیدختران فام. کرده بوددای پی شور و حال خاصجشن

چگونه . آمدیه لرزه در م بی کردم،قلبم از خوشحالیهر بار که به چشمان مادر نگاه م. بودند دهیرا رهان

   توانستم با رفتن به فرانسه از آنها دور شوم؟یم

 نی که در چهره مادربزرگ بود ،به ایتی مشتاق مادر و رضادگانی لبان متبسم پدر ،ددنی ان شب با ددر

 توانستم در ی بودم و مرانیدر ا. قرار داده استمی روشی راه را در پنی که سرنوشت بهتردمی رسجهینت

 رفته بودم ،نه تنها نسه به فراکلی که اگر با مای آنها لذت ببرم ،در حالداری آنها از دی همجوارهیسا

 از انها ی پاسوز درد غربت و فراق دورزی کردم،بلکه خودم نی از خود غرق می را در اندوه دورزانیعز

  . وابسته بودم طاقت فرسا بوددای من که به خانواده ام شدای برنی شدم و ایم

 شدم که زمان ی تر مکی باور نزدنی به ادمی دی او را منی کردم و لبخند دلنشی نگاه مانی بار که به ارره

  .می خوشبخت کردنش تالش نمایکمک خواهد کرد که او را عاشقانه دوست بدارم و برا

  که ازی دعا کردم ،در حالانی خود و آری کاخ خوشبختی بنای آن شب در دل بارها و بارها برامن

  . خبر بودمی شگرف آن کامال بیهایسرنوشت و باز

 حی افتد منطق صحی درهم و آشفته تالش کردم که تا به خود بقبوالنم آنچه دارد اتفاق می شب با افکارآن

 به ی خداحافظی که برایبه عده ا. شدی باعث آرامش من می تالش کمنی و سرنوشت من است و ایزندگ

 آرزو ی و خوشبختت سعادمانیمهمانان هنگام ترک خانه برا.لبخند زدم شدند نگاه کردم و ی مکیما نزد

  .می شائبه آنها بودی آن همه لطف و محبت بی با لبخند جوابگوانی کردند و من و آریم
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 نگاه از چهره مردانه اش گری خواست که دی گشتم،دلم نمی بر مشی به سوانی آری بار که با صداهر

 انی آری و درونی محبت ذاتریاس. خواندی آن را در نگاه من مانیه آر بود کیزی تمنا چنیبردارم و ا

  .شده بودم

 بعد از شی پی شاکر لحظاتیخانم و آقا. به خانه برگرددانی بود و زمان ان بود که اردهی رسانی به پاجشن

بعد ازآن  ی هم اندکنی سعادت آرزو کرده بودند از خانه ما رفته بودند،آرممانی ما را بوسده و برانکهیا

   .دیای او هم زودتر به خانه بکه آور شده بود ادی انی به اری کرده و رفته بود و با شوخ طبعیخداحافظ

من در همان . کردی فرود آورد و از پدر،مادر و مادربزرگ خداحافظی همه سری با تواضع جلوانیآر

 با انیآر. زدی در هوا موج می بود و سوز سردزیی پالیاوا. خانه بدرقه کردماطیلباس جشن او را تا ح

  : و نازک من اشاره کرد و گفتری به لباس حرینگران

  .ی ترسم سرما بخوریم.ای نرونی لباسها بنی ابا

  : خود گفتمیشگی همیکدندگی زدم و با لبخند

 نی دم که لذت ای رو با تمام وجودم تجربه کنم و به تو اجازه نمی بدرقه دوران نامزدنی خوام اولیم

   .یریرو از من بگتجربه 

  : انداخت و گفتمی شانه هایآن را رو. آوردرونی و کتش را بدیخند

  .می مونی مرونیبه مادرت بگو که تمام روز رو ب.می بررونی تا باهم بامی ی دنبالت مفردا

  :دی با لبخند پرسانیآر. تکان دادن سر جواب مثبت دادمبا

  م؟ی کجا بری داردوست

  :گفتم. باال انداختمشانه

  : زد و گفت زی امطنتی شیلبخند.هی کافمی که با هم باشنیهم. کنهی نمی فرقمی که بریی جاهر

 نگاهش کردم و یبا کنجکاو. خاطره جالب از اونجا دارمکی ببرم که یی خوام فردا تو رو جای من ماما

   :دمیپرس

   کجا؟به

  : گفتی با رنددوی خندمرموز

  .ی فهمی نکن،فردا معجله

  : گفتمیبه سوز سرد هوا اشاره کردم و با دلواپس. انداختم ام را باالشانه

  . گردم داخل خونهی بر مگهی کنه ومنهم دی مضی هوا تو رو مرنیا .ی بهتره کتت رو بپوشانیار

 را احساس شی عطر نفسهاکیحاال از نزد. شانه اش انداختم ی برداشتم و رومی را از دور شانه هاکت

در ان لحظات .ناگهان احساس سعادت کردم . کردید حالم را دگرگون م که در نگاهش بوی و برقکردمیم
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 دگانشی ددر رهینگاهم خ. احساس را با خود داشته باشمنی اشهی را بدهم تا همزمیحاضر بودم همه چ

  : گرم بر سر انگشتانم زد و گفتی را باال آورد و بوسه امیآرام دستها.دوخته شده بود 

  . همسر قشنگمری بخشب

  :ردم  کزممه

  .انی آرری تو بخشب

  : وسوسه گر گفتی برق زد و با لحننگاهش

  . کنمی امشب سرتاسر شب رو به تو فکر ممن

 را گرفت و آرام در می بار دستهانی ادمی پاششی به روی امانهی را مرتب کردم و لبخند صمراهنشی پقهی

  : پر شوق و لرزان گفتییبا صدا.دست فشرد

من . بارها تکرار کنم که چقدر دوستت دارمنوی خواد ای دلم م،امای دونی دارم که خوب منیقی مژگان

 با ی موندنادی شب به نی خواد تو ایدلم م. کنمی نمغی دری کارچی سعادت توو خشنود کردنت از هیبرا

  ؟ ،باشهمی به اون وفادار بمونشهی که هممی و به هم قول بدمی ببندیمانیهم عهد و پ

  :دمیدم،به سرعت پرس شده بوانی کالم آرمسحور

   ؟یمانی عهد و پچه

  : تمام گفت یفتگی و با شستی و صاف در نگاهم نگرمی مستقانیآر

 هم احترام ی منطقیبه خواسته ها .می تفاوت نباشی بگهی که نسبت به احساسات همدمی هم عهد ببندبا

 نی بتری خودخواهچیه ،بدون می برخوردی در زندگی به مشکلیاگه روز.می و به آزار هم نپردازمیبذار

  ؟ی کنی مم،قبولی نداشته باشغی به خاطر هم دری فداکارچی و از همیراه رو انتخاب کن

  :چشمانم را بر هم فشردم و لبخند زدم و گفتم

  . عهدها وفادار بمونم نی دم که به تموم ایمن قول م

با . بودیش پر از دلدادگنگاه. چانه ام قرار داد و صورتم را باال گرفتری و دستش را زدی خندانیآر

  : گفتمتیمال

  .ستی نسری که برام مفی رو به صفر برسونم،اما حی تا عروسی فاصله زماننی خواست ای مدلم

  :آرام گفت .دمی زدم و نگاهم را دزدلبخند

  . دنبالتامی ی فصبح می کن شب رو خوب بخوابی داخل خونه،سعبرو

 دیگونه ام را بوس.دی رسی به مشام میدگیمحبت و شور ی بوشی مالطفت نگاهش کردم از تک تک حرفهابا

 دست تکان داد و من در میبرا .ستادمی به انتظار ادی که به در خانه شان رسیتا زمان. گفتریو آرام شب بخ

  . بودم به خانه برگشتمجانی کهسراپا شو و هیحال
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 و رفتن قهر آلودش فکر کلیبه ما و بعد از مدتها دمی گفته بود در ارامش خوابانی شب همان گونه که ارآن

  . نکردم

 کمتر به گری شد که دی سبب متی محرمغهی شد صی و جاردی درخشی در انگشتانم مای که از آری احلقه

 دوستم تیمیاو که با آن همه مهر و محبت و صفا و صم. بودانی من آری مرد زندگنکیا.شمیاندی بکلیما

  . شوم ی مو ای اخالقاتی و مجذوب خصوصریم عشق او اس دای که کم کم در تاهادمی دیداشت و من م

  

  ستمی بفصل

  

مادر از . خواهم بودانیبه مادر گفته بودم که تمام آن روز را با ار .دمی دواطی زنگ در خانه،به حی صدابا

  :  کرد و گفت ی آورادیپشت سر 

  .ممکنه هوا سرد بشه . بپوشیزی چکی

 از شی که گونه هاانیآر.کردم و با عجله خودم را پشت در رساندم جدا زی را از رخت آوی و بارانبرگشتم

ذوق زده .دی کشی انتظارم را مبای زی گلگون شده بود،در پشت در،با دسته گلی سرد صبحگاهیطراوت هوا

  :گفتم

  !ی قشنگی گلهاان،چهی آرآه

  : محبت لبخند زد و گفتبا

  .ری بخزم،صبحتی تو عزی نه به قشنگاما

  : گفتمی شرمساربا

  .ریصبح تو هم به خ. رو فراموش کردمزی ذوق زده شدم که همه چدنتیاونقدر از د.انی ببخش آرمرا

  : گفتی و با شتابزدگدیخند

 لیخودم را داخل اتومب.می سوار بشای رو برات روشن گذاشتم،بنی ماشیبخار. عجله کناهللای

 ها مات و بخار شهی شد که شی م سسبنی بود و ادهیچی پنی در اتاقک کوچک ماشی مطبوعیگرما.انداختم

 نگاهم خند پشت فرمان نشست و با لبانیآر. کردم و آرام نشستمدای گلها پی براییجا.گرفته به نظر برسد 

  :دیکرد و پرس

   ؟ی خوردصبحانه

  : را تکان دادم و گفتمسرم

  . زده بودم که اصالً اشتها نداشتمجانی امروز هحی اون قدر از برنامه تفرنه،



  دختر آفتاب   

 

 

172

  : سر داد و گفتیند بلخنده

 روز خوش بودن رد در کی ی الزم برای تا انرژمی کندای رو پیی جادیپس قبل از همه جا با. مننی عدرست

  ؟ی کنه ،موافقنیما تأم

  : دادم و گفتمهی تکی مسرت به پشتبا

  . تو موافقمیمن با تمام برنامه ها!کامالً

 که در حرکات و یقیمحبت عم.رخ او نگاه کردم میبه ن. را راه انداخت لی و اتومبدی خندی شادمانبا

  . شومی از قبل احساس کنم که دارم دلبسته او مشتری شد که هرلحظه بیکالمش بود سبب م

  : گفتمآرام

  دم؟ی من سرتاسر شب همه اش خواب تو رو دی دونیم!انیآر

  :دی کرد و پرسینیری شخنده

   بودم؟ی خواب چه شکل؟تویراست

  :تم نگاهش کردم و گفمجذوب

  . حاال،خوب و مهربوننی مثل همدرست

 ی دستش را احساس کردم با آرامش به پشتی که گرمایزمان. به لب آورد و دستم را جستجو کردیلبخند

 بود تی سکوت هم سرشار از هزاران حرف و حکانی همم،امایاگرچه سکوت کرده بود. دادم هی تکیصندل

 را به منگاه .می شده بودیا هم همسفر جاده زندگ بنکی ،ای پس از سالها شناخت نسبانیمن و آر.

 لحظه در کیخاطرات گذشته در . دوخته بودممی گذشتی از کنارشان می در پی شهر که تند و پیابانهایخ

 پدر را گرفت تا لی اتومبکلی که مایروز. گذشته بودمابانهای خنی از اگری بار دکیمن . شدندیذهنم تداع

 احساس کلی ماادیبا .دی خرمی برارا اش ی ماندنادی به یای و او هدامی برونروی شهر باهم بی تماشایبرا

  .دمی کشرونی بانیآرام دستم را از دست آر. وجودم را در برگرفتیندیناخوشا

  : گفتنیبا تحس. متوقف شدی بارانی نگاهم کرد و بعد ناگهان چشمانش به روانیآر

  ؟یدی تازه خره،اونوی قشنگیباران

  : تفاوت باشه گفتمی کردم که تا حد امکان بی که تالش میال انداختم و با لحن ام را باشانه

  .کلهی ماهیهد

  :دی پرسرتی و با حدی چرخمی به سوانی کم شد،آرلی از سرعت اتومبناگهان

  کل؟یما



  دختر آفتاب   

 

 

173

انگار که . به هراس افتاده بودمدی پرسکلی که با تعجب از مایان،زمانیاز لحن آر. سرم را تکان دادمآرام

پس از . دوخته بودابانی در سکوت نگاهش را به خانیآر. شده استی کلمه ممنوعه بر زبان جارکی ما انیم

  : آرام گفتیقیدقا

اما حاال . تو بشهی که مبادا باعث ناراحتدمی ترسی بپرسم ،اما میزی خوام از تو چیمدتهاست که م!مژگان

  ؟ی کنی فکر نمنطوریو ات. ما نباشهونی می حرف ناگفته اچی کنم که بهتره هیفکر م

  : کردم و گفتمدی تأئآرام

  .دمی من در کمال صداقت بهت جواب می بپرسی هر چتو

  : زد و گفتزی آمقی تشوی لبخندانیآر

 که یزی چدیشا. بزنیی و پروای واهمه اچی تو حرف دلت رو بدون هنکهیا. خوامی رو از تو منی هممنم

 ی مالحظه اچی خواد تو بدون هی من دلم ماد،امایچه گانه ب بی کنجکاوکی خوام بپرسم به نظرت یاالن م

  ،باشه؟ی رو به من بگقتیفقط حق

  : و گفتمستمی نگرانی آرشناکی جستجوگر به چهره متفکر و اندی نگاهبا

   ؟ی بدونیی خوای رو میزی چه چقای دقتو

  : به سرعت در جواب گفتانیآر

   نه؟ای ازدواج داد شنهادی بود به تو پرانیدر ا که ی در مدتکلی ماای مهمه که بدونم آیلی خبرام

 را قتیاو باهوشتر از ان بود که نتواند در نگاهم حق. نداشت ی ادهی فاقتیکتمان حق. نگاه کردمانی آربه

  :با صراحت گفتم.بخواند 

  . کارو کردنی ابله،اون

  : گفتانی لکنت بی و با اندکدی کشیقی نفس عمانیآر

  ؟یدقبولش نکر... ی چی براتو

 انی که می توانستم از گذشته و اتفاقاتی مای دادم ؟آی مانی به آردی بایچه جواب. دوختمابانی به خچشم

  : گفتم دی لرزی که مییبا صدا .می او سخن بگوی افتاده بود براکلیمن و ما

 بچه گانه سبب شد که ما ی و لجاجت های حوادث جزئی سرکی مشکل باشه،اما ی کمحشی توضدی شاخب

 رو ترک نجای از من ای در واقع بدون خداحافظکلیما.می آخر اقامت انها با هم قهر باشی در روزهایخت

  .کرد

  :دی پرسی با لحن تند و عصبانیآر

   شد؟ی به من هم مربوط می مسائل به قول تو جزئنیا

  : جواب دادمسربسته
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  . کامال در ارتباط با تو بودبله

 ی آزرده خاطر به نظر می پرده حرف نزده بودم،اندکی و بحیر صنکهیاز ا. نگاهم کردی چشمری زانیآر

  :دی با وسواس پرسیقیپس از دقا. شرح بدهمشی توانستم همه انچه را که گذشته بود برای ،اما من نمدیرس

  ؟ی خوام بدونم تو هم به اون عالقه مند بودی میعنیه؟ی چکلی نظر تو در مورد ماحاال

  : گفتم سرم را تکان دادم وی ناراحتبا

  . سوالت جواب بدم،چون واقعا برام مشکل و دردناکهنی کنم از من نخواه که به ای خواهش مانیآر

  : که گفتدی نوازشگرش به گوشم رسیم،صدای نسکی ی حلقه کرد و بعد به روشنمی را در پنجه هاشیدستها

 باشه منو یهر چ دم که جواب تو ی منانیمن به تو اطم. کنم مژگان به سوالم جواب بدهی مخواهش

 ی چه احساسکلی کنه،چون به هر حال تو رو به ست اوردم ،پس به من بگو که نسبت به مایناراحت نم

  ؟یداشت

آنقدر اصرار کرد تا باالخره . دست بردار نبودانی خالص شوم،اما آریی با جوابگوری کردم تا از زسکوت

  : صادقانه گفتمی شدم و با لحنمیوادار به تسل

 اگر دیشا .ی کنم که تو اصرار داری را میمن همان کار. رو بگم باشهقتی من حقیلیدت ما که خوحاال

 با ر با من تماس گرفته بود و دوباره خواهش خودش را مطرح کرده کی مدت چند ماه فقط نی در اکلیما

  . بذارهری ازدواج با تو تأثی برامی تصمی تونست رویبود،م

  : مهربان گفتیس کردم،اما بعد لبخند زد و نگاهم کرد و با لحن اندک انگشتانش را در دستم حفشار

 به خاطر لطف دمی را دکلی روز ماکی اگه دیشا. کار رو نکردنی اکلی خدا رو شکر کنم که مادی من باپس

  . که در حقم کرده ازش تشکر کنمیبزرگ

 در ان ی شادیه ها که رگی بغضم؟بای توانستم به او بگویچه م.دندی درشت اشک بر صورتم چکقطرات

  : شد،گفتمی مدهیشن

 مرد چی،هی که تو حاال زدی حرفدیشا. مثل تو دارمنی هستم که شوهر واقع بیمن زن سعادتمند!انیار

  . شدی حاضر به گفتنش نمی اگهید

  : زد و گفتی بوسه ای را باال آورد و به نرممیدستها.دیخند

 را کلی مایمن حت. گذارمیم تعلقات خاطر تو احترام م بار به تو گفته بودم که من به تماکی که زم،منیعز

 فکر می دارشی که در پی را پاک کن و به روز خوبتی اشکهاگهیبه خاطر تو دوست خواهم داشت،حاال د

   باشه؟ی بارونیزی صبح دل انگنی چنکی در ی قشنگنی چشمان به استی نفیح.کن

 اگر در آن صبح دیشا. را پاک کردمیخودش اشکها و پس از آن دی کشرونی بنی را از داشبورت ماشدستمال

 مانی زندگی قهر و آشتنی که اولمی هستی کرد ما زوج جوانی مالید،خی دی ما رو در ان حال میسرد کس
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 ی و با شرمندگستمیر تا پارک کند نگدی م کشی را به گوشه الی که اتومبانیبه آر.میرا پشت سر گذاشت

  :دمیپرس

  ؟ی بخشی رو به تو گفتم مقتی حقنکهی تو منو به خاطر اانیآر

  : و با لطف گفت دی خندی سرخوشبا

  م؟ی بخوری و مقوذی صبحونه لذکی با هم یحاال حاضر. بخشم ی رو به تو مای تمام دنزم،منی عزالبته

  . شدم ادهی پنی را تکان دادم و به دنبالش از ماشسرم

به . برد که وعده داده بودیی مرا به جاانیر آر و آخمی از شهر سرزدی آنروز را باهم به هر گوشه اتمام

 ش،اتاقیسالن بزرگ نما.او با ذوق و شعف گوشه گوشه محل کارش را به من نشان داد. تائتر شهریآمف

 داشته باشد یی با انها آشنادی نقشش بایفای ای براگری بازکی که یی و تمام جاهامی گرن،اتاقیمخصوص تمر

 آنها ی کوتاه به تماشایلحظات. بودندنی مشغول تمری وگروهدمیش کیمن مجذوب به همه جا سر م.

 که من چند ماه پبش با انها ییهمانها. بودندانی گروه آریبچه ها. شناختمی از آنها را میبعض .میستادیا

  . شده بودمیهمباز

 شیابه سالن بزرگ نم .می برورونی گروهش اشاره کرد که بی بچه های از حواس پرتزی پرهی براانیآر

 ی به همان رنگ ابهتی که با روکش قرمز رنگ و پرده ایی هایسرتاسر سالن پر بود از صندل.میبرگشت

 داشت نی از اشان دکور نی با اندکنکی واقع شده بود که هم اشی نمای باالتر سکویکم. بودندافتهی بیعج

  . در آنجا اجرا خواهد شدیشی نمایکه بزود

 ی که متوجه دقت من شده بود،در حالانیار.دی کاوی را مشیر سالن نما کنجکاوانه و با شوق سرتاسنگاهم

  : گفتزی خاطره انگیکه لبخند بر لب داشت با لحن

 کاش ی خوام ازدواج کنم و ای من اونروز بهش گفتم که ممی جا با هم گفت و گو کردنی در اکلی و مامن

  . بموننشتریاونا ب

 لرزان ییبا صدا. آورمی را خوب به خاطر میی شب کذاان. شددهی کشدگانمی دی از اشکجلوی اپرده

  :گفتم

 من ی شادمان بود گفتم که ان دختر انتخابگری دی از ازدواج تو با دخترالی خی من همون شب به او که بو

 وقت خودم را به چیمن ه. حرف چقدر شکستنی ادنی پس از شنکلی که مای دونی نمان،تویاه آر.هستم

 با منه که شهی همالی خنیا. بشهمونی زندگری دامنگکلی آه مای ترسم که روزیم. بخشمیخاطر اون شب نم

   ؟انهی با اون کار گناه کردم ای تو بگو انی نه؟ آرای هم داره مهی تاوان و جرگرونی شکستن قلب دایآ
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 خودم را با ی داشتم دلدادکنکهیاز ا.از جسارت خودم در ترس و واهمه بودم. شدی اشکم جاردوباره

در نگاهش . کردی در سکوت به سخنانم گوش مانیآر.دمی ترسی گفتم؛از عکس العمل او می مانیآر

  :آرام دستم را فشرد و گفت. خوردی توأم با تأسف به چشم میمحبت

 قبول دارم نویمن ا. دارهیری و تقدبی نصیهر کس در زندگ .ی تفکرات خودت رو عذاب بدنی با ادی نباتو

 کل میستی ،اما قادر نمی بدریی تغی خودمون رو اندکریرهامون و حرفهامون تقد اوقات با کایکه ما گاه

 انقدر با افکار خودت پس شد که حاا شده،ی ختم میی به جادی باکلی تو ماییاشنا.می بدریی رو تغریتقد

  کن به گذشته فکری شد،پس سعی باز مگری دی جادی تو باری تقدباچهید. نباش و خودت رو آزار ندهریدرگ

 و آن ندهیگذشته روبه حال خودش بگذار که بمونه و با من به آ .ی نددانی گذشته مالی و به فکر و خینکن

  . فکر کنمی رو دارشیچه که در پ

 سراپا مهر و انیار. وجودم را انباشتیندی آرامم کرد و احساس خوشاانی و مهربان ارمانهی صمسخنان

 نی و گذشته همسرش ای که با احساسات عاطفرمیم سراغ بگ توانستی را میکمتر مرد. بود ثاریمحبت و ا

 زدم و در سکوت ددر جواب سخنان دگرم کننده اش فقط لبخن. و دلسوزانه برخورد کندنانهیگونه واقع ب

  . استدهی رسانی به پانی که کار تمرمیدی فهممیدی خود شنیکی در نزدکهییاهوی هیبا صدا.نگاهش کردم 

 دوستانه دورمان را ی شور و حرارتند،بای دی بود کارگردان گوه خود را نمیمدت که انی گروه اری هابچه

 ما ی که تازه از نامزدیعده ا. خود محاصره مان کردندیگرفتند و با انبوه سؤاالت پر شور و پر از کنجکاو

  .می تشکر کردمیود که به شدت برافروخته شده بانیمن و آر. گفتندکیبا خبر شده بودند تبر

 در ی خاصجانیه. زدی و پر شور با آنها حرف می که حاال در حلقه دوستان و همکارانش بود،جدانیآر

 ی سفر چند هفته اکی عازم ندهی بردم که در ماه آی سخنانش پیاز البه ال. خوردیحرکاتشان به چشم م

  . هستند

 ندهی ماه آکی تا انیرپس آ. گفت،نگاه کردمی گروه سخن مندهی خاص از برنامه آیاقی که با اشتانی آربه

 که کم ی عاطفی وابستگنی شد؟آن وقت من با ای سفر می راهی هنری جشنواره فرهنگکی شرکت در یبرا

   کردم؟ی مدی کردم چه بای مدایکم داشتم پ

 ناخودآگاهم ریضم. داشت ی حس گنگ مرا به هراس وا مکی. وحشت از تنها ماندن به جانم نشست ناگهان

 انی نشان از پاکلی که تمام سفرها مثل سفر مادمی ترسیم. انداخت ی به هراس میمرا در مورد هر سفر

 را در انتظار زها رودی برد که بای می بود،اما افکارم مرا به لحظاتانینگاهم به ار. احساس باشدکی

 سخت،اما مصمم بودم که روزها را صبورانه در انتظار بازگشت او یلیسخت بود،خ. شمردمیبازگشت او م

 گذاشتم که در ی مدینبا. آموختم ی اول می را از همان روزهای صبوردی باانی ارشرفتی پیبرا.حمل کنمت

 نیا. هنرمند الزمه کارش بودکی یا هنرمند بودم و سفر برکیمن همسز . احساس گناه کندنهی زمنیا



  دختر آفتاب   

 

 

177

 نیکردم که در ا ی دادم و ارزو می پس مدی هنرمند باکی همسر گاهی در جادی امتحان بود که بانیاول

  .امتحان موفق باشم 

 با شفقت انیآر.دی وزی می شده بود و سوز سردکی کامال تارم،هوای امدرونی تئاتربی که از آمفیزمان

  :نگاهم کرد و گفت

  .می به خونه برگردی خسته هستاگه

 یر گوشه ا دای می راه رفته بودایمن سرتاسر روز را . کردمی می احساس خستگداًیشد. را تکان دادمسرم

 در راه انیار. برنامه ها نداشتم خسته شده بودمنی و من که هرگز عادت به امینشسته و صحبت کرده بود

  :ارام نگاهم کرد و گفت

 خودمون رو ندهی جشنواره تا ماه آکی شرکت در ی برامی که ناچاریدی سخنان ما شنی تو از ال به المژگان

 بچه ها باعث شد ی صبریو موقع برگشتن به خونه بهت بگم،اما ب موضوع رنی خواستم ایمن م .میآماده کن

 سفر نی در ادورامی و من امه به درازا بکشی ماهکی سفر ممکنه نیا .ی خبر رو از زبون اونا بشنونیتو ا

  . هموار کنمندهی در آتی موفقیراهم را برا

  :دمی پرسی و با نگرانستمی چشمانش نگردر

  ؟ی بردی حتما باحاال

  : شدم،اما او گفتمانی که زده بودم پشیاز حرف.با تعجب نگاهم کرد انیار

  ... شه حاضرم کهی تو می مهمه ،اما اگه بدونم که باعث ناراحتیلی من خی کارتی وضعی سفر برانیا

  : را قطع کردم و به سرعت گفتم حرفش

  . سد راهت بشمچجای خوام هیمن نم.فراموش کن چه گفتم ...انی نه آرآه

  : به بغض درونم برده بود،دوباره گفتی پمی از لرزش صدا کهانیار

در . رمی منم نمی نباشیمطمئن باش اگه تو راض. خورم که با تو تعارف ندارمی مژگان من قسم میول

 نی که ای اژهی وتی ماه از تو دور باشم،اما فقط به خاطر موقعکی سخته که یلی خودم هم خی براقتیحق

ن جشنواره شرکت ی کننده بزرگ قراره در اهی ،چند کارگردان و تهی دنیم.م به رفتن شدیسفر داره راض

تنها علت رفتن من تنها .می کنی می شبه طهی صد ساله رو ره،رهیاگه کار ما مورد پسند اونا قرار بگ.کنن

 رو که یلمیاگه ف. کنمدای پاجی ممکنه به اونا احتنهدیدر آ. کنندگان بزرگههی کارگردانها و تهنی با اییآشنا

 ی برای تونه پلی و ممی شانس آوردیلی با استقبال رو به رو بشه،خمی دیما در جشنواره شرکت م

   گم؟ی می چی شی ما باشه،متوجه می بعدیتهایموفق

  . کنمی را تکان دادم و لبخند زدم تا باور کند که احساسش را خوب درک مسرم
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 خواستم ی و حاال نممی باشی حاضر به هر فداکارگری قول داده بودم که به خاطر همدانی شب قبل به آرمن

 و غالقه اش است و لی را انجام دهد که بر خالف می کنم کارزی او را ناگرمانی روز پس از بستن عهد و پکی

 تی موفقی سفر برود و من هم برانی به ادی دادم که بانانیبه او اطم.رمی را از او بگی خوبتیچه بسا موقع

 رامونی پمی که به خانه برسی نزد و تا زمانی حرفگری که ظاهراً قانع شده بود ،دانیآر .او دعا خواهم کرد

  .می حرف زدمانی و برنامه هاندهیا

 یمن هم چنان به کالس اموزش نقاش .می شوی می و ان وقت هر دو راهدی آی هر صبح به دنبالم مانیآر

 شتری بزی او نیهای ،گرفتارمی شوی مکی نزدانیهر چه به روز سفر آر. تئاتر شهری به آمفانی روم و اریم

 هم در ی در جشنواره ،چند تئاتر تجربلمشانی در آمدن فشیقرار است در کنار به نما. شوندیم

 کار نی هستند و انی گروهش از صبح مشغول تمری و بچه هاانیآر. بگذارندشی اطراف به نمایشهرستانها

  .  از شب ادامه داردی تا پاسیگاه

 چنان سراپا شور و انی زمان اندک آرنی شود،اما در همی صبح ختم می های ما به همان همراهیادارهید

احساس . کرده امدای کنم به او عالقه پیاحساس م. کندی و مفتون خود مریاحساس است که دارد مرا اس

 ی مقلی و صردی گی پر شکوه تر به خود می رنگگری دنکی نسبت به او در دل داشتم ،اشهی که همیاحترام

 آنقدر خوب و پر احساس است که دارم به انیآر. شودی تنگ مشی دانم که دلم برای منکیاز هم ا.ابدی

  . شومی مکتری نزدانی زنم و به آری می را به کنارکلی کم کم حلقه اسارت عشق مانمی بی منهیع

 زود به لی عمو که در اوایفن هاتل. افتمی او مادی است و کمتر به ی تهکلی ماالی ام از خشهی روزها اندنیا

 آن چنان کوتاه و شتاب زده است ردی گی هر هفته بود،محدودتر شده اند و هر بار که تماس مباًیزود و تقر

 ی روزها عمو اندکنی که ادی گویپدر م. را در دل تک تک افراد خانواده ام کاشته استیکه بذر نگران

 شهی من که همی حس پدر برانیا.ستی نی از نشاط و شاداب مثل سابق پرشینگران و دلشکسته است و صدا

حتماًعمو بر خالف خواسته اش من . کننده استی راضی از آنها هستم بطرز خودخواهانه ایدر انتظار خبر

 با کلی ماندی بی مانکهی ای. ناراحت استمی خود رفته ای و هر کدام دنبال زندگمی اوستهی به نپکلیو ما

 عمو نی محدود و غمگی خودم تماسهاالبافیبه هر حال من با ذهن خ. ،غصه دار استستی خوشبخت نکایمون

 تصور نی کنم که از ای دهم و متأسفانه در اعماق قلبم احساس می نسبت مکلی مایرا به عدم خوشبخت

  .  امیراض

. شم  کی درد منمی که او را خوشبخت ببنی آزرده خاطر هستم و از اکلی در اعماق وجودم از ماهنوز

 را دارد کای ازدواج با مونالی هم خکلی بدانم مانکهی خورده ام،اما از اوندی پانی به آرنکیاگرچه خودم ا

نتوانسته ام .ستی نم دست خودد،امای آی ام بدم مبکارانهی احساس فرنیاز خودم و ا. شومیدلخور م

  . دهدی مانده است و ازارم می او بر قلبم باقریهنوز زخم تحق. را ببخشمکلیما
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 هوا آغاز ی سوز وسرمام،امای هستزیی پای هامهی است و اگر چه هنوز در ندهی زود هنگام از راه رسزمستان

  . کندی میفصل سرد زمستان را در ذهن تداع

 شده نی خانه نشبای از درد پاها و مفاصل خود را از سر گرفته و تقرتی روزها شکوه و شکانی امادربزرگ

 روم ی از آب گرم و و پماد به اتاقش می ظرفش،بای و آرام شدن درد پاهانیک تسیمن شب ها برا.است

 ی فرصت را منی ااو دهد و به ی مادربزرگ را کاهش می درد پاهای فرستاده که اندکیعمو پماد مخصوص.

سفر عمو به .ستی مانند سابق سرحال و با نشاط نگریمادربزرگ د. آرامتر بخوابدیدهد که شبها اندک

توطئه . بازگشت آماده شده باشدی را در دل او زنده کرده بود که ممکن است پسرش برادی امنیران،ایا

 بازگشت سوزان و ی وفادارانه عمو براار کرده بود،اما انتظدوارتری هم او را امکلی و تالش مایخانوادگ

 است که ندیخوشا مادر بزرگ نای برای برگردد،بقدررانی که عمو به انی ای براکلیتالش نکردن مجدد ما

 شوم ی مرهیهر بار که به چهره افسرده و نگاه مغموم مادربزرگ خ. سکوت فرورفته استلهیناگهان در پ

 و رتریپ. استشی سال پکی طانی شود که او همان مادربزرگ شاد و شی مشکل ممی براقتی حقنی،باور ا

  .  خود کرده استیشکسته تر از سابق شده و همه ما را نگران سالمت

 شکند ی مهمان خانه ماست،او مهر سکوت را مانی که آری کند و فقط تنها زمانی کمتر صحبت ممادربزرگ

 دست و دلباز است گرانی آنقدر در ابراز محبت نسبت به دانیآر.می شنوی خنده کوتاه او را میوما صدا

 آورد ،اما با رفتن ی شاد خنده اوما را به وجد می بعد صدای کشد و لحظاتیکه مادربزرگ را به حرف م

  . کندی ما جدا میای خودش را از دنیای رود و انگار دنی او باز در خود فرو مانیآر

 که یامیدر ا .دی آی کس بر نمچی از دست هی کارم،امای مادربزرگ هستی بحرانی نگران وضع روحهمه

 زند و ی است حرف م ماندهادشی که از ان سالها دور به ی عمو و خاطراتیهای سرحال است از کودکیکم

 و کلی ماگ توانم حس کنم که او چقدر دلتنی مادربزرگ میمن اشکها. کشدی مشی را پکلیبعد سخن ما

 گفتم،او با انی موضوع را به آرنی بار اکی .می انجام بدهی کارشی برامی توانستی کاش میا.عمو است 

  :دی پرستیقاطع

 نی اگه اونا ادی قدر خرابه ؟شانی مادربزرگ ای که وضع روحنی دی خبر نمکلی ماای تی به عموچرا

  . کننیموضوع رو بدونن بتونن کار

  : گفت و گو بود بسرعت گفت نی ام را باال انداختم ،اما پدر که شاهد اشانه

 تونه انجام بده،اما حداقل ی می دونم چه کارینم. با خبر باشهانی از جردی کنم بهتره فرشی فکر ممنم

  .نستن استدونستن بهتر از ندو

 جانسوز مادربزرگ با او سخن گفت،اما تنها ی ها و آهای قراری شب پدر با عمو تماس گرفت و از بهمان

 دلش یلی و گفته بود که خختهی تلفن اشک ریاو پشت گوش. عمو بوددی شدی که حاصل شد نگرانی اجهینت
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 شی پشی براوزها رنی که ایدی جدی به علت گرفتارد،اماییای برانی مادرش به ادنی دی خواهد برایم

 نکرده و در ی اشاره ادشی جدیعمو به گرفتار .ستی کار ننیقادر به ا . ستی کار ننیامده است قادر به ا

 نگه داشت تا به ی موضوع را از مادربزرگ مخفنیپدر ا. کرده بوداری پدر سکوت اختیمقابل نگران

  . او دامن نزندیاضطراب و دلتنگ

 ی تمامیی گوکلی شاد و سرحال بود،اما پس از سفر عمو و ماشهیاو هم.  سوختی مادربزرگ می برادلم

 به ی کرد و با خستگیروزها را اکثراً با کسالت آغاز م. او هم هجرت کرده و از او دور شده بودیسرزندگ

 در کنار ی و مدتدیای بدارشی توانست به دی مکلی اگر مادی کردم که شایمن احساس م. رساندی مانیپا

 در اورد،امای سابق خود را به دست بهی روحی شود و او تا حدودشی برایدی نقطه امنیمادربزرگ باشد،هم

 ی او ضربه مالبتی به شدت گرفتار بود و غکلیما. از ما گرفت زی را ندی نقطه امنی عمو ایتماس بعد

 که در خانه هستم یت کردم در تمام ساعایمن تالش م. زدی داشت مشی به معامالتش که عمو در پیهنگفت

 شب کی.  زدی دوخت و لبخند می را به من مدگانشیدر کنار مادربزرگ باشم و او با امتنان و سپاس د

  : و گفتدی کشقی عمی بهتر بود نگاهم کرد،آهی که حالش اندکیزمان

من . داد؟چه زود گذشتکلی عموت خبر از آمدن خودش و مایی روزهانی سال گذشته،در چنادتهی مژگان

  . گذروندم یداری خواب و بی سال رو توکی نی کنم که ایاحساس م

 سال در کی نی همراه بود،اگر چه من در ازی حس با من ننیا. سخنان مادربزرگ تکان دادمدیی رابه تأسرم

 ام ،اما دهی را هم از سر گذرانده و با خود و درون خود جنگنیری شی ادم،تجربهی حال که زجر کشنیع

  . را داشتندای حالت رمی آمده بودند،براشی پی مدت در زندگنی ا که دریتحوالت

 ی هایری شدن از راز سه ساله اش،درگکل،آگاهی شدن با ما،اشنای سال دوری عمو به وطن پس از سآمدن

 کلی گرفتن احساسات پاک مای و سپس به بازکلی ام و اختالفات من و مای در زندگانی ما،حضور آریعاطف

 ،اما با ی بود که من به تلخیامی ااداورگذری می و قهر و سکوت چند ماه ،برای بچگ وی لجبازیاز رو

   تحمل کردم یبردبار

 شوند و ی پر از اشک ممی ،چشمهادمیشی اندی زده بودم مکلی که به مای دانم چرا حاال،هنوز به حرفینم

 امتیحتم دارمکه تا ق. ام که به او دارم دلزدهیاز خودم و احساس.  دهدیاحساس تلخ و گزنده ازارم م

 و در همه جا شهی همکلیما.ستی نسری ممی کنم به او فکر نکنم،اما برای میسع.دی خودم را نخواهم بخشزین

 دل نیشتری روزها بنیا. و قلب شکسته اش در هراسم کلی ترسم و از مای من است مشهیدر فکر و اند

 کرده ام دایده ام و حاال انچنان در کارم تبحر پ سرگرم کریخودم را با نقاش. استانی من سفر آرینگران

  . و تعجب داردی شگفتی خودم هم جای برای که حتی کنم،طوری میکه استادانه نقاش
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 ی نکاتی همگانی از آموزشهای ،جدادی دیری فراگی مرا برااقی که عالقه و اشتی از زمانی همتاستاد

چند . بکشم ری را به تصوییبای زیده که بتوان تابلوها باعث شنی داد و همادی و ارزنده را هم به من فیظر

 و بنا به گفته خودش او هر ست بخش اتاق کار او شده انتی زنکی داده ام که اهی هدانی به آری نقاشیتابلو

 ی ستارگان تابلوی نور افشاندنی من شروع و هر شب را با دی تابلودی خورشعهی به طلستنیصبح را با نگر

  . کندیمن تمام م

 دختر آفتاب افتاد ری رفتم،ناگهان چشمم به تصویواری کمد دی به سوی الهی برداشتن وسی روز که براکی

 بودم خنده ام دهی آنچه خودم کشی اورادیاز . بود دهی را کشی آن نقاشکلی انروز افتادم که ماادیبه .

 خواست یدلم نم.دن کردم ی آن شروع به کشی و بعد با دقت ارز رودمی کشرونی را بی نقاشیتابلو.گرفت 

 انگونه که دختر آفتاب را با کلی خواستم از نگاه مایم. کنم یبه پارک بروم و از دختر آفتاب نقاش

 ری شدم که تصوی راغب مشتری باقی با اشتدمی کشی مشتریهر چه ب. بود بهره ببرمدهی کشری به تصویهنرمند

 ،حاصل تالش من نسخه دمی که دست از کار کشیزمان. باشد کلی مای نقاشی از روی کپقاًیدختر آفتاب دق

 نجای اکلی کاش حاال مای که ادی خود پسندانه در دلم زبانه کشلی منی اکلیما. بودکلی مای از نقاشیقیدق

  .دی دی را می نقاشنیبود و ا

بسم به  متی را گشودم و با لبانمیچشمها. شدی را بستم و تصور کردم که او انوقت چقدر خوشحال مچشمانم

 ی نقاشدنی که در کشدی فهمی مدی باکلیما. بفرستم شی را برای نقاشنی توانستم ایم. نگاه کردم ریتصو

 ی کوتاهحیبا توض. باز بودستهنوز اداره پ. به ساعت نگاه کردم می تصمنیبا ا. کرده ام دایچقدر مهارت پ

 ینقاش. دانستم ی عمو را مینشان.ندمبه مادر ،به سرعت از خانه خارج شدم و خودم را به اداره پست رسا

 ی که در پاکت نامه ادمی دی نمیلیدل. گذاشتم و پشت آن را امضا کردم ییرا در پاکت پست هوا

 کلی بود که مانی اری هدفم از پست کردن تصونهات. حرف بزنمکلی با مایقی طرچی خواستم به هینم.بگذارم

 شی پی داد حتیغرورم اجازه نم.رمی تمسخر او قرار نگ کند موردی من نگاه می قبلیهر بار که به نقاش

 آن خطوط درهم و کج و معوج لبخند بزند و در دل هنر خودش را ،اگر چه دنیخود تصور کنم که او با د

 رم،وادارمی قرار بگگرانی دقی و تشونی که مورد تحسمی به الی مگری دییاز سو. کندشی داشت ،ستاقتیحق

  .  کرده امشرفتی پی چه اندازه در هنر نقاشکرد که به او بفهمانم تا

 من چه موقع به دست ی نقاشی هفته پرداختم تا بدانم پاکت محتوامی راه بازگشن به خانه به شمارش ادر

 دانستم که از ی کند و مافتی آن را درکلی دادم که تا اواسط هفته بعد مایاحتمال م. رسدی مکلیما

 ی برارانی که در ارا کننده اش ری غافلگی هاهی جواب هدنکهی از ا. شگفت زده خواهد شداری آن بسدنید

 بود و مسلماً از ی عاشق هنر نقاشکلیما. بر لبانم نشست نیری شی دادم لبخندی گونه منی بود ادهیمن خر
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 انی از جریوقت. ،پدر هم امده بوددمیبه خانه که رس. شدی کرده ام ،شادمان مشرفتی من آن قدر پنکهیا

  : زد و گفتنی دلنشی شد،لبخند## با یشپست نقا

 باعث بشه که اونا به یادآوری نی زنده کنه و اادشونی رو در رانی بتونه خاطره اونا به ای نقاشنی ادیشا

  .فتنی برانی خود به ایشگیفکر برگشتن هم

 یه م کی زماند،یشی اندی مکلی به بازگشت عمو و مایدواریجه قدر با ام. استدالل پدر لبخند زدمبه

  : خود خواند و گفتیخواستم به اتاق بروم ،مادربزرگ مرا به سو

   .ی بذارانی رو هم در جرانی ،آرکلی مای برای نقاشنی پست کردن اانیبهتره از جر! جان مژگان

  : و گفتمستمی تعجب به چشمان مادربزرگ نگربا

   بذارم ؟انی رو در جرانی داره که آریلی دلچه

  :گفت  استمدارانهی سمادربزرگ

 رو از زبون انی جرانیار .ی کنی رو از همسرت مخفیزی به خودت عادت بده که چی زندگی ابتدااز

  .گرونیخودت بفهمه بهتره تا از زبون د

  : ام را باال انداختم و گفتمشانه

  . گمی باشه بهش منی دونی اگه شما الزم مست،امای نی اصال ضروری اگاهنی چه به نظر من ااگر

  . سرش را تکان دادو چشمانش را بر هم فشردتی رضا بامادربزرگ

  :دی پرساطی کوتاه،با احتی نگاهم کرد و پس از درنگرهیاو در سکوت خ. گفتمانی را به آرانی جرشب

   داشت؟ی کار چه ضرورتنیا. با خبر باشهی تو در نقاششرفتی از پکلی مای دوست داشتچرا

  : جواب دادمیالی خی ببا

  . تمسخر خودم گزک دست اون داده باشمی خواستم برای نمچون

 دیبا ترد. دانستم دگرگون شده استینم. گرفته بود ،نگاه کردمیبه چشمانش که اندک. کنارم نشست آرام

  :دیپرس

   مهمه؟یلی اون برات خنظر

  : جواب دادمبسرعت

  . خواستم اون منو مثل سابق تصور کنهیفقط نم...انی نه آرآه

  :دی را تنگ کرد و پرسچشمانش

 ی اون تو رو متفاوت با سابق و انچه میی خوای که می کردی تو با سابق چه تفاوت؟مگهی خواستی نمچرا

  شناخته بدونه؟
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 دشوار می کار بزنم برانی دست به ای انمی تصمکی ی و آن چه که سبب شده بود در پمی احساس درونحیتوض

 انمی گسترده باشد و مجبور شوم به اطرافنی چننی ای ناگهانمی تصمنی کردم که بازتاب ای نمالیخ.بود 

 مادربزرگ عمل کرده و هیص به تونکهیاز ا. کردی نگاهم می که حاال به تلخانی بدهم،خصوصاً به ارحیتوض

  .  شدممانی گذاشته بودم پشانی را در جرانیآر

  . شدی جاراری اختی که نگاه کردم،اشکم بانی چهره در هم آربه

  : گفتمدهی بردهیبر

 شه اصالً اونو ی تو می دونستم که باعث ناراحتیاگه م... انجام دادمی خاصلی دلچی هیب... کارونی امن

  .نیهم...  خواستم هنر خودمو نشون بدمیفقط م... کردمیپست نم

  : دستم را گرفت و گفتمی اشکهادنی با دانیآر

  . نزدمی که حرف؟منی کنی مهی گری دارچرا

  : بغض آلود گفتمیی اندوه و صدابا

 را نوازش کرد و می موهایبا مهربان.ی خوام تو از من ناراحت بشیچون نم. کنمی احساس گناه مچون

  :گفت

   بهتر بود؟ی گفتی اگه می کنیفکر نم. جا خوردمی از تو ناراحت نشدم،فقط کممن

غض لبانم از شدت ب. به خود گرفته بود نگاه کردم ی را بلند کردم و به چشمانش که باز رنگ مهربانسرم

 ی جارمی را که بر گونه هامی لبخند زد و بعد با سر انگشتانش اشکهاانیآر.سرم را تکان دادم.دندی لرزیم

  :بود ،پاک کرد و با شفقت گفت

 خواد منو یپس حاال اگه دلت م.زانمانی عزهی اال گرمی رو داریزیما مردها طاقت هر چ. نکن هی گرگهید

  .،بخندیخوشحال کن

 حلقه بازوان خود انی لطف مرا در مییای با دنانیار. و ارام لبخند زدم ستمی نگرنای نگاه مهربان اربه

 که نابخردانه و فقط از سر یان زمان که ناچار به خاطر کار.  کردم یچقدر احساس آرامش م.فشرد

 در من سر ی درونیبانقال.  شده بودم ی از هر ادراک و ارامشی بدهم،تهحیاحساس انجام داده بودم توض

 ی هاهی حرکت نادرست خود پاکی که با دمی دی دلهره و اضطراب مییای برداشته بود و من با دنانیه طغب

 ،دوباره آرامش از دست رفته انیاما برخورد مهربان ار. کرده امیزی ری ام پندهی آیسوءظن را در زندگ

 ی شتاب نکنم و برایم کار انجای براگری که دد داادی که آن شب گرفتم به من یدرس.را به من باز گرداند

 رفتم در ی و مرا که مدی اشتباه بچه گانه ام را بخشی با بزرگوارانیآر. تأمل کنم ی اندکیری گمیتصم

 و صبر و انی آریهایمهربان. رهنمون ساخت نانی غم و غصه غرق شوم ،به ساحل آرامش و اطمیایدن

 قلبم را ی هاچهید. او شوم یسنات اخالق محفتهی ششی از پشیپ داد سبب شد که من ی که نشان میگذشت
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 م،بری گشود و من تسلی و تحمل می بسته بودم ،او با بردبارکلی از ماری غی هر کسی به روشهی همیکه برا

  . رفتمی مشی پی رو به ساحل خوشبختشی مهربانیایامواج در

 تئاتر ی و امفیکالس نقاش ی آمد و با هم راهی توجه به آنچه گذشته بود دنبالم می بانی بعد اری زهارو

  .می شدیم

 * * * *  

 یحت. اطراف استی دادن در شهرهاشی نمای خود برایشهای نمانی مدام مشغول تمرانی روزها ارنیا

 ی مهربانی دانم که دلم برای حاال منیا هم. سفر اوستمانی گفت و گوم،محوری که با هم تنها هستیزمان

   که از او دور هستم چه کنم ؟ی ماهکی نی دانم با اینم. شود ی تنگ میلی خشیها

 خواست یدلم م. شده استیکی انی با زمان رفتن اربای آن تقریلی شود و تعطی دارد تمام می نقاشکالس

  .دیای بربشی ترسم که وجود من سبب شود که او نتواند از عهده کارهای شوم ،اما کمی توانستم با او راهیم

 ی راهشی شرکت در جشنواره و نمای به همرا گروهش براانی ان آری که قرار بود فردای شبنی آخردر

 او از صبحدمغ و پکر بودم،بغ کردم و آرام یمن از غم دور. امده بود ی خداحافظیبرا.شود به خانه آمد

صبورانه با پدر و مادر و مادربزرگ . زدی نمی کامالً متوجه حالم بود،اما حرفانیآر. نشستمیدر گوشه ا

 یاو برا. خواستم خودخواهانه رفتار کنم ی خواست او را از رفتن بابدارم،اما نمیدلم م. کردیصحبت م

  .  باشدزی امتی موفقی آغاز راهشی سفر برانی بود که ادواری برنامه ها داشت و امیلیسفر خ

 زشی تا از ردمی گزیلبم را به دندان م. شکستی ممی خفه کننده در گلوی ،بغضکردمی بار که نگاهش مهر

 می اشک براالبی را ندارد ،اما مهار سمی اشکهادنی بار به من گفته بود طاقت دکی. کنمیریاشکم جلوگ

  .دمیدو اشک به چشمانم فرو رفت ،با عجله به طبقه باال شتری ننی اولیوقت.اسان نبود 

کاتم در  رفتار و حرگری برخورد کرده ام،اما دانهی که جمع را در برگرفت،به من فهماند که ناشیسکوت

به سرعت خودم را به اتاق رساندم و زار . خود را از دست داده بودمی و خودداریصبور.کنترل من نبود

او . عادت کرده بودمهرش و وجود پر مانیبه آر .دی کوبی ام منهی خود را به قفسه سی قراریدلم با ب.زدم

 او ری مرا اسنیل پر کرده بود و هم در دلم به وجود آمده بود با صبر و تحمکلی را که با رفتن ماییخال

 یای کردم که با دنی نمالیهرگز خ. شوم ی عالقه مند مانی بردم که دارم به اری میکم کم داشتم پ.کرد

 می که مرهم دردهاشیبه او و لطف درون. کرده بودخر مرا مسانی آری های کنم ،اما مهربانی اشتیدلدادگ

 ی نثارم مغی دری شائبه اش که بی و محبت بشی درونیا ،به صفشی دائمدنیبه د. داشتم ازیبود ن

  .  دادیکرد،معتاد شده بودم و نبود او آزارم م

 از اشک ی پرده اانیدر م.سر بلند کردم. باز و بسته شدن آرام در مرا به خود آوردی بعد صدایقیدقا

 ی را که باز بارش بییو اشکهابا اندوه کنارم زانو زد . شده بودرهی پر از غم به چهره ام خی با نگاهانی،آر
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 کرده و انی جوشان تازه طغمه چشنی انکهیوقفه خود را از سر گرفته بود ،با دستش پاک کرد،غافل از ا

 را می فشرد و ارام موهانهی خود خسته شد،سرم را به سهودهی که از تالش بیزمان. نداردستادنی االیخ

 کرد،همان گونه که من ی مهی گرانیآر.انه دلم نشست بزرگ در خی غمشیناگهان از تکان شانه ها.دیبوس

  :دمی نالهی هق هق گرانیدر م. کردی میگاو هم داشت دلتن.ستی آرام گرزی نختم،اوی ریاشک م

  . شهی تنگ میلی برات خدلم

  : خفه گفتیی صدابا

  . آرام جانم نطوری هممنم

  :گفتم

  ....... توی من بان،یآر

  : و گفتدی را برکالمم

 زیاما قبل از هر چ.می شب رو فقط در سکوت کنار هم باشنی آخرنیبگذار ا. باش زم،آرومیعز نگو یزیچ

  .ی کنی مدی کارت منو دچار تردنی نکن،تو با اهی کنم گریخواهش م

 نگاه نی که صاحب ای توانستم آرام باشم در حالیچطور م.دی نگاه را کاوشینگاه باران. را بلند کردمسرم

   شد؟یدور ممهربان ،فردا از من 

  : بود ،با تمنا گفتی جارمی گونه های که مدام بر رومی اشکهادنی با دانیار

  .... کنم مژگانی تونم کنارت باشم،خواهش می نمیری آروم نگاگه

 ی تالش مدی مشکل بود،اما بامی خواست که انجام دادنش برای را از من میاو کار. انداختم ری را زسرم

 کند و هم یری اشک جلوگزشی تا هم از ردمیلبم را به دندان گز.رام بگذرامکردم تا به خواسته اش احت

 حال با چشمان بسته مان فشرد و من در هنهی سرم را به سانیآر. خفه کنممی را در گلوهی هق هق گریصدا

  : گفت انی که تا باالخره آرمی در همان حال بودیقیدقا.افتمی خواست دست ی او ازمن مکهیبه آرامش

 دوارمیام. زنم یفردا قبل از رفتن با زهم به تو سر م. تونمی کنم،اما نمیاستم امشب با تو خداحافظ خویم

  .ی نکنهی اون وقت گرگهیکه د

 آرام سرم را در انیآر. را بدهم که به انجام ان شک داشتم ی به او قولدمی ترسی ندادم چون میجواب

  :و گفت پر شکوه زد یلبخند.ستیدست گرفت و در چشمانم نگر

  . چقدر دوستت دارمی خواد بارها و بارها برات تکرار کنم که بدونی دلم ممژگان

 نهی را به عی نگاهش بارها واژه عشق و دلدادگی نیمن در ن. به گفتن نبودیازین.دمی خنددگانشی ددر

  : گفتانیآر.خوانده بودم 
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 ی دلم میلی و خدمیده خودم رو ندمن هنوز برادر زا.می ری و زهره منی آرمشی که برگشتم با هم پیوقت

  . از آنها رفتهکیخواد بدونم بابک کوچلو به کدام

به لباسش .ستادیبعد بلند شد و ا .دی به حلقه او بود گرفت و بوسنیدستم را که مز. را آرام تکان دادمسرم

  : من نقش گرفته بود ،اشاره کردم و گفتمیکه ازاشکها

  . با تو چه کردمنیبب

  :خنده کنان گفت. درهم اشک آلود من افتادیو نگارها به نقش نگاهش

 شبانه خودمان شدم اونو یدارهای خوام هر شب که دلتنگ دیم. برمی را باخودم به مسافرت مراهنی پنیا

   .ی که تو ره اورد سفرم کردهیادگاری نی پر بها ترنیا. بگذارمدهیبو کنم و بر د

  :به بدرقه اش برومواما او مرا نگه داشت و گفت خنده ام گرفت بلند شدم تا شی زباننیری شاز

 یفردا صبح برا .ی هستیی دونم که تو چقدر سرمای سرده و من میلی برون خیهوا.ای کنم نی مخواهش

   .ی بشداری کن زود بی سعامی ی مدنتید

  : را نوازش کرد و آرام گفتمیموها. را برهم فشردمدگانمی نشانه موافقت دبه

  .گم  دلداده قشنری بخشب

  : را گشودم و در جواب گفتمچشمانم

  .انی آرری تو هم به خشب

 دهی درخششی که در چشمهای لحظه متوجه برقنیدر آخر.ختی کرد و به سرعت از اتاقم گرنگاهم

 ختهی اتاقم گرنم،ازی شود ببی رفت دوباره بارانی که من چشمان نمناک او را که منی از ترس اانیآر.شدم

  . بود

  

  کمی و ستی بفصل

  

  : گفتتیمی را در دست فشرد و با صمانی آری دستهاپدر

  : لبخند زد و گفتانیآر .ی بر گردتی که هر چه زودتر با موفقدوارمی سالمت پسرم،امبه

   .ی نصرتی آقاممنونم

بدرقه . را تا در ساختمان بدرقه کردانی که ظرف بزرگ آب و سبزه را در دست داشت،آری در حالمادر

 خواستند در آن لحظات آخر ،من و او با هم ی به من سپرده بودند و ماطیساختمان تا در ح را از در انیآر

  .میتنها باش
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 ی به پدر و مادر و مادربزرگ نگاه کرد و سپس نگاهش را به من که با اندوه نگاهش مگری با ر دکی انیآر

  : گفتنی دلنشیکردم ،دوخت و با کالم

  . دلتنگ رفتن من بشهی لحظه انیاجازه ند.نی من باشی زندگهیمواظب تمام سرما!ی نصرتخانم

 به انیآر. شدی را بسته بود سرباز کرد و اشک از چشمانم جارمی را که راه گلوی بغضانی حرف آرنی ابا

  :سرعت گفت

  .زمیاشکهات رو پاک کن عز .ی نکنهی که گری مژگان نه،تو به من قول داده بودنه

 بود ی صورتم جاری با تمام تاش من هنوز اشک بر پهنارم،امای بگ رامی اشکهازشیری کردم تا جلوتالش

ظرف آب را از دست مادر گرفتم و با او پا به . کردی سر فرود اورد وخداحافظگرانی دی روشی پانیآر.

  :دمی و افسرده پرسنیغمگ. گذاشتم اطیح

  ؟ی کنی هر شب به من تلفن مانیآر

  : گرفته گفتیی صدابا

  . تلفن خواهم بودی گوشین پا شب رأس ساعت نه،مهر

  :دمی قرار پرسیب

  ؟ی کنی به من فکر مشهیهم

  : گفتی قشنگش را به من دوخت و با دلدادگنگاه

  . ت خواهم بودادی سفر به نی ای هاهی ثانهی ثاندر

  :هق هق زدم و گفتم. شدند ی جارمی اشکهادوباره

  .یلی شه، خی تنگ میلی برات خدلم

  : زد و گفتنی غمگیلبخند

من هر . توانستم کنارت باشم ی تونستم تو رو با خودم ببرم،اما بازهم نمیکاش م. طور آرام جانمنی همنمم

  .ی موندی کنم و تو تنها می کار سرکشکی به دیروز با

  : را تکان دادم و گفتم سرم

  . جا مزاحمت باشمچی خوام هی دونم،من نمیم

را گشود و پس از آن نگاهش را که سر شار از عشق و  در ی با تأّنانیآر .می بوددهی پشت در خانه رسبه

  : گفتیبا مهربان. شدندی جاراری اختی بمیاشکها.عاطفه بود در چشمانم دوخت 

  .نمی لبات ببی نکن،بگذار موقع رفتن،لبخند روهی قدر گرنیا

  : و گفتمدمی لب گزی صبری ببا

  .ادی ی بدم م مسافرتهیاز هر چ. از تو رو ندارمی دوران،طاقتی تونم آرینم



  دختر آفتاب   

 

 

188

  : را در دست گرفت و گفتمیدستها

 که با می کنارت هستم و ما پس از اون فرصت دارگهی ماه دکیمن تا .ستی ابد نی سفر که برانیزم،ای عزاما

حاال بخند تا من . کنه ی آرومت منیهم. فکر کن می رو دارشی که در پیبه بازگشت من و سفر. سفرمیهم بر

  .سفر کوتاهم داشته باشم نی ای براییبای زیتوشه 

 به سرعت دست نوازشگرش را انیآر. نداشتی محو بر لبم آوردم که با اشک چشمانم اصالً همخوانیلبخند

 لب زمزمه ری درنگ کرد و پس از آن آرام زیلحظه ا. رفترونی و پس از آن از در خانه بدیبه صورتم کش

  :کرد 

   .خداحافظ

با بغض و اشک . برگرفت و شتابان به راه افتادیاو به سرعت رو.دمسرم را تکان دا. حرف زدن نداشتمتوان

  . کردمی بسته خانه خالی کردم و بعد اندوهم را در پشت درهایآب و سبزه را پشت سرش خال

 گذرد و من از تمام ساعات ی مانی هفته از رفتن آرکی. خسته کننده و کسالت بار شده بودمی براروزها

امشب . کنمی چرخند زمان را احساس می عدد نه می ساعت رویه عقربه هاشبانه روز فقط ان زمان ک

همه به .ستی کس در خانه نچیه.نمی بنشانی امده ام تا به انتظار تلفن آررونیزودتر از هر شب از اتاقم ب

 خبر ی از خود بکشبی ی برای را حتانی خواستم آری شاکر رفته اند و من که نمی خانواده آقادنید

 از من سبب شده که بهتر بتوانم انی آریدور. ملحق شومهی گرفتم پس از تماس او به بقمیمبذارم ،تص

 تجربه من نی دومنیاگرچه ا. گذارمی قدم می دلدادگیدوباره دارم به واد.احساسم را به او محک بزنم 

ه نسبت به  با آنچه کانی من نسبت به آریفتگی بار شنی کنم که ای است ،اما احساس میدگیاز عشق و شور

 فکر و انی در آورده بود و آرری قلب و روحم را به تسخکلیما. متفاوت استاری کردم بسی احساس مکلیما

  . ام راشهیاند

 شد که بر سر ی باعث مکلی طنز گونه مای هایری خوردم،جبهه گی به مشکل بر مکلی هر بار که با مامن

 شدکه ما مدام با هم بگو و مگو داشته ی باعث منی هم ورمی گشی لجوجاه را در پی و با او رفتارمیایخشم ب

 انی با آریی کردم آشنایماحساس . شده بودی ملموس دچار دگرگونی به شکلانیاما رفتارم با آر .میباش

 کرده لی ساکت تبدی مرا به برکه ا#### خود ،درون پر یاو با آرامش و متانت ذات.مرا متحول کرده است

 گرفته بودم که به نقطه نظرات ادی. گرفتمی جبهه نمگرانی دیقابل مخالفتها مثل سابق در مگرید.بود

 با ینی حاصل همنشنهای رخنه کنم و همه اگرانی احترام بگذارم و ان گونه باشم تا بتوانم در دل دگرانید

 یتاب ی ساخته بود که حاال با بیدی کرده بود،از من مرجادی در وجود من اانی که آریانقالب.  بود انیآر

  . تمام شوندی هجران به زودی روزهانی کردم که ایآرزو م.تمام انتظار بازگشت مراد خود نشسته بود
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 مانده بود،باالخره زنگ ی باققهی که ساعت به نه چند دقیزمان. رفتندی مشی پی ساعت به کندی هاعقربه

  : تلفن را برداشتم و با شور و شعف گفتمیشتابان گوش.تلفن به صدا در آمد 

  .؟سالمی تو هستانیالو،آر

  :دی که پرسدیچی پی اشنا در گوشیی لحظه سکوت برقرار شد و بعد از آن صداکی

  ؟ی بودانی تلفن آرمنتظر

  : گفتمدمی شنی از آنچه مرتی حبا

  کل؟ی مای هستتو

  :د،گفتیچی پی در گوشکلی آرام خنده مایصدا

   مزاحم شدم،درسته؟ی انگار بد موقعبله،و

  : گفتممتی مالبا

 سر به سر من ی خواهی می سالم و احوالپرسی و به جای داری بر نمی تو اونجا هم دست از لودگکلیما

   عمو جان چطوره؟؟حالی ما کردادی عجب ؟چهیبذار

  : آرام گفتی با لحنکلیما

 بود یواری عمو و مادربرگ حالشون چطوره؟همان طور که نگاهم به ساعت دد؟عمو،زنی چطورخوبه،شماها

  :فتمآهسته گ

  . رسونندی حالشون خوبه و سالم مهمه

  :دی درنگ پرسی پس از لحظه اکلیما

  . به ماردبزرگ،زنگ زدم که حالش رو بپرسمی رو بدی شه گوشیم

  : دادمجواب

  . شاکر رفتندی به خونه آقاانی پدر و مادر آردنی دی براستندی نخونه

 نیاو بعد از مدتها تماس گرفته بود و ا.می بگودی دانستم چه باینم. گفت و سکوت کردی هوم بلندکلیما

  .  کرده بودجی گی کننده اش مرا به کلریتماس غافلگ

  :دمی پرسی هواس پرتبا

  ؟ی زنک زدنجای چه به ای براکلیما

  : به خود گرفت و گفتطنتی باره رنگ شکی به شیصدا

  .ارم به تو بدهککی من دوتا عرض تبری خواستم حالتان را بپرسم،در ثانی که مگفتم

  : گفتمی دلخوربا

   چه؟ی برای تا عرض تبرکل،دوی مااری در نی بازمسخره
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  : کرد و گفتی آرامخنده

  .ی موندی باقی که بودی بداخالقی دختر عمو،همونی تو اصالً عوض نشدمژگان

  : خشم در وجودم رخنه کرد و گفتمناگهان

  ... تو همان جوانو

   :دیبه طعنه پرس کلیما. ناگهان به خود آمدم و سکوت کردماما

 ی حاال چرا تعارف م،پسی گفتی خواست به من می که هر چه دلت م؟توی حرفت رو قطع کرده،چرایچ

  ؟ی کنی و جمله ات رو تموم نمیکن

من بارها و بارها به خاطر . خواستم دوباره مهرا عقلم را به دست زبانم بسپارمینم.دمی را به دندان گزلبم

 کردم که از کگذشته و افکار بچه ی را از خود رنجانده بودم و حاال تالش منگرای و ددهی دبی کارم اسنیا

  : پوزش خواهانه گفتمیبا لحن. کنمیگانه ام دور

  . کنکل،فراموشی خواممای ممعذرت

  :دی با جسارت پرسیقیابتدا سکوت کرد،اما پس از دقا. ندادی جوابکلیما

   رفته؟یی جا،اوی بودانی منتظر تلفن ارتو

  : به ساعت نگاه کردم و گفتم یصلگ حوی ببا

  . ه شهرستان رفتهشی اجرا نمای برابله

  : گفتشهی همهی باز با همان لحن شوخ و پر کناکلیما

  . کردمی کارو نمنی اون بودم هرگز ای تو رو تنها بذاره و بره؟من اگه جاادی ی دلش مچطور

 نیخشمگ .ردی خرده بگانیار من و آر اجازه نداشت به ککلیما. توانستم خودم را کنترل کنمی نمگرید

  : زدمادیفر

  کل؟یما

  :گفت. کند ی محی است تفرختهی خشم مرا برانگنکهیمعلوم بود از ا. کردیی پر صداخنده

 طور به خاطر نی همه با خبر بشم و همی خواستم فقط از سالمتیمن م. نکشغی جنقدری خب ایلیخ

 ی من مکالمه را قطع می هستانیاال که منتظر تلفن ارح. بگمکی به تو تبری داشتی که در نقاشیشرفتیپ

  .انی طور به آرنیبه همه سالم برسون،هم.کنم

  : سرعت جواب دادمبه

  .خداحافظ. کنم تو هم به عم سالم برسونی کار رو منی احتما

او پس از . صحبت کردمکلی روح با مای باری کردم بسی قطع تماس عجله نشان دادم که حس می براآنقدر

  . کار را کرده بود نی ایتها تماس گرفته بود اما بد موقعمد
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 دانستم که ی از نه گذشته بود و من مقهیساعت ده دق. نشستمانی به انتظار تلفن ارکلی قطع تماس مابا

  .ردی مدت تالش کرده که با من تماس بگنی حتما در اانیآر

 تلفن یه محض نواخته شدن زنگ،گوش خواستم بیم. شدی من افزوده میتابی گذشت بر بی چه زمان مهر

 مادر بود که در آن نی که تلفن به صدا در آمد،ایزمان.دی انتظار تا ساعت ده به درازا کشنیرا بردارم،اما ا

  :دی پرسی می گوشیسو

  م؟ی جا؟همه منتظرت هستنی ایی ای بیی خوای نممژگان

  : گفتمی صبری ببا

  . هستم هنوز زنگ نزدهانی تلفن ارمنتظر

  : با تعجب گفتمادر

  ؟ی تماس گرفتیتو با کس. گفت هر چه تماس گرفته تلفن اشکال بوده یم. زنگ زد نجای به اانی اریول

  : گفتمی دلخوربا

   چطور بود؟انیچه قدر بد شد،خوب حال آر. زنگ زدکلی نه مادر،ماآه

  : خنده کنان جواب دادمادر

ت دوباره امشب به تو زنگ م زنه،اما من بهش گفت اگه تونس. سالم رسوندیلیبه تو هم خ. خوب بودحالش

 منتظر تماس او ی تونیتو فردا م .نهی تلفن کردن در انتظار آزا شدن خط بشی خواد برایگفتم که نم

  .نجای اییحاال بهتره زودتر با.یباش

  : حوصله گفتمی و بکسل

  .امی ی حاال منی مادر همباشه

 انی شبانه اریمن به تماس ها. رفتمی مدیاشتم اما باحوصله رفتن را ند. را گذاشتمی گوشی حالی ببا

 ی به دنبال آن می را گم کرده ام و با شگفتیزی کردم که چیعادت کرده بودم و امشب احساس م

 و روی دلگرم کننده اش به من نی کردو حرفهای را در من زنده مدی جرقه امانی آری صدادنیشن.گشتم

  .  دادیتوان صبور بودن م

 خودم را ی لحظاتی شاکر آنقدر با من مهربان و پر احساس برخورد کردند که من ان شب برای و اقاخانم

 آنها یمی گرم و صمی دادندو من ان شب با صدای مرا مزی مسافر عزیآنها بو. احساس کردمانی ارکینزد

  .ردم سپی را به دست فراموشانی و توان مقاومت گرفتم و غم غم صحبت نکردن با آرروین

 ی جا خواهد بود و ما منی او اگریدو روز د. نشسته امانی منتظر بازگشت آریشتری باقیز با اشت روهر

  .می باز در کنار هم باشمیتوانست
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 آنها را در لمی فدی بود که بایامروز روز. دهدی قرار مشی کارهاانی ما در جری در هر تماس تلفنانیآر

 را خالصانه به درگاه خداوند ببرمتا میالتماسها و دعاها خواست تمام یدلم م. بگذارند شیجشنواره به نما

 او را شهی کردم که همی مو و من آرزدی ورزی به حرفه اش عشق مانیآر. کمک کندانی ارتیاو به موفق

  . نمیموفق و شاد بب

 جهی مرا از نتانی منتظر بودم که آریشتری بی تابی شد ،با بی مکتری ساعت به لحظه موعود نزدهرچه

  .  کردندی موفق را اعالم میلمهای فدی روز جشنواره بود و بانیامروز اخر.اره با خبر کندجشنو

  :  را برداشتم و گفتمیشتابان گوش. اوردجانی آن نشسته بودم به هی زنگ تلفن مرا که در چند قدمیصدا

  . دی بفرمائبله

  :  که گفتدیچی پی در گوشانی آرشی پر از ستایصدا

  . و قشنگم زی به نامزد عزسالم

  :  اورد ،گفتمی مرا به وجد منشیری با کلمات ششهی همانیآر. ام گرفتخنده

   . زمی صدات خوشحالم عزدنی چقدر از شنی دونینم.انی آرسالم

  :  شاد خنده اش در گوش جانم نشست،گفتیصدا

   خوبه؟ حالت چطوره؟همه حالشون. دونه که چقدر دلم برات تنگ شدهیخدا م. طور آرام جانم نی هممنم

  :  جواب دادمی صبری ببا

   ؟یای ی سرحال میلی نظر خ؟بهیاز خودت بگو،تو چه طور.می خوب هستهمه

  :  کرد و شادمانه گفتی بلندخنده

 لمیهر دو از ف. کردم افتی را درلمی در دو فی بازشنهادی امروز پنی ،همیدونیآخه م. هم سرحال باشمدیبا

   اد؟ی ی به نظرت با شکوه نمنیزم،ای شه عزی مباورت. برخوردارنی خوب و قوینامه ها

  : دمی و پرسدمی از سر شوق کشیادیفر

   ؟ی چه کنی خوایحاال م.ی افتخار منهیتو ما! منی خدایوا

  :  و شمرده گفتنهی از خنده در کالمش بود،با طمانیی که رگه های حالدر

 داره که از ییشنهادهای به پی بستگنی،ا را قبول کردملمی در دو فی بازدیشا. رو نگرفتمیی نهامی تصمهنوز

   نه؟ ای میای با هم کنار بمی تونی مای که انی شه و ایطرف کارگردانها به من م

  :  روحبخش ادامه دادی با صداانیآر. کردمدی را تأئحرفش

  تازه چه خبر؟ .رونی بای بیگری از کار و نقش بازحاال

   ؟ی گردی برمی کانیرآ. افتهی نمی اتفاق مهمچی هی تو نباشیچ،وقتیه

  :  گفتیفتگی و با شدی خندآرام
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   من در کنارت خواهم بود ی صبر کنگهی دو روز داگه

  :  را لوس کردم و گفتمخودم

  .  از انتظار خسته شدمگهید

 ی تازه ای من گفته هایاو هر شب برا. آن گفتیهایدنی و از جشنواره و از ددی و بلند خندنی پر طنانیآر

  .  آنجا مرا باخبر سازدیدادهای که از تمام رودی دی را موظف م خودییداشت گو

 کامل رو به رو شده بود و من به خاطر تی اطراف اجرا کرده بودند با موفقی که انها در شهرهاییشهاینما

 توانستم به ی رو خواهد داشت و من مشی در پی درخشانندهی او انکهیبه خاطر ا. خوشحال بودمانیآر

  .  ببالمندی آفریهمسرم م که یافتخارات

 دلم گرفته یبیآن شب به طرز عج. مبل نشستمی روی حوصلگی با بدی رسانی که مکالمه به پایزمان

 مرا از زی نگرانی وجود پر مهر دیحت .شدی ممی باعث دلتنگنی شد و همی مرور ممیخاطرات گذشته برا.بود

  .  آوردی نمرونیآن حالت ب

 ری من بودند نگاه کردم و ارام شب به خلی که در حال دوخت و دوز وسا به مادر و مادربزرگی چشمریز

 ستی نگری می داد،با نگرانی رخ مانی آری من که پس از هر تماس تلفنریی متغیپدر به تحوالت روح.گفتم

  : و در جوابم با لحن مهربان گفت

  . ی دخترم،خوب بخوابری به خشب

 مانده بود و من هر زمان که به بازگشت او ی باقانیز به امدن آرفقط دو رو. طبقه باال و به اتاقم رفتم به

 تی ساعت ان خانه مملو از جمعنی در اگری ماه دکی.دمی شنی قلبم را مزی ،تپش شوق انگدمیشی اندیم

  .  در نقش حر ظاهر خواهد شدانیخواهد بود و ار

آن . اندازه متفاوت با گذشته بود  تا چهانی به آرنک،نسبتی احساسم انکهی به امیشدی سال گذشته اندبه

 محبت او تمام قتی در حقم،امایدی ورزی با هم عناد مشهیاگرچه ما هم. بودکلیزمان توجهم معطوف به ما

  . تار و پودم را گرفته بود

 انروز ادی مرا به کلی مایی و دستکش اهدایدر انجا باران. شددهی کمد لباس کشی از پنجره به سونگاهم

 توانستم یمن هنوز م. از او در دفترچه خاطراتم ثبت شدهبودیچپه خاطرات قشنگ.نداخت ایسرد باران

  .  بکشمری را به وضوح در خاطراتم به تصوکلیبعد از گذشت ماه ها برق نگاه ما

 افتاده ام و خاطرات او در من زنده شده کلی ماادی کردم که چرا امشب دوباره به ی خودم تعجب ماز

 انی بازگشت اردی شاای کردم،ی احساس می بود که نسبت به هر مسافرتیعدم اعتماد علت آن دیشا. است

   . افتمی بکلی سفر نافرجام عمو و ماادیسبب شده بود که به 
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 و نام ادی موفق شده بودم یاگرچه بعد از مدت. فکر نکنم کلی سال گذشته تالش کرده بودم هر گز به مادر

 نام و یزی دهم ،اما امشب به طرز هوس انگی را جاانی آرشهی ان اندیا پاک کنم و به جرمی را از ضمکلیما

  .  در من زنده شده بودکلیخاطره ما

 کلی دامن زده بود پدر حال ماشتری بی سرگرداننی اشفته و درهم بود و تلفن شب گذشته عمو هم به اافکارم

 تواند ی نمی مدتی و براستیسه ن در فرانکلی درنگ گفته بودکه مای بود و عمو بعد از لحظاتدهیرا پرس

 ی افزودمین بر اضطراب من می را به مقصد کجا ترک کرده بود و همسیعمو نگفته بود که پار.ردیتماس بگ

 من بود ی زندگی مرد واقعانیآر> به او تعلق نداشتم گری باز گردد من درانی دوباره به اکلی که مادمیترس

  .  را در کنار من احساس کندیعم وشبخت کردم که او طیومن با تمام وجود همت م

 او آماده کرده داری دی امروز خواهد آمد از ظهر خودم را براانیآر. اند دهی رسانی انتظار به پایروزها

دم به دم به ساعت نگاه . شودی مشتری من هم بی قراری شدن به پنج بعد از ظهر ،اضطراب و بکیبا نزد.ام

 کشد و من خسته از ی مک است ،هر لحظه به کوچه سرانی آردنیر د قرایمادر که همچون من ب. کنمیم

 ابر در یلکه ها. باران داردیهوابو. کنمی را مشت ممی و دستهاچمی پیآنهمه انتظار شال را به خود م

  .  دهندی چند روزه را می بارشدی شوند و نوی مکیاسمان آرام آرام به هم نزد

  : دمی به مادر نگاه کردم و پرسی قراری ببا

   که از پنج گذشته؟ د،ساعتی ای چرا نمپس

  :  زد و گفتمی مالی لبخندمادر

 ری تأخی که کمهی طبعنی و جاده،انهیباالخره ماش. از پنج گذشتهقهی داشته باش دخترم،فقط چند دقتحمل

  . داشته باشن

  : گفتم

   کنن؟ ی مریتأخ گهی عده منتظر ورود مسافرشون هستن؟پس چرا دکی دونن که ی مگه نمر؟امایتدخ

  :  و گفتدی کشی دستمی به موهای مهربانمادربا

 خواد محبوبش رو ی قرار می عاشق بکی دونن که ی نمگهی چشم به راه هستن،اما دی دونن که عده ایم

  .  کردنی نمریمالقات کنه وگرنه به خاطر دل اونم که شده تاخ

 که در نگاه مادر بود به من یبرق محبت.شدم من داشت،سرخ یقراری مادر که نشان از بزی حرف طنز آمبا

  .  عالقه دارهیلی خانی فهماند که او هم به آریم

  :  گفتمصادقانه

  .  تنگ شدهیلی براش خدلم

  :  حلقه کرد و گفت میدستش را دور شانه ها. دی خندمادر
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 در کنار هم ی پس از نامزدیشما فقط مدت کم .ی باشدارشی قرار دی که تو بهیعی طبنیا.زمی دونم عزیم

  .  شهی مداشی نگران نباش االن پن،امایبود

 ی روشی در آستانهدر،پانی خواستم باز شدن در خانه و ظاهر شدن آریم. ماندرهی خاطی به حنگاهم

 از مهر زی که لبرمانینگاها.دمی دوی شوق به طرفش مییای آمد و من با دنی مانیآر. بکشمریخودم به تصو

 وجود هم یمان گرمایدستها.  کردندی را صدا مگری خوردند و لبانمان نام همدیمحبت بودند در هم گره م

  .  شدندی بهتر میی به فردادی سرشار از اممانی کردند و قلبهایرا احساس م

 زنگ در یناگهان صدا. مانده بودمرهی بود که مبهوت به در خانه خی واقعمی ،برایالی خری تصونی قدر اآن

 در خانه ی به سودنی که قدرت دودمی دیحاال در عالم واقع م.را به لرزه در آورد خانه تمام تار و پودم 

مادر با شتاب در را . گرفتی من ر از می بسته بودند که توان هر حرکتیری زنجمی به پاهاییگو.را ندارم

به . بوددهستای شاد و سرحال پشت در به انتظار اانیآر. اماده کردانی به ارمی تقدیگشود و لبخندش را برا

  .  قدم گذاشت نگاه کردماطی در دست و صورت اصالح نشده به حیاو که در لباس سفر ،با چممدان

 بلند یبه کند.ستی نگری مانی در نگاه اررهینگاهم خ. مقدم گفتری پاسخ داد و خی سالم او را به گرممادر

 یم بود و از او خجالت نممحرم راز.نگران نگاه مادر نبودم.دمی به سمتش دوی صبریشدم و بعد با ب

  : دی پرسند و با لبخستی نگرمی باراندگانی فشرد و بعد در دنهی سرم را به سانیآر.دمیکش

   ؟ی کنی مهی گری هم که برگشته ام دار،حاالی کردهیموقع رفتن من گر. آرمی که سر در نممن

  :  گفتمیبا حاضر جواب. ام گرفتخنده

   . زمی اشکها،اشک شوقه عزنیا.خوشحال از برگشتنت موقع دلتنگ رفتنت بودم و حاال اون

  :  را ارام فشرد و گفتمیبازو.دیخند

 خوام مادر رو یاول از همه جا به خوه شما اومدم نم. دونم که مادر چشم به راهمهیم. برم خونهدیبا

  .  آمدنم بکنمدینگران د

  :  به شانه اش زدم و گفتمی مهربانبا

   ا،باشه؟یو صورت اصالح شده ب با سر یای ی شب که مبرو،اما

 ی فرود آورد و خداحافظی سرستی نگری مادر که مشفقانه به او میبعد برا. و سرش را تکان داددیخند

  :  و گفتستی و به من که به او چشم دوخته بودم نگرستادی از خانه ارونیدر ب.به دنبالش رفتم .کرد

  .  هستم،منتظرم باشنجای رأس ساعت نه اشب

 یم.می داشتی که ما هر شب با هم تماس تلفنی همان ساعتیعنیساعت نه . شد نگاه کردمی دور م او کهبه

 خواهد یقی عمی و عاطفی روحوندی نشانه پانی من و آریدانستم که از آنروز به بعد ،ساعت نه در زندگ

  . بود
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 راس ساعت مقرر انیر که ایزمان.ستادمی اقی نحو آراستم و خود به شمارش دقانی شب اتاقم را به بهرتا

 ی از هم ،دلم میپس از مدتها دور. ترفند او را به طبقه باال بکشم نی خواستم با ایم. نرفتم نییآمد به پا

  .  با او بهره مند شومی از لذت هم صحبتگرانیخواست بدون حضور د

 در میساعت نه و ن بودن،وقت گذاشتم و به انتظار گرانی و با دنیی در پاانی توقف اری ساعت برامی نمدت

 که دمیدم،فهمی را شنانی آری پر شتاب قدمهای صداقهی که ساعت حدود نه و ده دقیاما زمان.اتاقم نشستم

  . ته شتافدارمی خود را از دست داده و به دیبای تمام صبر و شکی تابیاو با ب

 پر از شیدستها. امد به در اتاق زد و به داخلی تقه اانیآر. تخت نشستم و چشم به در اتاق دوختمیرو

 متبسم به من که مجذوب چشم به او دوخته بودم یدگانیبا د. بودندهی و درشت هدزی ریجعبه ها

  : دی خاص پرسطنتیبا ش. چند با لذت به نظاره اش پرداختمیقیدقا.ستینگر

   ؟ی دی ورود به اتاقت رو نماجازه

  :  گفتمی دستپاچبا

  . دید،بفرمائی ببخشآه

  :  اشاره کرد و گفتشیتها زنان به دسلبخند

  .  تخت باز کنی بر رونهای ای براییجا

  .  کنارم نشستای پر از هدای بود،با بغلشی پای که مواظب جلوی در حالانیار. گذاشتم ی را به کنارپتو

  : دمی پرسی ذوق زدگبا

   منه؟ ی برانای اهمه

  :  و گفتدیخند

  . یفقط خدا کنه که اونا رو بپسند.دمی خر که به نظرم مناسب توست،براتدمی دی قشنگزی جا چهر

 من همراه د،بای را دجانی که هانیار. کردمای هدای تخس شروع به پاره کردن کادوی بچه هامثل

 شب راهنی پکی. برگشتمانی آری و شوق به سونی با تحسدمی کشرونی را از لفافه بای که هدایزمان.شد

 راب جوی گل دار خوش رنگ ،تعدادی روسر،دوینیئ تزی جفت صندل مد روز،چند گل موکی قشنگفیلیخ

 نیرنگ نگ. شده بود نی کبود مزی هانی که با نگی بدل هندسی سروکی متفاوت و در آخر یدر رنگها

  :  و گفتمستمی نگرانیبه آر .ختمیتمام سپاسم را در ناگهم ر. داشتی شب همخوانراهنی بدل با پسیسرو

  . ی همه خودتو به زحمت بندازنیم نبود ا الزچی بگم،هدی بای دونم چی نمواقعا

  :  و با تواضع گفتدیخند

 لی تعطنی که تمری در مواقعشتری رو بنهایمن ا. کردمی میشتری بدی ؟اگه وقت داشتم خرهی چه حرفنیا

   برات بخرم یاذی ززی و متاسفانه نتونستم چدمی خری شد ،میم
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 دانستم اگر ی در نگاهش بود که میان چنان محبت. دمی و خندستمی نگرستی نگری می او که با دلدادگبه

  .  دادندی بخرد باز کم ممی را براایهمه دن

 ندهی ایاز برنامه ها. سخن گفتمی وقت در خانه ما بود و از آنچه که گذشته بود براری تا دانی شب آرآن

 ندهی از سال المهایود فقرار ب. داده بودندی همکارشنهادی که به او پییاش و بستن قرار داد با کارگردانها

 بتواند انی تا ارمی رفتی به تهران مدیادر آن صورت ب. مصادف با زمان ازدواج ما بودبای تقرنی بخورد ادیکل

  .  کندی بازلمهای در فیدر کمال اسودگ

 دور شدن از یرفتن به تهران به معن. ناگهان دچا هراس شدمد،منی کشنجای صحبت را به اانی آریوقت

  :  ام را درک کرده بود با مالطفت گفتی که نگرانانیآر.ام بودخانواده 

 ی بکنی تو هر زمان که احساس دلتنگی طورنیا.اورمی بری گی خانهانی اپارتمان آرمکی کنم نزدی میسع

 مسافرتمون بیمن هرچه زودتر ترت. کنهی و حتما تو رو سرگرم مهیاون زن خوب .ی زهره برشی پی تونی،م

  چطوره خوبه؟ .ی آشنا بششتریدمتا تو با زهره ب یبه تهران رو م

 در دی قبوالندم که بای باور را منی به خود ادی هنرمند شده بودم و باکیمن زن . را ارام تکان دادم سرم

 کیحضور . از شدت اضطرابم کاسته بودانی آریحرفها. تحمل کنم شرفتشی پی را برایکنار او هر سخت

او فقط چند بار به .ودم بدهی کم دیلیمن زهره را خ. بودمی باعث دلگرمبی بزرگ و غری در شهرشاوندیخو

 خارج شدن از خانه بود ای که ر حال وارد شدن ی او را زمانیکرمانشاه آمده بود و من هر بار به طور اتفاق

  .  بودمدهید

 سفر به تهران هشی بعد،اندیقی و سبب شد که من دقادی کشراههی را به بری با مهارت و حضور ذهن مسانیآر

  .  از خانواده ام را در پرتو سخنان پر مهر او سر به در کنمیو دور

  

   و دومستی بفصل

  

 که قرار بود ی رفتم تا با زهره، زنیم.می قول داده بود بعد چند روز عازم تهران شدانی گونه که آرهمان

 چی بودم هدهیو خانم شاکر شن انی زهره،جز آنچه که از آری اخالقاتیاز خوص.  من باشد، آشن شومیجار

 یاما همان اطالعات اندک که از خانم شاکر کسب کردم، مرا مطمئن ساخت که زهره عروس. دانستمینم

 ی مادی خانم شاکر آن زمان که از زهره زیمن در پس هر کالم محبت آم.  آنهاستی براییایرو

 ساکن زی پس از ازدواج با او،خود ننیآر.  بودی تهرانیاو دختر. دمی دی را می باور نکردنشیکرد،ستا

 ی و برخوردهای از محسنات اخالقه در طول راانیآر.  به کرمانشاه برنگشته بودگریتهران شده بود و د
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 کردم که با یاحساس م.  قرار شده بودمی بدنشی دی برای زهره با من سخن گفت که به راستزیمحبت آم

 شناختم در دلم به وجود ی که او را خوب نمی داشتن زن دوستی برای ناگهانیاقی اشتانی آریرهایتفس

  .آمده است

 را به شور و شعف فشرد و در خانه گشوده شد،من نی زنگ خانه آرمانی و آرمیدی که به تهران رسیزمان

 که یلبخند پرشکوه.  داشتی هماهنگانی آرفی که کامال با تعاردمی دبای جوان و زی زنیخود را رو در رو

  . کردی را را در انسان زنده مید احساس مهرورزبر لبانش بو

 گشود و من که با همان می آغوش خود را به روی که از قبل از زمان ورود ما باخبر شده بود با مهربانزهره

زهره تعارف کرد و ما را به داخل برد . دمی تمتم صورتش را بوسی نگاه مجذوب او شده بودم با آسودگکی

  : کرد با لطف گفتینگاهم مو همانطور که مشتاقانه 

 شرکت کنم،اما متاسفانه به خاطر عمل انی تو و آری خواست در مراسم نامزدی چقدر دلم می دونینم

 دارتونی به دی داشتم بعد از بهبودمیتصم.  کار نبودمنی که داشتم قادر به ای زودرسمانی و زانیسزار

من با .  شدمر انیودش را داشت مانع از ا بود و مشکالت خی بابک که کودک نارسیماری اما بام،یب

  . شده بودمدارتی مشتاق دیلی کردند،خی آقاجون و مادرجون که از تو میفهایتعر

 که در تمام ایآر.  کالم لحن مهربان زهره شده بودم، آرام تشکر کردم و لبخند زدمییوای که مجذوب شمن

  :دیا اعتراض رو به زهره کرد و پرس بست،ی نگری صبورانه به من و زهره با لبخند مقی دقانیا

  . افتهی و دستم داره منهی چمدونها سنگنی؟ای اتاق مارو بهمون نشون بدی خواهی خانوم نمزهره

  : به من نگاه کرد و گفتی به شوخبعد

  .نهی چه قدر چمدونت سنگ؟ی خودت آوردیچند دست ژاکت و پالتو برا!  رو بگو مژگانراستش

 اما هر چه ژاکت و لباس م،ی هفته در تهران هستکی دانستم فقط ی اگر چه ممن.  گفتیراست م. دمیخند

  : را باز کرد و گفتیزهره در اتاق. گرم راغ داشتم با خودم آورده بودم

  . مژگان شده بودم که پاک تو رو فراموش کردمفتهیاونقدر ش!  جامانی آرببخش

  : با طعنه گفتانیآر

  . گاراژمیحضور مژگان ما بزن با دی شما درد نکنه، پس بفرمائدست

 یلیاو خ. قابل توجه بودمی و زهره براانی آرانی متیمیصم.  و سر تکان داددی خندی با سرخوشزهره

  :دی پرسانیآر.  نداشتیستی رودرباانی گفت و اصال با آری سخن مانی با آریراحت و خودمان

  .دمی بابک کجاست؟ من هنوز برادر زاده خودم رو ندپس

  : و گفتدی خندزهره

  .ارمشی ی ماالن
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 بلند کف دست خود را در دست ی تخت انداخت و با آخیچمدان را رو. به اتاق رفتمانی دنبال آربه

به .  کرد،دست او را قرمز و کبود کرده بودی متی آن حکاینی چمدان که از سنگیفشار دسته ها. گرفت

  :دی و آرام پرسستینگر با لبخند به چهره ام انی به او نگاه کردم، اما آریشرمندگ

  ؟ی اخسته

  : ام را باال انداختم و گفتمشانه

  . کردرونی را هم از تنم بی زهره همان اندک خستگیمیبرخورد گرم و صم.لدی زیلی خنه

  : گفتدی سرش را تکان داد و با تائانیآر

  .هی زهره زنه خون گرمدرسته

  : گفتممتی نگاهش کردم و با مالی چشمریز

  .ه راحتیلی تو خبا

  : کوتاه به من کرد و گفتینگاه

 که پدر و مادرم عاشق اون هستن و مثل دختر نهی به خاطر همدیشا. نطورهی اون با همه همبرخورد

  .خودشون زهره رو دوست دارن

 در دم عاشق حسن رفتار دی دی زهره را میهر کس.  شاکر بودی را تکان دادم حق به جانب خانم و آقاسرم

  .شد ی کالمش مینیریو ش

 کوچک در آغوش او جا خوش کرده یپسرک.  کردم که زهره با سر و صدا وارد شدی مزانی را آومیپالتو

 بابک دنی با دانیار.ستی نشی بی که او عروسکی کردی حس می لحضاتیآن قدر کوچک که برا. بود

  : او را در آغوش گفت و گفتاطی زهره رفت و با احتیبسرعت به سو

  .چه قدر کوچکه! منی خدای برادرم رو، وایرانبها تحفه گنی انمی بببده

 و کوچک بابک که با دی و به صورت سفستادمی اانیمن هم در کنار آر.  و سرش را تکان داددی خندزهره

 نگاه در دلم کی لحظه و کیمحبت بابک در همان . نگاه کردمستی نگری مانی متعجب به من و آریچشمان

با . دی بوسیم بچه را ی تند و تند گونه هاانیآر.  بودفی و ظر کوچکیاو به طرز شکننده ا. نشست

  :اعتراض گفتم

  . کنهتی صورتش رو اذشتی بچه رو نبوس، ممکنه ته رنقدری اانیآز

  : و گفتدی به صورتش کشی دستانیآر

  . موضوع نبودمنی من متوجه ا،یگی تو درست مبله

 رتی بر گرفته بود و با حانیال نگاهش را از آربابک حا.چه قدر سبک بود. گرفتمانی را از آغوش آربابک

 داشت فکر دیشا. گشتی میی از آشناییانگار در ذهن کودکانه اش به دنبال ردپا. کردیبه من نگاه م
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 ی مرا نگاه مقت موشکافانه و با دنطوری هستند و از کجا آمده اند که ای کگری دنهای که اکردیم

 گرفته ی آسوده در آغوشم جای بود و با خاطریک آرامکود.دمی را بوسدشیصورت نرم و سف.کنند

  : رفته بود،از داخل سالن گفترونیزهره که با دادن بابک به ما از اتاق ب.بود

  . کنهی گرمتون مره،همی مرونی راه از تنتون بیهم خستگ.دی بخوریی استکان چاکی دیبفرمائ

  : زد و نگاهم کرد و گفتیره لبخندزه. رفتمرونی که بابک را در آغوش داشتم از اتاق بی حالدر

  . بغلت باشهی موقع بچه خودتون تونی همگهی که سال دانشاءاهللا

  : بود با خنده جواب دادستادهی که پشت سرم اانی انداختم،اما آرری شرم سرم رازبا

  انشاءاهللا

روابط .د خورد مرا مسحور خود کری که در حرکات همه به چشم می به خانه شور و شعفنی ورود آرمبا

 به هم نشسته بودند و دهیچسب. جالب بودیلی خمی بود برانی و آرمانی آرانی که میکامال دوستانه ا

 که یاحترام خاص. تبسم کندیگری بود که به دنی شده و لبانشان هر دم آماده ادی در هم کلرهینگاهشان خ

 دانم ینم. بودیمهر برادر از یزیمحبت آنها چ. داشتی منحصر به فردی تازگمی آن دو بود براانیم

هر بار که به هم چشم .گرندی هم دیدای کردم که آن دو واله و شی خاص احساس مینه ،اما به گونه ا.چگ

 دی شائبه را به دی بی و محبتهر از معی وسفی شد و طی دوختند،تشعشع نگاهشان که در هم ادغام میم

 کرد و یی فشرد و با رها خوشامد گونهی را به سانی آری طوالنیقی دقانیآرم.دی رسانی آن دو منندگانیب

  . اندرفتهی شاکر پذی رفتار کرد که انگار سالهاست مرا در کانون پرمهر خانواده آقایبا من طور

خودم را به دست امواج پر طالطم مهر و . کردم ی می اشان احساس راحتمانهی کنار آنها و در جمع صمدر

 پر تجربه و زبانی مکی است مثل لشیدادم که زهره هر گونه که باب م یاجازه م. شفقت آنها سپرده بودم 

 بردم و به سرعت خانه را به آشپزد،ظرفهای رسانی که صرف شام به پایزمان. کندییرایحاذق از من پذ

 به اشپزخانه بازگشت و ی جمع کردن سفره به سالن رفته بود،وقتیزهره که برا.شروع به شستن آنها کردم 

  : لطافت گفتد،بایشستن دمرا مشغول 

  . به کمک کردن ی کردی بره،از فردا شروع مرونی راه از تنت بی خستگی ذاشتی محداقل

  : زد به وجد آمدم ،گفتمی حرف میمی با من راحت و صمنگونهی که انی ااز

   . نی شما از صبح به زحمت افتادی در استمی نخسته

  : کرد و دستش را تکان داد و گفتینیری شاخم

چون راستش رو . مژگان جان با من راحت باش و تعارف رو بذار کناری نبوده ،در ثانی که زحمتالًاو

 جارو خونه خودت بدون نیا. نه اهل تعارف هستم و نه اصال بلدم که تعارف کنم،منیبخوا
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 و شه خونهما راحت بادی ای می خواد هر کیچون دلم م. به کارت ندارمی کارز،بپاش،بگذار،وردار،منیبر.

  ؟ی نداشته باشه،متوجه شدیستیرو در با

  : و جواب دادمدمیخند

  . ات شدن فتهی شاکر شی که خانواده آقای کارها رو کردنیهم

  : و گفتدی خندمتواضعانه

  . بدمریی تونم خودم رو تغی و نمنهیاما من اخالقم ا. لطف دارنهمه

 من که دنیبا د. به اشپزخانه امد نی ارم بود کهی چاختنیزهره مشغول ر. بوددهی ظرفها به اتمام رسشستن

  : کردم،لبخند زد و رو به زهره کرد و گفتی را خشک ممیداشتم دستها

  گه؟ی می داره چانی آری دونیم

  گه؟ی مینه،چ

  : و گفتدی را به هم کوبشی شادمانه دستهانیآرم

 و مادرم رو هم به تهران  باشم که پدردواری تونم امی من مینطوری تهران،اانی قراره بی زندگی گه برایم

  .بکشم

  : داد و گفت نی را به دست آرمی چاینی لبخند زد و سزهره

  .انی زنده باد ارشهفپسی می عالیلی که خنیا

  : و گفتدی کشیقی داغ نفس عمی بخار بلند شده از چایرو. سرش را تکان دادی با خوشحالنیآرم

  .دست شما درد نکنه خانم.. . خوش عطر و خوش رنگ شهیمثل هم... یچه عطر... بهبه

  .می و اشاره کرد که ما هم به مردها ملحق شودی خندزهره

 زی سرور آمی شاد و خنده های ما پر از سر و صداهای از شب رفته محفل گرم خانوادگی شب تا پاسآن

اشت  اش دندهی آی که برایی برادر بزرگتر خود را در کنار داشت، با او تز نقشه هانکی که اانیآز.بود

  .می بوذپرده مردها سی سخنان پراکنده مان ، گوش به گفت و گوانی زد و من و زهره در میحرف م

***  

 یزهره م. کنمشی رهای لحظه اتوانمی است که نمنیریاو آن قدر آرام و ش.  بابک کوچولو شده امعاشق

لباس به تن او کمکش  بابک شده ام، در پوشاندن فتهی شیخواست امروز او را حمام کند و من که براست

 که در ها بچه گری است و برخالف دیپسر آرام و صبور. استفی عروسک،کوچولو و ظرکیمثل .کردم

از قبل اتاق بابک را گرم . دهند،او اجازه داد که زهره در آرامش حمامش کندی سر مهیهنگام استحمام گر

 که حوله ی در حالیقیزهره دقا.ش بردم و من پس از پوشاندن لباس به تن او بابک را به اتاقمیکرده بود
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 ی به من که بابک را در تختش مناسانه حق شیبا نگاه.  بود به اتاق امددهیچی بلندش پیره به دور موها

  : و لبخند زد و گفتستیخواباندم نگر

 در خانه نی آرمی ناچارم وقتشهیمن هم.ی به من کردیامروز کمک بزرگ. درد نکنه مژگان جاندستت

 ی و بچه بر اثر بشهی به خانه،همزمان با وقت خواب بابک منیاغلب آمدن آرم.ک راحمام کنماست باب

  . نکنهیرام کنه، اما امروز کمک تو باعث شد که بابک راحت تن به استحمام بده و نا آی متی اذیخواب

گاه  زد نی برق میزی و تمیدیبه چهره بابک که از شدت سف.  جواب سخنان زهره فقط لبخند زدمدر

 و اهسته از اتاقش دمیصورتش را بوس.چشمان را برهم گذاشته و آرام و معصوم به خواب رفته بود .کردم

  . امدم رونیب

دلتنگ خانه و خانواده . بازگشت ما را فراهم کنندطی از خانه خارج شده بودند تا بلنی به همراه آرمانیآر

 خود انی بود که جزآشی بودم ،اما دلم مرغ جلد چند روز دائما با آنها درتماسنیاگرچه در ا.ام بودم 

 پدر و الی مرا از خی احظه توانست لی و زهره هم نمنی آرمیهای مهربانیحت. خواست ی نمیگری دانیآش

 ی سفر شدت وابتگنی شدم و در ای بار بود که از آنها دور منی اولیبرا.اوردی برونیمادر ومادربزرگ ب

  . کردمیم احساس قاًیخودم را به انها عم

 چند نی ای هوا و برف و بارندگیسرما .می مسافرت به تهران انتخاب نکرده بودی را برای فصل خوبما

 ی مشتری مرا بی و دلتنگی حوصلگن،کمی و هممی برورونی از خانه بمیروزه سبب شده بود که نتوان

 طی بلهی تهالفت به دنب گرمی کرد،تصمی را در من مشاهده می روحی حالتهانی اتی که با دراانیآر.کرد

  .بازگشت برود

 که در هوا یسوز سرد. خوردند نگاه کردمی مشهی برف که کند و آرام بر شی پشت پنجره اتاق به دانه هااز

 رنگ خود آرام دی آرامتر از سابق در بستر سپی تهران،اندکیاهوی زد سبب شده بود که شهر پرهیموج م

 خانه بودم،حاال با طراف ایاهویاشت و من که در شب اول شاهد ه در مرکز شهر قرار دنیخانه آرم.ردیبگ

  . کردمی تمام از آن همه سکوت و آرامش استقبال میآسودگ

 برف کنواختیهنوز از پشت پنجره داشتم به بارش آرام و . به خانه بازگشت، به اتاق آمدانی که اریزمان

 را به ی و نمدار بود نگاه کردم و حوله اسی خ که از رطوبت برفشیبه موها.ستادیکنارم ا. کردم ینگاه م

 و بعد اوردی برونی آنرا بهاشاره کردم ک. شده بود سی هم خشیپالتو.لبخند زد و تشکر کرد.دستش دادم 

  : حرکات مرا دنبال کرد و گفتانیآر. رفتمی چوب رختی کردن آن به سوزانی آویبرا

 نی ای خواست تویدلم نم.می شهر بزنی توی گشتهی می بردیامروز عصر رو با. گرفتمطی فردا صبح بلیبرا

  . متاسفم،واقعای خونه باشیسفر تو همش تو

  : زدم و گفتملبخند
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 نباشه ی که از برف بارون خبرمیی ای به تهران می زمانیانشاهللا سفر بعد.ی که تاسف بخورستی تو نریتقص

  .می کنحی تفری حسابمیو بتون

  :فت انداخت و گرونی به بی نگاهانیآر

 تا می درست باشه بارش برف تا بعد از ظهر ادامه داره و پس از اون ما فرصت داری هواشناسینی بشی پاگه

  ؟یموافق.می اون لذت ببریهایبای زدنی و از دمی با شهر آشنا بشیکم

 ییایچشمانش با دن.نگاهش کردم. حلقه کردمیدستش را دور شانه ها.ستادمی را تکان دادم و کنارش اسرم

  : گفتیفتگیبا ش. مانده بودرهی خدگانمی در دحرف

   گفته بودم که چقدر دوستت دارم؟بهت

  : دادم و گفتمهی تکشی و سرم را به شانه هادمیخند

  . و بارها بارها

  : فشار انگشتانش افزود و گفتبر

 زیعز.مژگان. شمی که از تکرارش خسته نمهی تنها کالمنیا. بهت بگمنوی خواد که ای باز دلم ماما

  .ی تصورش رو بکنی که بتونی از اونشتری بیلیخ.دوست دارم!دلم

  : در گوشش زمزمه کردمآرام

  .نطوری همان،منمی طور آرنی هممنم

 کردم که به ی احساس میبه راست. را به دست دل سپرده بودم ارمی را برهم گذاشته بودم و اختچشمانم

  . شده بودمانیر آی درونی و صفای مهربانریاس. عالقه مند شده امانیآر

 نه تنها ی هواشناسینی بشیبرخالف پ.می و زهره بودنی بود که ما مهمان خانه آرمی شبنی شب آخرآن

 زود هنگام یکی است و شهر در تاردهیبارش برف در بعد از ظهر متوقف نشد،بلکه تا حاال که شب از راه رس

  .خود فرورفته بود،هنوز ادامه داشت

 ی زمانمامای از خانه شورونی بیا پشت پنجره ماند تا به محض توقف برف راه سرتاسر بعد از ظهررانیآر

لبخند زدم تا .ستی به من نگری از افسوس ناراحتییای ندارد،با دنستادنی االی برف خوقفهی بارش بدیکه د

  اندشه را در نگاهم خواند آرامشنی که او ای و زمانستمیباور کند که من از در خانه ماندن ناراحت ن

  .افتی

 ردی به خاطر ما بگی خواست جشن کوچکی آن شب زودتر از هر شب به خانه آمد و به قول خودش منیارم

 یشگی ،اما پر از شور و نشاط همسی سراپا خدی که از راه رسی کرده بود و زمانهی تهرونیشام را از ب.

 قهی همه سرعت و سلناشتم ،آ و من که بابک را در آغوش ددی چزی می شام را رولیزهره به سرعت وسا.بود
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به . چند روز توانست بودم او را خوب بشناسمنیدر طول ا. بود ی زن خوبقتایزهره حق. کردمیرا تماشا م

  . شدی دو نفر خالصه منی در وجود اشی و انگار همه زندگدی ورزی عشق منیبابک و آرم

 هر ی کرد و با شوخ طبعی مین آنقدر مزه پرانیآرم. کامال دوستانه و شاد صرف شد یطی در محشام

 و با سخنان و می نشسته بودزی پس از تمام شدن شام،هنوز پشت می کرد که تا ساعتی مانی را بیموضوع

  .میدیچی پی از شدت خنده به خود منیحرکات با مزه آرم

 ی نگاه مشتاقش احساس می نی را در ننی نسبت به آرمقی عمی عشقستمی نگری هر بار که به زهره ممن

 بر نی زده آرمجانی چشم از صورت شاد و هی و لحظه ادی باری مشی از سر رویسعادت و خوشبخت.کردم

  . داشتینم

 بی و گوش به سخنان پر از طنز و حرکات دلفرمی از شب رفته از کنار هم بودن لذت بردی شب تا پاسآن

 شدن ساعت کی بود با نزدزیچ مواظب همه ییزهره که مثل هر کدبانو .دمی و از ته دل خندمی سپردنیآرم

 ی که بابک را در آغوش داشتم،آرام به سویمن در حال.به دوازده همه را به خواب و استراحت دعوت کرد

 باینور اندک اتاق بر چهره ز .دمی کششی کوچکش را روی تخت خواباندم و پتویبابک را رو.اتاقش رفتم

 ی بود که آنها برانی امیتمام دلخوش. شدیک تنگ م بابی چقدر دلم براایخدا. افکندی اش پرتو منیدلنش

 موجود کوچولو و دوست نی توانستم ای آمدند و من باز می و مراسم ازدواج ما به شهر ما مدی عالتیتعط

به . کردی را جمع مزی میزهره رو. امدم رونیآرام در اتاق را بستم و ب.رمی بازوانم بگانی را در میداشتن

  : خاص گفتیم،اما با محبت رفتم تا کمکش کنشیسو

 عقب نی و شما از ماشمی ترسم فردا بح همه خواب بمونیم. نمونده مژگان جان،برو بخوابی کارگهید

  . خوابمی رم میمنم کارم تموم شده و حاال م.دیبمون

 کرده بودم تا زانی بند رخت آوی را که رویی در اتاق لباسهاانیآر. گفتمری دوستانه زدم و شب بخیلبخند

 به اطراف انداخت تا ی تکه لباس را در چمدان گذاشت و بعد نگاهنیآخر. کردیشک شوند،جمع مخ

 بودم و او شسته تخت نی راحت شد به من که روالشی که خیزمان.می را جا نگذاشته ایزیمطمئن شود که چ

  :دی پرسدوی و خندستی کردم نگریرا خواب آلود نگاه م

  اد؟ی ی مخوابت

 و بعد دی کشمیپتو را به رو. من را خواباندمی به شانه هایرام بلند شد و با فشار اندکا. را تکان دادمسرم

 یلحظات. توانستم باز نگه دارمیخسته بودم و چشمانم را نم.ستادی سرم ای زد باالی که لبخند میدر حال

 نشست مرا تا میشانی که بر پیرام لحظه بوسه آنیدر آخر.کوتاه نگاهش کردم و پس از آن چشمانم را بستم

  .دی خواب به دنبال خود کشییای رونیسرزم
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   و سومستی بفصل

  

ما هر شب . استی و مراسم عزادارهی تعزی مثل هر سالکارگردان برنامه هاانی و آردهی محرم از راه رسماه

تمام / کنم ی شرکت مهی تعزشی اصغر در نمای ومن از امسال در نقش مادر علمی کنیدر مراسم شرکت م

 کلی بودند وماارمان در کنکلیسال پش عموو ما. اندازدی سال گذشته مادی ماهمحرم ،ما را به یاروزه

 هست کهاون چقدر تحت ادمیهنوز .  اشنا شدشی کشور پدی مذهبی از باورهایکی بار با نی اولیبرا

  .. بودختهی گذشته خوداشک ری خبری بی اتاقش برایکی گرفته و شب هنگام در تاررقراریتاث

 کاتمامی هست که درسال گذشته کجا مونادشی حاال به ای خود دارد؟اشی زمان و ماه را پکلحسابی ماایآ.

  . کند؟ی مزی هم پرهانهایاداوری از ی سپرده است و حتی به بوته فراموشزرای خاطرات قشنگ و شورانگنیا

 شتماسیعمو چند شب پ.ردی نکرد تا مجددا تماس بگی تالشگری نابهنگام و کوتاهش دیپس از انتماس تلفن.

 کلیپدر از حال ما.  کردهبودی دلتنگی بودند حسابرانی در اامی انی سال گذشته که د راادیگرفته و به 

  . شده و عموایجو

 بهتر ی به مسافرت گرفته و حاال حالش کممی تصمبزرگی تحول روحکیدر جواب گفته بود ،که او پس ا ز.

  .است

 افتاد بود که دچا رتحول کلی مای برایمگر چه اتفاق. شدمی نمیزیتوجهچ سربسته عمو میمن از حرفها .

 بهتر شده دی گوی شده بود؟ اصالچرا به مسافرت رفته بود؟ و حالش چه طور بوده که عمو میروح

 کلوی ماباره شد،که دری سوال ها را از عمو بپرسم ،اما شرم مانع منی اتوانستمی مخواستیاست؟دلم م

ان شب کهعمو تماس گرفت .  فرصت خود به خود بوجو امدنی شب اهیاما . کنمیکنجکاو او یتحوالت روح

عمو از حال . خانم ،بهخانه انها رفته بودند هی دختر خاله پدرم سمدنی دیهمه برا. کس در خانه نبودچیه

 کند که من نا ی خداحافظواست خی تواند با انهاصحبت کند،می نمدی که فهمی شد و زمانای جویهمگ

  :. گفت نیغمگیعمو با صدا. دمی را پرسکلیخداگاه حال ما

  .. کنم ی میی و تنهای روزا چقدر احساس نا تواننی ایدونیدردانه ؟نم-.

  :.دمی کالم عمو را قطع کردمو پرسیبا نگران.

  . افتاده؟ی چه عموجان ؟مگر اتفاقیبرا-.

  :. عموناگهان رنگ بغض و درد به خودش گرفت و با اندوه گفت یصدا.

 خورم ی غصه مدای او بودم شدی های را پشت سرگذاشته و من که شاهد ناراحتی سختی روز هاکلیما-.

..  
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   :.دمیبا شتاب پرس.

  .افتاده؟ی چه اتفاقکلی مایبرا-.

  :. دادجوابیعمو با تان.

در خود فرورفته و افسرده . داشت ی و خرابشانی پریوضع روح.  شده بودماریاون دوبارهب-.

 اون طاقت ازدست ی ناراحتدنیمن با د. که مادرش مارا ترک کرد و رفت ی زماننیرست عد.شدهبود

 رمودرانی بگگرانکمکی بودم تا بتوانم از درانی کاش درای کردم که ایدر ان روزها دعا م.داده بودم

 رانیاگه درا.دونستمی ور ملیتاره قدر خانواده وفام. بدهدمی کس نبود تا حداقر دلدارچی سخت هطیشرا

 که احساس و می بودی مردمانی جا ،منی ما اسون تربودواماما در ای هر دوی وضع برانی تحمل انمیبود

 دردناک و طافت عاٌ مردم واقنی اانی بودن و همدر نداشتن درمماری کمرنگ استوبشانیعاطفه در زندگ

فتم تا بلکه  گری را به کمک منیهمه ائمه و معصوم.شبها تاصبح کارم دعا کردن بود.فرساست 

 غوطهور شی ،اما او هم چنان در عم و غصه درونرهی سرو سامان بگشی کنه و وضع بدروحدایکالرامشپیما

  .. خوب شدن نداشت الیبود و خ

  . پر از غصه عمویصدا.شدندی جارمی اشک ادام ارام برگونه هایدانه ها .

   :دمی پرسیصبریبا ب. ساخت ی قلبم را مجروح میشتریهمچون ن.

 ی صحبت کردم وبه نظر می بار با اون تلفنکی شد که حالبش بد شد؟من ی که خوببود،چکلیاما حال ما-. 

  .. که سرحال و با نشاطه دیرس

  :. کردو گفت یعمو خندهتلح.

 تظاهر ،چونی به اندوه درونش ببری تونه پی وقت نمچیه. کنه ی می که خود خورنهیکالیمشکل ما-.

.  وناراحتهنی غمگقای که عمی خنده،در حالیاون م.دارهیودردل نگه م کنه و غم و غصه ری میبهشاد

 ی رو مش ظاهراروم و شادبی فرلیمنم اوا. رو هم ناراحت کنه گرونیدوست نداره با غم و غصه هاش د

من . ستی شدم که غصه دار نی نم کنه حوشحالمی قراری گرمه و بکای سرش با موندمی دی میوقت.خوردم

 ناراحت باشه یلی خدی بای مدتهاست تو عالقه داره و حاال که توجواب رد به اون دادکلی دونستم که مایم

  . .،اما ظاهرش گولم زد

 که دمی دی و وقتنهی دونستم که اون غمگیمن م. رو به من گفت زی از بازگشت به فرانسههمه چکلپسیما.

 کاراحتی نه تنها با مونکلیکه ما دونستم ی خوشحال شدم ،اما هرگز نمیلی خورده ،خوندیکاپیاون با مون

 توجه به ی بکلی اما مارفتند،یم رونیاونا با هم ب. کرد فی برام تعرکای موننویا.  ،بلکه مشکل هم دارهستین

 کردن اندوهش را از دست داد ی کم کمتاب وتوان مخفکردی منشست وفکر می فقط در نقطه اکایحضور مون

 دمیشنی حرفها رو منی و حرف مزد من همه ادینالیبهادر خواب م شبانه به سراغش امدند و شیکابوسها. 
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 سرش ی دادم و تا صبح باالی به دستش می آبوانیل. دم کری مدارشیب.  چهکار کنمدی دونستم بای،اما نم

 ماری بدای شدکلی کردم ومای کرد و من با حوله صورتش روخشک می در خواب عرق میگاه.  نشستمیم

.  کنهی با خودش اج مکردمیاحساس م . کردی پزشک مقاومت مشی رفتن پیر من برابود،اما درمقابل اصرا

 ی طاقتو عصبی کم حرف ،حواس پرت ،بیتیبه طرز غر.  کردم ی رو در حرفها وحرکاتش حس میدیناام

 شدو وونهیبابا سر راست بگو پسرماز دستت د...... خدای اپمی تایسه ساعته دارم چرت پرت م(شده بود 

 عکس العمل یی صدانیو باکوچکتر) ذارن واسه ادم کهی وسط اعصاب نمدمی پردیه ها ببخشبچ.خالص

  :. گفت ادی دکتر بهش اصرارکرئم بر سر خشم آمد و با داد و فرشی رفتن پی روز که براکی.  داد ینشان م

 ی خوایچرا نم... خالص بشم ی کوفتی زندگنی و از ارمی خوامبمیم...دست ار سرم بردار-.

  .؟یتمبگزارراح

 مثل خوره یدیناام. کردی خودش را نابود مجی داشت بتدرکلیما.  زنگ خطر بودند میشبرایحرفها.

 صحبتکردم و وضع ی روان شناس حاذق تلفنکیهمان شب با .  شدیبهجانش افتاده بود و باعث هالکتش م

 باشه تا به معالجه اون داشتهی مالقاتکلیگفت که بهتره با ما.  شرح دادم شی را براکلی خراب مایروح

 دکتر ابتدا زی و تجوهی با توصنی ،بنا براستی نی کاراسانکلی کردن مای دانستم که راضیبپردازه ،اما من م

 رو به غذاش اضافه کردم کم کم دارو ی ضد افسردگی دارو هاکلی از ماخبریب . می پرداختیبه دارو درمان

بعد متقاعدش کردم که .  آمدرونی بیماریحالت حاد ب از ان کلیها اثرخودشونرو نشون داداند و ما

 یحاال مدت.  مطب دکتر شدی مقاومت نشان داد،اما بعد بامن راهیابتدا اندک . ادی دکتر بکی شیبامنپ

   ..کنهی مدای رو دارمکه داره بهبود پی واردی امنیاست که تحت درمانه و حالش هم بهتر شده وم حد اقل ا

  : دمی عمو گوشدادم و پرسحاتی به توضتمخیری که اشک میدر حال.

  . چهبود؟کلیپس موضوع سفر ما-.

  :. کردوگفتیعمو خنده تلخل.

 باخبر کلی مایماری بانی از جری خواستم کسینم . مییمتاسفانه ناچار شدم بهپدرت دروغ بگو!دردانه-.

 نگو یزی چیو هم به کست. نبودم ی خورد ومن راضیخصوصا مادر که حتما غصه م. بشه و همه رو نگرانکنم 

  .دردانه؟یدی بمونه قول می خودمان باقانی فقط منموضوعیا

  :.آرام جوابدادم.

  . واقعاخوبه؟کلیحال ما .نیاماحاال راستش رو بگ .دهمیبله عمو جان قول م-.

  :. وگفتدی کشیقیعمو نفس عم.

 ی از کابوسهاگهید.ه  خوبیلی با گذشته حالش خسهی بگم در مقاتونمی هست کهمیخب،حد اقل ان طور.

  .. بخشه تی هم رفته وضعش رضایبله رو . ستی نی اثرهاشیقراریشبانه وب
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 رو ی کرد و گوشی با خبر نشود و آن وقت خداحافظانی از جری شد کهکسادآوری گری دکباریعمو .

  ..گذاشت 

دند از ته دل دعا کردم  بهبود بوازمندی که نمارانی و تمام بکلی مای شبانهام برای دعاهاانیمن آنشب در م.

 ری عالقه اشمرا اسی ،رشته هاای دنی بود که در آن سوینی به خاطر مرد جوان غمگمیاشکها .ختمیو اشکر

 ی در تماس تلفنکلی که مادانستمیم عمو حاالحاتیبا توض.  نگه داشته بود ی باقریخود کرده و هم چنان اس

 از شتری بدیذلهگو و متلک پران به نظر برسد تا من که شا و توانش را به کار گرفته بود که مثل سابق بیسع

 ی تو با خودت چه کردکلیآه ما. او نبرم ی به اندوه درونی اوواقف بودم پی اخالقاتی به خصوصگرانید

 بیتو مرافر. کردم ی آن شب انقدر تلخ و سرد با تو برخورد نمگذردی در دل تو چه مدانستمی؟اگر منم

 ری غیزی چقتی شتاخته بودم ،حاآلنکه حقرانی که من در ای هستیکلیهنور همان ما کنم که الی تا خیداد

  .. بودنیاز ا

 میشدی مراسم ازدواجاماده می برگزاری خانوادهآقا شاکر وما برای ماه محرم وصفر ،اعضاافتنی انیبا پا.

ن بود هر شب با  مهیزی جهدی خری روزها در تکاپونیمادر که در ا.  اساس انجام شده بودند یدهایخر

من .  دارم اجی احتیگری دلی کشند تا بداند من به چه وسای کهآماده کرده بود خط می اقالمیوسواس رو

 ان تابلو ها را دراتاقمان نضب خواستمیم.  به کشندن چند تابلو پرداختم می کاری پرکردن اوقا ت بیبرا

  .. دهمرییاتله در آوردهبود،تغ کی با نصب عکس هنرمندان به شکل انی را که آریاتاق. کنم 

 ی زندگکی خودمان را کم کم در اغاز راه انیمن و آر. شدی مای مهی زندگکی شروعی برازیهمه چ.

 ی کدام ازماامادگچی کننده بود که هری غافل گی اما روزگار آبستن حوادثمی کردیسعادتمند احساس م

   ..می با ان را نداشتییارویمقابله و رو

 یدهایتمام خر .میشمردی هفته را می روزهااری با شوق بسانیمن وآر. بوددهیز راه رس اعتیبهار طب.

 که خسته یهر شت زمان .شدمی خانه بخت می راهگریمراسم ازدواجمانانجام شده بودند ومن سه روز د

 ی سخت رابه چشم می انتظارشی پر تمنادگانی ،من در دمی امدی به خانه مانی روزانه با اریدهایازخر

پشمانش که با تبسم به من دوخته  .کردی می از خوشبختزی جان وروانم را لبرانی آرغیدری بیمحبتها .دمید

   ..دمیشیاندی ممی که با هم داشتی روشنندهی شدند ،پر از خواهش و امتنان بودند ومن غرق سعادت،به آیم

بابک به خانم شاکر ،من و زهره با سپردن . امدندی عروس ما می به همراه زهره و بابک همبرانیآرم.

 که هرگز نداشته ام ی خواهری زهره را به جاتوانمی مکردمیاحساس م .کردی میهمراهی را در بعضانیآر

  . .رمیدر دلبپز

 تا دادی فرصتمانی به من و آرنی و ادی در حال خرای بودم انی در خانه آرای وقتم را شتری روزهابنیا.

 و من که خود کردی ماستفادهی ابراز عشق و دلدادگی از هر لحظه ،برانایار . می حضور هم لذت ببرشترازیب
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وحشت . شدم ی وحشت مر دچای ،از داشتن آن همهسعادت گاهدمیدی پر عطوفت مهر او میایرا غرق در

 به کردمی میسع.دادی عذابم می فکر حسابنی گونه خوشبخت احساسنکنم و انی خودم را ای روزنکهیاز ا

 که کردی به من الهام مشهی که همیک اجازه بال وپرگشودن ندهم ،اما همان حس ششم تفکرات دردنانیا

  ..کردی مورد وادارمنی است،مرا به فکر کردن در ادهی دیبیعجی خوابهامی براندهیآ

 یهراسان چشم گشودم و به مادر که مضطرب باال. شدم داری از خواب بمی شانه هادیصبح با تکانشد.

  .؟یشونینهمهپری مادر ؟چرا اهیچ :دمی پرسیجیدوختم و با گ بود چشم ستادهیسرما

با وحشت . کرد هی بلند شروع به گری شد و او با صداری مادر بود ناگهان سرازدگانی که دردیاشک.

   :.دمیدرجانشستم و پرس

  .ن؟یکنی مهی گرنیاخه چهشده؟چرا دار-.

 ی ووقتدی داد که سخن بگویازه نم رابسته بود و اجشیبغض راه گلو. نگاهم کردیمادر با دردمند.

  :. گفت دهی بردهی است ،برستنی که آمادهگردی پر از وحشتم را ددگانید

  ....نوای زهرهبچارهیب...  خانم شاکر چارهیب-.

  .شده؟ی زدم چرا مگه چادی مادر چنگ زدم و فریسرگردان وناتوان به شانه ها.

  :.مادر هق هق کنانگفت.

  .. بابک کوچولوچارهیب...ه درخواب سکته کرده  شب گذشتنیآرم ... نیآرم.

  :.دمی سرم را تکان دادم وپرسیبا ناباور.

  . سکتهکرده ؟مرده؟نیآرم-.

 دمیشنیباور کردن ان چهم.  شد ی جاردگانمیاشک از د. را از سر گرفت هیمادر سرش راتکان داد و باز گر.

 شاد و سر زنده مرده نی داشت؟آرمقتی حقایا.  نمیبی کابوس مکردمی دور از ذهن بود که فکر ممیآنقدر برا

 با مزه اش ی های و شوخیی باز شاهدآن همه بذله گوتوانستمی ما نبودو من نمانی در مگری دیعنیبود ؟

 ختمیریاشک م .ابمی کابوس نجات نی باشد و مت از االی همه خوابو خنهای کمک کن که اایباشم؟آه نه خدا

 است و قتی که تصورات من به دور از حقدادی مادر به من هشدار مهیگر ،اما هقهق کردمیودر دل دعا م

   ..دمی دی نمی به درسترا پرده اشک مادر انیازم.  است نمردهی آرمیبراست

   م دی بود ،پرسگانهی خودم همبی که براییبا صدا.

  .د؟ی با خبرشدیشما ک-.

  :. گفت گرفتهیمادر سر بلند کرد و با صدا.

 دمی دیوقت. به کوچه رفتم دیرسی به گوش مرونی که از بیادی و فرونی شیاز صدا شی ساعتپمیمن ن-.

 دمیدی و اون صحنه رونمرفتمیآخ مژگان کاش نم... آد بسرعت رفتم اونجا یصدااز تو خونه آقا شاکر م
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 شاکر و زهره انمخ...  رخت خواببودی هنوز تونیجسد آرم ... نهیچقدر سخته که ادم داغ جوانش رو بب.

 بودند دهی را شنادی بود که داد و فرییخونه پر ازآدمها.. کردندی مونی رخت خواب افتاده بودند و شیور

 ی هم نمانیآر... کرد ی صحنه ها نگاه منی شاکر فقطمثل بهت زده ها به ایآقا... بودندختهیو به آنجا ر

بالخره چند تا از  ...ختیر ی اشک می زانو زده بود و با نا باورنیکنار ارم.. چکار کنه دیدانست با

 تلفن کرده بود که بالفاصله ی کدانینم... جسد بلند کردندی خانم شاکر و زهره رو از روههایهمسا

 که نهی خوابت سنگنقدریتو ا ...امیمن تازه دارم از اونجا م... اون گذاشتن یآمبوالنس اومد و جنازه رو تو

  .؟یدارنشدی همه سروصدا بنیاز ا

ناگهان . نگاه کردم سوزاندی به حال خانم شاکر و زهره دل می ناراحتختوبایریوباره اشک مبه مادر که د.

  :. آمدم وگفتم نییبا شتاب از تخت پا .دی به ذهنمرسیفکر

  .. اونجا رمیمن م-.

  :.مادر با افسوس سرش را تکان دادو گفت .

  ..زهره  خانم شاکروشیتو برو پ. بره ی خاکسپاری دنبال کارهادبهی باانیار-.

  :. وگفتم ستمیی مادر نگریبه نگاه باران.

  .ن؟یاییشما نم-.

  :. امد وارام گفت رونیمادر بلند شد و بامن از اتاقب.

 کردمبا دارشی بی خبر نداره ،وقتزی چچی ارام بخش هنوز خوابه و از هیمادر بزرگتحت تاثسر داروها-.

   ..مییایهم م

 در اطراف خانه یادی زتیکوچه سلوغ بود و جمع.  آمدم نرویسرم را تکاندادم و بسرعت از خانه ب.

 ی منی امامحسی ماه محرم و مراسم عزادارادی مرابه تی ازدحام جمعنیا. آقاشاکر جمع شده بودند 

  .انداختت

 ازدست زی امدند و حاال آمده بودند تا در غم عزی خانه منی شرکت در مراسم به ای کهمردم برایروزها.

 زن که ی عده اانی زنان درمنهیخانم شاکر سرو س. دهندی را تسلگرانیه،آقاشاکر و د خانوادنیرفته ا

 شد دتری اش شدهیاد،گرچشمشکه به من افت. کردیدوره اش کرده بودند نشسته بود ودم به دم آه و ناله م

 نایدرم. کرده بودشتری غصه و دردش ر بانی و به هم خوردن جشن ازدواج منو ارنی مرگ ارمیاداوری.

  :. را در دست گرفتم و گفتم زهرهیدستها.اشک و اه کنار او و زهره نشستم 

  ....... زهره جان یوا.

 هراس ییای به زهره نگاه کردم ب دنیوقت . ستی گری داد و بتلخهیزهره سرش رابه شانه ام بک.

 بتمرگیانگار مص. مدت کوتاه او چقدر درهم شکسته و ناتوان شده است نیمتوجهشدم که در طول هم
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 استو گذاشته می سربرشانه های که حاال زنقتی حقنیقبول ا.  زهره را هم با خود برده بودی تمام هستنیارم

 ساعت شانه دویکی نیدر هم. مشکل بودبودی سراپا شور و نشاط و خوشبختشی که تا چند ماه پزدی ریاشک م

  /. از صورتش رختبرجسته بودی فرو افتاده و طراوت جوانشیها

 تغض ودرد ییای دردمندانه جانم شاکمر که با دنی ناله هایدم به دم صدا.ه غرق درماتم وشسون بودخان.

 همه سروصداو دنانی که وحشت زده از ددی بابک به گوش رسبانهی گره غری زد که صدای را صدا منیارم

  .. ،خانه را غرق در اندوه و اشککردختی ری اشک مهی د راغوش زن همساونیش

 و دی را اغوش گرفت،بوئزشی عزادگاری نیبزرگتر. بابک او رادراغوش گرفت و فشردی اشکهادنیزهره باد.

 دی رسیهرکس کهاز راه م. بودیبی عرییغوغا. و ناله مردم را به اسمان بردهی گری حرکاتصدانیا.دیبوس

مراسم را ک عده نبضیمعلوم نشد که چگونه .  شدی مکی در ماتم خانواده محترم اقا شاک رشرزانیاشکر

 با هم متحد دند،همهی اق شا کر و حال خرابش را دیمردان محل که حالت بهت زدگ.در دست گرفتند

  ..دندی کوشنی ارمنی هرچه آبرومندانهتر مراسم تدفی به او داشته تاشند در برگزاری انکه کرایشدندو ب

رگ هم به خانه امده  مادرو مادر بزشی پیساعت.شدی نمی تهونی و شهی گری از صدایهانه لحظه ا.

  :. که در کنار مادربزرگنشستم ،ارام در گوشم نجوا کردو گفت یزمان.بودند

بهتره  .ی مراسم کمکشون کنی انی و مسلماٌانتظار دارندکه توی خونه هستنیتو عروس ا!مژگان جان-.

  .. نمونه ی باقیحرفی که فردا جای بشی کارکیعهده دار 

 بود نگاه کردم و ارامچشمنم ر ندهمنی به فکر ایشی و عاقبت اندتی درابه چشماننمناک مادربزرگ که با.

 به ی چاینی بردن سی بودکه برایبالفاصله به اشپزخانه رفتم و اتفاقاٌرفتن من همزمان با وفت.برهم فشردم

 د،لبخحندی اماده خدمت دمرا کهیمادربزرگ زمان. در دست به سالن رفتم ینیبا س.  گشتندی میدنبل کس

 به حانه اقا ی همدردی که برای و تعارف ان به کسانی بدنچاتیاز ان پس مسو ل.و سرش را تکان دادزد 

  .. امدند،به من سپردهشدیشاکر م

 امور را در دست گرفته بودند ،باز بدون ان که مزاحم اقا شاکر تی مسوولکهیی بو و انهادهیظهر از راه رس.

  ..ن کردند خانوادهاش بشوند،بساط ناهار ظهر را پهای

بزور و التماس خانم ساکر و زهره را وادار کردند .  شودنانجامیقرار بود ساعت سه بعد از ظهر مراسم تدف.

 شانی خفه کننده در گلوی غذا همچون گلوله ایانگار لقمه ها!یچه کار دشوار.که چند لقمه غذا بخورند 

 گفت ی کرد ومی ناله مزانی رشک داد و ایمخانم شاکر با امتنان سر تکان .  رفت ی نمنیی کردو پای مریگ

.:  

 پسر دلبندم کنارم نشسته بود و منبا روزید...... رو بخورم؟ زهرم بشه زمی عزیچه بخورم؟ناهار عزا-.

 ی موقع تونی ادونستفردایچه م! خدای ؟انی دونیشماه چه م..............دمی خودم براش غذا کشیدستها
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 دونستمی خدا چه میول........ شب عمرشه نی اخرشبی که ددونستی چه م خدانیا........ سردخونه است 

 لی راند،سی که خانم شاکر بر زبان میهر کالم...نخدایا.... خدایا....  دلمه زی سفر عزنی سفر،اخرنیکه ا

 انیچشم به راه ار.  بوداطی اشک و اه نگاهم هر لحظه به حانیدر م. کردی می همه جاردگانیاشک را از د

 خاطرش ی خواستم تسلی در دل دارد و می غم بزرگم که چدانستمیم . بودم دهیاز صبحاورا ند. دم بو

 که به گفتیمادر م.  نبودی اندوه تلخ را تحمل کند،اما از او خبرنی دهم تا اسان ت راشیدلدار. باشم 

  ..دمیورا ند را به خاکسپردند،انی ست ومن تا عصر ان روز که جمازه ارمی خاکسپاریدنبال کارها

اقا شاکر چهره سرشناس شهر و معتمد محله . شرکت کرده بودند نی مراسم تدفدریادی زتیجمع.

 تی وعرض تسلنی ارمنی مراسم تدفی داشتند برایی اشناای او دوست بودندابای یقی که به طریتمامکسان.بود

  ..در گورستان شهر جمع شده بودند

 ی می زد،نه اشکی مینه حرف. انداخت ی مهی افرادرا هم به گرنی بود که صبورتریحاالت اقا شاکر طور.

 جان او،ان ی جسد بدنی دنوی خبر مرگ ارمدنیشوک حاصل از شن. داشت ی ونه اصال جنب و جوشختیر

  .. نداشت ی خبرچیچناناقا شاکر را تکانداده بودکه انگار از اطراف ه

 دارش با تاسق سر تکان ی سکوت معندنی شدند،با دی مکی به اونزدتی عرض تسلی که برایمردان.

 مزاحم او شوندو خلوت اندوهبارش را برهم دی کردن که نبایاحساس م.رفتندی مانی اری وبه سودادندیم

  .. تحملکندی را با بدبارنی داغ سنگنیاقاشاکر ناتوان تراز ان بود که ا. بزنند

چه اندوه .  بودانیه و نگاه مغموم ار به چهره درهم شکستم،نگاهمی که در گوستانبودیدر تمام اوقات.

 بسرعت نگاهش انی بار نگاهمان به هم افتاد،اما ارکی. دادی شده بود و ازارش می بر جانشمستولیجانکاه

 نی اطی در انشرا،اما هستم کی شرشی که در غم و غصه امی توانستم کنارش بروم و بگویکاش م.دیردزد

  .. نبودسریامر م

 جنازه انداخته بودو ی کنان خودش را روونی را به خاکبسپاردند،زهره شنیارم خواستند ی که میزمان.

  :. گفت ی زد و می مادی خفه فریی گرفته بودو با صداشیصدا. داد که جنازه راواردگور کنندیاجازه نم

  .تورو به خدا منو.... منمباهاش برمنیبذار ...... نیولم کن.

   ....می رو تنها نذارگهی که همدمیمابه هم قول داد .... نیکنارشبخوابون.

  ..نیمنم باهاشخاک کن.

 او یاز تقالها.  انداختی جسد می باز خودش را روبی عجی او با قدرتدند،امای کشیزهر را کنارم.

 اورا در دستگرفت و با محبت ی دستهاصانهی شدو زهره حردای پنی ارمی رفت و دتهای کفن به کنارگرانیود

   : .بوسد و ارزومندانه گفت
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منم باهاش خاک .... خودش دستشو به من داده نینیبب... خواد منم باهاش برم ی خودش منینیبب-.

   .....نی گور بذاریتو رو خدا منم باهاشتو.... نیکن

 عروسشاشک ی پا به پایخانم شاکر که با ناتوان.  زهرهدادو فغن همه را به اسمان بلند کرده بودیونهایش.

 و انی گرتیجمع. و ا زحال رفت دی زهره به سرو صورت خود کوبزیات جنونام حرکدنی ،با دختی ریم

 را دور شیدستها. رفت ره که زودتر از همه به خود امده بودبه طرف زهانیار.  دانستند چه کنندمیمنتظر ن

  : . پر از غصه گفتییکمر زهره انداخت و با صدا

  .،مگهنه؟یخوای نمنوی ،تو که ایدیعذاب م کارت روح مرده را نیبو باا.... زهره جان بلند شو-.

  :. و گفت ستی نگرانیزهره با چشمان به خون نشستهبرگشتبه ار.

  .. کنم ی مان،خواهشی ارنیمنم باهاش خاک کن-.

 ها دورش را گرفت هی ارام گرفتهبودبلند کرد ،نگاهش به خانم شاکر بودکه همسای اور کا هندکانیار.

  :.اب زهره گفت  جواورند،دریبودن و به هوش م

  ..نهی ارمادگاری شه؟اون تنهای بابک چه مفیاون وقت تکل-.

 ی بار باهراسنیچشم گرداند و ا.  شدختهی بودکه بر اتش دورن زهره ری هم چون اب سردانی حرفارنیا.

  :.اشکرا گفت 

 ی خوام برویم .....رمی بغلم بگی خوام اونو توی کجاست؟مزمی عزنی ارمادگاریبابک کجاست؟ -.

  .. تن اون بشنومنوازیارم

 را انجام بدهند،با دور شدن زهره بسرعت دست بهکار نی بودند مراسم تدفافتهیمردان کهجاال فرصت .

  . . راهم از دست ندادندیشدندو لحظه ا

 انیار. کردمی و زهره نگاه مانی بودم و به ارستادهیای که بابک را دراغوش داشتم در کناریمن رد حال.

 کرد ی به مادرش که حاال به هوش امده بود و ناله می گاهیره را در کنار گرفتهبود وبا ناراحتهم چنان زه

دانه . دیکشی کرد و اه می منگاه بغض الود ختندی ری محابا خاک سرد را بر گور می که بی بهمردانیو گاه

 ی اشک میزی درداغ عزنکی تنها برادرش بود و او انیارم. بودی جاردگانشی درشت اشک از دیها 

  . . گذاشتهبودادگاری چند ماهه را به ی زن تنها و کودککی که از خود ختیر

 نداشت ،ناله کنان به مردان که از ترس مداخله او و خانم شاکر ونکردنی و شستنی گری ناگریزهره که د.

  .. کردی رساندند نگاه میبسرعت کارشان رابهاتمام م

 ی را می ابدی فراغی دراطرافم بوزیهمه چ.دی چرخیمیی به سونمدگای پر از اشک هر لحظه دیبا چشمان.

  . بود وتکانستادهی بغض دار ای شاکر با سکوتد،اقای کشیخانم شاکر بر سر وصورتش چنگم. داد
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 ی تقال مانی اری از چنگال فویی رهای امانزهره از سر گرفته شده بود وبرای بی هاهی خورد ،گرینم.

  . . بلند بابک همه را متوجه او ساختهی گریا صدانناگهانی منیدر ا.کرد

 ی مینی بودندو غمها هم چنان بر شانه ها سنگی صورتها جاریاشکها همچنان بر پهنا.  نداشت یانیغصه پا.

.  نواخته شدیدی جدی سمفونیی گودی رسانی خاکها به پاختنی رکنواختی ممتد و ی کهصدایزمان. کرد

 گریدی عده اا تستادندی ای می خواندندو به کناریک فاتحه ممردم برسرخا.  حرکت درامدتبهیجمع

 از بازگشت به نخبری نشست و ای و شفق به رنگ خون مدی رسی از راه میغروب تلخ بهار. سرخاک بروند

 را جستجو کیزهره که با چشم با.  کردندنیخانم شاکر و زهره را بزحمت سوار ماش.  دادی خانه میسو

 را در اغوشش دم،بابکی کشیم درد قای به چهرهاش عمستنی که از نگرید رحال رفتم وشیمن به سو.کرد

بابک با اضطراب مادرش . زهره با مالطفت خم شد و صورتمهتابگونه بابک را بوسه باران کرد.گذاشتم 

بهت زده و ساکت به . کردندنی سوار ماشی زحمتچی هیاقا شاکر را ب.  را از سرگرفتونی و شستینگر

  . . کردی افتاده بو باور نمق و منگ بود و ان چه را که اتفاجیگ. گرداندیماطراف چشم 

 را در اندوه ،مای تا در ارامش ابدمی تامردگان را به حال خودشان بگذرمی رفتیم.می خانه شدی راههمه

  . بگذارندیفقدان خود باق

  

   و چهارمستی بفصل

  

 که کی دور و نزدیلهای از فامیعده ا. شدی متی از جمعی شب بود که کم کم خانه اقا شارکر خالاخر

مادر اماده . بزرگ با خانواده اقا شاکر همراه باشند،ماندگار شدندبتی مصنی دانستند درای خود مفهیوظ

 شد و کی کردم ،نزدی را جمع می چای خالیرفتن شد و بعد به من که همچنان مغموم و افسرده استکانها

  :دیپرس

  م؟ی بریای یتو نم-

  :بلند کردم و گفتم  را سرم

  . خونهامی ی خودم مدمی اونو دی بگم،وقتتی تسلانینه مادر،من هنوز فرصت نکرده ام به آر-

  : که مردم دران جمع شده بودند نگاه کردو گفتی با افسوس به اتاقمادر

  . همه کار موندهنی تنها وسط ایطفلک .ی رو امشب مالقات کنانی اری نتوندیشا

  : دادمجواب

  .امی ی مونم و می شه ،منتظر نمی مری داره ددمیم اگه د دونیم-
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 ی میدی شدیاحساس تشنگ.  خانه رفتندی اصرار نکرد و به همراه پدر و مادر بزرگ به سوگری دمادر

 ی دونفر را که در انباری گفت و گوی موقع صدانیدر هم. آب بنوشم یوانیبه آشپزخانه رفتم تا ل.کردم

  . کردند توجهم را به خود جلب کردیحبت ممتصل به اشپزخانه با هم ص

  .دیناخودآگاه سخنانشان به گوشم رس.  بودندانی و دختر خاله ارخاله

  : گفتی کرد آرام صحبت کند و می تالش مانی آرخاله

   کرده؟انی روبه آرشیتهای وصنی سرش بوده و آرمی باالانی ،آرنی موقع جون دادن آرمیدیفهم-

  :دی پرس خانم دخترش با تعجبنیپرو

   بوده که ؟شبی گفتند دی جون داده؟می کنیمگه آرم-

  : پر از درد جواب دادیی باصداخاله

 به اتاق ی شنوه،وقتی میی شده و همون موقع صداداری نمازصبح بی براانی آرایگو. صبح بودهیدم دمها-

 رو شیتهایوص نیهمون موقع آرم.دهی کشی آخرش رو می بوده که اون داشته نفسهای ره زمانی منیآرم

  . کنه ی م کنه و بعد تمام مانیبه آر

  : گفتی و با کنجکاودی خانم با افسوس به پشت دستش کوبنیپرو

   گفته ؟انی به آری وفا،خب حاال چی بیای دنیا-

  : تر اورد و گفت نیی را پاشی صداحاله

داده که اونا رو  سپرده و اونو قسم انی موقع مرگ زن و پسرش رو به دست ارنی گفت ارمیخواهرم م-

  .رهی بال وپر خودش بگریز

  : و گفت دی از دل کشیده،آهی بری با نفسهانیپرو

   ؟هی با مژگان چفشونی مامان؟پس حاال تکلی گیراست م-

  : بار با اضطراب جواب دادنی اخاله

 گورستان ی چه طورتوانی که امروز آری متوجه شدچیه.  چه کار کننددیخودشون هم موندن که با-

 امانت براش واقعا نی ادنیبه سرنجام رسان. گذاشتهی طفلنی به دوش ای بارسختنیآرم.ظب زهره بودموا

 به اون هم کردن انگار از نگاه یحت. آمدی اصال دور وبرمژگان نمانیمن امروز متوجه بودم که آر.دشواره

 ختم به انی اری زندگ رو باتی وصنی دوتاست خدا اخرو عاقبت انی اونی که می عشقنیبا ا.  کردیفرار م

  . کنهریخ

 الی سخت و ناگوار بودکه خمی قدر برادم،انی شنیباور کردن ان چه که م. ام حبس شده بودنهی در سنفس

 خاله و ی پای که متوجه صدایاما زمان. ام دهی حرفها را دراوهام و تصورات خود شننی کردم همه ایم
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 قتی ام حقدهی شنه چی شدمکه انند،متوجهیای برونی بی خواستنداز انباری شدم که مانیدختر خاله ار

  .محض بوده است 

 یایسرم دوران داشت و هجوم اشک را به چشمم اح. و مبهوت بودمجیگ. امدمرونی از اشپز خانه ببسرعت

خاله و . افکارم درهم و مغشوش بودند. شدندی بودم،مدام در ذهنم تکرار مدهی که شنییحرفها. کردمیم

 نگاه ان دو را که یا ،اما گرمدمینگاه نگرانم را ازانها دزد. امدندرونیاز اشپزخانه ب خانم که نیپرو

  .دلسوزانه نگاهم کردند وگذشتند احساس کردم

 زن انی کرده بود که ارتی وصشی لحظات زندگنی در اخرنی ارمیعنی افتاد؟ ی می داشت چه اتفاقایخدا

ست داشته باشد؟ نگاه سرگردانم به اتاق مردها دوخته  توانی میی معنانچهی کند؟ایوفرزندش را سر پرست

  . داردیینا چه معنی ارمتی که وصدمی پرسی از خود او مدیبا.دمی دی را مانیکاش ار.شده بود

به زهره و خانم شاکر که . و کامم تلخ شده بودنی زبانم سنگدی کوبی ام منهی بشدت سرش را به قفسه سقلبم

  . توانستم از زهره چشم بردارمینم. نگاه کردمدنی کشی و اه متندخی ریحاال ارام و ساکن اشک م

 لحظه به او و سرنوشت نامعلومش کی یبرا.  روز چقدر خرد و شکسته شده بودکی نی ظرف همدر

 گرفت ؟او در عنفوان ی او و بابک را به عهده می سرپرستی مرده بود چه کسنیحاال که ارم. دمیشیاند

 بدهد یگرید ی شد دل به زندگی حاضر مایما ا. امدی مشی برایادی ازدواج زتهای بود و مسلما مو قیجوان

   قبول کند؟اوردی بی خطر را که بر سر پسرش ناپدرنیو ا

 کی اگر دید،اماشای رسی ممکن مری ،بلکه غدی امر به نظرم نه تنها بعنی کرده بوم ادای که از او پی شناختبا

  .رفتی پذی امر را منی اکی باشیاه و اسا به خاطر رفامد،اوی مشی پژهی وطیشرا

 تی وصایا. دمیشی افتاد اندی به ان چه که داشت اتفاق می با ناباوردی جا رسنی به امی هاشهی که اندیزمان

 باورش ی کردم ؟ نه حتی شکسته و درد ناک احساسش می را داشت که من حاال با قلبیی همان معنانیارم

 که تحمل ندارم دانستمیم .شتم خبر دامی درونیاز حسادتها. شناختم یا ممن خودم ر.  اسان نبودمیهم برا

 باور رسده بودم که نی به اگری دیی کند،اما از سوکی شرمانی راهم در زندگیگری ،دمی که مرد زندگرمیبپذ

 یایغر ق در. احساس کردمی ارامشالی خنیبا ا.  خواسته نخواهد رفت نی بار اری زی اساننی هم به اانیار

  . اوردخود زهره مرا به ی بودم که ناگهان صداالیخ

  : کردوگفت میصدا

  . عرق شدهسی بغلم خی تا بخوابانمش،توی رو اماده کنیی بابک جای شه برایم-

 کرد ی از سرنوشت که در انتظارش بود به خواب رفته بود و درخواب تبسم مالی خی بابک که ارام و ببه

  :دمینگاه کردم وارام پرس.

   کجابندازم؟جاشو-
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  : شد گفتی مدهی شنی که به سختیی و صدای خالی با بزهره

  . نکردهی امروز خواب درستیطفلک. که سرو صدا و رفت وامد کمتر باشدیی جاکی-

 بردنش به اتاق امدم که ناگهان نگاهم ی انداختم وبرایی از اتاقها جایکی بابک در یبرا. را تکان دادمسرم

  . بخواباندشی تا سرجاگرفتیبابک را از بغل زهره م افتاد که داشت انیبه ار

 اورد و صورت غرق نییان زمان که سرش را پا. بابک را دراغوش گرفته بودیتیبا چه حساس. کردمنگاهش

  : گرفته گفتیی سر تکان دادو با صداتی شاکر با رضاد،خانمیدر خواب بابک را با اندوه بوس

  .رما نخوره  هم بکش روش تا سیزی چکی. پسرمی شریپ-

 اطی آرام به راه افتاد و با احتانی کردم آری صحنه نگاه منی بودم و به استادهی چهارچوب در اتاق ادر

.  متوجهم شد انی ،اما آردمی خودم را کنار کشیکم.  شود داری تا مبادا بابک از خواب بداشتیقدم برم

  :رام گفتمآ.  خارج شوم ی حرفچی هی نگاهش بررسی توانستم از تی نمگرید

  .سالم-

  :دی متورم و خسته نگاهم کرد و پرسی چشمانبا

  ؟ی بابک رو انداختیسالم،جا-

 ی بابک را در رختخواب خواباند ،بعد پتواطیآهسته و با احت.  را تکان دادم و در اتاق را باز کردم سرم

 و معصوم نیلنش کوتاه به چهره دی لحظاتیبرا. او انداخت ی را که در دست داشتم گرفت و رویکوچک

 محابا سر بر شانه یب .د ره گم کرده بودندگانشیقطرات اشک در د .ستی نگرمیبابک نگاه کرد و بعد به سو

  :اش گذاشتم و ناله کنان گفتم 

   شد؟رمانی بود دامن گیبتی چه مصنیا ... انی آریوا-

  :آرام گفت. دادی م را نشانی هولناکی اش دلشکستگهیهق هق خفه گر.  خودرند ی تکان مشی هاشانه

 داشت یوقت...  سرش بودم یمن باال...  باشه زشی سخته که آدم شاهد مرگ عزیلیخ... مژگان سخته -

  . من کنارش بودم دادیجون م

   :دمی پرسی درماندگبا

   اتفاق افتاد؟ی طورچه

  : را به بابک دوخت و گفت انشی گریچشمها

 دمی کنم ،اما ددارشی نماز بیته به من گفته بود که برا شب گذشنیآرم.  شده بودم داری نماز بی براصبح

انکار نفسش . رنگش کبود شده بود.با وحشب و هراس چراغ اتاق رو زدم .  کنه ی م## ## خواب داره یتو

از سرو .  جواب بدهدست توانی نمیول"؟ی شدی طورنی شده؟چرا ای چنی آرم"ادزدم،یفر.  اومدیباال نم

 چهره کبود دنی بود با ددهیزهره که به خاطر بابک تو اتاق گرم تر خواب.  شدند ردای من همه بادی فریصدا
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 داشت نفس نیارم...  چقدر سخته ایخدا. خودش رو انداخت جلو و التماس کنان اون رو صدا زد نیآرم

گوشم رو . بزند ،اما صداش خفه و آروم بود ف که حرکردیبا تمام توانش تالش م .دیکشی آرش رو میها

 سپارم مواظب اونها یزن و بچمو به تو م"با زحمت گفت،. دهانش گذاشتم تا صداش رو بهتر بشنوم کیدنز

 که پشت و پناهشون دمیقسمت م ... انی آردمیقسمت م ... ی من تو هستدیتمام ام... تنهاشون نذار ... باش

م توان خودشو گذاشته بود تا انگار تما . فتادهی نی اتفاقچی که انگار هرامبعد ساکت شد انچنان آ" .یباش

  ... شه ی هنوزم باورم نمایخدا ... ستی زده نگهی شد که اون دیباورم نم. اون چند کلمه حرفو بزنه 

 دهی که تازه طعم پدر شدن را چشی مرگ مرد جوانی او برای ومن هم پابه پاستی گری در اغوشم مانیآر

 رشی پزی عمر کوتاه برانی سال داشت و ایفقط س نیآرم . ختمی ری بوددد،اشک می راه زندگیو ابتدا

 دی قلب پر درد آقا و خانم شاکر ،سرنوشت نا فرجام زهره و بابک و شای ،برانیمرگ زود هنگام آرم

  .  کردم ی مهی گرانی خودم و آری زندگینابود

من بازگو  ی داشت آن را براانی بودم و حاال آردهی شننی را از زبان خاله آرمنی آرمتی وصنی آخرمن

 طی شرانی خواستم در ای بپرسم چه خواهد شد؟ نمانی شد که از آری ناشناخته مانعم میترس.  کردیم

 نیحاال وقت ا . شمیندی خودم بندهی و ایسخت که او غصه دار مرگ برادرش بود ،خود خواهانه به زندگ

 انی با آرمی کمر راست کنمیانست توی همه غم و غصه منی بار فشار اری که از زگری دی وقتدیحرفها نبود شا

  . کردم یصحبت م

  : و گفتم دمی کشی دست نوازشانی موجدار آری موهابر

 دهی از غم و غصه ات کم کنم ،اما چه فای امد تا اندکی از دستم بر میکاش کار .انی گم آری متی تسلبهت

  ؟

  :مهر و محبت بود ،گفت نگاهش پر از  .ستی پر از اشکم نگردگانی آرام سر بلند کرد و در دانیار

 باعث ی تونی می گم انجام بدی رو که می ،اما اگه کاری کردی کارو منی ای تونستی دونم اگه میم

   .ی من بشی برایشتریآرامش ب

   :دمی زده پرسشتاب

  دم؟ی انجام می بگی ،هرچیچه کار-

  : زد و گفت ی کمرنگلبخند

 درد و ماتم نهمهی با اکنمی و عادت مکنمیس ارامش م تو احسادنیمن با د. ما بمون شی چند روز رو پنیا

  ؟یکنی کارو میا .کنمی و صبورانه تحمل مامیکنار ب
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 ندارم به مادر خبر ی حرفیری گی آروم مقی طرنیباشه ،اگه تو واقعا با ا: سرم را تکان دادم و گفتمآرام

  . مونمی شما مشی دم که تا شب هفت پیم

  : و گفت ستیبه بهبابک که در خواب خوش غوطه ور بود نگر. زدیرنگ به نشانه تشکر لبخند کمانیآر

  .دهی چه طور اروم خوابنیبب. به سرش اومده یی دونه که چه بالی نمچیه. بابکیطفلک

  : بلند شد و گفتی بعد از لحظاتانیآر. سکوت به بابک نگاه کردم در

 به اونا کمک دنیشت سر گذاشتن و خواب رو پی که بخوابن اونا روز بدی مادر و زهره رو وادار کنبهتره

  .انی کنه که از پا درنیم

 تی و صانی جرانیار. خاطر به سراغم آمده بود ی نوع آسودگکی. آمدم رونی از اتاق بانی دنبال آربه

 نی آرمتی پنهان کردن وصی داد که برای نشان منیا. گذاشته بود انیبرادرش را با صداقت با من در م

  . نگه داردی خواهد آن را از من مخفی و نم نداردی تالشچیه

 کند و من با دای کرد که در کنارش بمانم تا زودتر به آرامش دست پی به من اصرار مگری دیی سواز

 او و نه تی وصن،نهینه مرگ آرم. کند ی نمدی سعادت مرا تهدی خطرچی که هدمیشی اندی مالی خیاسودگ

 ی و راحتشیسا آی کرد که برای وادارم منی داده بود و همنی به آرمانی که آری از قوللی فامیآگاه

  .خانم شاکر و زهره حداکثر تاالشم را بکنم

 دلخراش خودش ی ادهای شاکر بود که با فریآقا .میدی همه از خواب پری مردانه اادی فری از صداسحرگاه

بود و حاال دردمندانه  آمده رونی بیاز آن حالت بهت زدگ. کردی را صدا منی دردناکش آرمیو ناله ها

 آقا شاکر باز ود بغض آلیادهای فریبا صدا. کردی را از آنها طلب منی جست و آرمیبه همه تمسک م

 نکی که اانیآر. سوختی دم خانه در آتش عزا و ماتم مدهیآن شب تا سپ.خانه رنگ ماتم به خود گرفت

 یا آرام کند و او را وادار کند که کم موفق شد پدرش راری و تالش بسیتنها مرد مقتدر خانه بود با سع

 هق هق آرام خانم شاکر و زهره ی،صدا شد ی شاکر خالی آقای از ضبحه های که خانه خالیزمان.بخوابد 

 عرض یهمه اهل شهر برا.دیمراسم هفت با شکوه هر چه تمام تر به انجام رس. انداز شدنیدر خانه طن

  : شدم و گفتمکی نزدانی ،به آرمیه برگشت که به خانیزمان. به مسجد آمده بودندتیتسل

  .کمی با غصه هات شرقای غم عمنی که من هم در ای خواد بدونیدلم م. عمر خودت باشهیبقا

  :آرام گفتم. زد و تشکر کردیزی لبخند محبت آمانیآر

  .ه پدر و مادرم اثر کردهی روحی از خونه مسلما توی هفته دورکی نی که به خونه برگردم؟ای دی ماجازه

  : سر تکان داد و با امتنان گفت دی تائی براانیآر

  . محبت تو رو جبران کنممی روز اکی که دوارمیام. ازت ممنونم ی مدت با ما بودمی انکهی خاطر ابه

  :دمی پرسدی نگاه کردم و با تردانی تعجب به آربا
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 احترام یمسرم هستفقط به خواسته تو که ه. نکردمیمن کار .ی زنی حرف می رسمی طورنی ای دارچرا

   بوده؟نی از اریگذاشتم،مگه غ

با اضطراب نگاهش .دمی دی را در چهره اش میدی تردهیسا. انداختری پرسش من سرش را زنی با اانیآر

 بزند ی مغموم و گرفته شده بود؟منتظر به او چشم دوخته بودم که حرفامیکردم مگر چه گفته بودم که آر

 به کنارمان آمد و می بودستادهی که اانی من و آردنیبا د.  آمداطیه ح موقع خانم شاکر بنی،اما در هم

  :دیپرس

  . داخلنییای بن؟یستادی انجای اچرا

  : به سرعت گفتانیآر

  . رم که برسونمشی خواد بره خونشون می ممژگان

  : نگاهم کرد و گفتی شاکر با مهربانخانم

 جبران می بتونیانشاء اهللا که در مراسم شاد.می همه به تو زحمت دادنی هفته اکی نی که در ای بخشیم

  .میکن

  . ام بودهفهی نکردم هرچه کردم وظی احترام سرم را تکان دادم و گفتم من که کاربا

  : گفت ی زد و با مهربانی شاکر لبخندخانم

 ی شده ،به هم صحبتیحاال که همه به خونه هاشون رفتن و دور برمون خال.نجای اای بی بودکاری وقت بهر

  . تنها و دل شکسته شدهدایخصوصا زهره که حاال شد.می دارازی نشتریب

   مونه ؟ی منجای ای زهره تا کدمی پرسی کنجکاوبا

  .می براش بکنی فکرهی دیبعدش هم با. جا بمونه نی شاکر به اون اصرار کرده تا چهلم همآقا

 به انیآر. کرد ریی تغیاندک شی لحن صداشی گفته هاانی خانم شاکر نگاه کردم احساس کردم که در پابه

  :سرعت به من نگاه کرد و شتاب زده گفت

 با ضطراب انیآر.دی چرخانی آرینگاهم از خانم شاکر به سو. رسونمی من تو رو می بریی خوای اگه مخب

 نکهی ای همه مضطرب شود و برانی داشت که از حرف خانم شاکر ایلیچه دل.چشم به مادرش دوخته بود

خانم .دی پنجه کشبم بر قلندی به رفتن کند؟باز احساس ناخوشاقی ادامه ندهد مرا تشوشیامادرش به گفته ه

  :دی پرسی کرد ،با لحن مخصوصی نگاه مانی به آریشاکر همان طور که با موشکاف

  ؟ی گردی بر مزود

  : و جواب داددی نگاهش را دزدانیآر

  ن؟ی داری با من کار؟مگهی چیبرا

  : گفتطلی بار با احتنی شاکر اخانم
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  .... که برهوستی نچکسیم،هی خشک بخرری بابک از داروخانه شی برادیبا. زهره خشک شدهریش

  : و گفتدی حرف مادرش را بری حوصلگی با بانیآر

  . گردمی بر مباشه

  .میبر:  دست مرا گرفت و گفتبعد

به راه  کردم و پشت سر او ی خداحافظستی نگری مانی به آرنی سرعت با خان شاکر که اندوهگبه

 دایبه او که شد. کرد ی می که در انگشتانش بود بازمانی انداخته بود و با حلقه نامزدریسرش را ز.افتادم

 و لبخند ستیر نگدگانمینگاهم را احساس کرد،سر برداشت و در د. نگاه کردمدی رسیکالفه به نظر م

  :دمیآرام پرس. زدینیغمگ

   ؟ی ناراحتیزی چاز

   :دمیمصرانه نگاهش کردم و پرس.رد و سکوت کدی را دزدنگاهش

  . باشمکی خوام در غصه هات شری هست به من بگو میزی چاگهخ

  : را برهم فشرد و گفتچشمانش

  . مژگان جان ذهنت رو مشغول نکنستینیزیچ

  : و گفتستیبه چشمانم که پر از پرسش بود نگر. و نگاهش کردمستادمی ای سرسختبا

 و حرف دلت رو ی کندای جسارت پی به زمان داره تا بتوناجیاحت.ستی آدم راحت نی حرفها برای بعضگفتن

  .یبزن

  : گفتمآرام

 و من از ی درسته که تو ناراحت باشنیا .می باشکی هم شری که در غم و شادمی آران ما به هم قول داداما

   خبر باشم؟ی ات بیعلت ناراحت

 کنم هرچه یخواهش م .یصه هات کم کن خواد سنگ صبورت باشم تا تو با حرف زدن از شدت غی دلم ممنم

  . دم که صبورانه گوش بدمی ،قول ماری به زبون بیرو که تو دلت دار

  : گرفته گفتییبا صدا. زدی موج مانی افسرده آردگانی در داشک

 ییزهای داره از پچیلی کار کنم،پس چه دلی چدی دونم بایمن هنوز نم. همه اصرار نکن نیا!زمیعز!مژگان

  ست؟ی معلوم نحرف بزنم که

 دست مرا دعوت عی با حرکت سرانی کند،اما آردای دوباره سماجت به خرج بدهم تا او هم جسارت پخواستم

  :به سکوت کرد و گفت

  . دم ی بهت قول منوی کنم،ای مفی رو برات تعرزی ،همه چادی برونی همه تشنج بنی روز که افکارم از اکی
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 مانده رانی حی سر گشتگی در وادی و دو دلدی با تردانیرآ. بوددهی فای کردم ظاهرا اصرارم بسکوت

 دی دانست بای بود و او نمشی بر شانه هاینی بار سنگنی آرمتیوص. کردمیمن خوب حال او را درک م.بود

 خودش ی آرزوو ی برادرش عمل کند و زن و فرزند او را سامان دهد و هم به زندگتیچگونه هم به وص

 در به انجام زی که خودش ندی نگوی زد تا سخنی بر لبان او مهر سکوت میفی بال تکلنیبپردازد و هم

  .  داشته باشددیرساندن آن ترد

 نگاهم کرد و هی که در سر داشت ،دزدیی هاشهی برافروخته از اندی با چهره اانیآر.می بوددهی خانه رسبه

  :گفت

  .کرده ام تو عادت دنی روزها به دنیمن ا. به ما سر بزن ی زمان فرصت کردهر

  : سرم را تکان دادم و گفتمآرام

  .ستمی اگه مزاحم نام،البتهی کنم هر شب به خونتون بی میسع

  : و گفتستی به چشمانم نگرمی از کالم آخرم مستقدلخور

  ؟یدی باشه،فهمادتی نویا...یستی کس نچی مزاحم هتو

  :آهسته گفت .ستمی کرد نگری زدم و او را که با عطوفت نگاهم ملبخند

  .خداحافظ . بشه و بابک گرسنه بمونهلی ترسم داروخونه تعطی برم مدی بامن

  : و جواب دادمستمی اش نگردهی رمی چشمهابه

  .انی نگهدار آرخدا

 هفته کی نی در اانیآر.ستمیبه پشت سرش و شانه فرو افتاده اش نگر. به سرعت از من فاصله گرفتانیآر

 قدم ی او در حالنکیا. را بر عهده گرفته می مراسم ترحیگذار و برتیریپر تالش و نا ارام کار کرده و مد

 گذاشته شده بود شی هاانه که بر شی بار غم و غصه و تعهدری داشت که من احساس مس کردم دارد زیبر م

  .  شودیخرد م

 می مشترکمان را شروع کرده بودی بود که زندگی چند روزانی نرفته بود،حاال من و آرای از دننی آرماگر

 انستم ی که من در آن شب نمیخواب. بود دهی بس شگفت آور دی خوابمانی براریاما انگار سرنوشت و تقد،

  . و دردناک خواهد بود نی سنگمی اندازه برانیتا ا

 شهی شاکر مانند همیخانم و آقا .می شده بود که به اتفاق خانواده به خانه آقا شاکر برونی هر شب من اکار

 تی من که همشه منتظر طرح موضوع وصی طرز برخورد که برانی کنند و ایرد مبا من محترمانه برخو

 ی اشاره اچی هند؟چرا زنی نمی حرفچی هنی آرمتیچرا آنها از قسم و ص. استزی هستم شبهه برانگنیآرم

 دانند که ی از قلب و احساس من خبر دارند ؟مزی آنها نای کنند؟آی زهره و بابک نمیبه سرانجام زندگ

 و من سرخورده و مغبون مجبور نباشم تن به زدی فرو نرمی نو پای است که زندگنی من ای شبانه روزیدعاها
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 وسواس و دلهره را ی دانم،اما هرچه هست من در حرکات خانم شاکر هم نوعیجبر سرنوشت بدهم؟نم

 مرا در یهربان مرد،بای گی از سابق با من گرم مشتری روم بیهر بار که به خانه انها م. کنم یمشاهده م

 کار حس ترحم را در قلب من زنده کند تا نی خواهد با ای مییگو. کندی و غرق بوسه مردی گیآغوش م

 حاضر نشوم دلش را به درد شی به پاس محبتهاد،منی بگوی سخننی آرمتی مجبور شود از وصیاگر روز

  .آورم

 شی هر چه زودتر پافتدیاست اتفاق ب خواهد انچه قرار یدلم م. سخت و کشنده شده استمی انتظار برانیا

 نزده ی ام حرفدهی که شنیبه پدر و مادرم در مورد سخنان.اوردی برونی بیفی همه باالتکلنی مرا از ادویایب

 دور ای که از سر شرم ی شوند و حصارشقدمی گفتگو پی موضوع خود برانی ترسم آنها با دانستن ایم.ام 

 شبها نی که من ادی آشی پییصراحت انها در هم شکسته شود و حرفها ما قرار داشته ،با انی در میشیاند

  . نشودی که هرگز بر زبان جارکنمی دعا مقایعم

 را که در ی توانم به صورتش نگاه کنم و انتظارینم. کنمی می از زهره دوریزی و به طور غرناخوداگاه

 گذارد به سراغ او یا عقلم نم رود،امی در آغوش گرفتن بابک ضعف میدلم برا.نگاه اوست جستجو کنم

 انتظار کشنده به نی که ای تا روزدیشا. که از آنها جدا خواهم شددی گوی به من می درونییروین.بروم

  . برسد،من بازهم از بابک و زهره فرار کنمانیپا

 ی شاکر راهی آقاتی در معشاوندانیزهره و بابک و چند تا از خو.دی رسانی به پانی شب چهلم آرممراسم

 سوخت به کرمانشاه ی که هنوز در آتش داغ و حسرت می شاکر با چشمانیتهران شدند و چند روز بعد آقا

 خاطراتش ادی ن،بهی کوتهاش با آرمی پدر و مادرش برگشت تا در کنار تنها ثمره زندگشیزهره پ.برگشت

  .روزگار را بگذراند

 که ی در آغوش فشرد و به خاطر خدماتانهمی مرا صمی که زهره عازم تهران بود،در هنگام خداحافظیروز

 او ی های و من که خود شاهد خوشبختدیاشک در چشمانش م درخش.انجام داده بودم از من تشکر کرد

 را از خود سبب شده بود که من نی آرمتیوص .ختمی در آغوشش اشک ریقیبودم،عنان از کف دادم و دقا

 نگونهی که او را انکی نکنم،اما ای بکشم و با او همدرد شده بود کناررشیبانگی که ناگهان گریزهره و غم

در آن لحظه .  نبودم فتدی به فکر خودم و آنچه که ممکن بود اتفاق بگریدم،دی دیدرهم شکسته و ناتوان م

 ی مدای را از دست داده بودند شدان خودشی زندگوانهی پشتنی تنها که بزرگتری زن و پسریدلم برا

  .بودمسوخت و با آنها همدرد 

 بود که سر کارش برگشته یچند روز. امد رونی هم کم کم از ان قالب حزن و اندوه بانی رفتن زهره،آربا

  . کرد انچه را که اتفاق افتاده بود با غرق کردن خودش در کار فراموش کندیبود و تالش م
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 در انیگام مراجعت آر رفتم تا هنی شاکر میشبها به خانه اقا. خود را از سرگرفته بود ی روال عادیزندگ

  . دهمی شد،تسلیکنارش باشم و او با پا گذاشتن به خانه،دوباره دچار غم و غصه م

 صبر نی تا سالگرد آرمدی دانم که بایم. کندی نمی ازدواج ما صحبترامونی پی کسنی از مرگ آرمپس

  . استانی دار اطرافی کند ،سکوت معنی می و نگرانبشیکنم،اما انچه مرا دچار تشو

انگار . کنمی مشمئز کننده را احساس مدی تردکی هی کنم؛سای هر بار که به آقا و خانم شاکر نگاه ممن

  . وحشت زده و نگران هستندافتدی اتفاق بدی که بایخودشان هم از وقوع حادثه ا

 او ی روزدی دانم که بایمن م. کندی کنم که تاهر به آرامش می به ظاهر آرام است،اما احساس مانیآر

 می و ناگفته ها را بر زبان آورند و آن روز، روز مرگ آرزوهاندی خود فائق آیدهای بر ترددی باگرانید

 تحمل آن ی برابورب تا من درس صدیای بشی پرتری اتفاق هر چه دنی کنم که ایخدا خدا م.خواهد بود

  .اموزمیب

هم است و آرامش از خاه دلم  مغشوش و در شهامیاند. گذرانمی کابوس گونه میالی را در خواب و خشبها

 دهی از شنیزیآنها چ. تک تک خانواده ام اثر گذاشته استی حالت رونیمضطرب و نگران و ا. استختهیگر

 که ی است،در حالاج از به هم خوردن مراسم ازدوی کنند غم و غصه من ناشی مالی دانند و خی من نمیها

  .  سازممیرا هم در آن سه گرانی از آن هستند که بخواهم دقتری من عمیغصه ها

  

   و پنجمستی بفصل

  

 که افتاده ،اعصابم یپس از اتفاقات. را بر سر ساکنان شهر پهن کرده است اهشی و چادر سدی از راه رششب

 و شودی ختم مانی شبانه اریدنهای به دمیتمام دلخوش.  است دهی شده و آرام و قرار از من رمکیبشدت تحر

  .  ام افتهی آرامش ی اندککنمیاحساس م که با او هستم یفقط زمان

همه . در خانه نبود یکس .دمی زنگ تلفن را شنی که صداکردمی سرو وضع خودم را مرتب منهی جلو آداشتم

  .  کربال برگشته بود رفته بورند ارتی از اقوام که از زیکی دنیبه د

   را برداشتم ی تلفن رفتم و گوشی سوبه

   . دیبله بفرمائ-

  : گفت.از عمو ،تمام تار و پود وجودم را به شوق واداشت  روح نویصدا

   ؟یدردانه تو هست-

  . سالم عمو جان: گفتم شتابان
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  :  تعجب جواب دادی با اندکعمو

   ماهت دخترم ،حالت چطوره؟ یسالم به رو-

  : عمو خنده کنان گفت  .دمی کردم ومتقابال احوالشان را پرستشکر

   ؟مادر ،داداش ،زن داداش ؟  حالشون چطورههی ،بقمی هم خوبما

  :  دادم جواب

  . رسانندیهمه خوب هستند سالم م-

  : دی پرسی با کنجکاوعمو

   ؟ ستی خونه نیمگه کس-

  : عمو با تاسف گفت . کجا هستندهی دادم که بقحیتوض

   که رفتند تلفن ندارند ؟ ییجا.  مادر تنگ شده بود ی صدایدلم برا. شد فیح-

  :  دادم جواب

  . جان تلفن ندارند نه عمو -

  :  آمده باشد گفتادشی به یزی چیی درنگ کرد وبعد گوی لحظه اعمو

 بگو ،ان شااهللا که تی هم تسلانیاز قول من به خانواده آر. بکم تی رفت که تسلادمی دردانه ،من یراست-

  .  عمر خودتون باشه یبقا

  :  گفتم ارام

  .  ممنون یلیخ

   : دی پرسدی بار با تردنی اعمو

   ؟ نی گذاشتی را واسه کیحاال قرار عروس-

  :  گفتم یفی بال تکلبا

   . می مورد حرف بزننی که در اومدهی نشی ،هنوز پدونمینم-

  :  هوم بلند گفت و ادامه دادعمو

 ی حرف بزنه وانشااهللا وقتی حال نداره از عروسی کسی اوضاع و احوال روحنی ای ،توهیعیخوب طب-

   . رهیگیهم سر م شما یمراسم تمام شد عروس

   : دمی پرساطیبا احت .دی خنددانستی بر شرم میعمو که سکوتم را مبن. کردم سکوت

   چطوره ؟ کلیحال ما-

  :  ابتدا درنگ کرد و بعد گفت عمو

  .  بهتر از سابق شده یلی حالش خست،حاالیبد ن-
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  .  بزند ی حرفگری خواهد دی جواب سربسته عمو متوجه شدم که نماز

  : اله سخنانش گفت در دنبعمو

  . به همه سالم گرم ما را برسون و از طرف من صورت ماه مادر را هم ببوس !خب دردانه -

  :  وجواب دادمدمیخند

   ؟ نی نداری اگهی دتیچشم عمو جان مامور-

  :  خندان گفتیی با صداعمو

 دوارمی که امیخواب بی خواستیوقت. که حاال اون جا شبه دونمیم.  هم دارم گهی دی سرتی مامورکیچرا -

  .  هم باشبتی غری قشنگت به فکر عمو و پسر عموی خوابهای ،توینی خوب ببیخوابها

  : آرام گفتم .کردمی حس مشی را در واژه واژهایمن دلتنگ. دلتنگ بودعمو

   نمی که فقط شماها رو خواب ببکنمی متیامشب موقع خواب ن. عمو جان چشم

  : فت  لرزان گیی وبا صدادی آرام خندعمو

 که من چقدر دوستت ی خواهم بدونی ومی هستیتو دختر خوب! دردانهکنمی می خوشبختیبرات آرزو-

  . خداحافظ وبه همه سالم برسون .رمی وقتت رو نمگنی از اشتری بگهید.دارم

  :  دادم جواب

  . بوسمتونیازدور م .نی برسونکلیخداحافظ عمو جان،سالم همه مارا به ما-

 ی که تلفن امشب عمواز سر درماندگکردمی نشستم واجساس می صندلیان جا رو را گذاشتم وهمیگوش

 که نتوانسته بود با نی و از اکردی مادی از پدر و مادر ومادر بزرگ یعمو بطرز خاص. بوده است یودلتنگ

 که رفته ی به خانه اشانی صدادنی شنی تالش کرد برای که حتیی ناراحت شد تا جادایانها صحبت کند ،شد

 تود خسته و ناتوان شده کلی مایماری او حاال که شاهد بایچه بر سر عمو آمده بود؟آ.ودند زنگ بزند ب

 کردم که عمو با گذشته فرق کرده است ی دچار شده بود؟من احساس می وازدگیوخودش هم به نوع

 به کلی مایالن طویماری بی ودر پدانستی را مشاوندی وخولی،انگار بنا به گفته خودش تازه داشت قدر فام

 رانیاگر عمو در ا. را ندارندرانی روح مردم ای ،صفا وپاکای دنی جاچی بود که مردم هدهی رسجهی نتنیا

 ی مسی کند و ان چه برامی با اقوام و دوستان خود بقستوانستی را مکلی مایماری از غصه بیبود،سهم بزرگ

 اندوه بر نی همه بار استی مسزگانهی بی او در کشور در اورد ،اما حاال کهیماند آن قدر نبود که او را از پا

 یماری اجازه را به من مسداد با از بنی کاش عمو ای که بکردمیارزو م . کدری مینی نابوانش سنگیشانه ها

 لی را در عمو بقلی فشار روحنی توانست ای انها میهایشاند همدرد. با خانواده ام صحبت کنمکلیما

 ی درونی غم وغصه هاکی شریی بود که خورش به تنهالیاره را نداشتم و عمو ما اجنی افسوس که بمادهد،ا

 نهیبی نمناروی که انیآدم... کرده یدختره پررو انگار نه انگار که خودش جوون مردمو روان( باشدکلیما
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 در دانستمی و نه ماشتم کار را دنی صحبت کنم ،اما نه جسارت اکلی خودم با ماخواستیدلم م!!!!!!!!)نه؟؟

 ی مرهممی وهرگز نم توانستمیمن و او فرسنگها از هم دور بود. از من ساخته استیآن صورت چه کمک

  .  باشنمگری مکدیبردردها

 بود که من ی شبنی به خانه امده است امشب اولانی که حاال آردانستمیم. افتاد یواری به ساعت دمگاهم

  .  موضوع تعجب خواهد کرد نی از اانیم که آرهنگام آمدن او به استقبالش نرفته بودم و حتم داشت

 بهار به ی روزهانی مطبوع آخریهوا.بعد از خانه خارج شدم .  به خود انداختم ی نگاهنهی در ابسرعت

   . دیتخشیجسم و روح خسته ام آرامش م

 گریار د بکیبا تعجب . شد ی ،اما انتظارم طوالنستادمی ،زنگ زدم و به انتظار ادمی خانه آقا شاکر رسبه

 خارجنشده بودم که در خانه باز شهی اندنی رفته اند؟هنوز از است؟کجای در خانه نی کسیعنی.زنگ زدم 

   . دی و رنگش پراخورد من جدنیاز د. بر افروخته وناراحت در را باز کرد ی با چهده اانیآر. شد 

   : دمی نگاه کردم و پرسرتی حبا

  . سالم -

  .  به دنبالش راه افتادم کردمیهمان طور که نگاهش م.رف کرد داخل شوم  گرفته جواب داد وتعایی صدابا

به نظرم . افسرته و در هم نشسته بودند ی و چهره ای بارانیدگانی شاکر در سالن خانه با دی و آقاخانم

  :  به عقب برداشتم و کفتم ی حالت آنها ارام قدمدنیبا د. که قبل از امدن من انها بگومگوکرده اند دیرس

  ) قایدق.(متاسفم انگار بد موقع مزاحم شده ام-

  :  حرف من به خود امد و بسرعت گفت نی شامر با اخانم

  .  کنار من نجای انی تشایب .یستی وقت مزاحم نچی ،تو هزمینه عز-

  :  پرسندم ی و دودلدی نگاه کرد با ترددیجوی را مشی هالیبی سی و دودلدی به آقا گاک رکه با تردبعد

   افتاده ؟ یاتفاق-

  :  و شتابزده گفت ستی شاک رنگری و آقاانی شاکر به آرخانم

   ؟ انی ها گفته شد مکه نه آری تموم شد و گفتنگهیبه هر حال د.  بودی خانوادشی گفت وگوکینه فقط -

 وضع را به کردیخانم شاکر که تالش م.  نداد ی بر گرفت و جوابی حرف ما درش از او رونی با اانیآر

  :  در آورد ،دوباره به حرف امد و گفت یدحالت عا

   ؟ی امدری دامشب

  :  جواب دادم ارام

  .  بمونم شتریبله موقع امدن عمو زنگ زد ومن ناچار شدم ب-

  .  من سرش را تکان داد و سکوت کردحی توضنی شاکر با اخانم
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هر سکوت بر لب زده  هم نشسته و می درهم رو به روی شاکر که با سگرمه های و اقاانی به اری چشمریز

  . بودند نگاه کردم 

  .  صورت گرفته استیری خانه در گنی که امشب در ادادی به من هشدار میزیچ

 شاکر ی و آقاانی گرفت و آری شاکر صورت می من و آقاانی ما تنها می شب برخالف هر شب ،گفتوگوآن

د که تمام توجهم ب انها معطوف  آنها سبب شده بوزیحالت قهر آم. کردندی پراکنده شرکت نمیدر بحثها

  .شود

 بای روزها تقرنیمن ا. کرد ی می که در انگشت داشت بازی بود و مدام با حلقه ای منقلب و عصبانیآر

 ی حرکات و رفتارش سردرگمیبی او شده بودم،اما ان شب بطرز غری قراری و بی متوجه حالت عصبشهیهم

 وقت مالقات ما را پر کرده بود سر نیشتری ان همه سکوت که بحوصله ام از.  دادی او را نشان میفیو بالتکل

  :آرام بلند شدم و گفتم. گرفتم که به خانه برگردممیآمد و تصم

  ن؟یظاهرا امشب حوصله مزاحم رو ندار. رم خونهی منی اجازه بداگه

  : شاکر سکوت را شکست و با محبت گفتیآقا

  . خونه خودتهنجای دخترم؟ای زنی مهی چه حرفنیا

 اونو به خونه یزگان زد» که حرفهات رو به نیتو بعد از ا.می که بخوابمی ری ممی و مادرت خسته امن

  .برسون

  ». ناگفته زده شودیحرف ؟پس قرار است امشب حرفها« خود تکرار کردم،با

 ی به اتاق رفتند نگاه کردم و بعد چشمانم به سوعی سری خداحافظکی آقا شاکر و خانم شاکر که با به

  :دمی پرسیبا ناراحت.دندی درخشی مدگانشیاشک در د. نگاهم کردی چشمری زانیآر.دندی چرخانیآر

 یب. نگاهم به حرکات او دوخته شد. رو ش را پوشاندیزی حرفها چه بود ؟تو چه چنی منظور پدر از اانیآر

  . زدی و اضطرابم دامن مشی بود بر تشوانمانی که میسکوت آزار دهنده ا.قرار بود 

  :دمی آوردم و پرسنیی را پاشی و دستهاستادمی اانی آریه رو برو

  . بزنی حرفکی ؟آخهی ساکتچرا

 چهره دنیآخ که چه قدر د.دندی رسی به نظر مشهی از هماهتریچشمانش در نم اشک س. را باال گرفتسرش

  :آرام گفت. کردی منیافسرده او مرا اندوهگ

  .میر کنم اون جا راحت تی مم،فکری به اتاقم بربهتره

 مبل نشستم و با حرکت دست اشاره کرد که یرو.دنبالش به اتاق رفتم . تاب بودمی سخنانش بدنی شنیبرا

  .نمیکنارش بنش
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 را انتخاب کرده بود ؟سال نجای اانیچرا ار.فتدی بی گفت که قرار است اتفاقی حس مرموز به من مکی

 با د؟هنوزی کشی انتظارم را میال چه سخنانحا. بودمدهی ازدواج او را شنشنهادی اتاق پنیگذشته من در ا

 دادم که هر زمان جازها .ستمی نگری مرهی کرد آرامتر جلوه کند خی که تالش مانی به چهره آریکنجکاو

  .دیای خواهد به حرف بیکه م

  : باالخره سکوت را شکست و گفتانیآر

 دونم که از یول کردند که م رو به من محیاونا کار. منهی شب زندگنی و تلخ ترنیامشب سختر !مژگان

 تاب و توانش را از دست داده گرید.دیبغضش ترک..... تونمیمن چطور م.امی یعهده انجامش بر نم

 ی بی هی بود،همرا هق هق گرشی که در گلوی شد و بغضی می شاک که از چشمانش جاریدانه ها.بود

  :دمی پرسیاپسبا دلو. بودیاشک از چشمان خودم هم جار. کردیامانش مرا مضطرب م

  ؟ی که منو کشت؟توی زنی شده؟چرا حرف نمی چآخه

  : گفتی خفه ای را تکان داد و با صداسرش

اما چه . حرف را به تو نزنمنی و زنده بشم،اما ارمیحاضر بودم هزار بار بم. جسارت گفتنش را ندارمچون

 گن که یاونا م. من محول کردند کار رو بهنی حرف به تو سر باز زدندو انیکار کنم؟پدر و مادرم از گفتن ا

  .ی خواسته اونا رو قبول کنکه کنم ی رو برات شرح بدم و تو رو راضطی تونم شرای میمن بهتر از هر کس

  : لرزان گفتمیی بر گرفتم و با صدانشی را ازچشمان غمگنگاهم

   خوان؟ی میزی از من چاونا

  :اند و گفت خود چرخیصورتم را به سو. را در دست گرفت می دستهاانیآر

 کار رو نیمن اگه ا .ی محض رو بدونقتی حقکی رو به تو بگم ،زی همه چنکهی خواد قبل از ای دلم ممژگان

 جز ی چاره است،امای کار ننی به ایدلم راض. شده ام ری است که در آن اسی کنم فقط به خاطر محظوریم

  .قبول ندارم

  .  کردم نگاه کردی می ضعف وناتوانقااحساسی سکوت کرد ومن که عمانیآر

 نکرده دای مانده واجازه پی توانستم احساس کنم که باالخره ان چه که تا کنون مخفی سخنانش میازالبال

  . آمدی ،داشت به سرم مدمی ترسی شدو از آنچه که می شود،داشت مطرح میبود که برزبان جار

  : گفتی با ناراحتانیآر. شده بودند ی حاال جارنی از هممیاشکها

در  .رمی زهره و بابک را بر عهده بگیاون منو قسم داد که سرپرست .ی خبر دارنی آرمتی وصانیاز جر تو

 نی دونستم که قبول ای تقاضا را از من کرد،نمنی جان امهی رمق و نی بنی که آرمیاون صبحدم تلخ،زمان

 هدفم فقط طیون شرا ارد. کنه ی تونه با سرنوشت من و تو بازی و چطور مهیدرخواست تا چه اندازه جد
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 آرامش بدم بهش قول دادم بابک و زهره رو تنها نذارم و در هر حال پشت و پناهشون نی بود که به آرمنیا

  .باشم

 در کنارشون باشم و کمکشون ی در لحظات سختبانی پشتکی که مثل نهی انی کردم منظور آرمی مالیخ

 ی روشی تقاضا پنیمتاسفانه ا. دارهی اگهی دی معناگرانی خواسته از نظر دنی ارشی که پذیکنم،در حال

 هم بزرگتر ی ناراحتکی هستند نیمادر و پدرم مطرح شد و اونا که حاال عذادار از دست دادن آرم

 ی بدهند و بابک رو به سر پناهی نابسامان زهره سرو سامانی به زندگدی که بانیفکر ا.مشغولشون کرده

 به دست آوردن تو ی که من برای دونیتو م!مژگان....نه بذارن که منگیبرسونند،باعث شده بود که منو تو

 مادر ی پدر و اشک های التماسهامقابل رو، اما در ی اگهی خوام نه کس دیمن تو رو م.دمیچقدر انتظار کش

 چی اونا مونده ام و به هونی مرانی کار کنم؟سرگردان و حی چدی دونم باینم.تاب و توانم را از دست دادم

  . کنم که دست از اصرار خودشون بردارندشونی تونم راضینم یقیطر

  :دمیبا بغض خفه کننده پرس. نداشتیانی پامانی هاهیگر. کردم خت،نگاهی ری اشک ممهی که سراسانی آربه

  گه؟ی می چزهره

 کار نی به استی گفت حاضر نی و مختی ریاشک م. اول در برابر خواسته پدر و مادرم مخالفت کردزهره

 عمل کنه وگرنه روح او معذب و نی خواسته آرمنی به آخردیبا«: که پدرم به او گفتی،اما زمانتن بده

 که مخالفت او را ینمن زما. کرداری شد و در برابر اصرار آنها سکوت اختمیکم کم تسل»  شه یسرگردان م

 ی،اما زمان دهی رو انجام نمی زهره کارلی دونستم پدرم برخالف می شدم،چون می مدم،خوشحالی دیم

 می به سوی از نگرانی داشت انگشت گذاشت،موجنی که او به آرمی نقطه ضعف زهره و عالقه ایکه پدر رو

 نی بابک و احترام گذاشتن به آخری سعادت و خوشبختی کردند که برایاونا زهره رو راض.حمله ور شد

  . امر بده و بعد سراغ من اومدن نی تن به انی آرمیخواسته 

  :دمی شکسته پرسیرتعش و قلب می لبانبا

  ؟ی کار کنی چی خوای محاال

  : را تکان داد و گفت سرش

 عمل نی آرمتی خوان به تنها وصیاونا م. داشتمی لفظیری تو،با پدرم درگی پاشیپ. دونم ی هم نمخودم

  .ی داشته باشتی عمل کنم که تو رضانی آرمتی حاضرم به وصیکنم،اما بهشون گفتم فقط در صورت

  :دمی نگاه کردم و پرسانی آری خسته و عاصی به چشمهایماندگ در با

  شه؟ی می چحاال

  : فشرد و مصمم گفتشی را در دستهامی دستهاانیآر
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من و . بمونه ی خانواده ما باقی کنم تا به عنوان همسر دوم من بتونه توی زهره رو عقد می تو قبول کناگه

 رو به نیمژگان ا. بودی قلب من تو خواهیاما مالک اصل بود ،میاون رسما و فقط به ظاهر زن و شوهر خواه

  . دمیتو قول م

 شاکر ی دانستم که خانم و آقایم. کردمهی بلند گرییبا صدا. خارج از حد توانم بوددمی شنی چه که مآن

پسرجوانشان . داشتنداری بسلی دالشانی هاهی گریآنها برا .زندی ری دارند اشک مگری دی اکنون در اتاقزین

 لی را هم برخالف مانی آرگری دی سرپرست مانده بود و از سوی بشانیه و عروس جوان و نوه کوچولومرد

  . بکشاندی مرا هم به نابودی توانست زندگی کردند که می می مجبور به انجام کارشیدرون

ن قادر  دادم که نگران سرنوشت زهره و بابک باشند،اما میبه آنها حق م. توانستم آنها را سرزنش کنمینم

خود . اگر آن شخص زهره بودی بتراشم،حتیکی مشترکم شری زندگی را به خود بقبوالنم که برانینبودم ا

  .ستمی انداختم و گرانیرا به آغوش آر

 زن زهره نی اگه ای تحمل کنم،حتمی رو تو زندگی اگهیمن تحمل ندارم وجود زن د.انی آرنه

  . کنمیخواهش م..انی کنم آریخواهش م.باشه

  : و گفتدی کشی نفسیاز سر آسودگ.دی دست کشمی با مالطفت بر موهاانیآر

 خواسته اونا نی ،منم به ایستی کار ننی به ای گم چون تو راضیبه اونا م. ذارمی به خواست تو احترام ممنم

تو با اشکهات به . نکنهی گرگهیحاال د .میری بگمی مون تصمی زندگی حق ماست که برانیا. دم یتن در نم

   .ی زنی آتش مشتری من بجان

  :دمیمن به شدت مضطرب بودم پرس. را با کف دست پاک کردمی اشکهاانیآر

   شه؟ی می کار کنند اون وقت چنی تو رو مجبور به قبول ا؟اگهی اونا قبول نکنند چاگه

  : زد و گفتی لبخند اندوه بارانیآر

 برام نهای از اشتریتو ب .میستی اون ن بهلی بکنه که خودمون مای تونه ما رو مجبور به کاری کس نمچیه

 کرد و یفی تبسم خفانیآر.لبخند زدم. بشه،پس نگران نباشتی باعث ناراحتی که اجازه بدم کسیزیعز

  :گفت

حاال بلند شو تا تو رو به . رندی قرار بگانی در جردی رو به پدر و مادرت بگو ،اونا هم باانی خونه جریتو

  .خونه برسونم

 را به دور شانه ام حلقه کرد و در شی دستهاانیآر. کردمیاحساس ضعف م.ن بلند شدم ناتوای زانوانبا

  : و گفتستیچشمان نگرانم نگر

  . عمل نکنم لتی دم که برخالف میمن به تو قول م... ناراحت نباشنقدریا
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ستارگان آسمان چشمک . همه جا رو پر کرده بودیشب بودو سکوت شبانگاه.می آمدرونی از خانه بآرام

 به انیآر. کردی را در انسان زنده می بود و احساسات پرشورییبایشب ز. کردندی میزنان نور افشان

  : و گفتستیآسمان نگر

 خلوت شهر یابونای کردم که تا صبح تو خی که دلمون پر از غصه است وگرنه دعوتت مفیح!ی شب قشنگچه

   .میقدم بزن

 به خود گرفته تیمیز رنگ صفا و صم که باانی زدم و به چشمان مشتاق آری کمرنگلبخند

 ی مدگانشیآن چه که من در د. زد یانگار داشت با من حرف م. و رسا بود اینگاهش گو.ستمیبود،نگر

عاشقم بود و از همه باالتر به من قول داده بود که مطابق . دوستم داشتانیآر. کردیخواندم آرامم م

  . عمل کندلمکیم

  : را در دست گرفت و گفت میها دستمیدی که به در خانه رسیزمان

  ؟ی بخوابی نگرانچی که امشب رو بدون هی دی من قول مبه

  : را تکان دادم و گفتمسرم

  . کنمی میسع

  : زد و گفتلبخند

  .ری برو خونه،شب بخگهی دپس

 که در را یزمان. تا به داخل خانه برومستادی اانیآر. را در قفل چرخاندمدی جواب دادم و کلآرام

 رفت تا به ی مانیآر. رفتی خانه خودشان می که به سودمی او را شننی آرام و مطمئی قدمهایبستم،صدا

 کردم که او ی و من در دل دعا ممی گرفتیمی خودمان چه تصمی زندگی که ما برادیپدر و مادرش بگو

  .بتواند آنها را متقاعد کندکه دست از اصرارشان بردارند

 زد و ادی پدرش فری در برابر التماسهاانیآر.زهره فاجعه به بار آورد با انیخبر مخالفت من با ازدواج آر

  :گفت

حاال که اون مخالفه . باشهی حاضرم با زهره ازدواج کنم که مژگان راضی به شما گفتم من در صورتمن

  .نی اصرار نکنگهی ددم،پسی کار رو انجام نمنی ایطی شراچیتحت ه

 نی شده بود ،ناگهان دست بر قلبش گذاشت و ناله کنان به زم و برافروختهی شاکر که به شدت عصبانیآقا

 که مات و مبهوت به پدرش انی خود زد و به آرنهی کرد و به سر و سونیخانم شاکر ش.افتاد و از حال رفت

  : با پرخاش گفتستی نگریم

  . ،زود باشادی زنگ بزن آمبوالنس ببرو
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 بود او را به اتاق می که حالش به شدت وخی حال مشخص شد که آقا شاکر سکته کرده و درمارستانی بدر

 دمی لباس پوشعی سرمارستانی رفتن به بیبرا.می با خبر شدانی جرنیما صبح رو بعد از ا. بردندوی ی سیس

  : گفتمدی کشی انتظارم را می صبریو به پدر که با ب

  .می حاضرم،برمن

 دست ی دست رورتی زده شده بودند با ح سخنان من بهتدنی من و پدر و مادرم که از شنانی که میسکوت

 ی دانستند برای و نمدندی گزی لب مدی درخشی اشک در نگاهشان می که بارقه های و در حالدندی کوبیم

 ی بود،با لحنا و خودارتر از همه مارتریمادر بزرگ که در ان لحظات هوش.ندیآرام کردن من چه بگو

  :ناصحانه گفت

 به یشنهادی پکیآقا و خانم شاکر .  نشدهیزی که چن؟هنوزیرو گم کرد دست و پاتون نقدری چرا احاال

 کار نی به ای زهره هم که از ته قلب راضیدر ثان. کردند ،فعال که نه اون قبول کرده و نه مژگانانیآر

  د؟ی چرا عزا گرفته است،پسین

 دل همه ما روشن  را دریدیهمه در سکوت به سخنان او که نور ام. به مادر بزرگ ندادی کس جوابچیه

  .می آرام گرفتی و اندکمیکرده بود فکر کرد

 بودم که دم به دم دهی آلود مادر را شنهی گری قرار پدر و نجواهای بی قدمهای تا هنگام فلق صداشی پشب

 او را دی شدی و نگرانی ،آثار بد خوابستمی نگری به چهره پدر منی ماشنهیحا ال که از آ. شدی تر مفیضع

 و نی با چشی دو ابروانی ورم کرده بود و اخم مشی چشمهایپا.نمی در چهره اش بوضوح بب توانستمیم

  .دی رسی به نظر مقتری عماری بسیشکن ها

 یچشمها.می کرددای و خانم شاکر را در سالن انتظار پانی زود آریلی خمیدی رسمارستانی که به بیزمان

 در اغوش گرفت و در جواب سالمم فقط اشک مرا. رفتمشیبه سو.خانم شاکر اشک آلود و قرمز بودند

   حال آقا شاکر چطوره؟دمیپرس.ختیر

  :  سر به در بسته اتاق اشاره کرد و گفت با

  . هم هستگهی سکته دهی گفت احتمال یدکتر م.ژهی وی بخش مراقبتهابردنش

ته .آرام بود قرار و نایب. کرد نگاه کردم ی که نگران با پدر صحبت مانی به آری چشمری و زدمی گزلب

 که نیاز ا.احساس شرم کردم. دادی نشان مشتری او را بی که بر صورتش بود ،حزن و اندوه درونیشیر

  . کردمی حادثه شده بود در دل خودم را سرزنش منیمخالفت من باعث بروز ا

 آمد هجوم ی مرونی پرستار از اتاق بکی تی دکتر که در معیبه سو. موقع در اتاق باز شدنی همدر

  :دی پرسانیآر.میردب

   چطوره؟ضی دکتر،حال مریاقا
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  : به نشانه سکوت دست بلند کرد و گفتدکتر

 شی بقگهیم،دی انجام دادمی تونستی که میما هر کار. از خطر جستهبایتقر.دینگران نباش.ستی بد نحالش

 فیح . کردم که حال آقا شاکر زودتر خوب شودی قلب آرزو ممیمن از صم.نیبراش دعا کن.دست خداست

  .ند بمای و ناتوان در بستر باقفی طور ضعنی که مورد احترام محله و شهر بود ایبود مرد

 دهی در او دشتری بیهنوز آثار از بهبود.می بر عهده گرفتی شاکر را من و خان شاکر نوبتی از اقامراقبت

در در خواب و  مخی داروهاریآن شب من کنار تخت اقا شاکر نشسته بودم و او که تحت تاث. شودینم

 تالش کرد تا ی به من کرد و به سختینگاه. کردم که اوناگهان چشم گشودی برد،نگاه می به سر میهوشیب

  .حرف بزند

  :دی پرسآرام

   کجام؟من

  : رفتم و گفتمکنارش

  . کنهی نمدی شما را تهدی خطرچی نگران نباش همارستان،امای بیتو

  :دیر دستش بود اشاره کرد و پرس که دیبعد به سرم. ستی استفهام به من نگربا

  ه؟ی چگهی دنایا

  : اما من با شتاب گفتماوردی برونی برد تا سرم بشی پدست

  .ممکنه حالتون رو خراب کنه. دی کار را بکننی ادینبا

  :دی پرسدی به وخامت حالش برده بود،با تردی شاکر که انگار تازه پآقا

   من افتاده؟همسرم کجاست؟ی برای اتفاقچه

  : جواب دادماطیت احبا

  .خانم شاکر هم خونه هستند.نی حالتون به هم خورده بود،همی کمهی فقط چیه

  : و گفتدیبه پشت سرش دست کش. کرداخم

   کنه؟ی از سرم درد منی انقدری چرا اپس

  .  کردی بود و او حاال احساس درد مدهی دبی خوردن سرش آسنیبر اثرزم. دانستمی را معلتش

  :گفتم

  . خوردنی و سرتون به زمنی شدهوشی بشما

 ی آمد و با سردرگمادشی به ییزهایبعد انگار چ.ستی کوتاه به من نگری را تنگ کرد و لحظاتچشمانش

  :گفت
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 لشی دلبهیعج. بودمی عصبانیلیانگار خ. زدم که حالم بد شدی حرف مانیداشتم با آر.ادی ی ماذمی داره

  . ناراحت بودمیلی دونم که خی دنم،اما میرو نم

  : و گفتمستمی تفکرات خود بود نگرجی به او که هنوز گی دلسوزاب

  .دی طور آروم بخوابنی کنم همیخواهش م. رم که خبر بدم سرم رو عوض کنندیم

  : زد و گفتی شاکر لبخند کمرنگآقا

  . دخترم که تو رو به زحمت انداختمی بخشیم. راحت باشهالتی خباشه

  : گفتممتی را تکان دادم و با مالسرم

  . دمی انجام مفمویدارم وظ .ستی نیحمتز

  :دمیپرس.معذب و ناراحت بود. کردم،نگاهشی چشمریز. کردسکوت

  ن؟ی الزم داریزیچ

  . سرم را عوض کنددی رفتم و به پرستار خبر دادم که بارونیب. را تکان دادسرش

اغ مرگ نابهنگام د.چهره اش آشفته و در هم شکسته بود. سرم،در کنار تخت اقا شاکر نشستمضی از تعوپس

 محبت از سالها نیا. خاص از او در دل داشتم یمحبت. در آورده بودی کرده و از پاری او را به سرت پنیآرم

 او ری که بنا به قسمت و تقداال شناختم تا کنون در قلبم جا خوش کرده بود و حی که او را می زمانش،ازیپ

 در قلبم ی محبت مضاعف شده و و به طرز شگفت عالقه ونی کردم که ایپدر شوهرم شده بود،احساس م

  . دوانده استشهیر

به . کردیفی کردم تبسم خفی شاکر چشمان بسته اش را آرام گشود و به من که با محبت نگاهش میآقا

.  دانستمی شدن او می بستریخودم را باعث و بان. کردمی آمده بود احساس گناه مشیخاطر ان چه که پ

 دچار جدان خواستند مرا به عذاب وی خود نمزی مالطفت امیاکر با برخوردها که او وخانم شنیاز ا

  .اشک ارام ارام درنگاهم نشست. کنمی از انها عذر خواهدی کردم بای وحس مدمیکشی مداخجالتیکند،شد

  : لرزان گفتمیی صدابا

  ... کردم مخالف منی نمالی اتفاق افتاد،خنی واقعا متا سفم که امن

  : دستم گذاشت و گفت ی دستش را رومتی شاکر با مالآقا

 تو خانواده ات تکهی از ایحت.ی دفاع کنتی از زندگیی دم که بخوایمن به تو حق م. دخترمیستی مقصر نتو

 و عروس زمی عزنوهی به من حق بده که نگران زندگزمیاما دختر عز.رو ناراحت کردم احساس شرم دارم 

  .جوانم هم باشم

  : و گفتمستمیگر. زد،صبر مرا به انتها رساندیاکر برق م شی که در نگاه آقایاشک
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 رسونه که هنوز ی دلتون رو می صفانیا.نی که به فکر اونا هستستی گناه ننیا. دم ی به شما حق ممن

 ی و مهربونی به بزرگیکاش منم قلب. تونستم مثل شما فکر کنم یکاش منم م .نیدلنگران سرنوشت اونا هست

  . شهی خالصه مانی من در آریهمه زندگ. آقا شاکرکهی من کوچیایقلب شما داشتم،اما دن

 را باال شیدستها.دی داد که سخن بگوی اجازه نمرانگریبغض و. به انگشتانم داد ی شاکر فشار اندکیآقا

به . شدشتریفشار انگشتانش ب. فقط پوست و استخوان بود بوسه زدمنکیآوردم و به دستان مردانه اش که ا

  : گفت یسخت

  .........ژگانم

  :گفت. و تلخ بود نیچقدر نگاهش اندوهگ. و لبان مرتعشش نگاه کردمانی چشمان گربه

 خواهش تا آخر عمرت نی دونم ممکنه به خاطر ای میحت. دونم سختهیم. خواهش بکنم هی خوام ازت یم

 نین و نفر نگران سرنوشت زن و پسرشه،حاضرم لعنکهی به نجات روح سرگردان آرماد،امایاز من بدت ب

  . تو رو به جون بخرمیابد

 ی شده بود و با بریقلبم در چنبره غم اس.چشمانم را بر هم فشردم. بودند ی جاردگانمی اشک از دی هادانه

 و انی نگاه گرنی دانستم ایمن از خواهش آقا شاکر خبر داشتم م.دی کوبی ام منهی ،خود را به قفسه سیتاب

 دردناک بود می به انهم براردن فکر کیحت. نداشتمدنیطاقت شن. دارندی مرتعش از من چه تقاضاانی لنیا

 که دی رسی آقا شاکر ،خودخواهانه بهخ نظر مختهی و اعصاب در هم ری سخت جسمانطی شرانی،اما در ا

  : گفتمدی رسی دهشتناک به گوش می از اعماق چاهیی که گوییبا صدا.رمی را بگشی گفتن تقاضایجلو

  ن؟یی خوای می من چ؟ازنی بگنیی خوای میچ

 انی گریی شاکر با صدای کوتاه آقایپس از سکوت.جسارت گشودن آن را نداشتم. را بسته بودمچشمانم

  :گفت

 با یستی حاضر نی کنم که حتی رو میی محضه که دارم از تو تقاضای خودخواهنی دونم ایم! جانمژگان

 کمک ایب. ندارمای دننی به ای عمرگهیمن د.ن رحم کرمردی دخترم به من پ،امای باز به ان گوش کنیچشمها

 و ییبه تنها.اشه از بابت زهره و بابک راحت بالمیبگذار خ.کن تا قبل از مرگم احساس آرامش کنم 

 کارت به روح نیبا ا.ارهی اونو به عقد خودش در بانیقبول کن که آر. او زن جوان رحم کن یدلشکستگ

 یخواهش م. کنای زهره و بابک مهی هم براینت بذار و سر پناه آرامش بده و بر من و مادرش هم منیارم

  .... کنمیخاهش م....کنم مژگان

 آورد انگار مرا به قهقهرا ی که به زبان میبا هر کالم. شدی اقا شاکر مدام در گوشم تکرار می صدانیطن

 ی و خفگاسیساس  کردم،احی ممی تقسیگری و سعادتم را با دی زندگدیبا. بودی بزرگی تقاضانی بردوایم

  . دادیمجال حرف زدن به من نم
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هق هق . ملتمس آقا شاکر نگاه کنم یمنقلب تر از آن بودم که بتوانم به چشمها.ختمی سرعت از اتاق گربه

 کنار دی مرد بزرگ چگونه بانی حاال با خواهش اای کردم؟خدای مدیچه با.دمی دومارستانی باطیکنان به ح

 دل او و خانم ی پا روخوهانه و خودشمیاندی خود بی او به سر انجام زندگیضا اعتنا به تقای بایم؟آیایب

   خود سازم؟شهی پی را در زندگی قبول کنم و صبر و بردبارایشاکر بگذارم 

 خواهش اقا شاکر رشیپذ. جستمی نمی و جوابدمی پرسیبارها از خود م. مغشوش و در هم بودندافکارم

هوا .افتمی نی پرداختم،اما جوابشهی به اندمارستانی باطی در حرانین و حساعتها سرگردا.  دشوار بود میبرا

  .دی به طرف در چرخی حالیب و یبا باز شدن در اتاق آقا شاکر با سست. شده بود که به اتاق برگشتمکیتار

  : و معذب گفتمخسته

  .سالم

  : جواب دادی مهربانبا

   نگرانت شدم؟؟دلیکجا رفته بود.زمی دختر عزسالم

 خانه کرده و به آنها ی و خانم شاکر را با اصرار راهانیآر. بودمیعجب مراقب. انداختمری سر به زگنیشرم

 آرامش روح آقا شاکر آماده ی را براطی آنکه محیاما به جا. باشممارشانیقول داده بودم که مراقب ب

  . او شده بودمی نگران کننده برایی ساز فضانهیکنم،خود زم

  : گفتمآرام

  .اطی حی بودم توفتهمتاسفم،ر

 ی رخ خود احساس ممی نینگاه مغموم آقا شاکر را بر رو. پنجره که کامال گشوده شده بود رفتمی سوبه

  :دی خاص پرسیبا محبت.کردم

  ؟ی من دلخوراز

  : سرعت سرم را تکان دادم و گفتمبه

   دلخور باشم؟دی نه،چرا باآه

  : گفتیشی و دور اندتی درابا

  . دخترمری به دل نگیزی مرد چریو را ناراحت کرده،اما از من پ تمی دانم که حرفهایم

آقا شاکر ساکت نگاهم . شوندی جارمی باز اشکهااورمی به زبان بی که اگر کالمدمی ترسیم. کردمنگاهش

  :دمی پرسیی پرهز از ادامه هر گفت و گویبرا.کرد

  ست؟ی نسردتون

ملحفه . بنگرم پرهز داشتممی مستقدگانشی در دنکهیاز ا. تخت رفتمیبه سو. سرش را باال بردی نشاه منفبه

  : و گفتمدمی باال کشیرا کم
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  . واقعا اسباب خجالتهنی و انی دار موندی من تا حاال بی توجهیشما به خاطر ب.نی بخواببهتره

  : گفتتیمی را رگفت و با صمدستم

  . بخوابم تونمی ،نمیستی و من نفهمم که از من دلخور نی من نگاه نکنی چشمهای توتا

 پدرش را به ی اخالقاتی تماما خصوصانی که آردمی فهمیتازه م.دی دلم لرزنشیری کالم پر محبت و شاز

لبخند بر چهره اش نشست .به چشمان نگرانش نگاه کردم . کنمینتوانستم از تبسم خوددار.ارث برده است

  : گفتیعی طبیو با آرامش

  . داشتمازی ندنی خوابیه به آن برا من بود کی برای تر از هر مسکنی لبخند قونیا

 شب ی است،اما نصفه هاشی پی که حالش بهتر از ساعتدی رسیبه نظر م.دی را بره گذاشت و خوابچشمانش

من با وحشت و هراس به . و او را به تب و تاب انداختدی امانش را بردیچی اش پنهی که در قفسه سیدرد

نفسم باال . کردم ی مه بودند،نگاختهیستمداد من به اتاق ر ای صدادنیگروه پزشکان و پرستاران که با شن

پرستاران پر تالش در . شدی آقا شاکر وصل مینی مخصوص به دستها و بیدستگاه ها و لوله ها. آمدینم

 زد و ینبضش کند م. بودندستادهی شاکر به شور ای سر اقای کوچک باالی پزشکمی تکیرفت آمد بودند و 

 ی پراکنده دکترها که با هم مشورت منان بودم و به سخستادهیا. دادی نشان م راماری بمی حال وخنیا

 ی به اقازانیاشک ر. بود که سکته دوم اتفاق افتاده استنی از ای حاکزیهمه چ. دادمیکردند گوش م

اسم ائمه و خدا مدام ورد زبان . گم شده بود نگاه کردمی از لوازم پزشکی انبوهانیشاکر که حاال در م

  :از ته دل استغاثه کردم و ناله کنان گفتم.بود

 مرد نی که ایشما رو به حرمت احترام. کربالی هفتاد دوتن شهداای... حضرت ابولفضلای....نی امام حسای

 روا مدار که با دل سوخته ایخدا..رهی نگذار بمایخدا...دی دم که کمکش کنیبراتون قائل بوده قسمتون م

  ...ایخدا...مکش کن کایخدا... بشهی باقاری دیراه

 ی شد نگاه می رنگ می گرفته بودم،اما هر بار که به صورت او که بیاری و همه را به ختمی ری ماشک

 اقا شاکر پر شده و مانهی و پستی نی راه نجاتگری شدم که دی تلخ روبه رو مقتی حقنی با اشتریکردم،ب

  :گفت که دکتر دمی شنیورمن در اوج نابا. آمده بود شی اتفاق هراس آور پنیباالخره ا

  ...خدا رحمتش کنه...نیلوله ها رو باز کن... تپش ندارهگهیقلبش د... استدهی فایب

  : زدمادی را جلو انداختم و فرخودم

 دیتو رو به خدا ناام... قلبش جواب بدهدیشا.... زنده باشهدیشا....دی نه،تو رو به خدا بازم تالش کننه

  ...دیلوله ها رو باز نکن ....نینش

  : شد و گفتکی با تاسف به من نزددکتر
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 قلب به شما میمن از صم. شده و قلب از کار افتادهی دچار حمله قلبماریمتاسفانه ب.می تالشمون رو کردما

  . گمی متیتسل

آقا شاکر مرد محبوب محله و . بوددهی فای و باز التماس کردم،اما بدمی زدم،سر و صورتم رو خراشضبحه

  . سوخته رفته بودی داغدار و دلیبا قلب ما انیشهر،از م

  

   و ششستی بفصل

  

 دهیبا مرگ آقا شاکر انگار گرد غم را بر سر تاسر شهر و محله پاش .گذرانمی را ممی زندگی روزهانی ترتلخ

شهر . ام دهی ابهت ندنی به ای او چنان با شکوه برگزار شد که تاکنون مراسمی و خاکسپارمیمراسم ترح.اند 

 انی در خانه دل خانم شاکر وآرنکیا که ینیغم سنگ. بر تن داشتنداهی هفته لباس سکیومردم تا عزادارشد 

 ،بر خود دمیدی حادثه منی خود را مسبب ایقی نگذاشته و من که در دل به طربی نصیالنه کرده ،مرا هم ب

  .  که در تمام ان لحظات تلخ کنارشان باشم دانستمیواجت م

 ،ساعتها در آغوش هم به میدی به هم رسکهیدرش به کرمانشاه امدند ومن واو زمان به همراه پدر و مازهره

 نیتار سنگ. گشت ی آقا شاکر می وتقاضانی آخررامونی ام پشهیهمه اند .میختی وآقا شاکر اشک رنی رامادی

  . احساس کردم می را داشت بر شانه هاتی وصکی حکم می خواهش را که برانیا

 کردمی مهی آرامش هدنی به قلب شکسته وروح سرگردان و منتظر آقا شاکر وآرمدیبا .کردمی می کاردیبا

 بزرگ می کنم که ان همه برای خواسته مردرشی تا او را وادار به پذدمیجنگیهفته ها بود که بانفس خود م

 انیآر .خواستی ،اما نه ان گونه که او مپوشاندمی به خواهش آخر او جامه عمل مدیبا.ومحترم بود 

 وزهره انی اریمن سد راه خوشبخت . شدی ازمن جدا مدی بای زهره را به عقد خود در آورد نلتوانستیم

حاال خوبه خودتم ( را به کام هر سه تلخ خواهم کرد ی بمانم ،زندگی که اگر کنار آنها باقدانستمیم.بودم 

 شدم ری جو گیادی زخوامی م کتاب عذرنیجاد شده بی اتیاز پاراز.........ی داری گندی چه اخالقایدونیم

 حسد نی خواستم آنها را به آتش اینم.از حسادت سرکش خودم خبر داشتم )دیحاال ادامه داستان را بخوان

  :  گفتم ینی مقدمه چچی هی به خانه امد ،بانی شب که آرکی. بسوزانم رانگریو

   . می از هم جدا شدیما با-

  : دی باشد پرسدهی که اشتباه شنییگو .ستی نگردگانمی سر بلند کرد وبا هراس در دانیآر

   ؟ی گفتیتو چ-

  :  و تکرار کردم دمی نگاهم را دزدآرام
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   . می انتخواب کنمیتونی است که می راهنی بهترنی اطی شرانیدر ا .می از هم جدا بشدیبا-

  :  زدادی فری تلخبه

   ؟یزنی حرف را منی ای چیبرا-

  :  دادم جواب

  .  بشم گهی دبتی مصهیفت خودم باعث به بار اومدن  با مخالخوادیچون دلم نم-

  :  را در دست گرفت وگفتمی دستهاانیار

 به سد گهیعمر دست خداس وعمر پدرم د .ی اگه منظورت مرگ پدرمه ،تو مقصد نبودیکنیتو اشتباه م-

   . ی نداشتی نقشچیتو در مرگ اون ه.اومده بود 

  :  را تکان دادم و با سماجت جواب دادم سدم

   . ی با خواسته من مخوالفت نکنکنمیاز تو خواهش م. گرفتم که از تو جدا بشم میاما من تصم-

از نگاه کردن به . را بسته بود می خفه کننده راه گلوی اوردم،بغضی کلمات را به زبان منی که ایزمان

   . ختمی گری مانیچشمان نمناک ار

 پدرش تاخبر شود ی از تقاضاانی امد آریدلم نم.م  بزنی خواسته آقا شاکر حرفنی خواستم که از آخرینم

 راز کی من و اقا شاکر گذشت تا ابد مثل انیانچه که ان شب م. رنجش احساس کند ی در دلش ذره ایوحت

  :  کرد و گفتنگاهم با بغض و غصه انیآر . کردمی ام حفظ منهی ومن آنرا در صندوقچه سماندی میباق

 به ستمیاما من حاضر ن)وسانیکیبابا ا( ،ی کارو بکننی ای چی برایخوای مدونمیم .شمیمن از تو جدا نم-

  . خاطر زهره تو رو از دست بدم 

  :  وگفتم ستمی نگرنشی غمگی و با اراده به چشمهامصمم

 تحمل کنم وتو می زندگی رو توی اگهی زن دتونمیمن نم. مونده ی ما باقی که براهی تنها راهنی اانیآر-

 رو ی راه برامون مونده که قرار نامزدنی که فقط اینیبیپس م .ی برادرت عمل کنتی وص که به تنهایناچار

   . یکنی منو فراموش می و هم پس از مدتیکنی عمل منی هم توبه خواسته ارمینطوریا .میبه هم بزن

  :  سرش ر تکان داد وگفتانیآر

  .  قبول کنمستمی ازمن نخواه ،چون قادر ننویا. تونم مژگانینم-

  :  زدهبود در دست گرفتم و گفتمخی کنارش نشستم و دستش را که سرد و یهربانبام

   م؟ی بستیمانی باهم چه عهد و پی شب نامزدادتهی-

  : دی نگاهم کرد وپرسی موشکافبا

   ؟ هیمنظورت چ-

  : گفتم  .اورمی بادی را برهم فشردم تا خاطره ان شب را بهتر به چشمانم
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به خواسته  .می راه رو انتخاب کننی بهترمونی د رزندگیگام بروز هر مشکل که در هنمیما با هم عهد کرد-

حاال زمان عمل کردن به  .می گردان نباشی در راه هم روی ای فداکارچی و از همی هم احترام بگذاریها

  .  شدهمانیاون عهد و پ

  :  با اضطراب به من نگاه کردوگفتانیآر

  .  کردمی روزها رو نمنی اینی بشیمن هرگز پ. نبودی طورنینه ا-

  :  زدم و گفتم لبخند

 دیتو با .می بمونی به اون وفادار باقدی وبامی تعهد دارمی که باهم بستیمانیدرسته ،اما ما در مقابل عهد و پ-

   . یبه خواسته من اخترام بگذار

  :  مصمم گفت ی ابتدا سکوت کرد ،اما بعد با لحنانیار

 او ر به شهی ازدواج کنم که همی خوام تو رو از دست بدم وبا زنیمن. کنمی برادرم عمل نمتیمن به وص-

  .  امدهی دیگریچشم د

  :  زدم و گفتم لبخند

 با تو یی شه؟من همون قدر از جدای می چمی که به هم داده بودیی و قولهایپس ان وفت تکلبق فداکار-

 خوام درد وعذاب وجدان یم نم که از تو قلب مهربونت داری ،اما به خاطر شناختیدلتنگ که تو ناراخت

 قلب وروحت ی دارر ،تا عمی ارمن عمل نکنتی که با زهره ازدواج وبه وصی دونم در صورتیم.برات بخرم

 دل و ی که پارونی تو تا ابد گرفتار غم وغصه باشه و ازاشهی خوام فکر و اندیمن نم.مجروخ خواهد بود

  . ی عذاب بکشی گذاشتنیخواسته پدرت و ارم

 ایخدا. را سردادمهی تاب شدم وگری بشی اشکهادنیباد.ختی ریعاجزانه اشک م.در کنارم زانو زد انیار

 کلی ماالی سال باخکی. را از سرگرفته بودی شوق زندگانی با ازی زندگدبهی کردم؟قلبم با امی مدیچه با

 ریئق امده بودم،ناگز فااخش خوانی بربای ان کنم و حاال که تقرنیگزی را جاانی ارشهی بودم تا انددهیجنگ

  . بودم که اورا از دست بدهم

 خانواده نیی دانستم در طبقه پایم. انداخت ی منی بودکهدر خانه طنیی ما،تنها صداهی هق هق گریصدا

 به قول مادر دیشا. را سرزنش کنم ینم توانستم کس.  اندوه تلخ و گنگ با ما همراه هستندنیخدم هم درا

 با انیازدواج ما به هم خورده ،قرار کار ار. بودختهی ما را به هم ری در زندگ قضا وقدر بود کهنیبزرگ ا

 مانده بودو ازهمه بدتر اقاشاکر را از دست قی زهره و بابک بال تکلی و زندگختهیکارگردان ها به مهم ر

امتر ب  هرچه تمینی را که ازمن داشت با سنگیدم،بارخواخشیشی اندیهر باز که به اقا شاکر م.میداده بود

  .  کردمی احساس ممیرشانه ها
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 کرد که زهره یاومدام تکرار م .می صحبت و قانعش کردم که از هم جدا شونانی هنگام با ازری شب تا دان

 ی تا ابد او را گرفتار زجر و عذاب انستمی شدم که حاضرنی ماداوری اورد و من به او یرا به عقد خو رد نم

 توانستم او را دومنی رسانی به پاانیباالخره مقاومت ار. کرده است ،بکنم که به خواسته تنها برادرش عمل ن

  .  شده بودمری به انجام ان ناگززی کنم که خودنی به قبول ان کاریراض

 یهنوز اندک .ستی نگردگانمی پراز خواهش و تمنا د ردی بدرقه اش راه افتادم ،با نگاهی که برایزمان

  . ف کند بود که بتواند مرا منصردواریام

   : گفت

 منو وادار به یبو دار. ییای کنار بمونی بده که با حضور کم رنگ زهره در زندگتی و زضاایمژگان جان ب-

  . ستی که در توانم نی کنی میانجام کار

. رمی شوندبگی ازودند تا جاری سرکش ر که با قدرت تمامهتجوم می اشکهازشی را بستم تا از رچشمانم

 اش را بدهد اما ی زن حاضر است همه هستکیاو نم دانست که . زن خبر نداشت هی ی از حسادت رونانیار

 دیشا. نبود که بتوان اسان ان را تحمل کردیزی دو هوو چانیاختالف م. نکندمی تقسیگری را با دشیزندگ

 داشته ی ما نقش کم رنگی و در زندگردی توانست د رحاشه قرار بگی مانی بود که به قول اریزهره رن

 نی و هماوردی را به بار بیاری توقعات بسندهی توانست در ای بود که میاشد،اما حضور او بازهم چنان قوب

  .  کردی موانهیمراد

 بروم و اجازه دهم تا حداقل با رونی و زهره بانی اری دادم که از زندگی محی موضوع ترجنی با درک امن

 زهره و بابک محکم شود و همان طور ختهیرهم ر دی زندگانی بنی سست و بی هاهی من پایفنا شدن زندگ

 بدهم هی را هددیجد ی کاشانه ای و دوست داشتنزی دو موجود عزیکه اقا شاکر تقاضا کدره بود به ان

  : زد،اما من با شتاب گفتم گری دیی به تقالد،دستی که سکوتم را دانیار.

   . ی باشییه به فکرجدابهتر. نکن هودهی همه اصرار بنی اگهی دم،پسیما حرفهامونو زد-

 یلی ودردالود بود که من خنی اندوهگینگاهش بقدر. شدی داشت خفه مدوانگاری کشقی عمی نقسانیار

  .  همه غم وغصه را تحمل کندنی تا ااروردی توانستم بفهمم چقدر به خود فشار میخوب م

 خود ی که ناچار بود بر شانه ها فرو افتاده اش دایشانه ها. به طرف خانه اشان به راه افتاد ی حرفچی هیب

 وارد خانه شوم وبا اندوه خود بر آتش نی تالش کردم که آرام ومتیمن با صبور . دادیتحمل کند ،نشان م

 دامن نزنم ،اما سوختندی مده نگدان کننی من در التهابی ناگهانمی پس از تصمنکی که ایزانیدرون عز

 و توانم را از دست دادم و روی گذشتم ،تمام نیخانواره ام م انی و گردی پر ترددگانی دی که از جلویزمان

 ی را راضانی آرام بودن به خرج داده بودم تا اری که برای و تالشیفشار روح. افتادم نی زمیناگهان رو

  .  بودداده سوق یهوشی بیای کنم ،مرا به دنییبه جدا
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 ***  

 شد ،هر ی ما جارنی طالق بغهی که صیزمانو .می از هم جدا شدانی من وآری غروب دلتنگ زمستانکی در

از . من نبرد ی به انقالب درونی پی که کسکردمی پر تپش تالش میبا قلب .میختی ریدو به شدت اشک م

 اعصاب شده بودم و ف را به خود بقبوالنم ،دچار ضعانی از آریی شدم جداری که ناگزی ،از زمانشیمدتها پ

 مر تعش ی شد ،نگاهم به دستهای طالق جارغهی که صیزمان .دیزلریهمه وجودم در هنگام غصه و درد م

  .  ،افتاد دیچکی که از مژگان بلندش می و اشکانیآر

 تا صبح همان روز تالش کرده بود که مرا به انی ،ارمی به آن تن دهمی بود که ناچار بودیبی غری چه بازنیا

 به صالح زی که چه چدانستمی مینه تنش احساس و به دور از هر گویشی کند ،اما من با دور اندیماندن راض

 نیقی ی بود ،ولینی درد سنگمیاشت که ما امروز در دل دیدرد. و زهره و بابک است انی من و آرندهیمن آ

   . میاوری و تاب بمی کنتحملییبای غم را با شکنیداشتم که گذشت زمان به کمک ما خواهد امد تا ا

  : آرام گفتم . دوخته بود نیچشمانش را به زم. نگاه کردم انی شد به آری طالق جارغهی که صیزمان

  .  به تو برگردانم ی رو که به من دادییای هدادیبا .ای امشب به خانه ما بانیآر-

  :  گفت یدی کرد وبا ناامسربلند

  .  نگه دار اموی ،پس حد اقل هدایحاال که خودمو نخواست-

  :  نشست وگفتم دگانمی اشک در دناگهان

  :  زد ومتفکر گفت یپوز خند. نداشتم که بخوام طردت کنم یمن با تو مشکل. قدر تلخ حرفنزن نیا-

   . فتهی اتفاق ننی با زمانه کنار امد تا اشدی ماما

  : دمی را تکان دادم و پرسسرم

  .  خواستم ی رو نمنی ؟نه،من امونی خراب کردن زندگی ؟به بهایمتیبه چه ق-

   : دیس پری کرد وپس از لحظاتنگاهم

   ؟ یکنیحاال تو گه م-

  :  گرفته گفتمیی روبرو نگاه کردم و با صدابه

   . دونمینم

   : دی سماجت پرسبا

  .  ،پس به من بگوی داشته باشی نقشه ادیاما با-

  :  به سراغم آمده بود ،با بغض نگاهش کردم وگفتمیضعف و ناتوان. بودم ی حوصله وعصبیب

  .  ندارم ی برنامه بچیه . چه کار کنمدی دونم بایوافعا نم-

  : دی اغواگرانه پرسی وبا لحنستادی امیجلو
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   ؟ ی با گروه من کار کنیحاضر-

 ملحق شوم تا در پرتو غرق کردن انی که به گروه آردی در درونم زبانه کشی ناگهانی لحظه شوقکی یبرا

بودن در . کار بدهم نیه ا تن بدی که نبادیچی در گوشم پییخودم درکار ،گذشته را فراموش کنم ،اما ندا

 فاجعه نی انداخت و ایم می که با هم داشتی قشنگی او وخاطرات وآرزوهااری مرا به شهیکنار آرنان هم

   : دمی پرسدیبا ترد. منتظر به من چشم دوخته بود انیآر. بودزیآم

   ؟ شهی می با اون کارگردانها چ؟کارتی به تهران بری ندارالیمگه خ-

  :  حسرت گفت ی انداخت وبا اندک را باالشی هاشانه

 از گهی دیدر ثان. تونم مادر رو تنها بذارم ی نمی بد روحطی شرانیدر ا. با اونها رو فراموش کردم کار

  .  که گوشه گوشه اون نشان از خاطرات برادرم داره پا بذارم ی ای خوام به خونینم.تهران متنفرم 

   : دیدوباره پرس. وسکوت کردم انداختمریسرم را ز .کردمی را درک ماحساسش

 نی در ایتونی مطمئن هستم که مومنی رو دوست داریگری باز؟تویشی ،وارد گروه من میجوابم را نداد-

   . ی کنشرفتیراه پ

  :  بلند کردم وقاطعانه گفتم سر

 که که سپارمی می هنرمندان رو به اونایایمن دن .می باهم رابطه نداشته باشکهی ،بهتره که ما دانینه ار-

 یمن برا. سقوط کنم یدی ممکنه تا دره ناامیشی خوشحالشون کنه ،نه من که با هر نماتونهیخاطرات اون م

   . ذارمی وعشق به اون رو کنار میگری بازشهی همیفرار از گذشته برا

   : دی افسرده پرسانیآر

   اد ؟ ی بدت ممی که داشتی از من و خاطراتنهمهی ایعنی چه ؟یبرا-

  :  لب زمزمه کردم ریمانم نشسته بود ،ز در چشاشک

   . می کنی فراموش مگروی طور زودتر همدنیا-

  : وگفت ) دن؟دستام شکست ی سرشونو تکون منقدری چرا انایا........  خدایا( را تکان دادسرش

ر عشق تو تا ابد د .می رو فراموش کنگهی که همدشهی نملی ،دلمیشی از هم جدا ممیاگه به حکم اجبار دار-

  .  محو کنه ای دم که گذشت زمان اون رو کمرنگ ی مونه و اجاره نمی می باقدانیقلب و روح من جاو

 کردم ی صحبت مانیهرچه با آر .دادمی مانی گفت وگو پانی به ادیبا. ندادم ی انداختم و جوابری را زسرم

 ما ی همه برانی ادمید ی که حاال می ،در انجام دادن کار شدمی او مطمئن تر میو از عالقه ودلدادگ

  .  افتادم ی به شک مشتریدردناک است ،ب
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 خواسته نی بروم و به آخررونی و زهره بانی آری جدا شده بودم که از زندگانی باور از آرنی با امن

 و سخنان پر شود آرنا ن روبرو شده بودم انی گردگانی و آقا شاکر احترام بگذارم ،اما حاال که با دنیآرم

   . دمی دی که محکم واستوار برداشته بودم ،سست و ناتوان م رای،گامها

 ی شده بود که بدون حضور اعضاجادی توافق انی اانی من وآرانیم. به راه افتادم تا به خانه بروم ارام

 شهادت ی برای هم شاهد ان وداع دردناک باشند و حتگرانی دمی خواستینم.میخانواده مان ازهم جدا شو

 از ان چه مستحق بودند شتریب انها می نبودلی تلخ بود که مای بقدریی جدانیا .میده نکردهم از انها استفا

  .  ما شوندی،پاسوز غم و غصه ها

 از انیمن و از. بودزی رازالودلبرثی ما بوداز هزاران حرف و حدانی که میسکوت .میداشتی قدم بر مآرام

 قای که عمیراهمانا زهم دور افتاده بود،در حال .می که قلبا به هم عالقه داشتی رد حالمیهم جدا شده بود

 انی که با ازیمی سال ونکین یمن در ا. کردی را سخت تر میی جدانی درد انی و هممی و همراه بودکدلی

 دهم ی را از دست می دارم چه گوهردانستمی خوب او اشنا شده بودم و می اخالقاتیبودم ،با تمام خصوص

 .  

 نی تا زمان آخرمیداشتیآرام گام بر م .دی درخشی حرف ناگفته در ذهنمان م ،اما هزارانمی بودساکت

   . می تر بسازی ها را هر چه طوالنیهمراه

 خودم و ی راحتی برادیبا. هم نداشتم از ان مطلع شوم می وتصمستی چانی ارندهی برنامه آستمی داینم

 تا خانه را بفروشد و از آن کردمی میا رض پدر ردیبا .کردمی ارتباطمان را با هم مسدود میاو،تمام راهها

 من یقصه زندگ. نباشم او بگذرم وبه فکر انی خانه آری نبود هر روز از جلوسری ممیبرا .میکوچه برو

  . میگذاشتی مانی ن نقطه پامای هاداری بر دشهی همی برادی بود و حاال بادهی رسانی به پاانیوار

به  .دیکشی وقفه نفس می ورود به کوچه را نداشت تند و بیارایر انگا .ستادی اانی ،ارمیدی کوچه که رسبه

 دنیچشم از او برداشتم ،طاقت د.چقدر مغموم و افسرده بود. وچهره مردانه اش نگاه کردم بای زمرخین

  :  گرفته گفتینگاهم کرد وبا صدا. اش رانداشتم یناراحت

با استفهام  .ی بدهی قولهی به من خوادی ماما دلم .می از هم جدا شدشهی همی اخر راهه، ما برانجایا-

  :دمینگاهش کردم و پرس

   ؟یچه قول-

  :  وگفت ستی درخشان ستاره بود،نگری وپر ا زپولکهدهی را به سر شهر کشاهشی اسمان که چادر سبه

 خدا به ما نکهی ایبرا .میکنی دعا مگهی همدی مان راس ساعت نه برای زندگی که هردودر تمام شبهانیا-

  باشه؟  .می را صبورانه تحمل کنگهی از همدیوتحمل بده وعذاب دورصبر 

  :  زد وگفتمینی غمگلبخند
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   . دهمی قول را به تو منی ،باشه اکندی می تورا راضنیاگر ا-

 ی متی حکای درونیخطوط چهره اش از درد. نشست انی بر لبان ارمی لبخند مالکی هی از مدتهاساپس

  : ارام گفت. برسدانی به پای با خوشداری دنی احرنی کرد که ایکرد،اما او تالش م

 وارد گروه من ی تونی می باشه هرزقت که اراده کنادتی. کنم ی متی و موفقی سالمتی بو ارزونیبرا-

  .  دارم ی خالی جاکی شهی تو همیمن برا .یبش

  :  دوستانه زدم و گفتمیلبخند

 تو و زهره و بابک کوچولو دعا ی خوشبختیمنم برا.ه  خونمی بهتره برگهیحاال د. مونه ی مادمی انی ارباشه

  .  کنم یم

  :  ،اهسته گفتم میدی رسانی در خانه اری که به جلویزمان .میبه راه افتاد. ندادی و جوابدی را دزدنگاهش

   خداحافظ

  :  لب زمزمه کردریز

  .  عشق من نی و اخرنی ارولخداحافظ

 ی به خودم فشار اورده بودم تا جلویلیخ .اورمیم طاقت ب توانستی نمگرید .دمی خانه دوی به سوبسرعت

 ی است و فرارم را نظاره مستادهی در خانه ای هنوز جلوانی دانستم که اریم .رمی را بگمی اشکهازشیر

 کرد و باز امروز که من ی ازمن خواستگارانهیان روز که ناش. صحنه بودنی هم شاهد اگری بار دکیاو .کند

  . بودم از او جدا شومبناچار مجبور شده 

 انهااز بدو خروج من دادکهی سرخ ومتورم پدر و مادر نشان میچشمها. بودنددهی گردغم پاشییدر خانه ،گو

 بودندومادر بزرگ خودش رادر اتافش حبس کدره بود و البد به ستهی گریاز خانه تا حاال مثل ابر بهار

 جمله به تمام کیمن در .ختی ری اشک م گونه رقم خورده بودنیخاطر سرنوشت نا فرجام من که ا

  :  نهفته در نگاه پدر ومادرم جواب دادمیپرسشها

  . تمام شد-

 میاگر چه خودم تصم. بود که قدر نبودم ان را اسان تحمل کنم ی کاری ضربه بقدرنیا.ختمی اتاقم گروبه

  .  سخت و طاقت فرسا بودمی برااری ان بسرشی را گرفته بودم ،اما پذیینها

 نی ای اتاقهاازی کی دانستم که در یم. و سکوت برورفته بودیکیخانه اقاشاکر در تار.پنجره رفتم  پشت

خدا . کندی بازگو مشی سر بر دامن مادرش گذاشته است و داستان فراق مارا برانی غمگیخانه بزرگ ،پسر

 اش نهیر س بسر توانستم ی خواست میدلم م. بودمانی اری دانست که چقدر دلتنگ غم و غصه هایم

 نی دهم وباراهی محکمش تکیبه شانه ها. رنگانگ روزگار شکوه کنمی های ها و بازیبگذارم و از نامراد
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 مراسم ساده از کی ی داده بودند،طوندی ما را به هم پی که روزگاریحلقه ها. کنممیدرد بزرگ را با او تقس

   میفاوت از کنار هم بگذر تیب می ناچار بودگانهی ما همچون دو بنکیهم گسسته بودند و ا

 که ساعت شماطه دار طبقه ی خانه اقا شاکر را تماشا کردم ،تازه زمانی خالاطی ها پشت پنجره اتاق حساعت

به اسمان که . انداز شد و نه ضربه نواخت من گذر زمان را احساس کردمنی در سکوت معنادار خانه تننییپا

 ی مشکل تر ممی در گلو که هر لحظه تنفس را برایا بغض و بستمی بود نگری از هر لکه ابریصاف و خال

  :  وگفتم دمیکرد،به درگاه خداوند نال

 و اقاشاکر نی و زهره وارامش روح ارمانی و سعادت اری خوشبختی که من کارو برایدانی ،تومیباراله-

به ......ه  کنرونی به اون کمک کن که هر چه زود تر خاطره من رو از ذهنش بایخدا.....انجام دادم

 من کمک کن تا ه بایخدا....... با بابک وزهره دلگرمش کن و اونها رو در پنهاه خودت حفظ کنیزندگ

 ایخدا......  خودم افراد خانواده ام رو نرنجونم ی های درد رو صبورانه تحمل کنم و با کم طاقتنیبتونم ا

  . ادم نشم ونمانی که امروز انجام دادم پشی از کارندهی،کمک کن تا در ا

 ی دانست که برایمادر م.امدی کس به اتاقم نچیان شب ه. بودند ی درشت اشک از چشمانم جاری هادانه

 که یزیتنها چ. بدهم یتی اهمی تشنگای یدلشکسته تر از ان بودم که به گرسنگ. مرا صدا کنددیشام هم نبا

 را به سکوت و خودمره اتاقم ، صبح پشت پنجدهی کرد سکوت بود و خلوت شب ومن ان شب تا سپیارمم م

  .  باشندیی سپردم تا بلکه بر اتش درونم تسالعتیارامش بکر طب

 دهد تا هرچه ی حسن را دارد که به انها امکان منی شب زنده داران ای زمستان برای طوالنیشبها

 ########## کی روشن مثل یمن ان شب با ذهن. کنندشهی که دارند اندی وبرنامه هاندهی اشتردربارهیب

 را برسر شیخو یی طالی که افتاب انوارهای و صبح زماندمی رو داشتم نقشه کششی انچه که پیمدار،برا

  ..  کردمی اشتدی جدی وزندگندهی با امی عظی داشت ،باتحولی ارزاناباهایکوهها وسنگ فرش خ

   تمام اوقاتم را پرکرده است دی به خانه جدی کشاسباب

 کند وما با دای بزرگ را پی نقاط شهر خانه انی از بهتریکی تجسس موفق شد در  باالخره پس از سه ماهپدر

سرم را به  .می مشغول بودلی وسایی ،اما هنوز به جابجامی خانه نقل مکان کرده بودنی هفته ها بود به انکهیا

از دوستانش  یکیپدر با وساطت . فکر و اوهام نشوم ریکار گرم کردم تا کمتر وقت فراقت داشته باشم و اس

 کند ومن با امدن به ی از اوقات روزم را پرمیمیکه ن. کرده است دای پمی برای کاری شرکت خصوصکیدر

 ی مطالعه کتاب خودم را سرگرم منی دردناک مادر بزرگ همچنیخانه ،با کمک کردن به مادر وماساژپاها

پدر را راحت . گذشته نکنم ریدرگ و خودم را میای کنار بده امشی است که با وضع پنیهمه تالشم ا.کنم 

 بودند،چون پس از طرح ی کارنیانگار خودشان هم در فکر چن. کردم تا خانه را عوض کند یراض

 نقل دی که قرار بود به خانه جدیروز. رفت دی خانه جدکی دی من پدر بالفاصله به دنبال خریشنهادیپ
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 مرا در زانیخانم شاکر اشک ر. خانه نبودانیار .می اقا شاکر رفتخانه به ی خداحافظی ،برامیمکان کن

  :  خواستم از او جدا شوم در گوشم گفتی که میزمان. مارا بدرقه کردری خی و با دعاهادیاغوش کش

 من د،امای ازهم جدا شوانی خواست که تو اری دانست که دلم نمیخدا م. از توممنونم زیبه خاطر همه چ-

 را انی بودم حال ارلیما. نگاه کردمشیبه چشمان باران.ینتخاب کرد راه را انی کنم تو عاقالنه تریفکر م

و . بودم دهی را نردانی ارگری ددمی که ما ازهم جدا شده بویازان روز. شدی شوم،اما شرم مانع مایجو

 داخت تر وارام تر بودم دانستمی هرچه کمتر درموزد او مدیشا .رمی نگی که حاال هم از او سراغدمیدیبهتر م

 ی صورت خبرش به ما منی داشتم که حاال پس از چند ماه هنوز با زهره ازدواج نکرد است ،چون در انیقی.

 داد ی اجازه را به انها نمنی اانی خراب اریوضع روح .م توانستم حدس بزنی را مرشی تاخلیدل .یرسد

 انیواج ار به خود جرات دهد و از ازدی گذشت کسی مانی من و ارییکه پس از چند ماه که از جدا

 دی و شاادی موجود کناربطی هم مثل من با شراانیزمان الزم بود تا ار .اوردی برزبان بیوزهره کالم

 گذشته را فراموشش کند و به ی من خودش را در کارش غرق کرده بود تا بلکه بتواندتا حدودزمثلیاون

   کند دای دست پیارامش نسب

 ****  

 اعصابم ارام تر شده است افتندوی کاهش ی اندکمیغصه ها. سر گذاشتم پشت(!!)  رو تابستان را صبورانه بها

 زند نشان از فرا ی که در هوا موج می برودتنکی است وهم ادهی الوان از راه رسزییمدتهاست که پا.

  .  دهدی زمستان زود هنگام کرمانشاه مدنیرس

 ی اتاق کارمکیهستند که بامن در  ی و ساغر دو دوستنینازن. شرکت دوست شده ام ی چند تن از بچه هابا

 ما محکم شد ومن کم کم انی مودت می زود رشته ها یلی به هم خکی نزدی سنطیبه خاطر شرا.کنند

  .  نگاه کنم ی تر به زندگنی خوش بی توانم اندکی انها می دوستهی کنم که درسایاحساس م

 ،رد شود ،همه سرها یی که ازهرجا ستی او طورییبایز .باستی زاریسال دارد ومثل اسمش بس26 نینازن

 مجذوب خود عی که مرا سری و زود جوش است ،طوری اجتماعیلیخ. چرخاندی خود میرا به سو

 او که از هر ی ذاتیشوخ طبع. وباهوش رکی زاری نقش وبسزیسبزه رو و ر.ساله است 23 یساغر دختر.کرد

 به سر ی را در نشاط و شادیت کار ادار سازد،سبب شده که ما تمام ساعای خنده دار می سوژه ایموضوع

  .  توانم تحمل کنمی شرکت را راحت مقی کار دقی ها و مرارت های دو سختنی من در کنار امیببر

 داشته دهی پوشگرانی که از دی چند ماهه ما با نقل راضهای دوستمی هم با خبر هستی از همه اسرار زندگما

 یای که تمام رودانمیحاال من م .شودیز استوار تر و محکم تر م روز به رومی گفته اگری و فقط به همدمیا

 رانی به اندهیاو قرار است سال ا .شودی خالصه مبردی در ازدواج با پسر خاله اش که در هلند به سر منینازن

  .  با خودبه هلند ببرد شی و همراه زندگکی را به عنوان شرنی و نازندیایب
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 کند تا قبول کنند که او با برادر زن برادرش که یخانواده اش را راض است که نی هم در تبو تاب اساغر

 مردانه صی را به خاطر خصادیساغر ،ام.همسرش را ازدست داده است ودو بچه کوچک دارد ازدواج کند 

 قبال ازدواج کدره و همسرش را از دست داده است دی که امستی اصال برانم مهم ندیگویم.اس دوست دارد 

 دستش مانده ی که روی است که او با دو بچه کوچک و دوست داشتننیمهم ا. دو بچه است وحاال صاحب

 مهلک همسرش ،از یماری بود که وفادارانه در طول سه سال بی مرد خوبدیام. بکند دی چه باداندیاند ،نم

همسرش  از ی مدت خودش پرستارنی ارتمام نکرده و دی او فرو گذاری بهبودی و تالش برای گونه سعچیه

ساغر . دادند که ان دو باهم ازدواج کنند ی نمتی امر رضانیاما خانواده ساغر به ا.را برعهده گرفته بود 

 موضوع به اتش مخالفت خانواده نی وهمزدی از سر باز مدی و درشت خود را به خاطر امزی ریخواستگارها

  . زدی دامن مشتریب

 آرامش ،غم هی در سای دست خواهرش سپرد تاخود اندک را بهشی پس از مرگ همسرش ،بناچار بچه هادیام

  . مرگ همسر را فراموش کند 

 را به عهده گرفت دیساله بود ،به همراه زن برادرش مراقبت از فرزندان ام23 ی در ان زمان دخترساغر

اغر  ازدواجداد و سشنهادی دو سال بعد به ساغر پدیام. ان دو گشود انی رامشتدی بیی امر باب اشنانیوهم

  .  داشت یری ازوداج در گنی کردن انها به قتول ای به نک سال بود که با خانواده اش بر سر راضکینزب

 دلسوزانه می بودافتهی را گری وحاال که همدمی با حوادث روزگار دستو پنجه نرم کرده بودی هد کدام بنوعما

 ایری بیمن در کنار دوست.میکردی را دعوت به ارامسش و صبر میگری و دمیسنگ صبور هم شده بود

 ندهی امدو به انتظار اار مدارا کرد و کنی زندگی با غصه ها ودردهاتوانی که مگرفتمیادمی انها مانهیوصم

  . نشست

  

   و هفتمستی بفصل

  

  . زنمی می با آنها گپ دوستانه ای کرده ام که گاهدای هم پیگری ددی همکارانم،دوستان جدانی مدر

 است و سی رئی مخصوص اقایاو منش. دهدی ارادت نشان مگرانی از دشتری بیتخار افی آنها ،آقاانی ماز

 تیدرا. کندی را به خود جلب میسی خود نظر هررئی هایی است که با دقت نظر و تواناییاز جمله مردها

ش را به او واگذار ی کارهای کامل و بدون نگراننانی شرکت با اطمسی سبب شده است که رئی افتخاریآقا

 شرکت است ،سر ی قراردادهامیمن که کارم تنظ.. همکاره شرکت استبایس،تقری رئیپس از آقا .کند

  . افتدی می افتخاری به اقاادیوکارم ز
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 هم اماده رفتن نیساغر و نازن. را برداشتم تا به خانه برومفمی شد کلی روز پس از آنکه شرکت تعطآن

  .می آمدرونیشدندوما باهم از اتاق ب

  : شاد و بذله گو گفتشهیهم مانند ساغر

  م؟ی جانانه بخوری بستنچی اب هوکی قبل از رفتن به خونه نیحاضر. کنمی ضعف می شدت گرسنگاز

  :دی پرسهی با کنادی لب برچنینازن

  ؟ی شدوانهی چسبه؟مگه دی می بستنجی سرد اب هوی هوانی ای توآخه

  : گفتی با حالت دفاعساغر

 خاموش ی داره برایبیجوونا پر از گرما و نشاط هستند؟خب چه ع گن یمگه نم. نشده ام وونهی داصال

  م؟ی دسر خنک بخوریکردن حرارت درونمان کم

  : به ساغر نگاه کردم و گفتمنی از نازنتی به حمامن

  . گرم موافقمی فنجان چاکی در عوض با ی چسبه،ولی نظر من هم اصال دسر خنک نمبه

   : نگاهم کردو با تمسخر گفتی با دلخورساغر

  م؟ی بخوری چامی بری گیمن گرسنه ام،اون وقت تو م. کنهی نمری که آدم رو سیچا.قهی بدسلیا

  : کرد و گفتیی شانه اش را باال انداخت و از او دلجونینازن

 ی نمگهی کنه و اون وقت دی اشتها تو کور می بخوری هرچ،چونی به خونه صبر کندنی بهتره تا رسپس

 تازه ی بساط عموهاشم هنوز چندتا استکان چای کنم توی مژگان موافقم،فکر م من با،امای ناهار بخوریتون

  . بشه که به ما بدهدایدم پ

  : گفتیدی قی اش را باال انداخت و با بم،شانهیستی او موافق نشنهادی با پنی که من و نازندی دی وقتساغر

  .می نخواستی بابا ،چادی ولش کناصال

  : گفتمی با مهربانمیاوری برونی ساغر را از آن حالت اخم الود بنکهی ایبرا.می لبخند زدنی و نازنمن

 جی اب هوکی روز تو رو به خوردن کی گرمتر شد خودم ی که هوا کمیانشاهللا زمان! نشو دوست مندلخور

  . کنمی مخصوص دعوت میبستن

  : گفتی با لودگساغر

  ؟ی کنیتو منو به تابستون حواله ممن حاال عطش دارم .ادی ی ماری با خاد،کمبزهی ی بهار مری نمبزک

 می از پشت سر صدای موقع ناگهان کسنیدر هم. را دوستانه به دور شانه اش حلقه کردممی و دستهادمیخند

  :کرد

   ؟ی نصرتخانم

  . شد ی مکی بود که داشت نزدی افتخاریآقا. عقب برگشتمبه
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  : گفتی خاصیطنتی با شساغر

   کار داره؟ی با تو چیعنی

  :ادم جواب دآرام

  . دونمینم

  : با همان لحن خاص خودش نجوا کنان گفتباز

  . شناسمی منوی کار مهم با تو داره،من اهی برق نگاش معلومه از

  : زدم و گفتمشی به پهلوآهسته

  . شنوه،زشتهی مسیه

  :دی و پرسستادی بر گوشه لبانش بود اشهی اغوا کننده که همی با لبخندی افتخاریآقا

  رم؟یتون رو بگ لحظه وقتکی تونم یم

  : دادمجواب

  .دی کنم بفرمائی مخواهش

 کردند،چشم دوخت و دوستانه ی بودند و به ما نگاه مستادهی و ساغر که منتظر انی به نازنی افتخاریآقا

  :گفت

 در رونوشت قراردادها شانیا. اداره معطل بشنی توی بخوام که کمی که ناچارم از خانم نصرتدی بخشیم

  . شمی کنن،پس مزاحم شما نمحید و ناچارن که اونارو تصحدچار اشتباه شده ان

  : و گفتدی لبخند زد و دست ساغر را کشتی با درانینازن

  .م،خداحافظی ما برپس

  .خداحافظ مژگان.میبله بهتره که ما بر: گفتی زد و با لحن مخصوصی لبخندطنتی با شساغر

 کله پر ی دانستم تویم. ادا کردیمشکوک داشت و آن روز به طور ی بخصوصدی کلمه رفتن تاکی روساغر

 که کامال ی کردم،در حالیآرام با آنها خداحافظ. گل کرده بودطنتشیحتما باز ش. گذردی چه مشیاهویه

  . چهره ام بودمیمتوجه برافروختگ

  : کامال دوستانه گفتی با لحنی افتخاریاقا

 شد که ناچار شدم نیوز الزم دارم ا جلسه عصر امری چون قرارداد را براد،امای دونم که خسته هستیم

  .مزاحمتون شوم

   :دمی را تکان دادم و پرسسرم

  د؟ی ندادسی رئی قرارداد کجاست؟اونو که به اقاحاال

  : کنم و متقاعب آن گفتی و با دست اشاره کرد که او را همراهدیخند
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  .نیاری بفی منه،لطفا تشرزهی می کشوی داد توقرار

 طول ادی کردم که کارم زیدر دل دعا م. رفتندی شرکت داشتند میمندهاکار. دنبالش راه افتادم به

  . مادر بشومی خود سبب نگرانری خواستم با تاخینم.نکشد

  : در اتاقش را باز کرد و مودبانه گفتی افتخاریآقا

  .دیبفرمائ

  : آورد و گفترونی رفت و قرار داد را بزشیبه طرف م. کردم و وارد شدمتشکر

 که دوران تعهد ما در مقابل طرف قرارداد شش ماهه در دی نوشته انجایدر ا .نی بدیراتی در متن تغدیبا

  .دندی هشت ماهه با هم به توافق رسی هر دو شرکت بر سر تعهدی قبلونی که در کمسیحال

 موضوع نیبر سر ا. موضوع را فراموش کرده بودمنی گفت،من ایدرست م. متوجه اشتباهم شدمناگهان

 را ی مهمنیچطور مساله به ا.. دادندتی بود تا باالخره هر دو به ان رضایری درگیمدت دو شرکت انیم

  : و گفتمدمیفراموش کرده بودم،لب گز

  . فراموش کرده بودمدفکامالی بخشیم

  : زد و گفتی لبخندی افتخاریآقا

بشن متن قرار  متوجه سی رئی اقانکهی گرفتم قبل از امی خاطر بود که تصمنی من هم متوجه شدم،به همبله

  رن؟ی موارد چقدر سختگنی در اشانی که انی دونیم.نیداد رو عوض کن

  : جواب دادمی دستپاچگبا

  .نی ممنونم که منو متوجه اشتباهم کردیلی دونم و از لطف شما هم خی مبله

  : اشاره کرد و گفتزشی به مست،بعدی بخش به من نگرنانی اطمی لبخندبا

  . هم نباشیزینگران چ. کنیسین رو باز نو و دوباره متنجای انی بنشایب

 ی بودم و حاال او طوردهی دی و جدی رسمشهیمن او را هم. جا خوردمی اش کمیمی لحن دوستانه و صماز

  .می کرد که انگار ما سالهاست با هم آشنا هستیرفتار م

 و تذکر به یپوش داشتم که اگر پرده نانیاطم. فشردی همه وجودم را می ناگهانیاضطراب. نشستمزی مپشت

 ی را خوب مسیرئ. کردی مخی اشتباه مرا سرزنش و توبنی به خاطر اسی نبود،رئی افتخاری آقایجا

  . با خبر بودمشی هایریشناختم و از سختگ

 بود،به اضطراب ستادهی سرم ای که باال ی افتخاریحضور آقا. لرزان شروع به نوشتن کردم یی دستهابا

 زی و تقی مساله از چشمان دقنی و اسمی شد که بد خط بنوی سبب ممیالرزش دسته. زدیدرونم دامن م

  . دور نماندی افتخاریآقا

  : کرد به من ارامش بدهد گفتی که تالش می با لحنی افتخاریآقا
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  . وجود نداردی نگرانی برایلید،دلی خودتون مسلط باشد؟بهی طور مضطرب هستنی اچرا

من . خوردمکهی کرد نگاه کردم و ی مرا دعوت به ارامش میربان را بلند کردم و به چشمانش که با مهسرم

 یدر نگاه آقا.سالها بودکه با ان آشنا شده و بارها از آن ضربه خورده بودم. شناختمی رنگمحبت را مگرید

 خودکار گریحاال د.به سرعت از او چشم بر گرفتم. کردی مری بود که تما وجودم را تسخی حالتیافتخار

 ی ممی نامفهوم را ترسی حرکت و بر کاغذ کج و معوج کلماتبی غریانگشتانم با سرعت. نبودرمایاصال در اخت

 نی توانستم با ایچطور م. دادلی تحوسی درآمد که بتوان آن را به رئیزیحاصل کار بتر از آن چ.کردند

 پر یبعد با لحن.د قرار داد را برداشت و به آن نگاه کریر افتخای کنم؟آقاپی لرزان قرار داد را تایدستها

  : گفتی و شوخ طبعیاز نکته سنج

 دونم که یم. کنمی مپی نداره متن قرار داد رو تایبیاما ع. کردمی مالی خنی رو خوش خطر از اشما

  . رسونمی من شما رو به خونه مدی شده،بفرمائرتونید

  : سرعت بلند شدم و گفتمبه

  . دمیبه شما زحمت نم. رمی نه،خودم مآه

  : گذاشت و با صراحت گفتزشی مید را در کشو قرار دامتن

 خوام باعث ینم.دیعجله کن. شما به منزل شدم،پس تعهد دارم که جبران کنمیمن باعث نگران.نی نکنتعارف

  . خانوادتون بشمینگران

 ساغر ی هایپرچانگ. شده استریبه ساعت نگاه کردم و متوجه شدم که واقعا د. آمدمرونی در اتاق باز

 متن قرار ریی تازه دم،و بعد تغی خودن چای برانی خودن من و نازن،تعارفی بستنجیآب هو خوردن یبرا

 که مادر حاال دم اشتکحتم د. به خانه برسمشهی از همرتری لرزان من باعث شده بود دیداد،آن هم با دستها

 شهیاو ،هم ی شده کی اعصاب تحری من برایرهایتاخ. کند تا من به خانه برسمیبه دم به ساعت نگاه م

  . و اضطراب نگه دارممی نبودم که او را در بلی شد و من مای میسبب نگران

 شرکت پارک کرده ی وروددری را جلونیماش. رفترونی از شرکت بعی تند و سریی با قدمهای افتخاریاقا

  : را گشود و گفتلیبه سرعت در اتومب.بود

  .دیبفرمائ

 که یفکرم در اشتباه. بودرونینگاهم به ب. را راه انداختنیشاو هم سوار شد و ما. شدم و در را بستمسوار

  . زدیدر قرارداد کرده بودم دور م

  :دی راند،پرسی را منی همان طور که با مهارت ماشی افتخاریآقا

   برم؟دی باکجا

  :دی کوتاه ،سکوت را شکست پرسیپس از لحظات.ارکردمی خانه را دادم و سکوت اختینشان
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  ؟ی هستی فکر چتو

  : انداختم و گفتمی به او نگاهی چشمریز

  د؟ی کنپی متن قرار داد رو تادی خواهی میک

  : زد و جاب دادلبخند

 یمن قبل از شروع جلسه قرار داد رو آماده م. شهی بعد از ظهر شروع م4 امروز راس ساعت ونیسیکم

  .به کارم واردم. شهی متوجه نمسی رئیآقا.نیکنم،شما نگران نباش

 کمک ها هم نی مرتب و منضبط اهل ای افتخاری کردم آقایفکر نم.ام گرفت جسارتش خنده از

پس از چند ماه که از . دادمهی تکی به پشتالی خیبا آسودگ.دی هم خندد،اوی لبخند را بر لبانم دیوقت.باشد

ر حتما ماد.به ساعت نگاه کردم .  ام را خراب کنمی اشتباه سابقه کارکی بودکه با فیشروع کارم گذشته ،ح

 ابانی فکر ها بودم که وارد خنیدر ا. منتظر آمدن من استابانیتا حاال چادر به سر انداخته و سر خ

 و اطراف را ستادهی اابانیمادر مضطرب سر خ. داشتقتیآنچه را که تصور کرده بودم ،حق .میخودمان شد

  : و گفتمدمی کشیآه. کردینگاه م

  . نگران شدهیلی مادر،حتما خچارهیب

  : بود،آرامگفتدهی که مادرم را دیار افتخیآقا

 ی اقهی توقف پانزده دقکی که کردمی نمالیخ. تر استیمتدر شما از مادر من هم دلشوره ا. متاسفمواقعا

  . را ناراحت کندشانی همه انیا

  :گفتم. لبخند زددوی کشی شدم با مسرت نفسادهی پلی من که تز اتومبدنیمادر با د.می بوددی مادر رسیجلو

  . شدری دی که کمدی بخشیم.مادر سالم

  : شد و به مادر که با تعجب چشم به او دوخته بود آمد و گفتادهی پی افتخاری موقع آقانی همدر

 ری تقصنیدر واقع ا. به منزل آمدنری تاخی که مژگان خانم با کمدی بخشیم.ی عرض شد خانم نصرتسالم

  . شما را فراهم شدی خاطر اسباب نگراننی هم بدهند، بهریی نبود،الزم بود متن قرارداد رو تغچکسیه

 به مادر چشم دوخته بود، ی ستودنی که با لبخندی افتخاری به من انداخت و بعد به آقای نگاهمادر

  : و با تواضع گفتستینگر

  .ادی ی مشی پگهیخب کاره د. ندارهی کنم، اشکالی مخواهش

  : سرش را فرود آورد و گفتی افتخاریآقا

 ری نگران دشهیاو هم. منتظر بازگشت منهابونیحتما مادرمن هم حاال سر خ.شمیمرخص م اجازتون من با

  . اومدهشی نگران کننده برام پی حادثه اای تصادف کرده ام ای کنهی مالی و خشهیکردن من م

  : نگاه کرد و گفتی افتخاری دستش را دور شانه ام انداخت و به آقامادر
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  .دیاز قول من به مادرتون سالم برسون.ن هستند نگران حال بچه هاشوشهی هممادرها

  : لبخند زد و گفتی افتخاریآقا

  .خداحافظ. رسونمی رو متونی بزرگوارچشم

 اطی و با احتستی او نگرری شد،مادر به خط سی که از ما دور میزمان. رفت و سوار شدنشی ماشی سوبه

  :دیپرس

   همکارهات بود؟از

  : گفتمی راه افتادم و به سادگبه

 که یاگه اشتباه. به من کردیامروز لطف بزرگ.سهی رئی و همه کاره شرکت بعد از آقای در واقع منشهبل

 ی و سرزنشهاحی توضی رو برای دونه که چه خجالتی کرد، خدا میمرتکب شده بودم به من گوشزد نم

  .دمی خری به جان مدی باسی رئیآقا

 سکوت او در پس خود نی که اکردمیاحساس م.د مشغول بوییانگار فکرش در جا. سرش را تکان دادمادر

  :دمیپرس. اردییحرفها

   مگه نه؟دی نگران شده بودیلیخ

  : نگاهم کرد و گفتی با مهربانمادر

 و کنهی کردنت ناراحت مری از دشتری هم هست که منو بگهی دی نگرانهی نگرانت شدم،اما یلی خزمی عزآره

  .دهیآزار م

  :دمی تعجب پرسبا

   مادر؟هی چاون

  : را فشرد و گفتمی با شفقت دستهامادر

 همه مردم ه،ی شهر کوچکنیدخترم ا.ی مردت نشی همکارهانی سوار ماشگهی که به تو هشدار بدم دنیا

 پشت سر تو ی حرفچی خواد فردا هی اما دلم نمم،ی محله آمدنیاگرچه ما تازه به ا. شناسندی رو مگهیهمد

  زم؟ی عزیشیباشه، متوجه م

  : ب دادم جوای ناراحتبا

  .  شدمی افتخاری اقانی شده بود و نگران شما بودم،سوار ماشرمی مادر من چون داما

  : لبخند زد گفتی با بردبارمادر

  . تو خبر ندارندتی ننی از اگرانی دونم مژگان جان،اما دی ومنی امن

   من ،بهیای به خانه بری دی کمی اتفاقها افتاد و تو ناچار شدنی باز از ااگه
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 کنم یفکر م.ای به خانه بی با تاکسای ادهی پایبعد هم که کارت تموم شد . کردنت نشم رین تا نگران د بززنگ

 آرام یبرا. بودیچشمان مادر پر از نگران.سزم را به نشانه موافقت تکان دادم.  بهتر باشهی طورنیا

  :کردنش لبخند زدم و گفتم

  . مونهی مادمی شهی شما برا همحتی نصنیا. مادرباشه

 را در قفل انداختم و در را دیم،کلی بوددهیه خانه رس. با فشار آرام انگشتانم محبت خود را نشان دادمادر

 که یزن. آمدمی زن مطلقه به حساب مکی گرانی ددی در دنکیمن ا. گفتیمادر راست م.باز کردم

 مادر به من یاآنروز هشدار به ج. شدی گذاشته مشی پروئای حرکت نابخردانه اش به حساب بنیکوچکتر

روز بعد . خلق نشوم ی رفتار کنم تا انگشت نمادی دارم و چگونه بایگاهیاموخت که در جامعه خود چه جا

  :دی کنار من نشست و پرسیشگی همطنتی شنی که چشم ساغر به من افتاد،با همنیهم

   کارت داشت؟ی چی افتخاری اقاروزید

  : گفتمی به چهره آموردم و به سادگیاخم

  . کارم دارهی گفت چنی تو نازنی جلو کهخودش

  : کرد و به پشتم زد و گفتی اخنده

  . ناقال،راستش را بگویا.می جون خودش،اون گفت ما هم باور کردآره

  : جواب دادمیبا مسخرگ.  ساغر خنده ام گرفتیالی کج خاز

 ی می کنجکاوهنهمیاصال به تو چه دختر ا. بود که خودش گفتی ،کارش همونی چه باور نکنی باور کنچه

  ؟یکن

  : به خودش گرفت و گفتی حق به جانبافهیق

 زمی دوست ندارم دوست عزچیمن ه. پهن کنهگهی دی جاهی بره تورش رو دیاون با. هم به من مربوطهیلیخ

  . رو بزرگ کنهگهی دیکیبچه 

  : تکرار کردمریبا تح.دی لبم ماسی روخنده

  ه؟ی چگه؟منظورتی کس دبچه

  : خنده و گفتری زد زدی مرا درتی که حساغر

 دختر کوچولو هی از همسر سابقش ی افتخاری که اقای دونیمگه نم.ی خبری بگو دختر که از همه جا بپس

  رو دستش مونده؟

  :دمی پرسی نگاه کردم و با ناراحتدی خندی به ساغر که همچنان مدی شک و تردبا

  ؟ی زنی که مهی حرفها چنی گل کرد؟ااتی تو شوخباز

  : گفتی جدیرا فروخورد و با لحن لبخندش ساغر
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 نی عنی که قبال ازدواج کرده باشه،اما اادی یدرسته که به سن و سالش نم. گمی بخدا راست منه

  .باور کن.قتهیحق

 یوقت. تا صداقت کالمش را به من ثابت کند نگاه کردمدی کوشی متی به ساغر که حاال با جدی کنجکاوبا

  : دادد،ادامهیسکوتم را د

 خانواده ثروتمند بوده و کی گن زنه از یم. که چند سال از خودش بزرگتر بوده ازدواج کردین با زاون

 به ی افتخاریپدر اقا. کنهی با اون زن عروسی سالگجدهی کنه در سن هی اونو مجبور می افتخاریپدر آقا

 ی اون می به زندگشهی کار تنی کرده،اما با ای منی پسرش رو تامندهی و آی خودش داشته زندگالیخ

 و دی آی ازدواج داده بود،پس از چند ماه به خودش منی که با جبر پدرش تن به ای افتخاریآقا.زنه

 ارهی ی مای رو به دنی اون دختری بعد برای زنش حامله بوده و مدتنکهی ده،غافل از ای سر مییآهنگ جدا

 شه که زنش به اون یوز متوجه م رهی اد،امای برونی بیی شه که اون از فکر جدای دختر سبب منیوجود ا.

 زنش رو ی ده که از زنش جدا بشه و پس از مدت کمی بهانه بزرگ به دستش منی کنه و همی مانتیخ

 نی خودش رو مسبب همه انکهی سروسامان پسرش و ای بی زندگدنی از دی افتخاریپدر اقا.طالق بده

 کی که ثمره ی مونده و مادر و دختریتخار افیحاال آقا .رهیمی کنه و می ها بوده،از غصه دق میناراحت

 تا رهی پسرش بگی براگهی زن دی تالش کرده که یلی خی افتخاریمادر آقا. آشفته و درهم هستندیزندگ

 که رهی گی زن می تا حاال دم به تله نداده و گفته زمانی افتخاری آقااره،امای برونیاونو از غم و غصه ب

 ی مراقب خودت باشدی گم بای که منهی همیمن برا.ش عالقه مند بشه  و بهاشهخودش اونو انتخاب کرده ب

  .... کهیو نگذار

  : ساغر را قطع کردم و گفتمی حرفهاتی عصبانبا

 دمی ندی افتخاری از اقایندی حرکت ناخوشاچی اون به فکر افتاده؟من که تا حاال هی کنی مالی چرا ختو

  . نکنی پراکنعی شاهنهمی ااد،پسی یکه متوجه بشم اون به سراغ من م

  : با اخم نگاهم کرد و گفتساغر

 موضوع نی تو تا حاال خودت متوجه ایعنی .ی خبر نداریچی برف و از هری زی کبک سرت رو کردمثل

 نگاهت کرد،من ی اون طورروزی دی افتخاری آقای که ندونه دوسش دارن؟وقتهی ؟اخه کدوم دخترینشد

  . و اون تو رو دوست دارهونهیز احساسات در م ای بعضی پامیدی راحت فهمیلی خنینازن

 مورد توجه نگونهی ادی زن مطلقه بودم باکی نکهی حاال فقط به خاطر اایآ. ساغر حالم را منقلب کردیحرفها

   فرزند داشت؟کی گرفتم که از همسر خودش ی قرار میمرد

ساغر که متوجه . رفتمزمیم طرف دهبهی در هم کشیبا چهره ا. از خشم تمام وجودم را در خود فشردیموج

 به ی چشمری زیگاه. نشستزشی گذشت و پشت مزمی آرام از کنار مشهیشده بود ناراحت هستم،برخالف هم
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 کردند ی مقضاوت طور در مورد من و سرنوشتم نی که ای خواست به او همه کسانیدلم م. کردیمن نگاه م

 است که ی حاصل سرنوشتنی دارم،ایشانیرا بر پ دختر وطلقه کی که من هم انسانم و اگر امروز مهر میبگو

 جستجو کند گری دی گذشتم تا سعادت را در آغوش زنانی من بودم که از آرنی ایآر.خودم انتخاب کردم

 من بودم که نیا. امده بودمرونی و اراده خودم بلی توانست خوشبختم کند ،به می که میمن از خانه مرد.

 خود را بر من ی خواسته هاگرانیورد و حاال اجازه نخواهم داد که د چگونه رقم خمیانتخاب کردم زندگ

  . کنندلیتحم

 را از قبل به من نگفته ی افتخاری آقای زندگانی که جرنیاز دست ساغر و نازن. دست همه عصبان بودماز

 اش ی به مکننات قلبی نتوانسته بودم پی افتخاری از نگاه پر مهر آقایبودند،از دست خودم که با سادگ

 مردم انی خودم در میاجتماع تی گونه مرا متوجه موقعنی که ای افتخاریببرم و از همه باالتر از خود آقا

 ی آگاهنی کنند و همی چگونه به من نگاه مگرانی سبب شده بود که دی افتخاریعالقه آقا.کرده بود 

 گرانی توجه دنی ازهمهشیهم. باشمگرانی خواستم مرکز توجه دینم. کردی داد و ناراحتم میآزارم م

  .گشتمی بودم و حاال به دنبال آرامش و سکوت مدهی دبیآس

 ی چندانقی کار توفنی ظاهرا در ام،امایای برونی به اتاق تالش کردم که از آن حالت بنی ورود نازنبا

  .نداشتم

 کرد یدا سع ابتنینازن. دادی عذابم منی ساغر و نازنی در گوشی و پچ پچ هارهی خی انروز نگاهاسرتاسر

 کرد و به سراغ ساغر د،سکوتی که مرا کم حوصله و کم حرف دی ام ببرد،اما زمانی به علت ناراحتیپ

 قادر ییروی نچیه حرف بزنم،ی دانستند که اگر نخواهم از موضوعیم. به اخالقم وارد بودندگرید.رفت

  .نخواهد بود مهر سکوت مرا بشکند

 خواستم تنها یم. نشدمنی امدم و منتظر ساغر و نازنرونی از اتاق ب شد،به سرعتی کار ادارانی که پایزمان

 رامونیگرپی دی اگر کالمدمی ترسیم. دچار وحشت شده بودمگرانی دیاز حرفها و عکس العمل ها.باشم

د و خودش را به من یساغر به دنبالم دو. گنم و به اتاقش برومیوانگی بشنوم،دی افتخاریعالقه آقا

  :رفت و گفت را گمیبازو.رساند

  .می صب کن تا با هم بری ری می دارکجا

  : و گفتمدمی را کنار کشخودم

  . کنم ساغری تنها باشم،خواهش می خوام کمیم

  : دوستانه زد و گفتیلبخند.ستی سکوت کرد و به چشمانم نگرساغر

  ؟یتو با ما قهر. رو راحت کننی من و نازنالی ،خی برنکهی قبل از ایباشه،ول

  :دمی پرس زدم ویپوزخند
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  ؟ی دختر؟مگه بچه شدهی چقهر

  : به خود گرفت و گفت ی معصومانه اافهیق

 ی منظورچیباور کن مژگان من از اون حرفها ه.ی که مبادا از من دلخورباشدمی ترس،،منی دونی اما منه

  ....نداشتم،فقط

  : و گفتمدمی را برحرفش

 من از یهمه دلخور.ه من از تو دلخور بام کی نکردی تو کاریعنی.ستمیمن از تو دلخور ن. دونم ساغریم

  . ندارمی فرقچی هگرانی مردم جامعه با ددی کردم که در دی بودم و فکر مالی همه خوش خنیخودمه که ا

  : گفتانهی دلجوساغر

  .ی از آنها بهتریلی ،بلکه از خی با آنها نداری فرقچیتو نه تنها ه.نطورهی واقعا هم همخب

 یم. بودگرونی نشانه تفاوت من با دی حرف ساغر باز هم به نوعنیا.ر دادم زدم و دستش را فشالبخند

 را دردلم احساس یدی شد که رقت قلب شدی سبب می آگاهنی بدهد و هممی خواهد دلداریخواستم که م

 خود را از سر زشی رمی جارشهی همی ماندم اشکهای مگری دیاگرکم. آمدمرونیبه سرعت از داره ب.کنم

 بودو ستادهی الشی که کنار اتوموبی افتخاری آقادنی ددم،ازی اداره رسرذونی به موطه بیوقت. گرفتندیم

  : من امد و گفتی من به سودنی با دی افتخاریآقا. خوردمکهی زد،به شدت یلبخند م

   شما رو برسونم؟نی دی ماجازه

 جواب یند و عصب تیبا لحن. خوردمی او را نمی آرامش ظاهربی فرگرید.دی خشم در وجودم جوشناگهان

  :دادم

  . تونم برمی منه،خودم

 که از اداره ی همکارانگری دی که از رفتار من جلوی افتخاریآقا. حرف به سرعت به راه افتادمنی ابا

  : خورده بود،چند قدم به دنبالم آمد و گتکهی آمدند،ی مرونیب

  .دی تامل کنقهی دقکی لطفا ی نصرتخانم

 نی بخورم و به زمی بود سکندرکی رفتم که نزدیآنقدر تند م. افزرودم می نکردم و بر سرعت قدمهایتوجه

 بوده اند،دارند با ی افتخاری از همکاران که شاهد صحبت من و آقای کردم حاال بعضیاحساس م .افتمیب

 رمیحه دار شده ام را بگی احساسات جری کنند،اما قادر نبودم جلوی اضطراب آلود مرا تماشا مزیتعجب گر

 آرامتر قدم برداشتم ،اما با ی کردم ،اندکی را پشت سرم احساس نمی افتخاری آقای صداگری دنکهیاز ا.

 لیاز اتومب. حرفهاست نی سمجتر از ای افتخاری نگه داشت متوجه شدم که آقامی که جلویلیتوقف اتومب

  : گفتری سد و با تحادهیپ

  ؟ی کردجی ده؟تو نمو پاک گی می رفتارت چه معننی ای شه بگیم
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 سرزنشم نطوری داد که ای کرد؟چطور به خودش اجازه می با من صحبت می خودماننقدری چرا اایخدا

  : بلند گفتمییکند؟با تشر و صدا

 نیرفتار شما واقعا توه. سر راهم باشهی کسابونی خیخوش ندارم تو. کنارنی لطفا از سر راه من برآقا

  .زهیآم

  : جمع کرد و گفت خودش رای من کمی از لحن رسمی افتخاریاقا

  ....ست،فقطیقصد من مزاحمت ن!ی نصرتخانم

  : ندادم حرفش را تمام کند و گفتماجازه

 کنم کامال یفکر م. منو به خونه برسونهی دوست ندارم کسه،امای ندارم که قصد و غرض شما چی کارمن

   و واضح حرفم رو به شما زدم،پس خداحافظ حیصر

 را ی کردم در پشت سر خودم مردی که احساس می گذشتم ،در حلابانی حرف به سرعت از عرض خانی با

 هی و من گردی من شده بود علت را پرسیدر خانه ،که مادر متوجه نگران. کرده ام خکوبی بر جا مرتیاز ح

 که یزمان. آمدخل من مادربزرگ هم به دای هی گریاز صدا. بودم شرح دادمدهیکنان همه آنچه را که شن

  : و گفتدیگاه شد،صبورانه مرا در آغوش کش ام آهیاز علت گر

 رو به ییامدهای کارت چه پنی که ای دانستی می جدا شدانی از آرکهی باشه،تو زمانادتی جان مزگان

 ی را مگری همدشی همه مردمش کمابمکهی کنی می کوچک زندگبای شهر تقرکیما در .دنبال داره 

تو .می شهر هستنی و شناخته ادهی اما به هر حال دم،ی درسته که ما محله خودمون رو عوض کردنیا.شناسند

 طور نی دونم که از حاال به بعد همیم. احترام ب ما نگاه کننددی که همه به دیتا به امروز سبب شد

 وجدان شیپس حاال که پ.ی خودت و خانوادت بشی که باعث سرشکستگی کنی نمی بود و کاریخواه

 واهمه زیچ چیراه خودت رو ادامه بده و از ه. عذاب نده همه خودتونی،ایخودت آسوده خاطر هست

 نی همفتی اندازه حساس شده،حتما شنی زن گرفتن تا ای رویگی که می افتخاری آقانیا.نداشته باش

 ،تویستی نی که تو اهل سبکسردهیاوند.کنهی مینی تو شده که خواستگارته و داره مقدمه چینیمتانت و سنگ

 اون مطابقت ی انتخابیارهای معبا بشه که از همه لحاظ شی وارد زندگیبار زن نی و خواسته ادهیرو پسند

خوش حال باش که مورد توجه . نکنتی خودت رو اذهودهی بیپس نگران افکار مردم نباش و با فکرها.داره

  .ی مرد خوب و برازنده قرار گرفتکی

  : جواب دادمهی هق هق گرانی مدر

دلم .خورهی مرد و عشقه حالم به هم میاز هر چ. کنمدای پیلق خاطر تعچکسی خوام به هی نمگهی من داما

 بمونه ادمی تا بندمی خودم میمن همه درها رو به رو. کنمی تا آخر عمرم با خاطرات گذشته زندگخوادیم

  . چه به روزم آوردهیکه عشق و دلدادگ
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  : را نوازش کرد و گفتمی لبخند زد و موهامادربزرگ

 ی رو ببازهی قافدیتو نبا.دی شه جنگی و سرنوشت نمیبا زندگ. دور دختر جانزی بر افکار بچه گانه رونیا

 بر وفق مرادت زی روز همه چکی دی؟شایدی رو چه دایدرسته که تا حاال روزگار به کامت نبوده ،اما دن.

 و هی اون چه شکلنمی بببگو. حرف بزنی افتخاری آقانی در مورد ای کمکیحاال اشکهات رو پاک کن و .شود

  اد؟ی ی میبه نظرت چه جور آدم

  : را باال انداختم و گفتممی هاشانه

به . بودهی اداری کارهایتنها تماس من با او در محدوده . شناسمشی نداشتم و درست نمی به او توجهمن

 گه که از نگاه اون یساغر م. هم خودداریادی پر تالش و تا حد زیلیخ.ادی ی مینظر آدم خوب و منضبط

 با من ی است و طوره دوستانیلیالبته رفتارش خ. متوجه نشدم یزیالقه اش به من شده،اما من چمتوجه ع

  .نهی دونم همی که من از اون مییزهایتنها چ. شناسهی زنه که انگار مدت هاست منو میحرف م

  : گفتی حسابگرانه زد و با شوخی لبخندمادربزرگ

 که ی دوستانه از مردی شدن و رفتارهای خودماننیمه اه. باهوشتره یلی که ساغر از تو خشهی معلوم مپس

 ی و می شدای و ی باشه که تو متوجه نشدی تونه نشانه عشق و عالقه ای است،می منضبط و جدی گیتو م

  .ی بار آن فرار کنری از زییخوا

  زم؟ی خواستم از قبول آن بگری متوجه شده بودم و می به راستایآ. حرف آخر مادربزرگ جا خوردماز

 من صرف ی سالها زندگنیدر ا .نمی را ببی توانستم رنگ عشق و دلدادگی مگران،بسهولتی در نگاه دمن

 سوق ی و مرا به ورطه نابوددهی کشیرانی را به ومی که زندگیزیچ. شده بودیپرداختن به واژه دلدادگ

 ی مساسح را در گوشه قلبم اانی و پس از آن آرکلیمن پس از سالها خاطره عشق ما.داده بود

 سری ممی کنم،اما برای و خاطره آنها را از مغز و دلم خالادی بودم که دهی با خود جنگیدی مدیمدتها.کردم

 میای آنها در قلبم و مدفون کردن احساساتم کنار بی کردم که با حضور دائمیتازه داشتم عادت م.نشده بود

 ری خواستم خودم را درگی نمگرید.ه بودم خستگریاما د. شددای پمی در زندگی افتخاریکه سر و کله آقا

 به حکم اجبار یگری و دی با قهر و ناراحتیکی بودم افتهی ی که من در زندگیمردان. بکنمی مردچیه

 شهی از شب رفته،در فکر و اندیآن شب تا پاس. خود کنار آمده بودم یشگی همیی کرده و با تنهاشانیرها

 دای پشی گرامی به سوی افتخاری سبب شده بود تا آقانم متانت نکهی االیخ.سخنان مادربزرگ بودم

 دیای بمی مرد بچه دار به خواستگارکی که او به عنوان شهی اندنی اگری دیی کرد،اما از سویکند،دلگرمم م

مادر . شدمداری و حالت تهوع از خواب بدی که صبح با سردرد شددمیان شب را آنقدر بد خواب.دادیآزارم م

  : گفتی با نگراندیدکه حال خرابم را 

  .ری بگیزنگ بزن و مرخص.ی حال خرابت بهتره امروز به شرکت نرنی ابا
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  : را تکان دادم و گفتمسرم

 بندند که من باد اونا رو ی میی و دارن قرار دادهاادهی زیلی روزها کار شرکت خنیا. تونم مادرینم

  .رمی بگی تونم هر وقت که دلم خواست مرخصینم. کنممیتنمظ

  : شدم،نگاه کرد و گفتی به من که اماده رفتن میبا نگران مادر

  .یدی وسالم به شرکت رسحی راحتره که صحالمی خی طورنیا.امی ی پس من هم باهات مخب

  : لبخند زدم و گفتمی سر دلسوزاز

با .ادی بی تلفنی تاکسنیبهتره زنگ بزن.رونی شما رو از خونه بکشم بادی ی دلم نمی برفی هوانی ایتو

   شما هم راحت باشه،خوبه؟الی رم که خی منیماش

  : لحظه نگاهم کرد و بعد با حرص گفتکی مادر

 شم ی نمیکی تو فی که حرمنی خوری هات ضربه میکدندگی نی ای روز باالکیباالخره . دست تو دختراز

  .واهللا

 مبل به انتظار یرو. خواستنی ماشکی تلفن رفت و ی کرد به سوی طور که شکوه منی هممادر

 کار انی توانستم به استراحت بپردازم،اما ی خواست میدلم م. کردی نممی رهایحالت تهوع لحظه ا.نشستم

 ی ساغرمکهآنطور . شومگرانی پرداز دالی خود سوژه ذهن خبتی نبودم با غلیما. رفتمی مدیبا. نبودسریم

 عالقهخ برده بودند نی به ای هم پگرانی به من شده بودند،پس دی افتخاری متوجه عالقه آقانیگفت او نازن

 برف فرو برده و از اطرافم غافل مانده ری من بودم که به قول ساغر مانند کبک سرم را به زنیو ا

 هم شاهد ی داشتم و گروهی افتخاری با اقاروزی که دیامتناع من از رفتن به شرکت،پس از برخورد.بودم

 که من اصال تاب تحملش را یزیچ. باز کند و حرفهاعاتی شای بعضی توانست جا را برایآن بودند،م

  .نداشتم

 ی مرا همراهاتی تا دم در حیمادر با نگران. رفتمرونی بلند شدمو بمی به زور از جالی بوق اتومبی صدابا

  :کرد و با وسواس گفت

  باشه؟. دنبالت امی زنگ بزن تا بستی حالت خوب نیدی داگه

  : آرام کردن او گفتمی زدم و برالبخند

  . بهترهیحاال حالم کم.مادر،نگران نباش باشه

 ی نممی حالم را بهتر کرد،اما سردرد رهای کمرونی سرد بیهوا. را دادمی شدم و نشانلی اتومبسوار

در راهرو با چند تا زا . گذشته بودی اقهی چند دقی زمان کار اداردم،ازی که به شرکت رسیزمان.کرد

 را زودتر به معجله داشتم خود.مختصر از کنارشان گذشتم کی سالم و علکیهمکاران برخورد کردم و با 

 نیساغر و نازن.خودم را داخل اتاق انداختم. به سراغم آمده بودجهیباز حالت تهوع و سرگ.اتاق کار برسانم
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ساغر که متوجه حال دگرگونم . نشستمی صندلیسالم کردم و رو. با تعجب نگاهم کردنددنمیبا د

  :دیبود،پرس

  ست؟ی خوب نحالت

  : گفتیبا نگران. را تکان دادم سرم

  ؟ی نگرفتی پس چرا مرخصخب

  : جواب دادمی سختبه

  . موندهروزمی دی تونستم،هنوز کارهاینم

  : کنارم نشست و با محبت گفتنینازن

حاال هم . که کارهات عقب بمونه می گاشتیما هم نم.ی گرفتی می و مرخصیزنگ م زد.می بودنجای که اما

  .نگران کارهات هم نباش.ی دارازیتو به استراحت ن. خونهی و بریری بگی مرخصسیرئ ی از آقایبهتره بر

  : حبس کرده بودم رها کردم و گفتمنهی را که در سینفس

  .افتهی دوش شما بی من روی خوام زحمت کار های نمنه

  : گفتی با لودگساغر

 با زبون خوش خودت ایحاال .مین کی که ما با تو تعارف نمی دونیخودت م. همه تعارف به ناف ما نبندنیا

  . رمی خودم مای یری گی می مرخصی ریم

 تا نینازن.دمی دورونی خواستم باز امتناع کنم،اما ناگهان حالم آن چنان منقلب شد که از اتاق بیم

 نگاه نهی در آدی مالی را ممی که شانه هانی آرام گرفتم به نازنی که اندکیزمان. دنبالم آمدییدستشو

  .کردم

  :دی لبخند زد و پرسی مهربانبا

   حالت چطوره؟حاال

  :گفتم

  . کردی نممی رهای حالت از نصف شب با من بود و لحظه انیا. کنمی می احساس سبکبای تقرخوبم

  : گفتیاری و با هوشستی چشمانم نگردر

  ،درسته؟ی رو گذروندی تبدارت معلومه که شب بدی چشمهااز

 موقع ساغر نفس زنان از نیدر هم. کمک کرد که به اتاق برگردمنینازن. زدم و جواب ندادمی محزونلبخند

  : کرد و گفتیبه چهره برافروخته ام نگاه. شده بودیدالوصفی زاجانیدچار ه.دیراه رس

اونم قبول . رد کنهی مرخصتی خواستم تا برای افتخاریبه ناچار از آقا. نبودفامای رئی به اتاق آقارفتم

  .کرد
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  : گفتی حق به جانبافهی کرد و با قیمن و من.ردم خشم به ساغر نگاه کبا

 نی که چقدر حالت بده و ایدی فهمی وقت م،اونی به خودت بندازی نگاههی ی تونستی خودت هم ماگه

  .ی کردیطور نگاهم نم

  .آنها فقط نگران حالم بودند.دمی حرف ساغر خجالت زده نگاهم را دزدنی ابا

  :دی کنارم نشست و پرسمتی با مالساغر

  ام؟ی تا خونه باهات بیی خوایم

  . دمی بهتون زحمت نمنی از اشی افته بسه،بی که کارهام رو دوشتون منی همنه

 به داخل ی افتخاریدر اتاق ناگهان باز شد و آقا. لبخند زد و دوستانه دست بر شانه ام گذاشتساغر

 یآقا. را فشردمی و بازودید خنزی رطنتیساغ با ش. انداختمریخودم را جمع و جور کردم و سرم را ز.آمد

  : گفتنی دلنشی با کالمیافتخار

 حاال نیهم.نیری بگی امروز رو مرخصنی تونی منی باشلی ماست،اگهی که حالتون خوب ندمی شنی نصرتخانم

  . شما موافقتکردندی آمدند و با مرخصسی رئیآقا

  : جواب دادمآرام

  . لطف شما ممنونماز

  : گفتی سادگبه

پس بهتره .ادی ی دنبالتون مگهی دقهی تا چنددقیتاکس. زنگ زدمسی سرویبه تاکسمن . کنمی مخواهش

  .نیزودتر حاضر بش

 رونی از اتاق بشی پس از گفتن حرفهای افتخاریمنتظر بودم که اقا. را تکان دادم و آرام تشکر کردمسرم

را از دست داده  منگنه نگاه او آرامشم ریدر ز. کردی بود و با دقت نگاهم مستادهیبرود،اما او ا

 کردند و در ی مرتب ما رزی می رویآنها هم با دستپاچگ. و ساغر هم منتقل شدنیاضطراب منفبه نازن.بودم

  . بودندی افتخاریانتظار خروج آقا

 اش به رهینگاه خ. کردم ی نگاهی افتخاری به آقای چشمری بودم،زجانی از همه دستخوش هشی که بمن

 نگاهش احساس کنم و ی نی توانستم آنچه را که ساغر گفته بود،در نی میبه روشن. شده بودخکوبی ممیرو

 مانیمن با خود پ.نمی ببی احساسچی هبندی را پایگری حاضر نبودم نه خود و نه دگرید. دادی آزارم منیهم

 خود ببندم و تنها با خاطرات ی تمام عواطف و احساسات پر شور عاشقانه را به رویبسته بودم که درها

 شده بود به رمیبانگی که گریضعف. برومرونی را برداشتم تا از اتاق بفمیبه سرعت ک. کنمیه زندگگذشت

 فورا جواب دادند و من از اتاق نیساغر و نازن. کردمی لب خداحافظریآرام و ز. زدی ام دامن مجهیسرگ

 یا تا در خروج خواست مریم. امد و به دنبالم راه افتادرونی هم از اتاق بی افتخاریآقا.خارج شدم
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 و سالم از شرکت به حی خودش را راحت کند صحالی کار خنی خواست با ای مدیشا. کندیشرکت همراه

 یآقا. شد که تعادل نداشته باشمی همان احساس ضعف سبب مداشتم،امای را تند بر ممیقدمها. رومیخانه م

  :دی پرساطی با چند گام بلند خود ا به من رساند و با احتیافتخار

  ه؟ی به خاطر چتونیضی تونم بپرسم مریم

  : آرام گفتم یی صدابا

  . دونمینم

  :دی کرد،اما بعد باز پرسسکوت

  ستم؟ی که من مسبب ان نانشاءاهللا

 که یزمان.پس حدس زده بود تا چه اندازه از دست او ناراحت هستم .ستمی را بلند کردم و به او نگرسرم

  :فت لبخند زد و گد،جسورانهی را دمیاینگاه گو

  . کردمیفکرش را م. شما من هستمیماری باعث بپس

 یمانی سی به سکوی تلفنی آمدم و به انتظار آمدن تاکسرونیاز شرکت ب. ندادمی و جوابمی را دزدنگاهم

  . دادمهی شرکت تکیدر ورود

  : گفتتیمی و با صمستادی کنارم ای افتخاریآقا

 لی کنم که مایشما را به خانه برسانم،اما احساس م کردم که ی مشنهادی شما نبود من پروزی برخورد داگه

  . دهم به خواسته شما احترام بگذارمی محی و من ترجدیستی ننکاریبه ا

 باز شتری بی خواستم که باب گفت و گوی است،اما نمادبانهی دانستم که کارم بی سکوت کردمفمباز

به آسمان . پوشاندمشی بلند و ضخشنی را در کاپد،خودشی که سکوت دنباله دار مرا دی افتخاریآقا.شود

 واری گردد تا دی می کردم دنبال حرفیاحساس م.دی نگاه کرد و لب گزدی باری وقفه می که بی و برفیابر

  .سکوت مرا بشکند

اگه از من !یخانم نصرت: خاص گفتی برگشت و با محبتمی سو،بهی نه چندان طوالنی از تالشپس

 ی مورد بنگونهی کارکردم که ای دونم چیمن واقعا نم.نیمن بگ کنم علتش رو به ی من،خواهشیدلخور

  . تکرار نکنمگهی شما برخورنده بوده تا دی کدوم کارم برانی شما قرار گرفته ام؟حداقل به من بگیمهر

  :دی بار با سماجت پرسنیا. دیتمسخر را در لبخندم د. زدمنی زهرآگیلبخند

 که نهی تقاص دوست داشتن شما ااین؟آی کنی رفتار منطوری من ا که باهی گناه من چنی و بگدی من نگاه کنبه

  رم؟ی شما قرار بگی التفاتیمورد ب



  دختر آفتاب   

 

 

266

 که به خرج داده بود و حرف دلش را زده بود به وحش یاز جسارت. نگاه کردمی افتخاری به آقارتی حبا

 با دیسانم را داو که نگاه هرا.به اطاف چشم گرداندم تا نگاهم را از چشمان درخشانش بدزدم.افتادم

  : گفتمتیمال

 گرونی دی راز رو جلونی پروا هستم که ای بنقدری من انی کنی مالین؟خی در هراس هستی از چشما

 موضوع شده نی همه متوجه اشی وقت پیلی خواستم تا حاال پرده از خواهش دلم بردارم،خیبگم؟اگه م

 خوشبختانه ایمتاسفانه . نظر دارمریرو ز ن،شمای که شما به استخدام شرکت در اومدیمن از زمان.بودند

 و انگار اصال به اطرافتون نی کار خودتان مشغول بودد،بهی اختهی که در من برانگی توجه از احساسیشما ب

 شما بود که به یی اعتنای و بی خوددارنی ادی و شانی بودگرونی دای اعتنا به من یشما ب.دی نداشتیتوجه

  . زدیاتش درون من دامن م

 ی گرم سرتاسر وجودم را در بر می از هوای کردم توده ای احساس می افتخاریهر کالم آقا با

 داشتندو من که یسخنانش نشان از عشق و دلدادگ. دادی می مهر و صفا و دوستیکالمش بو.ردیگ

 توانستم احساس کنم که او چقدر در ی تجارب تلخ را با همه وجودم حس کرده بودم،منی همه ایروزگار

  :دی با صراحت پرسدی سکوت ممتدم را دیوقت. احساسش صادق استنایب

 دونم از ازدواج من و از یم! شب با مادرم مزاحمتون بشم؟کی که دی دیبه م اجازه م!ی نصرتخانم

 بار مصمم نی ای شکست خورده ام،ولمی بار در زندگکیمن هم مثل خود شماف.نی که دارم خبر داریدختر

اگر شما .اونو از نو آن طور که باب طبع خودم هست بسازم.  کنم می رو ترمدهید بی آسی بنانیهستم که ا

 نی و بگنیبه من نگاه کن. کنمی مرد روزگار احساس منی را خوشبخترن،خودمی کنمیاری ی باز سارنیدر ا

  ه؟یجوابتون چ

است،اما  گفت که مانند من شکست خورده روزگار ی دانست؟می من چه میاو از زندگ.دمی چرخشی سوبه

 ی که به او زندگیاو با نفرت و انزجار از زن. که من دچار شده بودم با سرنوشت او هم سان نبودیسرنوشت

 یاو از زندگ. سپرده بودمیگری خودم را به دی کرده و جدا شده بود و من به اجبار جاانتیمشترکشان خ

 خواست که گذشته را یاو م.کردم ی را جستجو مندهی کرد و من آرامش و سکوت آی عشق را تمنا مندهیآ

 وجودم نگه ی هااختهی را تا ابد در صانه،گذشتهی بسپارد و من طالب آن بودم که حریبه فراموش

 آل من دهی کرد،ای او طلب مکه را یزیچ. فاصله بودییایم،دنی خواستی آنچه که او و من مانیم.دارم

 و من خود را در گذشته و دی طلبی را مندهیاو آ. من نبودی که او در دل داشت تمنایخواهش.نبود

 نی توانستم ای من و او فرسنگها با هم فاصله داشت،اما چگونه میراه زندگ.خاطرات آن خالصه کرده بودم

 که سکوت ی افتخاری آسان بود؟آقاشی هضم احساسات من براای او شرح بدهم؟آیهمه تضاد را برا

  :دی با مالطفت پرسدیمعنادارم را د
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  . خودم رو بدونمفی تکلدی باه؟منی جوابتون چنی به من بگنیی خواینم

  : و گفتم ستمی منتظرش نگردگانی سرم را بلند کردم و در دآرام

 با من گهی کنم دیاز شما خواهش م. فکر کنمی مردچی به هگهی خوام دینم. دونمی نمچیاصال ه. دونمینم

 پاس همان حرمت از ن،بهیذاری احترام م به مننی گی که میاگه اون طور.نی موضوع صحبت نکننیاز ا

  . شما نخواهم بودی برایمن همسر خوب.نیای برونی من بالیفکر و خ

 برازنده را از خود نی چنی مردیاو که انتظار نداشت من به آسان. مردندی افتخاری بر لبان آقاواژگان

  : گفتگری دیبرانم با تالش

  : دوستانه زدم و گفتمیعوض بشه؟لبخند به شما فرصت چند ماهه بدم ممکنه نظرتون اگه

 کی خوام با ی و من نمنی هستیشما مرد خوب. شهی عوض نمن،نظرمی اگر تا ابد هم به من فرصت بدیحت

 تا بتونه شما رو خوشبخت دی خود باشی برای رو خراب کنم،پس به دنبال همسر مناسبتونیانتظار پوچ زندگ

  .کنه

  : فشرد و گفت را برهمدگانشی آرام دی افتخاریآقا

  . خودم متاسفمیمن واقعا به خاطر آرزوها !ی شد خانم نصرتفیح

 که ی از گردابستاد،مرای امی که جلویلیتوقف اتومب. کرد بر گرفتمی را از چشمانش که مشتاقانه ناهم منگاه

  :آرام گفتم. زدم نجات دادیدر آن دست و پا م

  خداحافظ

  : لب زمزمه کردریز

  .ی خانم نصرتخداحافظ

 ناچار بوده آهسته ابانی خی به علت لغزندگنکهی خودش و اریراننده به خاطر تاخ. شدمنی ماشسوار

 با افسوس ی افتخاریآقا. به پشت سرم نگاه کردملی اتومبی جلونهیاز آ. کرد و راه افتادیبراندعذرخواه

 از هر یقلبم خال.م دادهی تکیچشمانم را برهم فشردم و به پشت. کردی نگاه مشدی که دور ملیبه اتومب

 عبث و یدی را با امی نکنم و دلی بازگرانی با احساسات دگری گرفتمکه دی مادیانگار داشتم . بود یاحساس

  . منتظر نگه ندارمنهی در سهودهیب

  

   و هشتستی بفصل
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 زنگ ی قرار داد بودم که صداکی یسیمشغول بازنو.می گذاشتی ماه بهمن را پشت سر می روزهانیآخر

 که ی ،در حالیپس ز لحظه ا. را برداشت ی رازهمه به تلفن بودگوشکتیساغر که نزد.دیچیر اتاق پتلفن د

  :  نگاهم کردو گفت دی درخشی در نگاهشمطنتیاثار تعجب و ش

  . مژگان با تو کارد ارن-

  : دمی استفهام پرسبا

   ؟ هیک-

   : دمیس را در دست گرفتم و پریگوش.دی اش را باال انداخت و رندانه خندشانه

   د؟یبله بفرمائ-

  : د،گفتیچی پی در گوشانی ارام اریصدا

  . انی مژگان خانم،منم ارسالم

  . ارام سالمش را جواب گفتم.دی خون به چهرهام دوناگهان

 ی خود را مخفجانی تا همی کردی بودکه هر کدام می انداخت،گواه تالشهی ساانمانی باره مکی که بهیسکوت

   : دمی پرسیقیپس از دقا. نداشتم ی خبرانیاز ارمدتها بودکه .مینگه دار

   ن؟ی داشتی کاربامن

  : جواب داد .دمی شنی را بوضوح مانی قطع اری نفسهایصدا

 ریبا زحمت تونستم شماره تلفن تورو گ/ی مشغول به کارشدی شرکت خصوصکی بودم که دهیاز مادر شن-

  . ارمیب

  : دمی پرسدوباره

   د؟ی داشتیبامن کار-

  :  گفتدی ترد باانیار

  .  بگمی دونم چیاصال نم ...یعنی... خواستم یم .... بله

   ستاند؟ ی گرفتم از من بازمی را که داشتم با ان خو می چه زنگ زده بود؟چرا ارامشی براانیار! منیخدا

ه  ،با سردرگم مانده بود که چگشتی موجه م ی به دنبال بهانه ادی تلفن ردنش با تردلی گفتن دلی که برااو

  :  شتافتم و گفتم شیاریبه  .دیبگو

  .  دمی ،من گوش مدی بفرمائنی داری کاراگه

   یی صدابا

  :  بغض و لرزان جواب دادراز
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 ری خوام بگ از من دلکی که میزی چنی به خاطر ادیشا/ زنگ زدم ی چی دونم برایراستش ،اصال نم-

   .  بگذارمانی دونستم که تو رو درجری ام مفهی وظنوی م ا،امایبش

  : مجکم و قاطعانه گفتم  .دی خواهد چه بگوی دانستم می مبایتقر. ام حبس شده بودنهی در سنفس

  /  ،حرفت رو بزن کنمی م خواهش

  :  گفتی از شک ودودلیزهای بار با امی انانیار

ما  ،اهیادی انتظار زی کی که اندونمیم .می مراسم عقدکنان ساده برگزار کنکی هفته نی پنج شنبه همقراره

 دوهیمادر بهتر م. مراسم شرکت کننی کنم که در ای خواهش مادی ی من به نظرت احوقونه نمیاگه تقاضا

  . میمن وزهره هرچه زودتر به هم محرم بش

 یادی زی تقاضانیا .نمی بنسی صندلی که همه وجودم را به ارتعاش دراردسبب شد که رویلرزش

 ه قول خودش ای کنم ،اما فظ را زبر ادب یره شرکت م که من در مراسم عقد او وزهدانستیانمیار.بود

  : ارام گفتم . که ازمن دعوت کنددانستی ،بر خود واچب مفهیوظ

  .  تو و زهر وبابک کوچولویبرا. کنم ی می خوشبختی ،اما برات ارزوانی ارامی تونم بینم

 رونی از دل خودم بییایب دی عبث رو ه شادی امنی تونستم ای نم،امایدی می که چه جوادونستمی مبایتقر

  . کنم

  :  تکرار کردمم؟فقطی اوچه بگودبهی دانستم بامین. عاشق بودی براستانیار. زدمی محزونلبخند

  . نی داشته باشی خوبی زندگدوارمیام

 ی اشک برصورتم جاری در پی پی که تماس قطع شد ،باره دانه ایزمان. را گذاشت ی کردوگوشتشکر

 که نیساغر ونازن. بوددهی رسانی من به پای در دفتر زندگشهی همیانبرای منو اریقصه دلدادگ.شدند

 ی نمراممدلسوز انها به تنها ا. کردندمی به مطلب برده بودند،دوره ای پی سخنان ما،تا حدودانیازم

 رقم خوده بود می گونه ظالمانه برای که انی شد که دلم به حال خودم و سرنوشتی سبب مشتریکرد،بلکه ب

 خواهرانه ،وادارم کرد که زودرت یساغر با درک. امدم رونی از شرکت بشهیان روز روزدتر از هم.بسوزد 

 شرکت تا خانه مدام در فکر اهردطول ر. نباشم می کارهایبه خانه بروم و استراحت کنم ونگران باق

 با نی بود،اما امودهی با من پشگی کردکه دوسال پی را شروع می داهگریاور چند روز د .انبودمی اریحرفها

 با او نساخت وهمسرش را درعنفوان ری دل شکسته بود که تقدی من نبودم،بلکه زنمشی راه زندگکیرشر

  .  از او گرفته بودیجوان

 ی بنز سوراکی بود که کیدی بر نزکی یاصال متوجه اطرافم نبودم،حت. دفتم ی مشی نامتعادل پیی گامهابا

ناگهان  .زدمی دست وپا میدر غرقاب سرگدان. وم غشوش بودندتهخیهمه افکارم درهم ر. ردی بگیمرا ز

 ی ادراکچیه. بودند اده حواسم از کا رافتییگو .افتمی داشت ،یبی غریی اشنا می که برایخودم را در محل
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 جا ی انی ام ؟چه زماندهی جارا کجا دنیا> امدی جا کجاست؟چه قدر ه نظرم اشنا منی اایخدا.نداشتم

 شناختم ی جا رامنیا. شدمی ذهنم ترسی در تودر توینیادماندی به ری تصوکی ،یمیه قد خاطرکیبوده ام؟

 ناشناخنه مرا به ییروی کرده ونی متی هداشته نقطه درخشان مرا به گذکی.بارها به ان مکان امده بودم.

   ی را که امروز دراوج حواس پرتیراه. بوددهیان جا کش

  .  مکان سوفق داده بود نی در درونم مرا به ایزیچ.  امرم ی نبود که هر روز میری کرده بودم مسیط

 تییسکوی بی محتوی پر از پاکتمی که دستهای در حالی صبح سسرد زمستانکی. آمد ادمی کم گدشته به کم

 کاغذ ی که روی پر تالش مرد جوانی پارک نشسته بودم و به دستهای هامکتی از نیکی ی تود ،روکیوک

 کلی با ماشی سال پسه بای امده بودم که تفریبه پارک. ،چشم دوخته بودم دیکشیرا م نقش دختر آفتاب دیسف

 ی بسته میبا چشمان. نشسته بودم که در کنار او نشسته و صحبت کرده بودم یمکتی همان نیامده ورو

 یها و کرکدی ،پوست سفکلی و درخشان ماینگاه اب .اورمی بادی را به زیتوانستم ان صبح سرد ،اما دل انگ

 ان یچه قدر دلم برا. بود شیحرفها که در ی موجدار بلوندش و صداقتی رنگ صورتش ،موهاییطال

من در  .دمیشی اندی روزگار مینیری و شندهی مطلق به ایالی خی که در بییروز ها.روزها تنگ شده بود 

 دل باخته بودم و ی بار به مرد جواننی اولی بودم که برایان روزها دختر ک نوزده ساله ،شاد و سر حال

،اما )1!؟؟؟ی اونقد رعشقوالنه دق مرگش کردنمیواسه خاطر هم (م دوست داشتشیهای ئبایاورا با تمام نا شک

 حس ی که صرفا از روانیبه خاطر افکار بچه گانه ام واز سد عناد و لجاجت او را از دست دادم وبعد با ار

 او را به ری ،ناگذشدمی که داشتم دل بسته اش میگار خوردم ،اما در رو زوندی ستودم پیاحترام او را م

  .  بودم رده سپیگرید

به دنبال .گشتمی ممی دردهانی تسکی برای قلبم تنها و روحم خسته بود به دنبال مامن و سرپناهنکیا

 رمی بگی توانستم کمکیاز پدر و مادرم نم. که سر بر شانه اش بگذارم واز درد خود شکوه کنم یغمخوار

 انها را اشفته کنم نی از اشی خواستم بی خوردند ومن نمی نافرجام مرا می غصه زندگیبه اندازه کافانها .

 بر دوش او بگذارم ی بود ومن حاضر نبودم بارری خودش مدام درگی جسمانیمادر بزرگ همکه با دردها.

 ی گاهم دعاهاهینها تکت. توانستند به من بکنند ی نمی کمکچی ساخته نبود ،انها هیاز دست دوستانم کار .

  . شبانه ام بود واستغاثه به در گاه خداوند که آرامش را به قلب دردمندم باز گرداند 

 دهند ی مندهی ای خود را به روزهای گذرند و جای میگری پس ار دیکی مالل آور و خسته کننده روزها

 یگری گونه تماس دچی هیار ادی جز تماس هاگری صحبت کرده ام ،دی افتخواری که با آقایاز ان روز.

 بروم ،دچا ر سیئ از کارها به اتاق ری پاره ای بودم براری که ناگذلیاوا. ما برقرار نشده است انیم

 و نی سابق خود را تکرار کند ،اما او با رفتار متی باز تمنای افتخواری اقادمی ترسیم. شدم یاضطراب م

 متوجه گرانی کرد که دی نمیهرگز کار. است یحترامموقر خود به من ثابت کردکه مرد محترم و قابل ا
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 زود یلی زده بودند خی خود حدس هاشی ما پی بگو مگودنی که با دییانها. ما گذشته بود بشوند نیانچه ب

 حفظ آرامش و نی وجود ندارد ومن ای رابطه اچی ما هانی خطا بوده و مشانیمتوجه شدند که حدس ها

 مشابه من داشت ،با رفتار حساب طی شرایاو که تا حدود.  بودم یتخار افی اقاونی مدیابرو رابه نوع

 با ی بست وما همواره مانند رو همکار رسمانی سرااوهی ی را بر روییگران خود ،راه هر گونه بد گو

 که بر ی داشت ،زمانی بر نمطنتی و شیساغر که ابتدا دست از لودگ .می کردی بر خورد مگریکدی

 من ازار ی که گاه براشیهای مجبور سد دست از شوخی ،با شرمندگدی را دیافتخار ی اقای رسمیخوردها

 مسجل شانی برای امر زماننیا .ستی به فکر من نگری دی افتخاری که افاددهنده بودند بر دارد و قبول کن

   . ازدواج داد وان دو باهم نامزد شدندشنهادی پی از دختران بخش اداریکی به ی افتخار یشد که اقا

 خوشحال بودم ،به خاطر انتخواب ی افتخاریبه خاطر اقا .دمی خبر را شننی تمام ای با ارامش و اسودگمن

 گری با همدیقرار بود بزود .افتی کوی نی نابسامانش باالخره سرانجامی که زندگنی که کرده بود و ایخوب

 ی ،همه بچه هاشی اپشی پیر افتخوایاقا. جشن با شکوه راهم داشتند کی ی برگزارالیازدواج کنند وخ

 باز نکهیاز ا. جشن نخواهم رفت نی دانستم هرگز به ایشرکت را به جشن خود دعوت کدره بود ،اما من م

اگه من نصف اعتماد به نفس تو رو !! یچه اعتماد به نفس( خسته شده بودم رمی قرار بگگرانیکانون توجه د

 حی ترجی را به هر کارینیو خلوت و گوشه نش!!!!!!)!!!!!!! شده بودمرانی اییبایداشتم االن ملکه ز

   . دادمیم

 می که به ان جا امده بودی محله امی مطلق گذراندیخبری و صفر ان سال را ما بر خالف هر سال در بمحرم

 چی وهشدی دز مسجد بر گذار میمراسم عزادار. داشت ی فرق اساسکی می که قبال در انجا بودی،با جائ

 ی مسکونری ار مناطق غیکی را در هیتعز. نبود ینی دسته عزاداران حسیرایه اقا شاکر پذ مثل خانیخانه ا

 مراسم نی که از ای وخاطراتشی پی سالهاادی ،به قی به محله بر گزار کردند ومن در تمام ان دقاکی،نزد

 بست ی م خانه آقا شاکر در خاطرم نقشری بستم ،تصویهر بار که چشمانم را م .ختمی ریداشتم ،اشک م

 ی ان خانه بزرگ می مادر و مادر بزرگ راهاه به همرالی خی افتادم که شاد و بی میی روزهاادیوبه 

   . میزی اشک بردانی سرور شهادی وبه می ببرضی ،فی مراسم عزاداردنی تا با دمیشد

ه محرم و  از ماشیسالگرد فوت آقا شاکر را پ. گذشتند ی بسرعت وبا شتاب تمام هرچه تما م تر مروزها

 ودر هم شکسته شده بود ومن هر زمان که به ریخانم شاکر پ . می در ان شرکت کردیصفر گرفتند وما همگ

 ی به حالش مم کردم ودلی نسبت به او در دل احساس میاری کردم ،محبت زی نکاه مشیاو و اشکها

 رمی نگاهم را بر گخواستمیم. لحظه نگاه ما به هم افتاد کی.زهره د ر کنار خانم شاکر نشسته بود .سوخت 

 به دل نداشتم یاز زهره رنجش.،اما زهره به سرعت با حرکت سرسالم کرد ومن ناچار شدم که جواب بدهم 

 بال و پر خود ری همسر و فرزند برادر را زکه ناچار شده بود انی مرده و آرنی او نبود که آرمری تقصنیا.
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من محبت و عشق و عالقه . موضوع معذب و ناراحت است نی او هم از اکردمی حس می به نوعیحت .ردیبگ

 دشوار است ،اما او به شی برانی دانستم که قبول خواسته آرمیم. بودمدهی بود را دنی او آرمانی که میا

 به ی خواسته همسرش تن بدهد و آرامش ابدنی بود به آخررشده مجبونیریحرمت همان عشق ومحبت د

 خود گاه لبخند را بر ی هاطنتی وباشدی دوی سو به ان سو منیکانه از ابابک شاد و کود. بدهد هیاو هد

 چی هی ،بستادی بار که ناخودآگاه در کنارم اکی. اورد ی که در مجلس شرکت کرده بودند میلبان کسان

 ی نرمش طراوت و شادابی و کوچک بود و گونه هافیهنوز ظر .دمی گرفتم و بوسوش او را در آغیتامل

   . سابق را داشت

 که بابک را رها کردم باز یزمان .دی زد واو هم بابک را بوسد،لبخندی مرا دی ارادری حرکت غنی که امادر

 نی ای در پرواشهی همییگو. کردند ی به ما نگاه مادیآن دو با دقت ز.نگاهم به خانم شاکر و زهره افتاد 

   . دندی کشی ،نفس آسوده ادندید ی و دوستار خود مفتهیبرخورد بوده اند وحاال که مرا مثل سابق ش

خانم  .می خاطرشان باشی ،تسلتی تا باز با گفتن تسلمی انها رفتی ،ما به سودی رسانی که مجلس به پایزمان

 می اشکهازشیمن صبو رانه تحمل کردم تا از ر .ختی مرا در اغوش گرفت و اشک ری طوالنیقیشاکر دقا

  :  کرد یب زمزمه م لری آرام مدام زییاو با صدا. کنم یریجلوگ

  ...  نباش ریازما دلگ...  کن نهای رو بدرقه راه ارتی خیدعا... نباش دخترم ریازما دلگ-

در جواب فقط سرم را تکان دادم . اوردم تا مقاومت کنم ی را به دندان گرفته بودم وبه خودم فشار ملبم

  : ارام گفت  .ستمیگر نانشی وبه چشمان گردمیصورت زهره را بوس. زهره رفتم یوبعد به سو

  ...  امر نبودم نی به ای من راضیدونیتو خوب م... منو ببخش -

  .  لبخند زدم ی را بر هم فشردم وبه سختچشمانم

 ی که می مردادی در حسرت زی او نییگو. کرد ی می زاربانهی ،اسمان غرمی امدرونی که از مسجدبیزمان

 ما رفته بود انی درد ناک از می داغید وحاال در پ کنی شهر زندگنی آسمان اریتوانست باز هم در ز

 ی نگاه کنم ،برارا ی رفتم تا مراسم عزاداری که به مسجد میمن هر شب ،زمان .ختی ری،دلسوزانه اشک م

  .  کردمی خاک شده بودند دعا مری اسنکی که ای ،آقا شاکر و تمام کساننیارامش آرم

 ****  

 ممتد ی باز تماس های طوالنیاو پس از سکوت.از سابق شده است  شتری عمو بی تلفنی روزها تماسهانیا

 ی ،به آرامش ممی بردی مطلق از انها به سر می خبری در ببایخود را از سر گرفته است و مارا که تقر

 ی بود که جواب میگرید نی گرفت ،اما هر بار ایقبال پدر بارها با منزل و محل کار عمو تماس م.رساند 

 وبه انتظار تماس خود می را بگذاری گوشمی شدی ،ناچار ممی نداشتی اطالعچی زبان فرانسه هداد و ماکه از
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 می تصمکی به دنی کنم که عمو در آستانه رسی احساس میزیبه طرز شگفت انگ .میعمو ،روزها را بشمر

  .  بزرگ است یریگ

 از یکیو تقاضا کرده است که در  واز اختهی پول ری هنگفتری پس از تماس نابهنگام ،به حسا ب پدر مقادعمو

 ،اما هرچه هست باعث ستی کار چنی دانم هدفش از اینم. بزرگ بخرد ی خانه اشی مناطق شهر برانیبهتر

 ی اقدام ،مقدمه انی ادی را در قلبش روشن کرده که شادی امنی مادر بزر گ شده و نور ایمسرت و شادمان

  . ورش را دارد بازگشت به کشالی بوده باشد که عمو خنیبر ا

 ی مادر بزرگ را شاد و سر حامی باز بتوانمی شود تا بلکه با ورود عمونی کنم که چنی در دل خود دعا ممن

 کند ی ،مرا دچار هراس و وحشت مدیای بکلی فکر که ممکن است عمو همراه مانی اگری دیاما از سو .مینیبب

 بود سخنان نابخردانه مرا تهها هرگز نتوانس سالنی ای بانفرت و انزجار از من جدا شده ودر طکلیما.

 ی بدون فکر، چرت و پرت نگیری بگادی گوشت تا ی پازدمی میکی بودم کلی مایمن اگه جا(فراموش کند

 نی و اکلی مایمن از سکوت طوالن)  خدااااااااای فصل همش فکر بود انی کل ای کنیچقدر هم فکر م.... 

 ام دهی باور رسنی ،به اردی تالش نکرد که با ما تماس بگگریاشت ،د که دیکه پس از چند بار تماس کوتاه

 ترسم ی و مدهدی عذابم مکلی با ماییاروی روالیخ. خاطر است دهی من رنجنیکه او هنوز کلمات زهر اگ

 عمو را از خود ی با او رفتار کنم که حتی و طوررمی ،بازمن رفتار بچه گانه ام را از سر بگدیای برانیاگر به ا

 که ردی گی سر چشمه منی شبانه ام ،از ایهای قراری روزها تمام وحشت من وبنیا .زم خاطر سادهیرنج

 که عمو از نی اایم؟ی دو نفر باشزبانی مدی بار ما بانی اایآ. شود رانی ای هم با عمو راهکلیممکن است ما

  ؟  را به عنوان عروس با خود خواهد اوردی چشم آبیی ،دختر مو طالبی غریارید

 است ،اما پس از کای در استانه ازدواج با مونکلی که با ما داشت به من گفت که مایی گفت گونی در آخرعمو

 کای با مونکلی ماای مدت آنی که در طول اشمی اندی ومن با خود ممی از آنها خبر نداشتگری ما دبایان تقر

   نه ؟ ایازدواج کرده 

 عطر و گلها و ی و با خو د بوافتهی ی جان دوباره اعتی و طبدهی از راه رسی بخشی و شادزی دل انگبهار

  .  کند ی می بهار مرا دچار رخوت و کاهلی ظهر های هواشهیهم. را آورده است ی خوش بهارمیشم

 یزی زنگ تلفن چرتم را پاره کرد ومن را از خلسه دل انگی بودم که صدادهی تخت خوابی اتاقم رودر

   گفتم ؟ یتم و با تنبل را بر داشیگوش .دی کشرونیب

   ؟ دیبله بفرمائ-

  :  ،گفت دیچی پی شاد و سر زنده ساغر در گوشیصدا

   ! ی کردم خواب نباشی مژگان ؟خدا خدا میداریب-

  :  و گفتمدمی کشی اازهیخم
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   ؟یخب حاال که دعات مستجاب شد ،چه کارم داشت-

  :  گفتیشگی همی باهمان شادابساغر

  .  دنبالت میایسر ساعت چهار آماده باش م .می گذاشتنیبا نازن گردش دوستانه رو کیقرار -

  :  کردم و گفتم ی دره ادهن

 ری گلهیتا وس .ادی برمونی گنی تا ماشمی بشریساعت اس2 دی رفتن ندارم ،خصوصا که بارونیمن حوصله ب-

 و می باشرونی ب که حد اقل تا عصرمی روز جمعه صبح با هم قرار بگذارکیبهتره . غروب شده گهی دمیاریب

  . ارزش رفتن داشته باشه 

  :  جواب داد عی سرساغر

 دردسر ی راحت و بمی تونی می طورنی برادرش رو قرض گرفته وانی ماشنینازن .می شی نمنیمعطل ماش-

   ؟یگی میحاال چ .می خودمون گردش کنیچند ساعت برا

   : دمی پرسرتی حبا

   داره ؟ ی رانندگقی تصدنیمگه نازن-

  :  کرد و گفت یده کشدار خنساغر

 نی رسونم که نازنی عرضت م،بهی دی و خبر نمیستی نشی قوم و خوی و رانندگیی راهنمایسهایاگه با پل-

  .  رو خوب بلدهی نداره ،اما رانندگقیتصد

  :  اعتراض گفتم با

   ؟ شهیم چقدر بد ی دونی مفتهی بی از شهره و اگه اتفاقرونیمقصد ما ب. خطرناکه یلی کار خنی ایول-

  :  جواب داد ی با دلخورساغر

 سوار شدنش نی ماشنی نداره در اولقی که تصدی قرار باشه هر کس؟اگهیزنیچرا تو همش نفوس بد م-

خود ت  .اری همه بهانه ننی اهللا زود باش و اای ومی نداشتتی همه تراکم جمعنی که حاال افتهی بیبراش اتفاق

  . دنبالت امی م4رو جمع و جور کن که سر سا عت 

 رفتن به اطالعش رونی را گذاشت وبه من اجازه نداد که حداقل امتناع خودم را از بی بسرعت گوشساغر

  . برسانم

 ی سو عقل حکم مکیاز . چه کار کنم دی توانستم بای شده بودم و نمیبی عجیفی وبالتکلی سردرگمدچار

 کنم واز ی داشت خوددارنی مثل نازنی ناشی که راننده اینیکرد که از رفتن امتناع و از سوار شدن به ماش

 شاد و شهی همچون ساغر که همی روز شاد و با نشاط با دوستانکی دنی به گردش و گذرانلی مگری دیطرف

  . بزنم و بسرعت آماده رفتن شوم ای شد که بالخره دل را به دریبذله گو بود ،سبب م
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 ،اما او می روی از شهر مرونیبر دهم که با بچه ها به ببه اتاق مادر رفتم تا به او خ. ساعت زمان داشتم مین

 غوطه نیری شیپدر مادر بزرگ هم در خواب. کنم دارشی آمد بفمی به خواب رفته بود که حقیان چنا ن عم

  . بگذارم شانیور بودند و من ناچار شدم برا

بسرعت از خانه .اشت  دو بوق ممتد مرا به شتاب وادیتوقف کرد ،صدا4 عدد ی که عقربه ساعت رویزمان

  . را بر هم نزند گرانی دنیری دوباره مبادرت به بوق زدن نکند و خواب شطانی رفتم تا ساغر شرونیب

 انتقاد یساغر با نگاه. به سالمم جواب داد ی فاتحانه پشت فرمان نشسته بود با خوشحالی د ر حالنینازن

  : را بر انداز کرد و گفت می ،سراپازیام

  ؟ی کردی ناز منهمهی اومدن ای براتو چه ات بود-

  : خنده گفتم انی ام گرفته بود ،در مخنده

 وبه می بدتی کنم که به داخل شهر رضای د مشنهایپ. نداره قی تصدنینازن . ستیاخه به نظر من درست ن-

   .می ها بریکی نزدنی پارک به همکی

  :ده بود،گفت برخورنشیانگار حرف من برا. نگاهم کرد دهی برچی با لبهانینازن

 که مهارت الزم رو ستی ننی نگرفتم به خاطر اقی تا حاال تصدینی بیاگه م. من حرف ندارهیاما رانندگ-

  . کارو دنبال کنم نی حوصله نداشتم انکهی بوده و ایندارم ،بلکه فقط از سر تنبل

  : ام را باال انداختم وگفتم شانه

  ..... کنم بهتری درست،اما فکر منیا-

  : را باال اورد و گفتشیا دستهساغر

 می و خوش بگذرونمی بعد از ظهر رو ادم خودمون باشکیاجازه بده .اری همه نه ننیتورو به خدا مژگان،ا-

 منتظر ساغر یی که گونینازن. نداشتند ی ادهی فامیمخالفت ها. نی نازنفتی بس کن،تو هم راه بگهیحاال د.

 تمام نیاگر چه نازن .میرد کی می شهر را طرونی بیها بعد جاده یقی را روشن کرد وما دقانیبود،ماش

 شد که دو ی کرد،اما عدم اعتماد من سبب می می رانندگاطی بست و ارام و با احتیمهارتش را بکار م

 از ای گذشتند وی که با سرعت از کنارمان می هانی را بچسبم وبا وحشت به ماشنی ماشی های صندلیدست

 گذاشتند یسربه سرم م. شده بودنی ونازنغر ساحی حالت من باعث تفرنیا. امدند،چشم بدوزم یروبروم

 فشرد که بالفاصله با خشم ی پدال گازمی را به روشی ،پای گوشی و با زطنتی از سر شنی اوقات نازنیوگاه

 از شدت ترس و اضطراب نفسم بند امده بود،ساغر به تک گری که دیزمان. شدیو اعتراض من مواجه م

  : گسترده بود اشاره کرد وگفت نی زمی برروی بان بزرگهی که سایدرخت پر برگ

   .مینی اون درخت بنشری زمی برمی تونی جا نگه دار،منیهم-
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 احساس کنم می پاری را زنی زمی شدم تا سفتادهی پگرانیزودتراز د. دمی کشی نفس راحتلی توقف اتومببا

 کوچک ودوستانه کی نکی پکی ی برانینازن . استافتهی را داشتم که اجازه پرواز یریحال پرنده اس.

 کلمن کی ،یک وتخمه و خراوهی سبد پراز مکی نشتن ،ی موکت کوچک براکی. بوددهی دیادی،تدارک ز

 به همراه نان هی بزرگ پر از ساالد الوبای ظرف تقرکی کاهو وسرکه ،ذرت بوداده و یکوچک اب ،مقدار

  )ن؟یگرفت!!!!نی گرفتادی رو هم کین کی پکی ازی مورد نلیوسا( ونوشابه چیساندو

  :دمی پرسنی اوردن ،با تحسرونی بنی که او وساغر از پشت ماشلی ان همه وسادنی دبا

 می خوای می کدی پرسیبهتر بود م(ن؟ی کردهی رو تهلی همه وسانی ای مدت کوتاه چطورنی عرض ادر

  !!!) ؟؟البته به خوردن؟؟؟؟؟؟میشروع کن

  !!!!!!!!!!!!!تی همه پارازنی از ادیببخش

  : جواب داد وگفت نی نازنی جاساغر

 خانه ما ی توزای چنی از اشهی گم ،کاهو وسرکه و ذرت بوداده رو من اوردم ،چون همیحاال برات م-

 راه هم نوشابه و نان ی مادرش اورده،توتی بوده که اون با رضانی هم شام شب خانه نازنهیویساالد ال.هست

  .میدی خرچیساندو

 سور وسات ی برازی همه چی طورنی شد و ایداریمه و تنقالت هم که از سر کوچه خودشماخر وتخوهیم

  ؟یامروز ما اماده است ،متوجه شد

 و ی وحشیگلها . بودیی سرسبز و با صفایجا .می درخت ببرری را زلی زدم و کمک کردم تا وسالبخند

 درخت توانسته بودند عی وسهی کردند و انها که از برکت سای میی درخت خودنمایخودرو در پا

 با رساغ. کردندی گانه خود متقل منندی را به بی و طورات خود روح زندگی کنند ،با شادابیادیرشدز

  : اشکاربه اطراف چشم گرداند و غرغر کرد وگفت یحسرت

   می با خودمون اودره بودنی دوربکی کاش

  : و گفت دی کرد خند ی ممی را تقسوهی که منینازن. بکان دادمدیی را به نشانه تاسرم

 میری رو قرض بگنشی ماشگهی باز چند روز دمی تونیم. مونه ی کرمانشاه مندهی نخور ،داداشم تا هفته اغصه

  . جا نی اییای بنی دفعه با دوربنیو ا

 به لی مکبارهی وافر به اطراف چشم چرخاندم کیمن با حط. کنان موافقت خودش را اعالم کدری سادساغر

 را به جلو فمی سبب شد که کدی ان را به حصار کاغذ کشعی و صحنه ها بدبای زعتی طبیشود ان ی که منیا

 را به داخل بی از سیگساغر همان ور که قج بزر .اورمی بورنی کاغذ و مداد بیبکشم از داخل ان ورقه ا

  :دی گذاشت ،پرسیدهان م

   ؟ی چه کارکنی خوایم
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  :ب دادم اطراف چشم گرداندم و لبخند زدم و جوابه

  .ادی در نری و طراوت به تصوییبای همه زنی افهی بکشم ،حی خوام نقاشیم

  :دی پرسرتی و با حدی خودش را کنار کشی با کنجکاوساغر

   ؟ی بکشی نقاشعتی از طبی توانی قدر خوبه که منی توای نقاشیعنی

  . کردمدنی وشروع به کشدمی خند

 حاکم شد،به من نی که ناگهان بروجود ساغر و نازنی سکوت انداخته بود،به همراههی که بران جا سایسکوت

 دمی کاوی وموشکافانه اطراف را مقیهمان طور که دق. بکشمی کامل نقاشی فرصت را داد تا دراسودگنیا

 که ابتدا در سکوت نیزنساغر ونا. کردم می ترسدمی دی کامل از ان چه را که میری کاغذ تصودی،بردل سف

 ییسخنان انها،پراکنده گو.د،کم کم خسته شدندو ارام شروع به حرف زدن کردندفقط نظاره گر من بودن

 که قرار بود ی و جشنی افتخاری از ازدواج اقااقی داد و دراخر با اشتی بود که در شرکت رخ میازحوادث

  . برگزار شود حرف زدندندهیهفته ا

 بود که به یراهنی نگران پنینازن. به سخنان ان دو داده بودم دم،گوشی کشی می همان طور که نقاشمن

 گذاشت ی سربه سر اومی نه؟و ساغر با لودگای اماده خواهد شد ندهی تاهفته اای که انی داده بود و ااطیخ

 یکی شراهنی ان شب جشن پی تمام نشد و اوبراندی کرد که اگر دوخت لباسش تا هفته ای مشنهادیوبه او پ

 بداند که ان دی بانی اوقرض بدهد،اما نازنهی خود را ی و مجلکیشی راهنهای ا زپکینداشت ،حاضر است که 

 باد یلی و خردی گی ساغر است که او ان را به امانت مکی به درد بخور و شراهنی تنها پی قرضراهنیپ

 و تمام وجودم اکنده ازمهر و محبت دادمی موش ساغر گیهای خندان به خوشمزگیبا لب.مراقبش باشد 

 سکوت و لهی انسان را از پی توانست به سادگی شاد و خوش قلب بود که میر دخترساغ.نسبت به او بود

  . به سر ببردی را با خود همراه سازد تاعمر را درنشاط وشادابی وهرکساوردی برونیانزوا ب

 اطرافمان بود که من ان را در عتی از طبیعی بدی روشنهاهی رسد ،حاصل ان کار ساانی که کارم به پایزمان

 اورمی بادی را ه ی بهاریبای روزشاد وزنی توانستم هرلحظه به ان نگاه کنم وایکاغذ اورد ه بودم و محصار 

  : وگفت ستی نگرن به انیبا اعجاب و تحس. را دردست گرفت ی شگرف نقاشیرتیساغر با ح.

 هم نیزننا. زدم و تشکر کردم ؟لبخندی دادی و بروز نمی هنرمند بودنهمهی قشنگه ،دختر تو ایلی خنیا-

من هم در دل احساس . است ی عالاری که کرم بسنی کرد و افی نگاه کرد و مثل ساغر شروع به تعریبه نقاش

 بودم به کار بسته خته امویچون هرچه راکه از استاد همت. حق به جانب آنهاست ی که تا حدودکردمیم

 بود هیخورده اطرافمان شب بکر و دست نعتی به طبیادی شده بود که تا حد زیزیبودم و حاصل کار چ

   :دی نگاهم کرد و پرسدی داشت ،با تردی بر نمی چشم از نقاشیساغر لحظه ا.

  ؟ی کنی مهی به من هدمی بعد از ظهر قشنگ که در کنار هم بودنی اادی رو به ی نقاشنیمژگان ا-
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 می براقتای حقنی بودم و ادهی دیزی داشتن چی ودر آرزوی طورجدنیکمتر اوراا. لحنش خنده ام گرفت از

  : گفتم تیمی گرفتم و با صمشی را به سویورقه نقاش. داشت یتازگ

  .ی خودت برداری انررا برایتوانیالبته ساغر جان،م-

 گشت تا ورقه لوله شده را یزیبعد باچشم به دنبال چ. انرا لوله کرد اطی باشوق ورقه را گرفت و با احتساغر

  : گرفت و گفت شی را به سووهی می خالکیاو برد ،پالست ی به علت جست وجوی که پنیببندد نازن

  . تا خراب نشه یچی رو دورش بپنی ایتونیموقتا م-

 کار فارغ شد نی ک ازایزمان. را به دور کاغد لوله شده بستکی لبخند زد وسرش را تمام داد و پالستساغر

  : انداخت و گفتی نگاهنی،سر بلند کردوبه نازن

  .میفتی و راه بمی بخوریزی چکیده  نشیبهتره تا هوا تارک-

 انی گسترده وما می ما شده بود،بسرعت سفره کوچکزبانی که به علت بزگتر بودنش،خودبه خود منینازن

 شب از می گذاشتی منی را درماشلی که وسای وزمانمی ساغر با هم شام خوردیهای و خوشمزگهایمتلک پران

 گذاشتند ی منیدرماش موکت را یو ساغر که با کند و تان نی به نازنیبی بود ومن ا وسواس عجدهیراه رس

  . کردمینگاه م

  : گفتم ارام

  . شدهکی زودتر حرکت کنم ،هوا کامال تاربهتره

 نی داشتم ومدام به نازنیبیدر طول راه دلشوره عج .می سرش را تکان داد و ان وقت همه سوارشدنینازن

 ی که به رانندگنی باشد،اما نازنیی روبروی ماشنهایغها که ارام حرکت کند و مواظب نور چرادادمیتذکر م

من ان زمان . افزودیل می من دم به دم بر سرعت اتومبی توجه به هشدارهایخودش اعتماد کامل داشت ،ب

 ی همه تذکر تا چه قدررونی دانستم که ای اگر دران روزمدیشا. نداشتم یی اشناادی زیبا علم روان شناس

 کردم که ی اندازه به او اصرار نمنی ،تا اداردیذارد و اورا به واکنش مخالف وا م گی اثر منیغرور نازن

 ی ناخوداگاه تالش کند به نوعنی من سبب شد که نازنانه هشداریتذکر ها. کند ی رانندگاطیارام و با احت

 د نیازن اگر ندیشا. امدشی بود که پس ا زان پی مسبب تمام حوادثنیمهارت خود را به من نشان دهد وهم

  . امدی نمشی کرد،انچه ان شب اتفاق افتاد هرگز پی میرارامش رانندگ

 کودکانه و ی هاطنتی ،شنی نازنزی و غرور امانهی ناشی هایدی قی که به جانم افتاده بود ،به همراه بیهراس

 ی میر را رهبلی با مهارت وسرعت اتومبنینازن. کرده بودکی شاد ساغر اعصابم را به شدت تحریخنده ها 

 است دهی فای من بیدم تذکرهای که دیزمان. داد ی مراژی وگری دی هالی از کنار اتومبعیکرد وتند وسر

ارزو . کردی نممی رهای اورد به ناچار ساکت و ارام نشستم اما اضطراب لحظه ای ماکوس به بار مجهیونت

 کردم یخودم را سرزنش م .ابمی همه ترس ودلهره نجات نی کردم که زودتر به خانه برسم و از فشار ایم
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 و تازه وارد ی ندارد و به هرحال ناشی رانند گقی بشوم که رانند اش تصدینیکه چرا حاضر شدم سوار ماش

غرق در . نشومی اشتباهنی مرتکب چنگری بودم و با خودم عهد کردم که دمانی کار خودم پشنیاز ا.است 

 کنترل خود را از دست لی اتومبادی به علت سرعت زچی پکی عذاب اور خود بودم که ناگهان سر ی هاشهیاند

   فرو رفتمکی تارییایداد ومن ناگهان در دن

   

   و نهمستی بفصل

  

 شی اتفاق پنی دانستم که اصال چگونه اینم. آوردمی نمادی را به یزی من چم،امای کرده بودتصادف

 که به گوشم خورده بود،ان نقطه ی بودند و ضربه ادهی دبی آسمیدنده ها. کردیسرم به شدت درد م.آمد

 یدم،سبب می شنی که می مبهم و درهمیصداها. داشتمی و بدیندیاحساس ناخوشا. کردیرا دردناکتر م

 توانستم چشمانم را باز ینم. فاصله دارم گری کنم که هنوز زنده هستم و با مرگ و جهان ددای پنیقیشد 

 ادمیآنچه از آن شب حادثه .گری دیی جاای جلو یندل صری زدیشا. کرده بودندری گیی در جامیپاها.کنم

 اطرافم مرا یاهویه. دادی مرنجم کردم و ی است که در همه بدنم احساس میمانده بود،فقط درد و عذاب

 ی من از آن شب و و حادثه ای هاافتهیهمه . فشردی خود می قوی داد و درد،مرا در سر پنجه هایآزار م

 مطلق مرا رد یهوشیپس از آن ب. بود و بسنی مهم بوده است،هممیازه در زندگ تا چه انددمیکه بعد ها فهم

 می رهگذر داشتند پاهایعده ا. کردممی در پاهایادی زدرد که به هوش آمدم احساس یزمان.خود فرو برد

 دنی که با دی کسانیشب بود و صدا.دندی کشی مرونی جلو که کامال جمع شده بود بی صندلریرا از ز

  :دمی کنان نالهیگر. بودزی و وهم انگبی غرمی ما آمده بودند،برایاریدف به صحنه تصا

  .... کنمیآرامتر،خواهش م.... کندی درد ممیپا

  : گفتی آزاد کند،با مهربانی صندلری را از زمی کرد تا پاهای که کمک میمرد

  .می اونا رو آزاد کنمی کنی کرده و ما تالش مری گ،پاهاتیاری طاقت بی کمدیبا

 که از یدر حال.اورمی کنم و تاب بی توانستم صبوری بود،نمدهیچی که در بدنم پیدی با آنهمه درد شدماا

  : و گفتمدمی بودم،نالیهوشیشدت درد و هراس باز در آستانه ب

   دوستام چطوره؟حال

  : مرد آرام گفتهمان

  . خوبه،تو نگران اونا نباشحالشون
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حتما انها . شدی نمدهی دیزی چدم،امای دی و ساغر را منی نازندی که باییبه جا. جلو نگاه کردمی صندلبه

 جلو را جا به جا ی کرد تا صندلی که تالش میگریآن مرد با کمک فرد د.را قبل از من نجات داده بودند

 باز از هوش دویچی پمی در پاهامی عظیدرد. را از جا کندندی صندلعی سریناگهان با فشار.کند

 جانکاه ی را گچ گرفته بودند و تمام بدنم را دردمیپاها. بودممارستانیکردم در بچشمانم را که باز .رفتم

  . دادیآزار م

  : و صدا زدمدمینال

  ست؟ی ننجای ایکس

  : که چشمانش پر اشک بود به طرفم آمد و گفتیپدر در حال. اتاق باز شددر

  حالت چطوره؟. باشزم،آرومی عزنجامی امن

  : جواب دادمهیبا گر. شدری از چشمانم سرازاشک

  . تونم تکان بخورمی کنه،اصال نمی تنم درد می استخوانهاهمه

  : داد و گفتانی خواستم بلند شوم،پای با تالشم که مپرد

 بیچند تا از دنده هات هم آس. رهی لگن هم میاستخوان پات شکسته،احتمال شکستگ.ی تکان بخوردینبا

  .ی تکان نخورادی که زی مراقب باشدی و بادهید

  :دمی پرسهیگر با

   سرمون آمده؟یی افتاده پدر؟چه بالی اتفاقچه

  : بغض آلود نگاهم کرد و آرام گفتپدر

 یریخدا نخواست که من و مادرت سر پ. به ما دادهگهی با ر دهیخدا تو رو . بوده دخترمی وحشتناکتصادف

  .....خدا رو هزار مرتبه شکر....خدا رو شکر.میسوگوارتو بش

  :ناله کنان گفتم. بوددهیدرد امانم را بر. نگاه کردمختی ری اشک میر بهار پدر که مانند اببه

  ؟..ساغر...نی حالشون چطوره؟نازنهیبق

  : زدمادیبا وحشت به چهره در هم او نگاه کردم و فر. در سکوت نگاهم کرد و سرش را تکان دادپدر

  ... کنم پدر جونی به سرشون اومده؟خواهش می شده؟چی چنی من بگبه

پدر که حال منقلبم . پدر را در دست گرفتم تا بدانم بر سر دوستانم چه آمده استی دستهایلتماس و زار ابا

  : و آرام گفتستی نگردگانمی حسرت در دد،بایرا د

 نجات ی اتاق عمله و پزشکها برایاما ساغر تو. نتوانستند بکنند ،او در دم جان سپرده بودی کارنی نازنیبرا

 زی آمتی و اگه عمل موفقدهی رسی جدبیبه نخاعش اس...چارهیطفلک ب.... کنندیجان او دارند تالش م

  . قادر به راه رفتن نخواهد بودگهینباشه،اون د
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  . ببلعمکجای خواستم اطالعات او را یم. ترس و دلهره چشم به دهان پرد دوختمییای دنبا

 گزاف پرداخته ییدمان را با بها کار نابخردانه خوجهینت. دشوار بودمی بودم برادهی آنچه که شنباور

او را . و مهربان من مرده بودبای دوست زنینازن.دندی باری وقفهاز چشمانم می اشک تند و بیدانه ها.میبود

کاش . کردی می آن آشتیها ینیری و شی از دست داده بودم که قلبم تازه داشت با مفهوم زندگیدر حال

 ی مشی در رگهااتی شد،اما خون حیز بدنش فلج م ایمیکاش ن. بوددهی دبیاو هم مثل ساغر آس

 ساغر بودم ی اگرمن به جادیشا. خوش شانس تر بوده ام هی آن جمع سه نفره من از بقانیپس در م.دیجوش

 کردم تا به ساغر ادی بارها خدا را دلدر .. او در اتاق عمل بودمی نشستم،حاال به جای جلو می صندلیرو

پدر .ردی ساغر رنگ تحقق به خود نگی بر فلج شدن پاهای پدر مبنینی بشی کامل عطا کندو پیسالمت

  : جواب دادی که سراغ مادر و مادربزرگ را گرفتم،پدر با ناراحتیزمان.سرتاسر آن شب را در کنارم ماند

ظاهرا شماره تلفن منزل را از .دی تلفن خبر دادندکه شما ها تصادف کرده الهی که به وسمی در خانه بودما

 کردم و با یاطی احتی که من از تصادف شما با خبر شدم ،بیزمان. تو به دست آورده بودندفیکداخل 

 سبب ی ناگهاننطوری انهم خبر آنی ادنیشن. خبر را به مادر و مادربزرگت دادمنی کنان اهی بلند گریصدا

 یاون با بردبارحال و روز مادرت هم بدتر از مادربزرگ بود،اما . بشه یشد که مادربزرگ دچار شوک عصب

 ی آمد و وقتمارستانی به ب،اونی بودهشی که تو بیزمان.تحمل کردو حاال در خانه مراقب حال مادربزرگته

 را با مادرت میمن فردا صبح جا. نران نباشاما به خانه برگشت،ی راحت شد که تو از خطر جستالشیخ

  .ادی ی تو مدنی کنم و اون به دیعوض م

 باعث نکهیاز ا .ستمی از عطوفت را به همراه داشت نگرییایبان پدرکه با خود دن به نگاه مهری شرمندگبا

  : لب زمزمه کردمریز. کردمی آنها شده بودم خودم را سرزنش می و ناراحتینگران

  . شما و مادر و مادربزرگ بشمی خواست سبب نگرانی پدر،دلم نممتاسفم

  :د و گفت را نوازش کرد و لبخند زمی خاص گونه های محبتپدربا

  . رحم کردهیلیخدا به ما خ. هستمی هم راضنی دونم،اما من به همیم.... دونم دخترمیم

  : و گفتدی باالتر کشیپدر ملحفه را کم. را تکان دادمسرم

  .ی دارازیتو ب استراحت ن.ی کن بخوابیسع

 خواب از چشمانم  شد کهی که همه بدنم را گرفته بود سبب می را برهم فشردم تا بخوابم،اما دردمیچشمها

  .زدیبگر

هر چه چشم به آسمان دوختم . شب عمرم بودنی تریآن شب طوالن. هستندی طوالنمارستانی بی شبهاچقدر

 ی نممی رهایدرد لحظه ا. از همشه از راه برسدرتری بسته بود که دمانیانگار با صبح عهد و پ. بودیاهیس
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 ی مسکنی آمپولهاقیزره دنبال دکتر رفت تا با ت بی من بود،با نگرانی های تابیکرد و پدر که شاهد ب

  . آرامم کنندیاندک

 از ی شده که ناشکی تحری کوفته و اعصابدای شدی من با بدندوی رسی از راه می صبح بهارکی دم دهیسپ

  . ساغر بود،آرام آرام به خواب رفتمدی و مجروح شدن شدنیمرگ نازن

   در کنارم شهی همضین همراه مر مراقبت از مرا به عهده گرفته و به عنوامادر

 ی شکستگلیدکتر معتقد است به دل.می باهم داشته اداریحال مادربزرگ بهتر شده و ما تاکنون چند د .است

 سر مارستانی را در بی و ناچارم مدتدهی دبیلگنم آس. در گچ باشددی به مدت چهل روز بامیقوزک پا ،پا

  . به خانه منتقل شوم ادامه درمانی توانم برایکنم و پس از آن م

 لی و من در اواندی آی مادتمی که از خبر تصادف باخبر شده اند،به عانی از دوستان و اشنای روز عده اهر

 را طی توانم شرای را نداشتم،حاال به وضع موجود عادت کرده ام و بهتر ممارستانیتاب و توان ماندن در ب

  .تحمل کنم

هر بار . چرخدار استفاده کندی عمر از صندلانیسفانه ناچار است تا پا همراه نشد و متاتی ساغر با موفقعمل

 حال هر یبد.هنوز موفق نشده ام او را مالقات کنم . شودی کنم،چشمم از اشک پر میکه به ساغر فکر م

 گری ما به همدیامهای حامل پنها و آندیای به مالقات من و او بمانی ما سبب شده که فقط پدر و مادرهایدو

 دارشی لحظات سخت به دنی توانستم حرکت کنم که در ایکاش م. سوزدی میلی ساغر خیدلم برا. دهستن

  . باشمشی های دردها و دلتنگی برایبروم و همدرد

 من و ساغر داری فارغ شده اند،به دنی و مراسم شب هفت نازنی که تازه از کار خاکسپارنی و مادرنازنپدر

 دانند که از من و ی دانند و خود را موظف می تصادف مقصر منیا خودشان را در یآنها به نوع.آمدند

 و من هر شب نشده شبانه ام ترک یدعاها. خودشان را نشان دهندی کنند و مراتب همدردادتیساغر ع

 و آن را با دیای اش کنار بی ساغر تا بتواند با فاجعه بزرگ زندگی کنم،مخصوصا برایساعت نه دعا م

  . تحمل کندیبردبار

 همراه خانم شاکرو زهره که انی که ساعت مالقات شد،با کمال تعجب مشاهده کردم که اری روز زمانآن

 هی بقشیشاپی در دست داشت پدهی پر از گل ارکی سبدانیآر.بابک را در آغوش داشت به داخل اتاق آمدند

 آنها دارید.مزن جا به جا شدم و تالش کردم لبخند بیاندک.جلو آمد و آرام سالم کرد. کردیحرکت م

 است و دهیچی فراموش کرده بودم که خبر تصادف ما مثل بمب در شهر پبایتقر.کامال مرا دستپاچه کرده بود

 فشرد و بارها خدا را شکر کرد نهی مرا به سزانیخانم شاکر اشک ر.ندیای بدارمیهر آن ممکن است آنها به د

 نگاه دم،متوجهی بوسی زهره را می که گونه هاینزما.که از آن حادثه وحشتناک جان سالم به در برده ام
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لبخند زدم و جوابش را دادم و به .دی را در دست گرفت و حالم را پرسمیدستها.مهربان و پرعطوفت او شدم

  : نگاه کردم و گفتمدیای تخت بی کرد تا رویبابک که تالش م

  . و قشنگهفی بزرگ شده،اما هنوز مثل سابق ظرچقدر

من در . گذشتی ما مداری دنیمدتها از آخر. کرده بودرییچقدر تغ. را تکان داد لبخند زد و سرشزهره

اما حاال . از غم و غصه بودزیدر آن روزها چهره اش لبر. بودمدهی شاکر بود او را دی که سالگرد آقایروز

در  ان را نهی من به عو است افتهی را ی که سعادت و خوشبختدی رسی متفاوت به نظر میبا چهره و نگاه

  .دمی دیچهره اش م

 مغموم و تلخ چشم به من دوخته بود ی که ساکت و آرام با نگاهانی را از زهره برگرفتم و به آرنگاهم

 قلبم به یروزگار. آشنا و پر خاطره بودمی نگاه مهربان برانی دانست که تا چه اندازه ایخدا م.ستمینگر

 لبخند شیبه رو.کردم ی را جستجو میخوشبخت نگاهش رنگ ی نی و من در ندی تپی با او می زندگدیام

  :آرام جلو امد و گفت.زدم

 امروز به کرمانشاه نی و هممیرفته بود) ع(ما به پابوس اما م رضا.میامدی که زودتر نی بخشیم

  .میی بانتی به دی همگمی گرفتمی تصممیدی ها شنهی رو از همساانی که جرنیبمحض ا.میبرگشت

 خواست با نگاه کردن به زهره حدس یدلم م.دی درخشیگاه کردم که نگاهش م کردم و باز به زهره نتشکر

 کنار ی من بود،صندلیمادر که متوجه حاالت روح. کندی میبزنم که او تا چه اندازه احساس خوشبخت

  :تخت را تعارف کرد و گفت

 ی طور که خسته منید،اینی کنار تخت مژگان بشدی تونیزهره خانم شما هم م.نینی بنشنی شاکر بفرمائخانم

  .نیش

  : بود،گفتی خانم شاکر که زن با مالحظه ااما

 ی می دونم که وقت مالقاته و بقه هم به زودیم.می جا بموننی اادی که زمیومدیما ن!ی خانم نصرتنه

 که مژگان ی امشب تا زماننی که من از همنی شلوغ نشه،اما بدونادی تا دور مژگان جان زمیبهتره ما بر.انی

 هی دختر و هم بقنی دعا،هم انی خونم تا انشاء اهللا از نفس ای مری مجی مرخص بشه براش دعاارستانمیاز ب

  .ارنی خودشون رو به دست بی هر چه زودتر سالمتمارانیب

 و به رمی خواست در آن لحظه خانم شاکر را در آغوش بگیدلم م. لبخند زد و از خانم شاکر تشکر کردمادر

 اجازه را به من نی مختلف بدنم ای او را ببوسم،اما شکستگس اعضاتشی خلوص ن وی مهرباننهمهیخاطر ا

  . بکنمی حرکتنی داد که کوچکترینم

 و زهره روبه رو شده انی با آری و آسودگالی گونه با آرامش خنی انکهی که من از ای رفتند،در حالآنها

 انی من و آری که مالقاتهاکردمی خود تصور مالی در خشهیهم. کردمی متیبودم،در دل احساس رضا
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 کردم ی که سابقا نسبت به او در دل احساس می او،عشق و عالقه ادنی باز به هنگام دایآ.چگونه خواهد بو

 ی خواهم توانست حضور زهره را در کنار او تحمل کنم و کارای نه؟آای دهد ی و رنجم مدیبه سراغم م آ

 سواالت خود نیقات آنروز سبب شد که من به هم من شوند؟مالی متوجه انقالب درونگرانینکنم که د

 با نکی اانیآر.میای کنار بمی زندگیستها شکنی از بزرگتریکی درست بدهم و بفهمم که توانسته ام با یجواب

 دنی تپنهی و نه قلبم جرس گونه در سدی پری نه رنگ از چهره ام مدنشیبا د. کردی نمی فرقمی براگرانید

 آمد که ی ما بود،به سراغم می ماندنادی که حاصل خاطرات مشترک و به یدلتنگیفقط نوع. گذاشتیم

  .میای فائق بها کردم با سرگرم کردن خودم بر آنیتالش م

 که برگشت پدر و مادر بزرگ هم ی با انها از اتاق خارج شد و زمانگرانی خانم شاکر و دعتی مشای برامادر

 ی بودند و مادر در فرصتدهی شاکر و زهره ا از اتاق من د و خانمانیظاهرا آنها هم خروج آر.با او بودند

  .د و زهره سخن گفته بوانیکه به دست آورده بود از طرز برخورد من با ار

 نهی و مشفقانه مرا به سدی را بوسمیشانی به من انداخت و لبخند زد و مادربزرگ پی نگاه پرمحبتپدر

 ی بوده اند و مالقات ساده و بانی من و آریرخوردها نگران بشهی توانستم درک کنم که انها همیم.فشرد

  . همه را راحت کرده استالیتکلف آن روز،خ

ما ساعتها در . پرستار به اتاقم آمدتی چرخدار نشسته بود و در معی صندلیرو. آمددنمی ساغر به دامروز

 با هم می داشتنی را که از نازنی خاطرات خوبادی و میختی فقدان دوست مشترکمان اشک ریاغوش هم برا

 افتاده بودند نگاه یندل صی حرکت روی که بشی ساغر و پاهام،بهی آرام گرفتی که اندکیزمان.میزنده کرد

  :دمی پرسدیکردم و با ترد

  ؟ی چه کنیی خوای وضع منی با احاال

  :آرام گفت.زدی بخش در نگاهش موج مدی نودی امکی هیسا. خود را به من دوختنی غمگنگاه

  . تصادف حل بشهکی با دی کردم مشکل من و امی نمالی وقت خچیگان؟ه مژی دونیم

  :دمی تعجب پرسبا

   افتاده؟ی اتفاق تازه امگه

  : را تکان داد و گفتسرش

پدر و . اومددنمی به ددی تونستم درست جا به جا بشم ،امی که هنوز به علت عمل نمی گذشته زمانبله،هفته

 ثابت کنه نکهی ای کرد و گفت برای آنها باز از من خواستگاریدو هر یاون جلو.مادرم هم در اتاق بودند

تازه . افتادندی داشتند پس مجبپدر و مادرم از تع. وضع قبول کنهنیواقعا منو دوست داره حاضره منو با ا

 جواب مثبت دادند،در دیاونا همون لحظه به ام. تنا چه اندازه قاطع و محکم بودهدی اممی تصمدندی فهمیم

  . برمی به سر مدی منم که در شک و تردنیه حاال ا کیحال
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  :دمی سرعت پرسبه

  ؟ی عالقه نداردی تو به ام؟مگهی چیبرا

  : و با بغض گفتدیلبش را گز. ساغر پر از اشک شدندیچشمها

 دی امی خوام سربار زندگینم. بدمی خوام به او جواب منفی عالقه دارم میلی اتفاقا به اون خچرا،چون

 کمال خود نی کنم ایفکر م. چرخدار نشسته مراقبت کنهی صندلی زن که روکیبور باشه از باشم و اون مج

 عمر هی و ارهی بری گمن تونه زن بهتر از یاون م. اشتباهات خود بکنمری رو اسدی که به خوام امهیخواه

  .خوشبخت باشه

  : دادم و گفتمشی ساغر را در دست گرفتم و دلداریدستها

 به نیقیاما با . تو دشوارهطی در شرای به زنی که زندگدونهیاون م. رو کردهزهای چنیا مسلما فکر دی اماما

 ثابت کرده دیام.ی اون فکر کنشنهادی پیبه نظر من بهتره باز رو. هاش باز تو رو انتخاب کردهیتمام سخت

در کنار اون  کردن ی و به زندگیب اونو بچسی رو داره که تو دو دستنیو ارزش ا.هیمرد باگذشت و فداکار

  .یفکر کن

  : سرش را تکان داد و متفکر گفتساغر

 کردم اون نه دای پنیقی که ی کنم و زمانی فکر مشتری بدی امشنهادی پیمن رو.ی تو درست بگدی دونم شاینم

 ما بوده باز حاضره با من ازدواج کنه ،اون وقت جواب انی که سابقا می ترحم بلکه به خاطر عشقیاز رو

  . دمی م رو بهشیینها

احساس . انداختی نگاهرونی زد و به بینیساغر لبخند غمگ. لبخند زدمشی را برهم فشردم و به روچشمانم

امکا . انجام دهمی کارشی توانستم برای خواست میدلم م. است شانی دلتنگ و پردای کردم که شدیم

  . ساخته نبودی کس کارچی از دست هطیمتاسفانه در آن شرا

  : ما بود شکست و با حسرت گفتانیدر م را که ی سکوتساغر

 و یما به خاطر سهل انگار.می شدی و از شهر خارج نممی کردی تو گوش می اونروز منو ساغر به حرفهاکاش

 زنده نی نازنم،حاالی کردی امروز را مینی بشیاگه اون روز پ.می پرداختی گزافی خودمون بهای توجهیب

  ........بود و من هم

 تواستم درک کنم او تا چه اندازه دچار عذاب وجدان یم. اش گم شدهیهق گر هق انی در محرفش

 و نی در مرگ نازنی ساغر صورت گرفته بود و او حاال خودش را به نوعشنهادی آنروز به پکی نکیپ.است

  : را در دست گرفتم و گفتمشیشانه ها. دانستی که افتاده بود مقصر میاتفاقات

ما هر چه قدر هم ...ستی نی کسری که افتاده تقصیاتفاق ...یدت رو زجر بد خودی نبااالتی خنی با اساغر

  .می کنیری از وقوع اون جلوگمی تونستی نممی بودی خوبیشگویکه پ
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 کند یگذاشتم تا هر زمان که احساس آرامش م.دی کشی و اه مختی ری نداد فقط اشک می جوابساغر

 ی فوران احساسات و اشکهانی همدی بخشی آرامش م که به اویزی در آن لحظات تنها چدیشا.زدیاشک بر

  . شدی می بود که از چشمان او جاریندامت

 که من در ندی بی نمیازی نگری هنوز در گچ هستند،اما دکتر دمیپاها. به خانه خواهم رفتگری روز ددو

 گرفته می که از لگن و پاهایی دنده و گوشم برطرف شده ودر عکسهایدگیضرب د. باشمی بسترمارستانیب

 ی شگرف جوانیروی تا گذشت زمان و نمی بگذاردی ها در حال جوش خوردن هستند و فقط بایشده،شکستگ

  . کننددای پامی ها هر چه زودتر التیکمک کند تا زخمها و شکستگ

 او دعا ی همه و خوشبختی سالمتی داده نودم براانی به ارشی که مدتها پیطبق قول»نه« راس ساعتشب

 خورده بودم،مرا در ورطه می دردهانی تسکی که برای مسکن و خواب اورین اثر داروهاپس از آ.کردم

 ی صحبت مر که داشت با دکتدی آشنا به گوشم رسیی بودم که صدایداری خواب و بانیدر م.خواب کشاند

 شمی با قهر از پی که روزگاریمرد. شناسمی آشنا را می صدانی اوردم که صاحب اادیکرد و من ناگهان به 

 رانیدر ا. بودنجایاو حاال ا. کرده بود که هرگز برنگردد،مگر آنکه مجبور به بازگشت شودادیرفته و سوگند 

  .دی پرسی نگران و دلواپس حالم را از دکتر مییو با صدا

  

   امی سفصل

  

با  دانستم ینم. چند سال گذشته بر من رفته بود پرداختم ی که در طی خاطراتی آورادی صبح به دهی سپتا

 هنوز ای کرد؟آی میاو پس از گذشت چند سال در مورد من چه فکر. روبرو شوم کلی چگونه با مادی

 و با شدی اندی مگونه چکلی مهم بود که بدانم مامی برایلیاحساساتش مانند سابق پر شور و عاشقانه بود؟خ

 هراس و دم،بایم شن را پشت در اتاقیی آرام قدمهای که صدای خواهد داشت؟صبح زمانیمن چه بر خورد

   بود؟ امدهیمادر کجا بود؟چرا از شب گذشته تا کنون به سراغم ن.دلهره چشم بر هم نهادم 

 وارد اتاق ی توانستم بفهمم چه کسیبا چشمان بسته نم .ختی باز شدن در اتاق افکارم را به هم ریصدا

 آرام قدم ها در ی که صدایزمان. در اتاق است کلی به من ندا داد که مایشده است ،اما حس ششم قو

 که ی عطریبو .ختم شنای را مشی نفسهایصدا. را از دست داده بودم میرویکنار تختم متوقف شد ،تمام ن

 عطر را من به او نیا .زی و دل انگی روز بارانکی برد به خاطره ی ،مرا به گذشته مدی رسی به مشام منکیا

 ی برد تا هر زمان که بوی با خود به فرانسه مزی عزیه آورد رکی داده بودم و او گفته بود به عنوان هیهد
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آخ که خاطرات ان  .فتدی کرده بود بهی که ان را به او هدی روز و دخترادی عطر اتاقش را انباشت به نیا

  :  کردمی آرام صداکلیما. و با شکو ه بودند بایروز چه قدر ز

   ؟یداریمژگان ب-

 یمی با همان نگاه مهربان و صمکلیما. چشم گشودم ی حالی و بیستبا س. و توانم از دست رفته بود تاب

 از اشک بر یپرده ا. را داشتم شی او و لبخندهادنی دی من آرزویروزگار. لبخند زدمی به رویشگیهم

  :  با مالطفت گفت کلیما.چشمانم نقش بسته بود 

  . سالم -

سپس لبخند . نگاه کرد ختمی ری اشک م ارادهی جواب دادم کنار تختم نشست و به من که حاال بآهسته

   : دی زد و پرسیزیمحبت آم

  !!!!)  کردنشییای فقط مومستی نشیچیه! ؟ی پرسی سواله که منمیا( چطوره؟حالت

  :  را باال انداختم و گفتم می هاشانه

  . ختهیخراب و درهم ر .ینیبیحال و روزم رو که م-

 ی سر ممی را که آرام بر گونه هایی انگشتانش اشکها وبا سردیدستش را به صورتم کش. کرد ی آرامخنده

انگار که دارد .در ان حالت چشمانش را بسته بود .دی و بوئدیخوردند ،پاک کرد و بعد به صورت خود کش

 ما ی اونوقت هر کن که ندارییخدا شانس بده مردم چه عاشقا .(دی بوی را مزی خوش بو و دل انگیعطر

  :  و گفتستی کردم نگری به او نگاه مانیچشم گشود وبه من که گر!!!!)کنه  ی با چوب دنبالمون مدیرو د

   تنگ شده بود؟ تی چه قدر دلم برای دونیم-

 شیهمان لطف و مالحت در تک تک واژه ها. نکرده بودیریی تغکلیاحساسات ما. انداختم ری را زسرم

 در او ی اثری از ان همه شتاب و لودگگرید .دندی رسی شد ،اما حرکاتش پخته تر از قبل به نظر می مدهیشن

 متفاوت با ی تکلف در نگاه و رفتارش بود که او را به طرز شگرفی خاص وبیآرامش. خورد یبه چشم نم

  . گذشته کرده بود

 خبر تصادف من بود دنی علت امدنش شنای آمده است؟ارانی چه به ای خواستم بدانم او برای میباکنجکاو

 او باز روش دمی ترسیم. که علت آمدنش را بپرسم نداشتم نیت و جرات ا داشت؟جساریگری علت دای

 منگنه ریز .دی کشازا انداخته بود به درهی ساانمانی که میسکوت. و سر به سرم بگذاردردی گشیسابق را در پ

 تا اورا به حرف اورم واز ان وضع خالص شوم گشتمی می شدم به دنبال موضوعی داشتم خرد مکلینگاه ما

   :دمی عمو افتادم ،پرسادی به.

  عمو حالش چطوره ؟ -

  :  زد و گفت لبخند
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  .  سالم رسوند یلیبهت خ.خوبه ممنون -

 جالب توجه بود می برانی کرد و ای در گفتارش استفاده نمی گفت واز اصطالحات خارجی نمی مرسگهید

  :  خاص گفت یطنتی با شکلیما.

   ؟ یس پری ،حال خودم رو نمیدیحال پدر م رو پرس-

  :  الکن گفتم ی انداختم ومثل آدم هاری زده سرم را زخجالت

  چطوره؟ ... حاال حالت...یماریب... که بشدت... بودم که دهیشن-

 گنگ سراسر وجودش را در بر گرفت ی ،اندوهشیماری بادیانگار با  .ختی کرد ودر خودش فرو رسکوت

  : گفت . بخش بود دی خسته ،اما امشیصدا.

 ناراحت یلیپدر خ. بسته شده بودند می به رودی امی بودم ،انگار همه درهاماریبشدت بسال گذشته -

 شده و یمتاسفانه من بشدت بداخالق و عصب .دی عذاب کشیلی آرامش دادن من خیونگران بود و برا

  توانستم کهی قابل تحمل شده ام ،اما نمری که غدمی فهمیخودم م.کنترل اعصابم را از دست داده بودم 

 کی کرد به هیتوص .دی دکتر حاذق به داد م رسکی لحظات نیدر ا .رمی را بگمی درونانی خشم و عصیجلو

 و فکر کردن یکاری کار غرق کنم تاوقت بی که تموم وقتم رو پر کنه بپرداز م وخودم رو تونیکار سنگ

ر منو به خودش مشغول  بود فکدتها رفتم که میبه سراغ کار. اون عمل کردم هیمنم به توص.نداشته باشم 

 گرم ی بود که سرم رو حسابادی زی اون کار به قدریهایگرفتار. انجام دادنش رو داشتم یکرده بود و ارزو

 ی وقفه حاال احساس می تالش بنی اهی تمامه ،اما سر تاسر سال وقت منو پر کرد و در سامهیهنوزن.کرده 

  .  ندارمی مشکلگهیکنم که خوبم و د

 مشغول بوده کالفه ام ی به چه کارکلی که مانی ایکنجکاو. نگاه کردم دی درخشیاهش م که نگکلی مابه

   : دمیآرام پرس.کرده بود 

   همه متحول کرده ؟ نیاون چه کار بوده که تو رو ا-

  :  لبخند زد وگفت جسورانه

 که دمی محیرج که تمام نشده تی زنم ،اما تا زمانی روز به طور مفصل با تو حرف مکیدر مورد اون کار -

  .  کارها انجام بدم نی دارم بازم از االی بدون که کامال عاشق اون شدم و خنویفقط ا. نگم یزی چیبه کس

 نگه دارد ی آن که کارش را مخفی براکلی که به سراغم آمده بود با مخالفت روشن مایدی شدیکنجکاو

 بوده که تا ی مشغول چه کارکلی،ما توانستم حدس بزنم ی کردم نمیهر چه م. کرد ی ام موانهیداشت د

  :  گفتتیدرا چشم به من دوخته بود ،با یاری که با هوشکلیما. اش کرده است فتهی حد سرگرم وشنیا

   . ی حدس بزنی تونیفکرت رو مشغول نکن،چون نم-
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تم شانه ام را باال انداخ. سرکش لجاجت به جانم افتاد لی که گوشه لبانش بود،همان می لحنش و لبخنداز

 به خنده انداخت شتری را بکلی حرکت من مانیا .ستمی و کنجکاو دانستن نستی مهم نمیتا وانمود کنم که برا

نگاهم را بر . گذاشت ی سرم مه دانست وباز داشت مثل سابق سربینقطه ضعفم را م.خوب مرا شناخته بود .

   : دمیگرفتم و پرس

  مادر کجاست؟ -

  :  کند ،جواب دادیرد آنرا مخف کی لبخند که اصال تالش نمباهمان

قراره . امد ی از پا در میبنده خدا داشت از شدت خستگ. کردم که بره خونه شیبا هزار التماس راض-

   . ادی جا بنیعصر به ا

   : دمی اعتراض پرسبا

  .  من باشه شی پنجای ادی بایکیعصر؟اما -

  :  گفت آرام

  . من هستم -

 چه برگشته ی براکلیما. مبهم به سراغم آمد شهی اندکیباز .م  نگاه کردکلی زده ونگران به مابهت

 اشاره چی هکلی بود؟مای روزنی چنای که مجبور به آمدن باشد ،آگرددی بر می که روزنیبود؟منظورش ازا

  .  شوم ای جورا گشتم با علت آمدنش ی می آمد است ؟به دنبال راهرانی چه به ای کرد که باری نمیا

با . صبحانه ام را آورده بود وارد شدند ینی که سیدکتر به همراه پرستار.اتاق باز شد  هنگام در نی همدر

  :  داد و گفت یپاسخگرم.سالم کردم . داده و نشسته بودم لبخند زد هی من که تکدنید

 بودم داری شب گذشته که تماما بادی ؟بهی ؟درد نداشتیدی خوب خوابشبید. بهتره یلی که حالت خنمیبیم-

تکرار خاطرات گذشته خواب را از چشمانم ربوده بود و سبب شده . از درد نبود ی ناشمیداری،امابافتادم

  :  لب گفتم ریز. قرار باشم ی و بداریبود که تا صبح ب

  .  نداشتم یخوب بود ،درد-

  :  آرامش بخش گفت یپس از چند لحظه با لحن. پرداخت نهی سرش را تکان داد و به معادکتر

 ی باشتی کامال مراقب سالمتدی باشه که در خانه هم باادتی ،اما ی مرخص بشی تونیفردا عصر م-

 دی پاهاته که بای ما شکستگی نبوده و د رواقع مشکل اصلدی بود ،شددهی که به لگن رسیبیخوشبختانه آس.

 و ی خشکار تا دچی تحرک داشته باشی کمدی وباستی برات خوب نادینشستن ز .یبه کمک عصا راه بر

   . ی هستی بخشتیبه هر حال از نظر من در وضع رضا .ی بدن نشیفتگگر

   : دمی به دکتر نگاه کردم و پرسصالی استبا

   ؟ دی امروز مرخصم کننی فردا ،همی به جاشهیم-
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  :  و گفتستی به من نگرنکشی عی لبخند زد واز باالدکتر

   ؟ی از ما خسته شدهیچ-

  :  جواب دادم بسرعت

 به ی که در مدت با دلسوزی شما و همه کسانونیمن مد .نی فکر نکنی طورنیم ا کنیآه نه ،خواهش م-

 شی خوام بیمن نم. خانواره ام رو به زحمت انداخته مارستانی کردند هستم ،منتها بودن در بیدگیمن رس

  .  اسباب دردسر اونا باشم نیار ا

  : نب سر تکان داد و گفت حق به جای اافهیبا ق. که بر لبان دکتر بود پر رنگ تر شد یلبخند

 ی امروز عصر مرخص بشی تونیم. نداره ی ،اشکانی مارو ترک کنی خوای متی ننیباشه حاال که به ا-

   . ی مراقب خودت باشی که حسابی به من قول بددی،اما با

  :  جواب دادم ی خوشحالبا

  .  شما عمل کنم ی دم که به همه سفارش های دکتر ،قول میچشم آقا-

 ،اما دیبا خروج او،پرستار جلو لگن و ظرف آب را جلو کش.محبت سر تکان داد و از اتاق خارج شد  با دکتر

  :  جلو گذاشت و گفت ی قدمکلیما

   . نی برنی تونی کنم شما می کار رو منیمن ا-

ت ا زاو خجال. بر گرفتم کلیشتاب زده نگاهم را از ما. رفت رونی کرد و بعد بکلی به من و مای نگاهپرستار

 از ان حاصل اشتباه ی که سهم بزرگشیماری ما گذشته بود،به خاطر بانیبه خاطر ان چه که م .دمی کشیم

 که در اوج لجاجت به او زده و قلبش را شکسته بودم ،شرمسار بودم یی دانستم و به خاطر حرفهایخود م

 داد و ی جواب می خوب مرا بایهایبد. زد ی دامن مشتری من بی به آتش شرم درونکلی مای هایمهربان.

 زی می لگن را روکلیما. ببرم ی خود پیهای به عمق نادانشی از پشی شد که من بی عطوفت سبب منیهم

 و ستی انداخته و ملول و افسرده بودم نگرری زبهبعد به من که سرم را  .دیگذاشت و آنرا به کنار تختم کش

  : دیآرام پرس

   ؟ی دستهات رو بشوری خواینم-

 دی دوباره بخشییروی شده ام نکیآب خنک داخل لگن به جان خسته و اعصاب تحر. بردم شیا پ رمیدستها

 را کنار زیحوله را به دستم داد و م. کردم ی را احساس مشی بودم که هرم نفسهاکی نزدکلیآنقدر به ما.

 وانی لیرو از یمیالهنوز بخار م. صبحانه را به کنار تخت اورد و خودش برلبه تخت نشست ینیس .دیکش

  :  که لبخند پر شکوه بر لبانش بود گفت ی را برداشت و در حالری شوانیل. شد ی بلند مریش

 دم که ی وقت نشونت م،اونی خودت تصود کنیاگه منو جا .ارمی پدرم رو در بی خواد امروز ادایدلم م-

  .  کرد ی پدر چه طور از من مراقبت ممیماریدرطول مدت ب
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  :  کرد و گفت کی نزدمی را به لبهاری شوانیل

 و ی کارچی هستم که قدرت هی من ناتوانخت،انگاری ری رو جرعه جرعه در دهانم مریپدر خودش ش-

من هرچه از مادر . کرد ی جلوه مسی قدکی مثل می مژگان در اون لحظات چقدر برای دونینم.ندارم 

 خودم ی مقاومتچی هی من که بحاال بو هم مثل. ،در عوض از لطف و محبت پدر اشباع شدم دمیمحبت ند

  .  پر لطف پدر سپرده بودم ،اجاره بده که صبخانه امروزت رو من بهت بدم یرو به دستها

 ختی را که هنوز گرم بود جرعه جرعه به کامم رریش. را به وجد آورده بود کلی عمو ،مای محبتهای آورادی

اصرار کردم که خودش هم .ه نخورده بود خودش صبحان. را به دهانم گذاشت مروی کوچک نیبعد لقمه ها.

چه . شد ی مکی گرفت ودر واقع در صبحانه من شری هر کداممان لقمه میآنوقت او به نوبت برا.بخورد 

 نخورده ی به ان دلچسبی در ان صبحانه خوردن نهفته بود هرگز در طول عمرم صبحانه اییلطف وصفا

  :  و گفت دی کشی را کنارزی مکلی ،مادیه اتمام رس ما صبحانه بی خنده هاانی که در میزمان.بودم 

   ؟ی تنها باشی نداره کمیاشکال .رونی بروم بدی بایمن به خاطر کار -

   : دمی کردم و پرسنگاهش

   ؟ کشهی طول میلیکارت خ-

  :  را باال انداخت وگفت شی هاشانه

  . بکشه  طول ی ساعت کی کنم کارم یفکر م. به محضر بروم دیبا. دانم یدرست نم-

   : دمی را تکان دادم و پرسسرم

  خوب مبارکه ،حاال خونه در کدوم محله هست؟ -

  :  کرد و گفت ی ازکانهی زخنده

 نی بهترنیا.من از طرف پدرم وکالت دام که قرار داد رو امضا کنم  .کهی به خانه خودتون نزدبایتقر-

 در یزی ناگهان چکلی حرف مانیبا ا.رم کنم  تونم همراه با خودم به فرانسه ببرم و تقدم پدی که میسوقات

 بودکه عمو جان به او یکالت بماند البد علت آمدنش هم وشهی همی بود که براامدهیپس ن.ختیدرونم فرو ر

 کلی به آمدن مایازی انها انجام دهد و نی کار را برانی توانست ایداده بود،اما در ان صورت پدر هم م

  :  درنگ کرد و گفت ی در اتاق رفت اما لحظه ایبه سو ،دی که سکوتم را دکلیما.نبود

 ی شوی تو امروز عصر مرخص مادی خوام بعد ا زظهر به خانه نی زنم و ا ز زن عمو میبه خانه زنگ م-

 که کلیما. ندادم یجواب. کار داره و بهتره به اون کارا برسه یلی استقبال از تو در خانه خیومسلماً اون برا

 امدهیکاش ن. نگاه کردم د به او که از اتاق خارج شیباسرگشتگ. کرد و رفتیحافظ خدادیسکوتم را د

 داشت ؟من در ی خاکستر عشق مرا شعله ور کند چه سودری امدن و رفتن جز انکه به اتش زنیا.بود

 حساس به طی شرانی داشته بودم و حاال که او در ای گرامشهی را همکلی و خاطره ماادیخاطرات گذشته ،
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چشمانم را بستم تا بلکه بتوانم . امدی به حساب ممی درونی او تنها دل خوشافتنی امده بود،شوق باز رانیا

 ی در درونم سربرداشته بود که وادارم میروین.خودم را از غرقاب غم و درد رها کنم ،اما امکان نداشت 

 ام را بر هم نزده و یندگکاش ارامش ز. بود امدهی نکلیخدا کاش ما. فکر کنم کلی به ماشی از پشیکرد ب

 ام ازاد از هر شهی کردم و اندی را فراموش مانی ارییکم کم داشتم غم جدا .ود گونه اشفته ام نکرده بنیا

  .  دادی عذابم منی شده بودم و ااالتی اوهام وخری شد،اما حاال باز در گی میتفکر درد الو

 ی ها وزنه اهی ثانی به پاییگو. کردم یگاه مدم به دم ساعت را ن.دی به دازا کشکلی ساعته ماکی خروج

 و درمانده با یعصب. به ظهر نمانده بود یزیچ. کردی کرده بودند که حرکت انها را کند مزانی اونیسنگ

؟کاش حداقل مادر را از .د کنی دارد چه مکلیما .شدمی مرهی امد به در اتاق خی مرونی که از بییهر صدا

 چند ساعته به ری تاخنی؟پس ا. رسدی ساعته به اتمام مکی گفت که کارش یمگر نم.امدن معاف نکرده بود

  خاطر چه بود؟ 

 شدم ،چشم به در اتاق ی تاب تراز قبل می که هرلحظه بی مرا انجام داد ومن درحالی شستشوپرستار

دم تا به  را برگردانمیقهر الود رو. به در اتاق خود ی ،ضربه ادادمی که داشتم طاقت از کف میزمان.دوختم 

 گرم ساغر یپشتم به در بود که از صدا. کرد است ی چقدر مرا اعصبانشی نشان دهم که بد قولکلیما

   : دیپرس.برگشتم 

   ؟ ی خوایمژگان جان مهمون نم-

 خاص به مرد جوان یساغر با محبت. داد ،نگاه کردم ی چرخ دار او را هل می که صندلی او ومرد جوانبه

  :  کردینگاه و اورا معرف

چهره مردانه و . نگاه کردمدیبه ام. ازش حرف زده بودم یلی که برات خیهمون.دهی اقا امنی ،امژگان

سپس .سر فرو اورد وسالمم را جواب داد . خورد یاقتدار و قدرت در حرکاتش به چشم م. داشت یجذاب

  :  گفت مانهی صمدیچرخ ساغر را به کنار تختم کش

.............................. ......... .....................  

  .  حجا امده نی با شما بهای خداحافظی براساغر

  : ساغر با حجب گفت  .دی ساغر چرخی از امد رونگاهم

   کنن؟ ی مرخص میتو روک. نمونده که برام انجام بدنی کارگهید. مرخص کردندمن

  :  زدم و جواب دادملبخند

   . ییای بدنمی که به دی قول بددیاما با .می شی هم مرخص مخوشحالم که با. شم ی خص می عصر مامروز

  :  انداخت و گفتی که مجذوب چشم به او دوخته بود نگاهدیبعد به ام. زد لبخند
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 گرفتن جشن ی به جامی گرفتمیتصم . می مشهد هستی راهدیمن و ام .امی بدنتی تونم به دی می دونم کینم

   . می رو شروع کنمونیندگ زی طورنی تا امیبه پابوس امام رضا بر

 ی مشی از انها به ارزویکی دو دوست خوبم ،انیخوشحال بودم که حداقل ازم. شد ی جاردگانمی از داشک

کاش او هم زندهب ود تا شاهد به . مدفون شده اش افتام ی و ارزوهانی نازنادیدسد ،اما درهمان حال به 

  :  کردم و گفتم یت خوشبخی انها ارزوی برادیصورت ساغر را بوس. باشددی عشق ساغر و امدنیثمر رس

   . ی ات رو ازمن طلبکاری عروسهیهد. ،خبر کن ی وقت که ا زمشهد برگشتهر

  :  زد و جواب داد زی لبخند محبت امساغر

 من زنده ی و تا روز سرنوشت ساز وبرارمی گی ات رو قاب مینقاش .ی رو به من داده اای خبره دنی بهترتو

 تا چه دی پس بای هستم و ازاننی چه سنگمی های ها و لودگی سبب شدبفهمم تاوان نادانروز که. کنه یم

  .  باشم ری و سختگیاندازه در امور خطرناک جد

 چرخ ساغر را راه انداخت و به من نگاه اطی با احتدیام. را در دست فشردم شی را تکان دادم و دستهاسم

  : کرد وگفت 

  . می کنی دعا ممارانی شما و تمام بیمت سالی محضر اقا امام رضا برادر

 یچرا هر بار که دچار احساسات م.فقط سرم را تکان دادم . بدهم ی داد تا به او جوابی مجالم نماشک

 همه ی دور ا به خدا سپردم و اچشمان بسته براشود؟انی وقفه جار می اسا و بلی سمی اشکهایشوم ،ان طور

 یب.کل وارد اتاق شده است ی باز مایحتم داشتم که ان.در اتاق شدم بعد متوجه باز و بسته شدن .دعا کردم

 کنا رتخت نشست و کلیما. از اشک بر چهره ام بودییهنوز درپا.اعتنابه او چشمانم را برهم فشردم 

  : دی پرسی تخت افتاده بودند،در دست گرفت و با نگرانی را که ازادانه رومیدستها

   افتاده؟ ی ،اتفاقمژگان

 را که رفته بودم ی دانستم کارم اشتباه است ،اما راهیخودم م. گل کرده بودمیباز بچگ.دادم  نیجواب

  : دی پرسد،دوبارهی که سکوتم را دکلیما. توانستم دنبال نکنم ی،نم

   ؟یدرد دار....به من بگو چه شده ...مژگان

 فشار ان ای کرد؟ایز م ناشیچرا برا. بود،داشتم ضعف م کردمشی کهد رصدای و عصه اهاشی دل نگراناز

 از خودم و حرکات بچگانه ام الی حنی که به خاطر من متحمل شدهبود کم بود؟با اییتهایهمه ازار دو اذ

 دوخته شده دردبهمن نگراناو که با هراس وی حرکت تند چشمان را باز کردم و به چشمهاکیبا .بدم امد

اما خوشم . همه نارحت کنمنی را اکلیاشتم ماحق ند. گرفت یا زکارها خودم خنده ام م.بودندنگاه کردم

 امد،شاهدتاشم و لذت ی را که به خاطر من به سراغش می امدکه دلتنگ ها و تغض نهفته در گلویم

   : دمیطلبکارانه پرس.ببرم
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   چندساعت گذشته ؟ یدونی مچی کشه؟هی ساغت طول مکی کارت فقط می نگفتمگه

  :  جوابدادی با دستپاچگکلیما

 نیبه هم .می هم سر بزنگهی به چند بنگاه دمیما چون با صاحب ملک معامله من نشد،ناچار شد دونم ایم

  .  شدریحاطر د

  :  معذرت خوات و گفت کلیما. نگاه کردمرونی الود به پنجره وبه باخم

 دره،اما اگه بهت بگم چه ی حوصله ادم سرممارستانی بی توییتنها.ی هم دار،حقی دلخوریلی که خدونمیم

   . دارمی دست بر می همه بداخالقنی کردم و قراره اونو بخرم حتما از ادای پیه اخون

 قدرت انمی پای بیهایهنوز به خاطر داشت که من در مقابل کنجکاو .دانستی رگ خواب مرا ملکیما

 می به خرج دادم ،رسوادی که در پرسی موضوع نشود،اما شتابنیتالش کردم که متوجه ا.مقاومت ندارم 

  : | دیا عجله پرسب.کرد

   ؟من او نجاروبلدم ؟ ی کرددای رو پکجا

  :  کردوگفت ینیری شخنده

من فردا . خواد خانه رو بفروشه ی بود،حاال مدی که خانه شما روخری اگه بگم صاخب خانه اشهی نمباورت

  به نظرت چطوره؟ . کنم ی خانه سابق شما روبه نام پدر امضاءمتیسن دمالک

   : دمی نگاه کرد و پرسکلیه چهره شاد ما بی و ناباوررتی حبا

   خواد خانه روبفروشه ؟ ی چه میبرا

  :  گفت یی اعتنای شانه اش را باال انداخت و با بکلیما

 خانه نی در ان جا ه بپول فروش ای خرد خانه ای منتفل شده و برای اگهی از سرف بانک به شهرستان دایگو

  .  دارهازین

 ودردناک ژهی وطی داشتم و اگر تحت ان شرایمن از ان جانه حاطرات قشنگ. دادمهی تکی مسرت به پشتبا

 ی را احساس ممی که شادمانکلیما. عنوان خاضر نبودم پدر خانه رابفروشدچی گرفتم ،به هیقرار نم

  : کرد،رندانه پرسد

   اون خانه تنگ شده؟ ی برادلت

 شده داتنگی ان شدنی و دلنشبندهی فر ان خانه و خاطرتیدلم برا. را برهم فشردم و لبخند زدم چشمان

 دوباره افتنی هم مثل من از بازکلیما. رو درک کنم زهای چیلی توانستم خی مکلیمن ازسوال رندانه ما.بود

  ان خانه و هاطرات 

  .  واقعا خوشحال وذوق زده بودمی که باهم داشتیمشترک
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هر با زکه بحث را به سفر  .میود حرف زد ان ظهر و تعد از ظهر را درمودر گذشته و انچه برمارفته بتمام

 ازگفتم وگو ی به شکل محافظه کارانه اکلی کردم که مای می ،احسادمی کشی مکلی عمو وماشیچند سال پ

 ان انی پایاداوری که کردم یاحساس م .کندی رودو سکوت م یدرمورد ان سال و خاطرات ان سفر طفره م

 برد و ی نمانی از اری هرگز نامکلی بودم که چرا مارتیحدر. سخت ودردناک استکلی مای برااریسفربس

 من رفته است؟ سکوت ی از زندگگری با زهره ازدواج کرده دانی داند که اری مایا.دی پرسی از او نمیزیچ

 کلی خانه توست مادیخر.دید در ذهنم درخشی جدی شهی اندکی یناگهان جرقه .او مرا به فکر فرو بررد

 کی دی خرهی خواست سرمای داشت؟عمو چرا میی بردندچه معنایر فرانسه به سر م که او و عمو دیدرحال

 ی بود؟چه در فکرشان می نگرندهی خانه،صرفا انیدای هدفشان از خرای معطل نگه دارد؟ارانیخانه را در ا

 ی تونم سئوالیم-:دمی کردم پرسی همان طور که نگاهش مرد کی مرا جمع ملی داشت وساکلیگزشت؟ما

بپرس،اگه بتونم -: ارام سرش را بلند کرد وبا تعجب گفتکلی؟مای که جوابم رو بدی دینم؟قول مازت بک

 که ظاهرا قصد ی خونه بخره ،درحالرانی خواد در ای می چیعمو برا:دمیبسرعت پرس. دمیجوابت رو م

با .دارد به جواب دادن نیلی تمادی رسیبه نظر م.دی کرد ونگاهش را دزدگبازگشت نداره؟چشمانش را تن

  :  جواب دادی تفاوتیب

  .  دونم ی نمیزیمنم چ-

   : دمی سماجت نگاهش کردم و پرسبا

   شما باشه؟ یشگی بازگشت همی برای کار عمو مقدمه انیبه نظر تو ممکنه ا-

 بارها ی او هم به نوعی پرسش برانی که اکردمیاحساس م. و سر ساک را بست دی کشی نفس بلندکلیما

اما . بشنوم کلی را که عمو به او داده بود من از زبان مایال منتظر بودم تا جوابمطرح شده است و حا

  :  مختصر جواب دادیلی خکلیما

  .  نزده ی مورد با من حرفنیپدر هرگز در ا-

 و چهر ه در کلی به مای چشمریز. عمو به بازگشت ،در خود فرو رفتم لی داد و عدم تماکلی که مای جواباز

   بزند؟ ی مطمئن نشده حرفیزی خواست تا از چی نمای دانست یواقعا نم.کردم هم رفته اش نگاه 

 میمادر خندان به سو. رفت انی انداخته بود ،با باز شدن در اتاق و ورود مادر از مهی ما ساانی که میسکوت

   : دی و پرسدیمادر با محبت صورتم را بوس. او را در آغوش فشردم یشتافت و من با دلتنگ

 به هیفقط کاف .ارهی بمارستانی بی درخروجیکی رو تا نزدلی ؟به پدرت گفتم که اتو مبیای راه بی تونیم-

  . یفتی تا نی بدهیمن تک

 قالب می را به دور شانه هاشیمادر دستها. آمدم نیی از تخت پاکلی را تکان دادم و با کمک مادر و ماسرم

 داشتم ی بر ماطی را ارام و با احتمیقدم ها.خند زد  و لبستی داشت نگری را بر ملمی که وساکلیکرد و به ما
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پس ا . دادی راه رفتن مییتوانا رفتن به خانه ،به من قدرت و الی و ضعف داشتم ،اما خیاحساس سبک.

 در محوطه باز یوقت. بود نی آفری شاد می برانی و اگشتمی به خانه برممارستانی بودن در بیزهفته ها بستر

 شتافتند ،ناخودآکاه اشک به چشمانم امد می به سودنمیدر و مادر بزرگ افتاد که با د نگاهم به پمارستانیب

 به یبا نگاه. بودند دهی چند هفته آنها چقدر عذاب کشنی که در ادانستیچقد ردوستشان داشتم و خدا م.

 گشود  توانستم عمق رای از اشک مادر بزرگ خوب مزی پر شوق و لبری و مغموم پدر نگاه هادهیچهره تک

 زانی جلو اشک ریمادر بزرگ همان طور که از صندل .می گرفتی عقب جای در صندلکلیومن و مادر و ما

  : دی بغض پرسا کردن،بینگاهم م

  حالت چطوره دخترم ؟ -

  :  کردم و در جواب گفتم تبسم

  .  خوب یلی خیلیخوبم مادر بزرگ ،خ-

  :  را به رو به آسمان گرفت و گفت شی بزرگ دستهامادر

فقط  .ی درک کنمی پشت سر گذاشتی رو که ما به بلخیی روزهای تونی وقت نمچیتو ه .زمیخدارا شکر عز-

  .  بودند ی دونه که اون روزها چقدر سخت و طوالنیخدا م

 گنگ را هم در ی که غمی سپرده بودم ،در حالانمی را به موج گرم عواطف و احساسات پر شور اطرافخودم

   . مکردی خود احساس منهیس

 از انها دل ی بود که من چند روزی کننده گذشته نه چندان دوری من تداعی شهر برای اشنای هاابانیخ

 از آنها در اغوش یکی که حاال یزانیعز .می گشت زده بودابانهای و ساغر در خنیچقد ربا نازن. بودم دهیبر

 دست ی زندگی های سختا تا ب و رفته بودافتهی را شی همسفر راه زندگیگری و آن ددهیسرد خاک خواب

  . وپنجه نرم کند 

 ادهی امد وبه من کمک کرد که پنیی بسرعت پاکلی در خانه متوقف کرد،مای را جلولی که پدر اتومبیزمان

  :  زد و گفت ی تلخید رهنگام ورود به خانه ،پدر لبخند.شوم 

  .  دخترم یبه خانه خوش امد-

مادر کمک کرد که تا . شده بو د نگاه کردم و لبخند زدم دهی پر به پدر که الغر و رنگی بارانی چشمانبا

 یراه رفتن و ضعف. به شمارش افتاده بود ند می ،نفسهادمی تخت خوابی که رویزمان.اتاقم لنگ لنگان بروم 

 خوابم را مرتب کرد و با یمادر جا.د برده و توانم را گرفته بولی را تحلمی شده بود قوارمیکهم چنان دامنگ

  : دی پرسیاپسدلو

   ؟یدردندار

  :  لرزان جواب دادم یی صدابا
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   . کنمی احساس ضعف میلینه ،اما خ-

  : بسرعت گفت . گفت و گو بود نی که شاهد اکلیما

 کنه که حالت بهتر ی هم بهت کمک منیری شربت شکیدر ضمن  .شهی ضعفت بر طرف میاگه استراحت کن-

  . بشه 

 در اتاق ی به سوکلی حرف مانیرم و راحت من اسوده شده بود ،با ا نی از جانب جاالشی که حاال خمادر

  : دفت و گفت 

  .  خوبهیلی قلب خی براکنی مهایمیقد .کنمی مشک درست مدی شربا بکی االن برات نیجهم

 اور روزگار گذشته بود به من چشم دوخته اری که ای گویبانگاه. افتاد کلی خروج مادر از اتاق نگاهم به مابا

  .  مارا پر کرده بود یسکوت لحظه ها. زد ی لبخند مبود و

 که به دهان یمادر با هر قاشق شربت. رفت رونی به سرعت از اتاق بکلی که ماد ر به اتاق بر گشت ،مایزمان

 راحت شد که من تا آخر شربت را خورده ام با الشی که خی و رمانرفتی قربان صدقه ام م ختی ریم م

  :  و گفت دی کشمیو بلند شد ملحفه را به رو دی بلند کشی نفسیآسودگ

 کن تا ی رفته تو رو بهت برگردونه ،پس سعی قواتونهی که استراحت می درست مکلیما .ی کن بخوابیسع-

 کردم و ی می احساس خستکقتایحق.لبخند زدم و سرم را تکان دادم . دخترم یشب خوب و راحت بخواب

  .  گفتند کیبیشمانم دعوت به خواب را لتقربا به محض آنکه د راتاقم بسته شد ،چ

   : دیمادر ظرف سوپ را در کنار تخت گذاشت و لبخند زد و پرس. شدم داری از خواب بمی مالی تکان هابا

   . یدی که خوابشهی می ؟االن دو ساعتیمژگان جان خسته نشد-

 کردم و بخار یم یبشدت احساس گرسنگ. بدهم هی به بدنم حرکت دادم و تالش کردم که تکی خستگبا

 سوپ را به یمادر قاشق محتو .کردی م کی را تحرمی خواست اشتهای ظرف سوپ بر می که از رویمطبوع

  :  کرد وگفت کیدهانم نزد

  .  درست کردم ی که دوست داریسوپ رو باهمون چاشن .زمیبخور عز-

  .  کردم و بعد مشغول خوردن شدم تشکر

 فشرد که احساس نهی مرا به سی خورد من داد،با چنان شادمان قاشق سوپ را بهنی که مادر ،اخریزمان

  :  بود گفتدی از شوق و امزی لبرشی صداکهیمادر در حال.غرور کردم 

 کرده بود دای ما حکم زندون رو پی تو برای از صدایخونه خال .یخدار اشکر که دوباره به خونه برگشت-

 و به خاطر ان چه که اتفاق افتاده میوچطور تحمل کرد شبها رو بدون تنی که ما ای تصور کنی تونیتو نم.

 و در هم رین چند هفته پیپدرت در طول ا .کردیمادر بزرگت داشت از غصه دق م .میختیبود چقدر اشک ر

 که در دلم هموار شد ه بود ناچار بودم که ظاهر خودم رو حفظ کنم تا ییشکسته شد ومن با تمام غصه ها
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 نیتو در ا .ی مراقب خودت باشگهی که دزمیبه من قول بره عز. بپردازم مارستانیدرببه مراقبت از انها و تو 

 رو از دست دتی کن امیسع. بسه گهی ،اما دمی غصه خوردتو ی و ماهم پابه پای دی عذاب کشیلیچند سال خ

مطمئن هستم که دوران درد ورنج و .ی داشت فکر کنی رو خواهشی که در پی خوبی وبه روزهایند

در اغوش گ رم ماد رود رپناه . در انتظار تو خواهد بود ینیری تو به سر آمده و روزگار شی هایسخت

 نکاه ماد ی نیمن غم و غصه راد رن.گفتیمادر درست م. کردم ی بخش او احساس سعادت مدیسخنان نو

 یا که ناش زود رس پدر و لرزش دستانش ریریمن پ. بودم دهی آمده بود دمارستانیربزرگ را هر بار که ب

 و کدستی ی موهاانی در مکبارهی راکه به یی مودی سفی و تارهادمیدی بود به چشم می درونیاز فشار

 خودش را با ما نی تلخ و سنگیهایروزگار باز .دمی دی منهی به عاندینماینگونه رخ می مادر ای مشکشهیهم

به . با من بود شهی همدهمیپس م را دی پر امی فکر که من دارم تاوان شکستن دلنیشروع کرده بود و ا

  :  گفتم ی و باشرمندگستمی به من چشم دوخته بود نگریچشمان پر از اشک ماد رکه با مهربان

 درد و عذاب رو که به نهمهی فشار ای طورکی تونسمی که به همه شما چقد رسخت گذشته کاش مدونمیم-

 یمادر با بزرگوار. ومرارت رو بکنم ی همه سختنی ای تالفیقی کم کنم و به طرنیخاطر من متحمل شد

  : جواب داد 

 به یباضربه که آرام. مزد و پاداشه نی بهترمی که حالت زودتر خوب بشه ،برای خودت کمک کننکهیهم-

 اورا روزمندانهی سوگ به مادر که پی ضرف خالدنیپدر با د. امدم رونیدراتاق نواخته شد ،از اغوش مادر ب

   : دیوق پرس لبخند زد و با شستینگریم

  : شامش رو با اشتها خورد؟مادر با غرور جواب داد-

به اندو نگاه . و در کنارم نشست دی سوپ رو من برش درست کردم پدر خندنیه؟ایهمه رو خورد،مگه الک-

 ان ها قطره یاما بازتاب لبخند ها. ان دونشسته بود ی بر لبهای مهربانای دنکی به وسعت یلبخند.کردم 

 نی سر خورد و پائبت صداقت و مهر و محنهمهی ادنی که ناگهان ا ز چشمان من به پاس د بودی اشکیها

 کرد سپرد ی پر عطوفت پدر که شادمانه نگاهم می برد ومرا به دستهارونی سوپ را بیمادر ظرف خال.افتاد

  ) کنم؟ امضا روشون بهی یزاری گچ گرفته ام نگاه کرد و گفتمی چرخاند و به پاهامیپدر نکاهش را رو

 ی خونه چرخ بزنی راحت تویتونیاونوقت م .شهی بغل برات دادم ،فردا اماده مریتا چوب ز2 سفارش -

لبخند زد و در . لب تشکر کردم ریسرم را تکان دادم و ز .ی خسته شدادی زدنی خوابای از نشستن دونمی،م

   : گفت یقی گفتن دارد ،پس از دقای برای احساس کردم که حرفستینگاهم نگر

 ؟با تعجب به پد رنگاه ی داری رفتن به سر کارت چه نقشه ای حالت خوب شد برانکهیمژگان جان بعد از ا-

   : دمیکردم وپرس

   ؟ی پرسی منوی ای چیبرا-
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 ترسم بازگشت تو به شرکت ی رو راحت کنم من مگرانی خودم و دالی خوام خی در واقع مدیخوب شا-

 چشمات باشه و عذابت ی ساغر مدام جلودی جدی گرفتارای نیسبب بشه که خاطرات دوست مرحومت نازن

   : دمیآروم پرس .ی بشری که تو با اون درگمیستی نلی که ما ماهیزی چنیبده و ا

  :  ربه سرعت جواب دادن؟پدیخوای ار ممن منوی استعفا بدم ؟شما ایعنی-

گشت به شرکت وسر کار خوب فکر  خواد در باره باز ی کنم که چکار بکن ،اما دلم می نمفیمن به تو تکل-

   باشه؟ یری بگمی بعد تصمیکن

 ییاروی من در رودندی ترسی انها مستی تونستم درک کنم که منظور او چیم. سکوت به پدر نگاه کردم در

 دیشا!!!!)ی سالمیلینه حاال خ.( اعصاب شوم ی و دچار ناراحتاورمی که اتفاق افتاده بود تاب نیقتیبا حق

 شرکت بروم و شاهد ان ه توانستم باز بی که بودم چگونه می حساسی روحطیدر ان شرا .حق با پدر بود

 ما انی که میخاطرات مشترک! و بامن هم اتاق باشند نندی و ساغر بنشنی نازنزی پشت میکریباشم که کسان د

 ی که می د رشهر و مکانیگری از انها در خاک مدفون شده بود و با ان دیکی به همراه نکینفر بود ا3

 ان خاطرات ادی که زنده هستم ی بود ومن تا زمانراه دارد،همیتوانست آرامش از دست رفته رابه او ارزان

 د ردست پدر بودند و او میدستها. خود م را زنده نگاه خواهم داشت ی و دوستان فراموش نشدننیریش

 که پدر را صدا کدر و دی رس ماد ر به گوشیصدا .ستی نگری بودم مشهیصبورانه به من که غرق در اند

 عمو سالم رساندم و به یبزا. به سرعت بلند شد تا از اتاق خارج شود درپ. تلفن است یخبر دادکه عمو پا

 تنگ شده بود شی صدادنی عمو و شنیدلم برا.پدر که شتابان سر تکان داد و از اتاق خارج شد نگاه کردم 

 اگر در اتاق دیشا.بود بلند شوم و خود را به تلفن برسانم  رمی که هنوز دامنگی توانستم با ضعفیاما نم

 که به دست ردی من در نظر گی ر ا برای داده بود اتاقحی امر امکان داشت امامادر ترجنی بودم اخودم

 تلفن نداشت مکالمه پدر و عمو زی اتاق پرنی باشد و رفت و آمد من اسان تر شود و متعسفانه اکی نزدییشو

 که به در یضربه ا .دمی کشی انتظار می تابی از عمو بودم با بیمن که چشم به راه خبر. دیبه دراز کش

  : اتاق خورد مرا به شتاب واداشت ،گفتم 

 کلی من و مانی که به اتاق امده بودم بی در را گشود و وارد اتاق شد از لحظه ای باتانکلیما .دیبفرمائ-

 و مواظبت هایمن هنوز فرصت نکرده بودم تا بخاطر پرستار.  رد و بدل نشده بود ی حرفیجز کلمات معمول

  :  و گفتمستمی نگرکردی کرده بود و نگام مهی که به د راتاق تککلیبه ما. او تشکر کنم یها

   . نجای انیابشی بیسادیچرا اونجا وا-

د و  کوتاه سرش را بلند کریپس از لحظات. کردم که درهم و گرفته است یاحساس م. نشست ی صندلیرو

  :  و گفت ستی به من نگراطیبا احت

  : سرم راتکان دادم و گفتم .پدرزنگ زده بود -
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  :  زد و گفت ی خوب حالش چطور بود؟لبخند کمرنگدونمیم-

  .  بهت سالم رسونددویخوبه احوالت و پرس-

 به می بانگاه درخشانش که هزاران حرف و نکته د رخود نگاه داشت مستقکلیما. کردم و لبخند زدم تشکر

 نوازشگر ی کند ؟با صدای دانست که با نگاه ش چقدر مرا مجذوب و مفتون خود می مایآ .ستیمن نگر

  : کفت

 افتاده بود من چطور ی تو اتفاقی دونم اگر براینم .یخوشحالم که ا زاون حادثه جان سالم به د ربرد-

   : دمی و ارم پرسدمیزدنگاهگم را ا زچشمانش د. افتادم ی می کردم و به چه حال و روزیتحمل م

   ؟یچطور با خبر شد-

  :  چانه زد گفت ری را زدستش

 سی که با همسرش د ر سوئدونستمیم. رفته بودم سی از مادر به سوئی گرفتن خبریبرا.من فرانسه نبودم -

 با تمام دغدغه .رمی بگی بدم مصمم شدم که از اون سراغانی به انتظار پد رپانکهی ای کنه و برای میزندگ

   : دمی پرسیرانبا نگ. کنم دای رفتم تا اونها رو پسی که داشتم به سوئیدی و کار جدیفکر

   ؟ی کردداشونیپ-

  :  زد و گفت ی لبخند تلخکلیما

 ری دیلی سفر موجب شد که من خنیهم. بازگشت نداره الی سرگرمه واصال خدشیمادر با همسر جد.بله -

 ی ا ززبان پدر بالفاصله راهانی جردنیبرگشتم به محض شن که به فرانسه یزمان. با خبر بشمانیاز جر

قلبم با  .دادمی مش گوکلی مایبا چشمان بسته و درسکوت به حرفها.  شدم تا خودم رو به تو برسونمرانیا

 دنیبه خاطر شن. آمده بود رانی گذاشت بود پس به خاطر من به ادنی کوبی بنانهی سرسام اور درسیاقیاشت

 نیا. شود رانی ای که با خودش بسته بود بگذاره و راهی قول وقراریده بود پا روخبر حادثه حاضر ش

 متبسم چشم یبا لبان). شدم ریسرراست جوگ (دی را به چهره ام پاشی باور نکردنی شرم و شوقیافکار سرخ

ه متفکرش  به چهردیلبخند از لبانم پر. و رنج بود ی نگاه کردم ،ِاما نگاه او پر از تلخکلیگشودم و به ما

 چه ی برای نگراننهمهیا. فشرد ی در هم جفت کرده بود و به هم می عصبیانگشتانش را با حالت.نگاه کردم 

با اندوه و . وام داشتالی کرد ومرا به فکر خی مجمی گکلی ماریحالت متغ .ختیبود؟ناگهان قلبم فرو ر

   : دمی پرسدیترد

   ؟ی ناراحتیزیتو ازچ-

 حالتش تا چه اندازه نی که ادانستی خودش مایا؟آیخدا. بر هم فشرد دهیو د انداخت ری را به زنگاهش

  : دمیدوباره پرس. شد فرو رفته بود ی تر می که هر لحظه طوالنیدر سکوت. کندی ا م موانهید

   افتاده ؟ ی؟اتفاقی پرشان و نگراننهمهی ای چی ،تو براکلیما-
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 فرو افتاده شیشانه ها. اش نگاه کردم دهی و اندام کشاز پشت به قامت بلند. را تکان داد و بلند شد سرش

 زی غرور امیوانگی دکیانشب که پس از . بودم دهی بار اورا در ان حالت دکی. بود نیبودند و سرش پائ

 پاله کرده ری ،و غرورش را زه وقلبش را شکستدهمی محی را به او ترجانیبچه گانه به او گفته بودم که آر

 که به ییمن هرکز خودم را به خاطر ان شب و حرفها. بودم دهی را به لجن کشبودم وصداقت عشق او

  :  کردمشی صدای صبریبا ب .دمی بخشی زدهبودم نمکلیما

 ی دورهی با عصات یزاریم( آرام برگشت کلیما. جوابمو بهدکنمی شده ؟خواهش می به من بگو چکلیما-

 از شیشانه ها. بودند یت اشک ا ز چشمانش جار درشیدانه ها .کردی مهیخداوندا،داشت گر!!!)بزنم؟؟؟

   : فت را در دست گرفت و با بغض گمیکنارم نشست دستها. خوردند ی گنگ و تلخ تکان میاندوه

 برم پدر در دیمژگان ،طاقت رفتن ندارم،اما بخاطر پدر با. به فرانسه برگردم دی باگهیمن چند روز د-

  .  است یاستانه ور شکستگ

   : مدی زده پرسوحشت

  :  جوابدادی بارانی چه ؟با چشمانی ؟اما برایورشکستگ-

 کار خدم خرج کرده ام و پول ی پد ررامن براهی از سرمایمی که نهی در حالنیسهام شرکت نزول کرده و ا-

 ی ،از کارهازدی حرف مکلیما. نجات بده ی نمونده که شرکت رو از ورشکستگی اون باقی برایادیز

 چی اما من همو و وحشت عی امده بود و ناراحتشی که پیمی و وخیاز وضع بحرانخودش ،از سهام شرکت ،

 بود که او ناچا نی ،ادادی و آزارم مزدی در گوشم زنگ مزی از هر چشتریانچه که در ان لحظه ب .دمی شنینم

 یک گری دفعه ددانستی و خدا مرفتی مگری باره دکی کلیما. را ترک کند و به فرنسه برگرددرانیراست ا

 ازی نی خودم هم به دلدارطی ،چون د راون شراافتمی ی نمی دادن به او کالمی دلداریبا. گشتیباز م

 ها و ی به خاطر دلتنگکلیانشب من وما .راندی ما حکم مانی بود که میاشک تنها منطق مشترک.داشتم 

ساعتها  .میزدی و حرف ممیختی ری وقت اشک مری تا دمی و دم نزنمییای با ان کنار بمی بودری که ناگذیفراغ

 قلب دعا می او ازصمی رونق گرفتن کا رعمو و به هم نخوردن وضع شرکت و زندگیدست در دست هم برا

   . میکرد

  

  کمی و ی سفصل

  

  . رومی کمک عصا آرام آرام راه مبا
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م که  گرفته امیتصم. است که او در کنارمان استی شبنیامشب آخر. کندی فردا به فرانسه پرواز مکلیما

 کرد ای مهمی برای راحتیمادر جا. و در جمع خانواده باشممیای برونی شب آخر را به خاطر او از اتاقم بنیا

  . برداشتمدم که تازه به راه افتاده اند،محتاط و آرام عصا زنان قیو من مثل کودکان

 که کمک یدر حال که کامال مراقبم بود کلیما.دمی دی خانواده شور و شعف را می نگاه تک تک اعضادر

 که به یاز توجه. گذاشت و خودش هم کنارم نشستی بغلها را به کنارنم،چوبی بنشی صندلی کرد رویم

 مساله نی کرد و به ای کار خودش را مکلی مادم،امای کشی خجالت مهی بقی روشی داد،پیمن نشان م

  . دادی نشان نمیتوجه

 دهی کشکلی حرف به سفر ماریپس از شام مس.وردم جمع خانواده خانی از مدتها آن شب شام را در مپس

 نگاه کرد و کلی به مانی غمگی زد،با نگاهی موج مشی بغض در نگاه و صدایمادربزرگ که باز رگه ها.شد

  :دیپرس

  ن؟ی کار کنی چنیی خوای منیدی که خری خونه انی با احاال

 ی براش می فکرهید از سه ماه هم بع. اجاره نشتن داده امی که تا مدت سه ماه به صاحب خانه قبلفعال

  .کنم

  :دی پرسرکانهی کرد،زی گوش مکلی که به سخنان ماپدر

 ی برای برنامه اچی که هنهی منظورم ایعنی نزده؟ی حرفرانی هرگز در مورد بازگشت به اکل،پدرتیما

   نداره؟ندهیآ

من :خند زد و جواب داد لبکلیما. ما بودی چون سوال پدر سوال همگدی دوخته شد،شاکلی همه به مانگاه

 شدن پدرم از دی پس از ناامبایتقر. برگردهرانی کردم که به ای چند سال کم کم پدر رو راضنیدر طول ا

 که ی کنم با وضعی کنه و حاال تصور می من داره فکر می اصرار های رویشتریبازگشت ما،او با تعمق ب

 ی قدم برانی ،اولرانی خانه در اکی دی خردیشا. بشه رانی ای آمده مقاومت پدر درهم بشکنه و راهشیپ

 ی مروموی ،من تمام نرهی به بازگشت بگمیبه هر حال اگه پدر تصم. باشهیشگی بازگشت همیزیبرنامه ر

 راه بندازه،اما به رانی بزرگ در ات شرککی پدر اونقدر هست که بتونه هیسرما.گذارم که کمکش کنم

  . نجات بدمی که بتونم از ورشکستگیشرط

  :دی پرسدی با تردمادر

   مونه؟ی می باقدی آقا فرشی برای اهی باز سرماای؟آی چافتهی اتفاق بنی اگه احاال

  . کردی شه باهاش کاری بمونه که البته نمی براش باقکی کوچهی سرماهیفکرکنم : با ابهام جواب دادکلیما

  : متفکر گفتپدر
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 چه موقع ی برالیپس فام. نگران باشهدی نبای فرش شدنطوری افته،اما اگر ای اتفاق نمنی که اانشاءاهللا

 ی دم و تو هر زمان الزم که شد می رو براش مکی کوچهی سرماکی ی جمع آوربیاست؟من خودم ترت

  .یری با من تماس بگیتون

 زی محبت آمشنهادیپ. خوردی و تواضع به چشم منی تحسدگانشیدر د. لبخند زد وبه پدر نگاه کردکلیما

  : و گفتدی بخشی خوبی هی عمو بود،روحیگران وضع مالپدر به او که ن

 به بازگشت ی بشه؟اگه پدر راضیرانی وقف ادی بایرانی اهی سرمانی روز به پدرم گفتهی ادتونهی جان عمو

 رو که ی جوانانهی آتنی تامنهی تا زمرمی گی به کار مروموی شما و پدر تمام دانش و نی مالتیبشه،من با حما

  . کنهی مدواری خوشحال و امیلیخ خبر پدر رو نی دونم که ایم. هستند فراهم کنمی کاریحاال در عذاب ب

 ری احساسات ،اشک به چشم آورده بود زانیمادربرگ که در آثر طغ. بر لبان همه نشسته بودتی رضالبخند

  :لب زمزمه کرد

 هم دست اونو  خدارهی گی رو میگری هر کس دست دیاله. شه ی گم نمای دننی ای توزی چچی هحساب

  .رهیبگ

 با ی را برداشت و پس از لحظاتیپدر گوش.دیچی زنگ تلفن در خانه پی موقع صدانیدر هم. لبخند زدپدر

  : گرفت و گفتکلی را به طرف مایتعجب گوش

  . از فرانسه باشهکنمیفکر م. تو کار دارندبا

 ینظر مضطرب و آشفته مبه .چشم به او دوخته بودم. را در دست گرفتی آرام بلند شد و گوشکلیما

  : نگاهم کرد و گفتی چشمریز.آمد

  الو؟

 را گرفته بود؟مطمئن بودم که کلی خط،سراغ مای آنسویچه کس. توجهم به مکالمه او جلب شده بودتمام

 ی مانی بی بسرعت و تندکلی که مای کلمات فرانسه ای کردم تا بلکه بتوانم از البالیگوش م.ستیعمو ن

 در کلیما!کایونم. احساس کردم که دچار ضعف شده امکلی کلمه ماکیناگهان با . متوجه بشمیزیکرد چ

سرم . ام،با وسواس نگاهم کرد دهی را شنکای متوجه شد که نام مونکلیما. سخنان کوتاهش از او نام بردانیم

 کردم که دارد با دقت یاحساس م. آرام نشستکلیما.ستمی انداختم و تظاهر کردم که نگران نریرا ز

 چیمن ه. نشده امکای مکالمه او مونتوجه کند که مالیاجازه دادم تا خ. کندی می مرا بررسی هایدگرگون

 فشار حسادت ریقلبم ز. نداشت که مرا مانند سابق دوست بداردی نداشتم و او هم تعهدکلی نسبت به مایحق

 شیکنم و راه لجاجت را در پ قهر کلی کرد با مای سرکش که باز مجبورم ملی منی خواستم به ایبود،اما نم

 تفکرات به خودم نی کردم با ای میسع. داشت ی مستقلی و زندگود آزاد بکلیما. بدهمدانی ،مرمیبگ

  . ام شودی نکنم که او متجه عمق ناراحتیآرامش بدهم و کار
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دستم  که متوجه شد بالفاصله چوبها را به کلیما.بلند شدم تا به اتاقم بروم. نشستن خسته شده بودماز

 یآرام آرام به سو. لبخند زدتی با من بود نشست و با رضای که آماده همراهکلی مادنیمادر با د.داد

 ی بودم با زحمت روده خسته شی چند قدم راه رفتن حسابنی در را گشود و من که از اکلیما.اتاقم رفتم

  .تخت نشستم

 رخ خندان میبه ن. شددهی به اتاق پاشینگاه شبامی مالمینس. پرده اتاق را کنار زد و پنجره را گشودکلیما

 شنهادی پدی شاای با او شده ام کای بود که من متوجه تماس موندهی رسجهی نتنیظاهرا به ا. نگاه کردمکلیما

  : و آرزومندانه گفتدی چرخمیآرام به سو.پدر او را بر سر شوق آورده بود

  . دمیقول م به همتون نوی کنم،ای به برگشتن می بار پدر رو راضنیا

  : گفتمی حاضر جواببا

 نیاگه شما برگرد. گمی مکی باشم که بازگشت تو و عمو رو به کشورتون تبری کسنی اجازه بده من اولپس

  .شهی می عالیلیخ

 من ی بار وقتکی آوردم که ادی داشتم به الی را در خی روز سرد زمستانکی ری که تصویمن در حال.دیخند

 کند،اما حاال با ی چگونه تالش کرد که از آن به نفع خود بهره بردارکلیم،ما کالم را به زبان آوردنیا

 انی آرادیبه . افتادمامی ان آادیبه . دوخترونی مرد جوان فقط لبخند زد و بعد نگاهش را به بکیجسارت 

  : و گفتمدمیشی گذشته اندی به دورنمایبا ناراحت. کرده بودی بازمی که ناخودآگاه در زندگیو نقش

   داشته باشم؟ی فرجامی بی زندگنی کرد من چنی فکر می کسهچ

  .دمی کنم،به بن بست رسی می را طمی کردم دارم جاده هموار زندگی مالی که خیی در روزهادرست

  : و گفتدی چرخمی به سوکلیما

  . هستی و روزنه نجاتزی راه گرشهیهم. کس بن بست وجود ندارهچی هی در زندگاما

  : انداختم و گفتم ری سرم را زیدی ناامبا

 که مردم ما چه ی درک کنی تو نتوندیشا. زن مطلقه هستمکی من همه راها مسدود شده،من ی برااما

 پر از گرانی زن مطلقه هم مثل دکی که فتادهی مردم ما جا نانیهنوز در م. زن مطلقه دارندکی به ینگرش

 از ی در حسرت زندگبد تا ادی بای زناننیچن. باشهدواری امندهی تونه به ای و مهیشور و احساس و سرزندگ

  .رنی غم بغل بگیدست رفته خودشون زانو

  :سرش را آرام تکان داد و گفت.دی درخشیاشک در چشمانش م. به سرعت در کنارم نشستکلیما

 رو ی اگهی جاده هموار دی تونی ومی راه هستیتو هنوز در ابتدا.ی افکار خودت رو زجر بدنی با ادینبا

  .ینتجربه ک
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 چندماه نیدر ا. استی فقط از سر دلسوزکلی مای دانستم که حرفهایخودم م. چشم بر هم گذاشتموسیما

 ام مساله ی همه اوقات فراغت تمام مشغولنی مسائل فکر نکنم ،اما حاال داشتن انیتالش کرده بودم که به ا

  :با غصه و غم گفتم.طالقم شده بود

 هم خسته و دلزده گهی جاده هموار دهی کردن دای از پیحت. خسته ام زیاز همه چ.کلی ام ،ماخسته

 بتونم به آرامش بی ترتنی به ادی بمونه،شای به حال خودش باقزی خواد بگذارم همه چیدلم م.هستم

  . و دور شدهختهی که به سرعت از من گریبه آرامش.برسم

 هست که به عمق اندوه ی کسدمی دیحاال که م. از غصه و غم بودزینگاهش لبر. در سکوت نگاهم کردکلیما

 او از یاو آن شب سنگ صبورمن شد و من ساعتها برا. کردمی می و سبکی ببرد،احساس آسودگی پمیدرون

  . بماند،حرف زدمی خانواده ام مخفدی کردم از دی که تالش ممی ها و دردهایدلتنگ

 ی را خوب مگریکدی او حرف من و. دادی ممی از مواقع دلداری کرد و در پاره ای صبورانه گوش مکلیما

 مادرش ناالن بود و من از بخت نامساعد خودم ی از دست جفاکارم،اوی داشتیما درد مشترک.میدیفهم

  .شکوه داشتم

 بسته شد،کمک کرد که روز بعد در آرامش کلی من و ماانی بزرگ که ان شب می و احساسی روحوندیپ

 از اورد،امای برانی با خود به اشهی همی تا عمو را برا رفتی مکلیما. تحمل کنم یدواریرفتن او را با ام

 حالم رو به هم وددختره حس. ( گرفتی را مالمی و آرامش خکردی نممی رهای لحظه اکای مونالی خییسو

  )  حسادتاش نیزد کشت ما رو با ا

 نکند ی کار خودی ای وجود داشت که با دلبرینی عازم آن بود و چه تضمکلی که ماییجا. در فرانسه بوداو

 تاب و توان گرید. شدندی می اراده از چشمانم جاری اشک بی از بازگشت منصرف شود؟دانه هاکلیکه ما

  : و گفتدی لحظه که از ما جدا شد،آرام خندنی در آخرکلیما.هجران نداشتم

  .داری ددی امبه

 بازگشت او در دل ی و برازمی حرف او سبب شد که من تا ساعتها پس از رفتن او در اتاقم اشک برنیهم

  . کردمادیبارها خدا را 

 مرا از ی که نگرانیدکتر زمان. توانم راه برومی لنگ زدن می گچ آزاد شده اند وحاال با اندکدی از قمیپاها

 از ی به زودزی نمی شود ورم پاهای برطرف می مساله به زودنی داد که انانی من اطمد،بهی دمیلنگ زدن پا

 خبر بازگشت خودشان را از هواو هفته گذشته تلفن زد. ساغر برومدنیم به د گرفتمیتصم. رودی منیب

 شی به رویبا شادمان.مگشودی که زنگ خانه شان را فشردم،خودش در را به رویزمان.مشهد به من داده بود

 کشد و اشاره کرد که داخل ی را به گوشه الچریبا مهارت چرخ و.دمیخم شدم و صورتش را بوس
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  :دمید،پرسی رسی از داخل اتاق به گوشم مونی تلوزیصدا.شوم

  

   خونه است؟دیام

  : کرد و گفتیحی ملخنده

  . و بذار خوب نگاهت کنمنی بنشای؟بیستادیحاال چرا ا. کنندی تماشا مونی ها دارند تلوزنه،بچه

  : و گفتدیساغر چرخ را به کنارم کش. مبل نشستمی زدم و رولبخند

  . برات تنگ شده بودیلی خدلم

  : دادمجواب

  .می اش با هم بودر،همهی اون روزها بخادی.نطوری هممنم

  : زد و گفتی محزونلبخند

  ...ن،کاشی طفلک نازنن،آخی من و تو و نازنآره

  :آرام گفتم. به چشمانش آمده بوداشک

  .می هم باشی برای خوبی دوستامی تونستیاگه زنده مانده بود باز م. رحمتش کنهخدا

  : را تکان داد و گفتسرش

  .می بودی خوشبخته راضمی دونستی که منی رفت هلند،اما همی ماگرچه

  : را برهم فشردم گفتمچشمانم

 ما در همه دوران یشگیاون دوست هم. ره ی از خاطرمان نمی لحظه ای با آن چهره دوست داشتننینازن

  . مونهی می باقمونیزندگ

 ی ساله که عروسک قشنگ4 یدختر.دمیرخ او چیبه سو. مرا به خود اوردی بچه گانه ای لحظه صدانی ادر

  :را در دست داشت به ساغر گفت

  . کانال رو عوض کن،کارتونش تموم شدای بمامان

   .زمیاومدم عز: را به حرکت دراورد و در جواب گفتلچری چرخ وساغر

  : چشم به او دوخته بودمنگاه کرد و گفتیفتگی به من که با شبعد

  . بچه ها خواسته ازنوی ادیام. گن مامان ی من مبه

 هی تکیبه پشت.دی رسیچقدر خوشبخت به نظر م. رفت نگاه کردمی اتاق می زدم و به او که به سولبخند

 بعد از ظهر دل کی ادی ،به واری دی قاب گرفته روری تصودنیناگهان با د.دادم و به اطراف چشم گرداندم

 اشک در چشمانم وز آنرادیبا .فتادم شوم را به دنبال داشت ای که در پس خود حادثه ای بهارزیانگ

 آن روز را حذف مانی از دفتر خاطرات زندگمی توانستیکاش م.می نرفته بودحیکاش آنروز ما به تفر.نشست
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 و می رفتی دادم ،به خارج از شهر نمی خرج میشتری اگر ان روزمن مقاومت بدیشا.میاندازی و دور بمیکن

  . افتادیآن اتفاق شوم نم

 دردناک من ی هاشهی ،متوجه اندی ام به قاب نقاشرهی نگاه خدنیبا د. امدرونی از اتاق ب که ساغریزمان

  :گفت.شد

  ?دمی رو دی کسن،چهی هفته گذشته که رفته بودم سرخاک نازنی دونیم

  :دمی استفهام نگاهش کردم و پرسبا

  ؟یدی رو دی کسنه،چه

  : و گفتدی کشی بلندآه

 ی مونی شنی بر سر خاک نازنی چطوری دونیند آمده بود و نمتازه از هل.دمی رو دنی خاله نازنپسر

 تصادف انیخانواده اش جر. آمدی نفسهاشون باال نمهی که اونجا بودن از شدت گرییهمه اون ها.کرد

 مهی خبر رو به اون داده و اونم سراسنی نفر ناغافل اکی نگه داشته بودند،اما ی رو از اون مخفنینازن

 دردناک اون گوش ی و به ناله ها و نجواهامی بودستادهی ای در کناردیمن و ام.نده رسورانیخودش رو به ا

 ما بسته شده بود نی که بیمونی چرا به عهد و پنینازن«: گفتی و مزدی ضبحه مزانیاو اشک ر .می کردیم

 من  کهنی و ببزم،بلندشویحاال عز...گردم تا بری به انتظارم بمونیمگه قول نداده بود ...یوفا نکرد

 یبلند شو ودستهات رو تو.... که به تو داشتم آمده ام که تو رو با خودم ببرمیبا تمام عشق... برگشته ام

 کردند ی که میهر کار».یای با من بدی تونم بدون تو برگردم،تو هم بایمن نم.... من بذار ی تنهایدستها

ره چند تا مرد که صورت خودشون باالخ. اونو از سر خاک بلند کنهونست تی کس نمچیه. گرفتیآروم نم

 دهی نددای عاشق و شنهمهی رو ایمن تا به امروزکس!مژگان.هم غرق اشک بود،بزور اونو از اونجا دور کردند

 رو از دست بده،آدمو واقعا دشی که اگه آدم در اون سرخورده بشه و امهیعشق مرض خطرناک.بودم

 جوان عاشق بودم که با کی یشکستن کاخ آرزوهامن اون روز به چشم خودم شاهد درهم . کنهیداغون م

  .دی ورزی عشق منیهمه وجودش به نازن

 من دامن یسخنان ساغر بر آتش درون.ختمی ری او اشک می بود،من هم پا به پای بر صورت ساغر جاراشک

آن روز ساغر از همه . آن را نداشتمانیاما جسارت . احساس بودمنی سرخورده ای به نوعزیمن ن. زدیم

 و از احساس دی امی های که به مشهد داشتند،از لطف و مهربانیاز سفر. گفتمی و همه جا برازیچ

  . که سراسر وجودش را در برگرفته بودیخوشبخت

 ی سعادت ساغر غرق در شاددنی از دییقلبم از سو. خانه راه افتادمی به سودی که شب از راه رسیزمان

  . قرار بودمی بنیدن نازن در اندوه از دست داگری دییبود و از سو
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 قادر گری نعمت نبود دنیاگر ا. و تحمل باشد،صبری ،پس از سالمتی الهی موهبت هانی از بزرگتریکی دیشا

  . ادامه دهمینبودم به زندگ

 یاستهای ها و سیخوشبختانه با حسابگر. گذرد،اما او دائما با ما در تماس استی دو ماه مکلی رفتن مااز

 حادثه نی گفت ترس وقوع ای مکلی بود،اما آنگونه که ماافتهی نجات یز خطر ورشکستگ اکل،عمویبموقع ما

 به شرکت گرید. کندی صحبت مرانی بازگشت به ارامونی پشتری روزها بنی اثر گذاشته و او ایلی عمو خیرو

  . کنمی می معروف سپری از تابلوهای مناظر و کپی نقاشدنی روم و اوقاتم را با کشینم

 بروم که مادر شتاب رونی به بازمی وسائل مورد نی پاره ادنی خری تا برادمی پوشیاشتم لباس م روز دآن

  .زده در اتاقم را گشود و وارد شد

  :دمی تعجب به مادر نگاه کردم و پرسبا

   افتاده؟یاتفاق

  : جواب دادفی ضعیی با صدامادر

  .ا بگذار فردی رو برادتی شه خریاگه م. آمدهدنتی خانم شاکر به دنه،فقط

  :دمی را تکان دادم و پرسسرم

   تنهاست؟خودش

  : آرام جواب دادمادر

  . اون و مادربزرگتشی هم زودتر برو پارم،توی بی استکان چاکی رم یتا من م. خودش تنهاستآره

 و حالم را دی مرا در آغوش کشیمی مهربان و صمشهیخانم شاکر مثل هم. امدمرونی سر مادر از اتاق پشت

  دیپرس

با . و زهره را بپرسمانی کرد که حال آریادب حکم م. زدم و جوابش را را دادم و کنارش نشستمدلبخن

  : گفتماطیاحت

   حالشون چطوره؟هیبق

  : و گفتستی زد و در چشمانم نگری محزونلبخند

  . رسونندی سالم میلی حالشون خوبه،به تو هم خهمه

  :دمی کردم و پرستعارف

با . بر چهره خانم شاکر نشستنم؟لبخندی شدم که اون و بابک رو ببی مومد؟خوشحالی زهره خانم نچرا

  : به ان رنگ و لعاب ندهد،جواب دادادی کرد زی که تالش میشادمان

  . شنی بچه دار میاونا به زود. مساعد نبودادی حالش زاد،امای بدنتی خواست به دی مدلش
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 خواست ی مدی چشم به من دوخته بود،شایاو با کنجکاو. گفتمکی به خانم شاکر نگاه کردم و تبرخونسرد

 دی کشی نفس راحتدی که آرامش مرا دی گذارد،اما زمانی مری من تاثی خبر تا چه اندازه رونیبداند که ا

 اش شادمان یخت خبر خوشبدنی که شندمی دی می شد و من با شگفتی داشت پدر مانیآر.و لبخند زد

  : کرد کردم و صادقانه گفتمیاه م نگرهیرو به خانم شاکر که هنوز به من خ.هستم

  . چشهی بار مزه پدر شدن رو منی اولی که براانیخصوصا آر.نی بگکی طرف من به انا تبراز

  : نوازشگر گفتیبا لحن. در چشمان خانم شاکر نشستاشک

  .ی بشریانشاءاهللا که عاقبت به خ. لطف تو ممنونم دخترماز

 از آن بهره مند شده است نکی دانستم ای که میطر سعادتبه خا. خوشحال بودمانیبه خاطر آر. زدملبخند

  . خوردی خانم شاکر به چشم می در ارامش روحنهی را به عنیو ا

 خانه سابقمان را توسط عمو به خانم شاکر گفت و او که به شدت خوشحال شده دی خرانی جرمادربزرگ

  : گفتیبود،با خشنود

 به تو تی ابی داشت،اما به قول معروف هر چه نصادی زیشتر خانه منیا. غافل بوددی لطف خدا هرگز نبااز

 گهیحاال د.نی دادی شداگه اونو از دست می مفی حیلی خودتون بود که خبی خانه نصنی دهند،ایآن م

  .نمی تونم ببی متونیمی محله قدی ماه محرم شماها رو توی سوگوارامی من هم راحت شد که حداقل االیخ

 یخانم شاکر کم. شددهی کشگری را تعارف کرد و بعد بحث به سخنان پراکنده دیمادر چا. لبخند زدندهمه

با .او را تا در خانه بدرقه کردم. بود بلند شد تا برودیکی که هوا رو به تاری نشست و پس از آن زمانگرید

 رعنا و کجوانی مرگ ی که اغ ابدی زندهی شب به قامت خمیکیدر تار. و رفتدیمحبت صورتم را بوس

 ری شاکر او را زودتر ار آن که مستحق آن باشد،پی و آقانیمرگ آرم. داشت نگاه کردمنهیرش را بر سشوه

  .و شکسته کرده بود

  

   و دومی سفصل

  

  .  کرد ری همه مارا غافلگکلی روز صبح ورود ناگهان ماکی

 است نی ارانیه ا خبر داد که علت زودتر امدنش بدالوصفی زاجانی ،اما او با همی زمستان منتظر او بوددر

 پدر محتاج ی مالی راه به کمک هانی سازد ودر اای شرکت مهی مکان راه اندازدی خری را برانهیکه زم

 شی کارهاری چنان درگآن روزها نی اکلیما. او گذاشت اری را در اختیاست که پدر با مسرت مبلغ کالن
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 شرکت متمرکز شده ی راه اندازیش روتمام فکر .مینی دهد که اورا خوب ببی به ما مجال نمیاست که حت

  .  فرصت را دارم که خودم را به خواندن کتاب و نوشتن ادامه خواطراتم سرگرم کنم نیو من ا

 گریعمو چند هفته د .می نشسته اریی پایانی پای و ما به شمارش روزهادهی رنگارنگ از راه رسزیی پامدتهاست

 نی که ادانستی آمد ،اما خودش هم نمرانی بار به اکیل  سایاگر چه او پس از س. خواهد بود رانیدر ا

 زند ،به نحو یهر بار که عمو زنگ م. ماندن را به همراه خواهد داشت شهیآمدن به دنبال خود وسوسه هم

 یدلم م. هستم دارشی داند که چقدر دلتنگ دیخدا م. زند ی موج مشی شوق بازگشت در صدایمحسوس

 کرده ی راضی خودش را به ادامه زندگی شده با چه منطقدیمدن سوزان ناامخواهد بدانم،او حاال که از آ

همان طور که . دارم بتواند کمک کند شانی و پرم در هی راه به من که افکارنی تجربه عمو در ادیاست ؟شا

  : نشستم و گفتم . در اتاق به گوشم خورد ی نوشتم ،صدای جمالت را منی بودم و داشتم ادهی تخت خوابیرو

   . دیبفرمائ-

   : دی و پرسدی در را گشود ،به داخل اتاق سرک کشکلیما

   ؟ یداریب-

  :  را بستم وبا اشاره دست گفتم دفتر

  .  داخل دی بفرمائدارمیبله ب-

  :  آمد و گفت می در اتاق را پشت سرش بست ،با غرور به سوکلیما

   در انتظار منه ؟ ی خبر خوب بهت بدم ،چه مژدگانهیاگه -

   : دمی کردم وبه طعنه پرسنگاهش

   ؟ ی رسی خوشحال و سر حال به نظر میلی ؟خهیچ-

  :  وگفت دی را به هم کوبشی و دستهادیخند

  .  شرکتو گذاشتم ی جا براکی دی خریچرا که نه؟ قول و قرار ها-

  :  گفتم ی شادمانبا

   . کلی ماهی واقعا عالنی؟ای گیراست م-

  :  را با مسرت تکان داد و گفت سرش

قراره فردا به دنبال کار نقل و انتقاالت  .امی شرکت مسی رئشی حاال دارم از پنیهم .هیدرسته واقعا عال-

  . باشم 

  :  زدم و صادقانه گفتم لبخند

   ؟ی خبرو به عمو دادنیا.من واقعا خوشحالم -

  :  وسوسه گر گفت ی نگاهم کرد وبالحنی چشمریز.دیخند
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  . و به تو بدم  خبرنی خواستم قبل از همه اینه م-

   : دمی تعجب پرسبا

   چه ؟ یبه من؟اما برا-

  :  و گفت ستی را تنگ کرد و به چشمانم نگرچشمانش

  .  باز اشتباه کردمدی شاای ی شی خبر خوشحال منی ادنی کردم از شنی مالیچون خ-

 کردم که یماحساس . انداخته بود نگاه کردم ری که با چهره دژم و ناراحت سر به زکلی زده به ماوحشت

 عمو هستم ی که من تا چه حد نگران زندگدانستیاو م. شده است ی و وازدگی اعتمادی بیاو دچار نوع

 که یبا لحن.م ی آی مرونی بی باشم که از نگرانی کسنی خواست من ناولی موضوع منیوحاال با درک ا

  :  بخش باشد گفتم نانی کردم تاحد امکان اطمیتالش م

 نی ادنی دارم که عمو هم از شننیقی گم و ی مکیمن به تو تبر .یرست حدس زده بود ،تو دکلیآه نه ما-

  .  شه ی خوشحال میلیخبر خ

 تا به او بفهمانم که کردمی مدیچه کار با.به او که اخم کرده بود نگاه کردم . را باال انداخت شی هاشانه

   نداشته است؟ ی خاصلیپرسش من دل

  : تم  گفمی پرسش نابه جاحی توجیبرا

 نی باشم که ای نفرنی من اولی چه تو دوست داری بدانم براخواستمیفقط م. نداشتم ی من منظورکلیما-

   شنوم؟ یخبرو م

  :  گفت ی خشم آلود و با لحن تلخکلیما

   دختر؟ ی بزرگ شیخوای میپس تو ک .ی نداشتی که منظوری گی و بعد می زنی حرفات رو مشهیتو هم-

 را بسته بود،به می که بغض راه گلویدر حال .دمی بود بر خود لرزکلی مای صدا که دریری خشم و تحقاز

  :  گفتمیسخت

  . ی تو حق نداری بامن حرف بزنینطوری دهم ای تو اجاره نمبه

  :  آلود نگاهم کرد وگفتتمسخر

ن  شنون ،اما مژگای مارو بزرگترا می که صدای کندمی تهدی خوای بازم م؟نکنهی دی اجازه نمی چیبرا-

  .  دم ی نمیتیمن اهم.بزار همه بفهمن

 ی کرده بودم که او از من تقاضای رو شبدی تهدنی نگاه کردم من ادی کوبی منی که باخشم پابه زمکلی مابه

پس او . اورد ی مادمیازدواج کرده بود و حاال او داشت با جسارت هرچه تمام تر ،خاطره ان شب تلخ را به 

 لرزان یی شدند با صدایم جاریاشکها.ردی و قصد داشت از من انتقام بگ را فراموش نکرده بودزی چچیه

  : گفتم 
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  .  حاالنیکل،همی مارونیاز اتاق من برو ب-

  :  زد و به طعنه گفتیشخندین

 و حاال برعکس ،من دارم از اتاق ی بررونی به زور از اتاق من بی خواستی بار تو مکی.یچه حسن تصادف-

 مثل اون دفعه گهی بار دنی کنم ؟اما مژگان ای اشاره می دارم به چه شب هستادتی. شم یتو اخراج م

 که پشت ی ارانهی وه توجه بی و بعد بیتو قلبمو شکست.ی کردیتو سالها با قلب و احساس من باز .ستین

 ی ،با کاری که تو با من کردی کاری گشتتی زندگی هموار برای جاده اافتنی ،به فکر ی گذاشتیسرت باق

 پدر و مادرم من یی گناه تو سبک تر بود چون در جدای کمدی نداشت شای تفاوتچیرم با پدرم کرد هکه ماد

   . ی رو نداشتبمی که حداقل قصد فری باور رو به من قبوالندنیاما تو ا. آنها شدم یهم پاسوز غصه ها

 ی تونبود دمیکش ی چسی اتاقم در پاریوارید4 بعد ،در ی که من اون شب و شبهای درک کنی تونی نمتو

 ر ا به من داد من چطور خرد شدم و در هم شکستم تالش انی تو وآری که پدر خبر نامزدی،زمانیتا بدون

 رو که از تو ی خاطراتام به تو فکر نکنم و تمگهیبارها با خود احد کردم که د.کردم که از تو متنفر بشم 

 رو یر بشم و فراموشت کنم قادر نبودم شهد عشق تونستم از تو متنفی بسپارم اما مگه میداشتم به فراموش

 یبرا. در توان من نبود نیا. کنم ادی ی شده بود پس بزنم و از ان به تلخختهیکه جرعه جرعه به کامم ر

 که قادر دمی روز فهمنیکا پناه برد م ،اما در همان اولی از تو رو تحمل کنم به آغوش مونیانکه درد دور

 مقاومت کردم چون کای مونی رو دوست داشته باشم در مقابل تمام وسوسه های اگهی بعد از تو دختر دستمین

 تو یاخ مژگان تو با من چه کرد. قلبم راه بدهم می رو بعد از تو به حری اگهی خواست عشق کسه دیدلم نم

 بشم زاریب و رمی تو فاصله بگادی وقت نتونستم از تو و چی اما من هی ،قلبم رو به درد اوردیغرورم رو شکست

 ی نبره ،از درون متالشمی درونی به درد و غصه های کردم تاپدر پی می که خود خورییدر تمام ماه ها.

 ی از غصه هاون انکهی ای من فقط براکهی سرگرم هستم در حالکای کرد که من با مونی مالی شدم پدر خیم

 کنه دای تونه ادامه پی می تا کرنگیوناما مگر تظاهر . کردم ی مکایمن باخبر نشه ،تظاهر به بودن با مون

 افکارم یشانی و پرختمی ری که در فراق تو میی شبانه ،اشکهای؟بالخره مقاومتم رو از دست دادم کابوسها

 دنید. شدن جسم فرسوده وناتوان او شدم ته من شاهد شکسداونوقتی رو فهمزیپدر همه چ. کردمی،رسوا

 داد؟پدر از مکنونات بی شد اونو فریاما مگه م .دی پاشی م من نمکی به قلب زخمشتری پدر بیغصه ها

تو نه تنها من ،بلکه پدرم رو هم به . شم ی رو متحمل می دارم چه زجردانستی من خبر داشت و میقلب

 ی دم که با قلب و احساس من و پدر بازیاجازه نم. تموم شده گهی دزی ،اما حاال همه چیعذاب دچار کرد

 ی قسم می به سوالم جواب ندگهی هفته دکیاگه تا . کنم دی ر من تو رو تهدنبایا خوام یمژگان م .یکن

 ،اما ی دوست داشته باششتری تو اون راهو بدی دونم شاینم. شم ی وارد میگری بار از راه دنیخورم که ا

 شنهادی بار به پنی دومیحاال به من نگاه کن وبرا. راحت باشه المی دم که اول از بابت تو خی محیمن ترج
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 جواب ستمی عنوان حاضر نچی بار به هنی ؟فراموش نکن که ای با من ازدواج کنی حاضرایآ.من جواب بده 

  ) د بری به کدهی فکم چسبناهایا. من که کف بر شدم نیدی ول ،بچه ها جذبه رو دیا. (رد بشنوم

پر خروش درانتظار  ییایچشمانش همچون در. که حاال آرام گرفته بود نگاه کردم کلی به مارتی حبا

 مرا گری پرسش او جواب داده بودم و حاال بار دنی بار به اکی. زد ی منهی د رسی تابیقلبم با ب.طوفان بود 

 ،اما دمی در اتاق دویوبسرعت به س. در من زنده شد زی به گرلیناگهان م. کرده بود یدچار سر در گم

  :  گفتتیبا عصبان. مرا باز داشت کلی مای قویپنجه ها

 فکر ندهی به آدی روز باکی ؟تو ی وضع ادامه بدنی به ای خوای می ؟اما تا کی کنی فرار میباز هم دار-

 رو بر سر ی اگهی باشه که سرنوشت مرد دادتی بار نی و ادهی که به بن بست رسی ،به همان جاده همواریکن

   . ی راه برسی به انتهای با اون بتوندیراهت قرار داده و تو شا

 لبخند زد و باسر کلیما.  شدی جارمی گونه هایاشک رو.گذشته باز جان گرفته بود . تکان دادم  راسرم

  :  کرد و گفت یری بر پهنه صورت جلو گمی اشک هازشیانگشتانش از ر

 نی تابه ای هفته فرصت دارکیتو  .رمی با شک بگموی جواب زندگنی خوام بزرگترینم. نکنهینه مژگان،گر-

 خوام هر بار که ی ،نمامی ی هفته به خانه شما نمکی نیمن در ا .ی جواب بدیدگپرسش در کمال آسو

  )  جان یا .(ه باشی که ممکنه باز جواب تو منفرمی وحشت در خودم بمنی افته از اینگاهم به تو م

  :  ارام گفتکلیما. کردمی اشک را بر لبانم احساس می بود و شورکلی مایای به چشمان گورهی خنگاهم

 انتظار چند ساله کی به دیتو با. خواهم بود نجای ساعت انی در همگهیمن هفته د. دختر عمو ریه خشب ب-

   . ی بدانیپا 

 چه کار دی دانستم باینم. را بر جسم و جانم احساس کردم ی محسوسی از اتاق ،سردکلی خروج مابا

 که دوباره یدم و احساس کس جز خوچی هطی بخواهم ،اما در ان شرایی راهنمای شد از کسیکنم؟کاش م

 تماس ری هنوز درگالمیخ .رمی بگمی توانست کمک کند تاتصمی در من زنده شده بود نمکلینسبت به ما

 ی کنم دارم به سوی مالی که خی مبادا باز زماننکهیاز ا .دمی ترسی مندهیاز ا. بود کای با مونکلی مایتلفن

  .  در اورد ی بار مرا از پانی ام شود و ای خوشبخت سد راهی ،حوادث ناگوار زندگدارمیسعادت گام بر م

 را به حد کلی مانکهی مثل روز روشن بود و ان امی برازی چکی دانستم ،اما ی خودم را با دلم نمفی تکلهنوز

  .  حاضر نبودم او را از خود برانم گریپرستش دوست داشتم و د

 ی تر مکی که دارم به روز موعود نزدنمی بی گذرد و من با وحشت می و مدی آی مگری روز دی روز از پهر

  . شوم 

 ی واگذاری داد که به دنبال کارهاحیبه پدر توض .امدی به عهد خود وفا کرد و از ان شب به خانه ما نکلیما

 آزاد یری گمی خواهد مرا در تصمی دانم که او می خوابد ،اما من میشرکت است و د رخانه خودشان م
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 چه کار دی دانم که بای نمیدان و من هنوز با سرگرردی تا جوابش را بگدی ایخانه مفردا شب او به .بگذارد 

 ترسم یم. جسم و جانم را در خود گرفته است بی عجی شده ام ،دلشوره اداریکنم ؟از صبح که از خواب ب

 جواب نی بدهم و اکلی به مادی بای چه جوابنکهیازا. خواهد امد در هراس هستم شی و آنچه که پندهیاز آ.

   تواند صادقانه باشد ؟ یتا چه اندازه م

 که در ان روز ی بدهد و تنها کسانی من پادی مشورت کنم تا او با چند کالم به تردی خواست با کسی مدلم

 یی خودش مرا راهنمای منطقلی با دالشهیاو هم. باشد مادر بزرگ بود اورمی تواند ی مدی رسیبه فکرم م

  .  بگذارم انی نقطه پامی هادی کرد تا بر تمام تردیم

 ی محلی لب آهنگری ملول و افسرده بود ،ان روز زامی انیبر خالف سال گذشته که در ا. اتاقش رفتم به

  :  و گفتم دمی دوشیبه سو. من اشاره کرد که به کنارش بروم دنیبا د. کرد یزمزمه م

  . کمکم کن ! مادر بزرگ-

   : دی لبخند زد و پرسیاری بزرگ با هوشمادر

   ؟ یشانی پرنهمهی چه ای ؟برازمیچه شده عز-

  :  را بر دامنش گذاشتم و گفتم سرم

  .  پاسخ دهم می زندگی سوالهانی از سخت تریکی با به دی به من کمک کندیبا-

  : دی را نوازش کرد و پرسمیموها

   دخترم ؟ ی جواب بددی بایبه چه کس-

   : دوختم و جواب دادم نیی را به پانمی شرمگنگاه

  .  بدم ی چه جوابدی دونم بایاون فقط به من تا فردا شب مهلت داده ومن نم... کلیبه ما-

  : دی پرسی و باکنجکاوستیدر چشمانم نگر. ربزرگ سرم را باال گرفت ماد

  )  شک مرض داره یب(ه؟ی تو چدی تردنهمهیعلت ا-

  :  جواب دادم ی سرگردانبا

من از . دلم بگذارم ی که مجبور بشم پا روفتهی بی ببندم و اتفاق به اون دلنکهی انده،ازیاز آ. ترسم میم-

  .  ترسم ی خواهد امد مشیان چه که پ

  :  داد و گفت می بزرگ دلدارمادر

   ؟ فتهی اتفاق ممکنه بنی ای کنی مالیچرا خ-

  :  بغض گفتم با



  دختر آفتاب   

 

 

315

دم از ان دل بکنم  دل بستم ،ناچار شی داده که به هر چادی آن به من رانهیگذشته و اتفاقات غافلگ-

 تحمل ندارم گهیمن د .هیفی و بالتکلیی فقط تنهای با من همراهه که سهم من از زندگدی تردنی اشهیهم.

   ن؟ی شیمادر بزرگ ،متوجه م

  :  ناصح گفت ی بزرگ تبسم کرد وبا لحنمادر

طر سعادت  و به خای دلت بگذاری پا روی بار ناچار شدکیدرسته که تو  .ی فکرها رو بکننی ادینبا-

 بار بهت گفتم من کی ادتهی. اتفاق تکرار بشه نی اشهی که همشهی نملی دلنی ،اما ای ،خودت رو فدا کنیگرید

 می ،خواسته و تصمی جدا بشانی که باعث مد تو از آریزی اعتقاد دارم ؟اون چیلی خری و تقدبیبه نص

  .  رقم خورد ی طورنیبلکه سرنوشت بود که ا.خودت نبود 

 کردم یاحساس م. گذشته پرداخته بود،نگاه کردم لی حق به جانب به تحلی اافهی مادر بزرگ با ق بهرانیح

   : دمیارام سرم را تکان دادم و پرس. است ی من قابل قبول و منطقی برایکه سخنان او به طرز شگرف

   ؟ هی چکلی من با مافیحاال تکل-

   : دی بزرگ راز گونه پرسمادر

   ؟ی بهش بدی خواد چه جوابیدلت م-

  :  را باال انداختم وگفتم می هاشانه

   . رمی بگدی بایمی دونم چه تصمی شدم و نمجی دونم ،واقعا گینم-

  :  را در دست گرفت و باصراحت گفت میدستها. مهربان بر لبان مادر بزرگ نشست یلبخند

ودت و احساست صادق  در مورد خدی ،بایای برونی بی حالت سردرگمنی از انکهی ایگوش کن دخترم ،برا-

  . یباش

   : دمی لب پرسریز

   چکار کنم ؟ دی دونم ،اما بایم-

  :  را فشرد و گفتمی بزرگ مشفقانه دستهامادر

 رو دوست کلی تو ماای سوال جواب بده که آنی تونه به ای کس جز تو نمچیه .ی به قلبت رجوع کندیبا-

   . ی باشی به قلبت متکدی بای کندای رو پیی جواب نهای خوای ؟اگر مهی ای یدار

  :  سر درد لبخند زدم و گفتم از

 ی دونم و از شما کمک می خودم رو با قلبم نمفی جااست مادر بزرگ ،چون در واقع تکلنیمشکل من هم-

   بدم ؟ کلی به مای چه جوابنیبه من بگ.خوام 

  :  و جواب داد دی بزرگ خندمادر
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من در  .میچون از قلب و احساس تو خبر ندار .گهی کس دچی کنم،نه من و نه هی تونم به تو کمکیمن نم-

   ؟ی رو چقدرو چرا دوست دارکلی که بدونم تو ماامی تونم به کمک تو بی میصورت

 را چقدر و کلی من مایبراست. موضوع فکر نکرده بودم نیهرگز به ا. خوردم کهی سوال مادر بزرگ نی ااز

 شد ی او باعث میتی و جاذبه شخصکلی تازه ماشهیفکر و اند دانستم که ی را خوب منیچرا دوست داشتم ؟ا

 حی ترجیگری که او را بر هر مرد دیلی دالنی از بزرگتریکی دی مردان فکر کنم و شاگریکه به او متفاوت با د

 به خاطر ی و جسمی روحطی شرانی بود که درسخت تری مهربانی او پسر عموییاز سو. بودنی همدادمیم

مادر  .دی بخشی کارش به عشق او در قلبم ثبات منی خاطرم باشد وهمیته بود تا تسل برگشرانیمن به ا

  :  گفتم یی شرم به خود گرفته بودند و با کم روگ که رنییبا گونه ها. کرد ی نگاهم میبزرگ با کنجکاو

  .  دارم یادی زلی دالکلی دوست داشتن مایمن برا-

  : ت  مندانه به شانه ام زد و گفروزی بزرگ پمادر

 خودت بزرگ کن ،اون وقت شی بده و اونو پیشتری بی بهالی از اون دالیکی ،به نطورهیخب پس اگه ا-

 احساس ی بنوعیما انسانها همگ.ی قرار بد کلی جواب مثبت دادن به مای برایزی اونو دست اوی تونیم

 که ی االقه عفیع مورد ضکی به ی تونی دونم که تو دست کم می و من ممی در قلبمون داریقدر شناس

اگر چه همان طور که  .ی بسنده کنهاشی نسبت به مهربانی ،مثال حس قدر شناسی دارکلینسبت به ما

من  .یاری که اونا رو به زبون بنهی دونم شرم دخترانه مانع از ای هست که من میادی زلی ،دالیخودت گفت

 شهی به خاطر همان عشق سابق هم ماال حکنمی شده بودم و فکر مکلی تو و ماانی متوجه عالقه مشیاز مدتها پ

  .  دادانی پاکلی مایبه انتظار طوالن

  :  به من چشم دوخته بود نگاه کردم و گفتم ینیری را بلند کردم و به ماد ربزرگ که باتبسم شسرم

 حسادت کور کورانه ام از نی رو به خاطر همکلی بار ماکیمن . ترسم ی خودم میاما من از حسادت ها-

  .  ترسم که بازم اونو از خودم برنجونم یم. دادم دست

  :  بزرگ سرش را تکان داد و گفتمادر

 رو که ی و سعادتی دونستی رو نمتیقدر عاف .ی و عشق نداشتی از زندگیتو اون زمان هنوز درک درست-

 افکار ادما و یاما گذشت زمان رو .ی ،از خودت دور کرد یاری به دست بی به راحتی تونستیم

 انتی ختو خواست به تو و خاطرات ی اگه مکلی که مای دونیتو حاال م .گذارهی مری تاثیلی خدگاهشانید

 گهی داد و حاضرنشد عشق کس دحی ترجی اگهیاما اون تو رو به هر کس د. امکان فراهم بود نیکنه ،براش ا

 که عشق اون نسبت به تو دونمی کرده و من مفی تعرمی رو برازی همه چکلیما. رو به خانه دلش راه بده یا

 اومده و پدرش رو هم رانی رو ترک کرده ،به خاطر تو به اکایاون مون .استی ریتا چه ندازه صادقانه و ب

   ؟ی اون هستی بکنه تا به تو ثابت بشه تنها زن زندگدی چه باگهید. به آمدن کرده یراض
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 مادر بزرگ نی دونم اگه ایمن نم(ت  نشسی به دلم مبی مادر بزرگ عجیحرفها. را به هم فشردم چشمانم

او . داشتم مانی اشیمن دردل به تک تک حرفها!!!!) ی کتابو کش بدی خواستی مینبود توِ گاگول تا ک

 را با حرف می هادیتمام ترد. کرد ی او را به من هم ثابت متی را خوب شناخته بود و حاال داشت حقانکلیما

 و فرانسه را به خاطر من کایاو مون. بودم کلی ماینها زن زندگمن ت. سپردم یاخر مادر بزرگ به فراموش

حاال خوب . بسته تبسم کردم دگانیبا د. داد ی عشق او را نشان می ،قداست و پاکنیترک کرده بود و هم

  .  بدهم ی چه جوابکلی به مادی دانستم که بایم

هفته گذشته . شده بود رهیردند ،خ کی دقفه کار خود را دنبال می ساعت که تند و بی به عقربه هانگاهم

 ساعت در اتاقم را خواهد نی هفته بعد در اکی شب از اتاقم رفته وعده داده بود که 9 د رساعت کلیما

  . نواخت 

 یساعت. افتادم می ساعت بخصوص در زندگنی اادی شد ،من به کی نزد9 ساعت به عدد ی که عقربه هایزمان

 هم قول گرفته بود یی کرد واز من در روز جدایه به من تلفن م حضورش در جشنواری درشبهاانیکه آر

 به دی ساعت به نام آن که بانی انیی و حاال تعمی همه دعا کنی سالمتی ساعت برانیکه هردو هر شب د را

  .  بودمی ساعت در زندگنی بدهم ،نشانه جاودان ماندن ایحی جوات صحکلیپرسش بزرگ ما

غرق در راز . و تمام ارزومندان دعا کردم کلی و زهره ،خودم و ماانی اری کردم و براادی دل خدا را در

 دلهره و ییای که دنی در استانه در اتاق بانگاهکلیما. دراتاقم گشوده شد ی بودم که به دنبال ضربه اازیون

  :  وارد اتاق شد وگفت نهیانآرام و با طم. کرد ی و انتظار در خود به پنهان داشت ،نگاهم مدیترد

  . سالم-

  :  انداختم و گفتم ری را زسرم

  . کلیسالم ما-

   : دی محکم و رسا پرسکلیما. را گرفته بود می سرا پاجانیه .ستادی امی روروبه

   امدم ؟ ی چی برای دونیم-

  :  نگاهش کردم و با لکنت گفتم ی چشمریز

  .  دونم یم-

  : دی شدم پرسی که مقهورش میبانگاه

  ؟ ...خب-

  : فتم  گی زده و عصبشرم

   . ی کنی ،تو منو دستپاچه منی بشایب ... کلی کنم مایخواهش م-

  :  زد ونشست و گفت لبخند
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   از نشستن ،اما بعد از ان چه ؟ نمیا .ی که تو بگی هر چ؟باشهیراست-

  :  کردم از ارتعاش ان بکاهم گفتم ی لرزان که تالش میی صدابا

 ا ی که پسردمی جا ندچی در ه؟منیو انتخاب کرد ری خواستگارقهی طرنی تربی عجی دونیتو م !یوا-

   ؟ی گرفتادی کردن رو ی خواستگاری جورنینکنه در فرانسه ا. کنه ی خواستگارینجوری ایزدختر

  :  گفت ی زد و با حاضر جوابینیری شلبخند

قاد  که مردم او ن اعتیدر کشور. رسم ورسوم اشنا شدم نی با ارانی انیمن در هم .زمی عزینه دختر عمو-

  . دارن که عقد دختر عمو وپسر عمو رو تو اسمونا بستن 

  :  گفتم ی شوخبه

  .  نداره ی خوشانی اعتقادات پانی از ایمیام ان-

  :  و گفت دی خندجسورانه

   . می به اون فکر کنی حتستی نی ،چون اجبارمی نداری کاری ناخوشمهیما به اون ن-

   جواب دادم ی سرسختبا

  .  کنهی ملی ،بلکه سرنوشته که انتخوابها رو به ما تحممیریگی ممی تصم کهمیستی ماننیاما ا-

  :  به سرعت مخالفت کرد و گفت کلیما

   . می خودمان سرنوشتمان رو بسازمی تونیما م .ستی در کار نیلی تحمچیه-

  :  شدم و گفتم میتسل

  .  ترسم ی اما من می تو درست بگدی ،شاکلی دونم ماینم-

  :  گفتیو با مهربان ستی چشمانم نگردر

   در کنارت خواهم ماند؟ شهی من همی دونی که م؟توی ترسیاز چه م-

  : بغض الود جواب دادم . نشست دگانمی در داشک

 و ی دارم که تو با من قهر کردادیمن هنوز به  .ی و رفتی منو تنها گذاشتی روز سرد زمستانکیاما تو در -

   . ی ترکم کردیها بد به اندوه من بنکهی بدون ای تفاوتیبا ب

 ی سرکی دهی ما اتفاق افتاد ،همه زائانیانچه م .ی فراموش کنزوی همه چدیتو با .زمیگوش کن عز-

 رو به من انی کردم تو اری مالی تو رو ترک نکردم ،اما چون خهیمن هرگز روح.تصورات نادرست بود

  .  تو احترام بگذارم می خواستم به تصمی می دی محیترج

   : دمی و با اندوه پرسستمی نگر چشمانشدر

   ؟ ی هست که ترکم نکنینیحاال چه تضم-

  :  زد و گفتلبخند
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  .  با تو و در کنار تو باشم شهی همنکهی ایمن برگشته ام برا .نهی تضمنی هستم بزرگترنجای که انیهم

   : دمی و جواب پرسمی را دزدنگاهم

تو که ....) نجات بدهنیمنو از دست ا!!!!  خدایا( ترحم باشه ی بازگشت از رونی ترسم که ایاما من م-

   ،نه؟ یاری برونی تا اونو از غم و اندوه بی تنهات لطف کنی به دختر عموی ندارالیخ

 دهی کرد ،دی نگاهش می قراری چانه ام گذاشت و به چشمانم ک با بری پرسش دستش را زنی با اکلیما

  : دوخت و گفت

 ازدواج ی از تو تقاضای که من با چه احساسیدونیهستن و تو خوب معشق و ترحم دو مقوله جدا از هم -

 بار از تو کی ،من انی تو و اری از نامزدشی که پارمی بادتی ومن ناچارم به ی فراموش کرددیشا.کردم 

   . دمی ازدواج کردم و جواب رد شنیتقاضا

  :  گفتم ارام

  .  هستم ی ،من زن حسودکلیما-

  : گفت  سرش را تکان داد و کلیما

 من درتو خالصه ی براای دنیتمام زنها. که آتش حسادتت روشن بشه ینی بی نمیانتیتو هرگز از من خ-

  .  شوند یم

   : دمی پرساطی احتبا

   ؟ ی چکایپس مون-

  :  جواب دادی بخش و نوازشگرنانی اطمیی صدابا

حاال به من بگو  .یضوع فکر کن تو اصال به اون موستی من تمام شده و الزم نیمساله اون مدتهاست که برا-

   بود؟ ی خواهمی همسفر جاده زندگایآ

  :  و گفتمستمی که پر از عطوفت بود نگردگانشی دبه

  .  هموار و اروم باشه شهی جاده همنی ای همان طور که گفتکنمی و آرزو مکلیبله ما-

  :  نشست و گفت کلی د رنگاه ماای دری آبی به وسعت آبهایلبخند

 از دی کس نباچی جز من وتو و مادر بزرگ هرانیفراموش نکن تا آمدن پدر به ا.ختر عمو  دریشب به خ-

 ،با حضور پدر از خانواده ات انیرانی خوام تو رو رسما وطبق رسوم ایمن م. باخبر بشه انی جرنیا

  .  دونه ی مزوی که اون همه چکردمی گذاشتم ،چون حس مانیمن مادر بزرگ رو در جر. کنم یخواستگار

   : دمی زده و پرسلبخند

   دونه؟ی مادر بزر گ میاز کجا متوجه شد-

  :  وگفت دی خندکلیما
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  .  گن یچشمها هرگز دروغ نم. خوندم ی مادر بزرگ می چشمای از تونویمن ا-

 شده بود یچقد رحرکاتش سرشار از شور جوان. زدم و به او که با شتاب از اتاق خارج شد نگاه کردم لبخند

 و کردی می هر چه تمام تر در اسمان پرتو افشانییبایماه با ز. خوش به آسمان نگاه کردم یسو من با احسا

  .  دادندی مدی را نویستارگان اسمان شب پر ستاره و درخشان

  

   و سومی سفصل

   فصلنیآخر

  

  .دی خواهد رسانی به پاندهی و چهار ساله عمو،هفته آی سمهاجرت

 زده و جانی هکلیما. بهره ببرداتی ادامه حی وطنش برایا از هوا تگرددی بر مرانی به اشهی همی برااو

 تا آنچه را که او می شوی بازار میما هر روز با هم راه. منزل پرداخته استی لوازم ضروردیناآرام به خر

 پدر و نیزبی از نگاه تش به خانه و طرز برخوردکلی مکرر مایرفت و آمدها.میو عمو الزم دارند بخر

 نیمادربزرگ که ا. باشندکلی ماشنهادی شاهد پی بزوددی دانند که بایآنهام. نمانده است یمادرم مخف

 انتظار با آمدن عمو به انتها خواهد نی رسد به آنها گفته که ای به نظر مشهیروزها سرحالتر از هم

 مبله و  کامالنییطبقه پا. کنمی عمو آماده مد ورویخانه سابق خودمان را برا]قهیمن با ذوق و سل.دیرس

 گذاشته و از نیی آماده کردن طبقه پای تمام همتش را روکلی دانم چرا ماینم. شده استیآماده زندگ

 به طبقه باال رفتم، متوجه ی بار که از سر کنجکاوکی. کندی نمی استفاده اچیاتاق سابق من و خودش ه

  : طفره رفت و گفت گرفتم،اما اوکلی را از مادهای کلاغسر.شدم که در هر دو اتاق قفل است

  .ستی نشمی شرکته،حاال پیدهای دسته کلیرو

 و سماجت ی دانم کنجکاویم.کنندی می را مخفیزی است که دارند چیی مثل آدمهاکلی و رفتار ماحرکات

 را انجام دهد محال است ی نداشته باشد کارلیاگر تما.  شناسمی را مکلی مابایتقر. نداردی ادهیمن فا

 نی کند و ای نگاه ماال خاص به طبقه بیفتگی شی با نوعی گاهکلیما.  کنمیجام آن راضبتوانم او را به ان

 می رهای گذرد،لحظه ای بسته چه می پشت آن درهانکهی اشهیاند.دی افزای من می کنجکاوزانی بر مشتریب

عمو فردا خواهد آمد و همه را از چشم . گنجدی در پوست خود نمی از شدت خوشحا لکلیما. کندینم

  . به در خواهد آوردیانتظار

 را در گلدان مرتب ی مصنوعی که مسرور و شاد گلهاکلی کنم به مای میری که مبلها را گردگی در حالمن

  : پرسمی و مکنمی مکند،نگاهیم
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   هست؟ی ورود عمو کقی دقکل،ساعتیما

  :دیگوی تامل می و با اندککندی بلند مسر

  . شش بعد از ظهرحدودا

  .می گوی و م کنمی نگاهش مپرسان

  . هاست که سر خاکش نرفتمم؟هفتهی بزننی به نازنی سرکی قبالز رفتن به فرودگاه،شهیم

  : دهدی سرعت جواب مبه

 تو و دوست جوون یی خوام باعث جدایمن نم.  فرودگاهمیری سر خاک، بعد هم ممیری نشه؟اول مچرا

  .مرگت بشم

 اصطالحات ی هابیحاال کامال به تمام فراز و نش.ردی گی برد خنده ام می به کار مکلی که مای اصطالحاتاز

  . ما وارد شده استی کالم هاهیو تک

 به یقی کند و بعد نگاه دقی شاخه گل را مرتب منی آخرکلیما. نمینشی مبل می شود روی کارم تمام میوقت

  :دی گوی اندازد و با لذت میاطراف م

  .ی درست کردی دلچسبی درد نکنه مژگان،عجب خانه دستت

  :می گوی خندم و میم

  .شهی و دلچسب می معلومه که حاصل کار عالی کنی پول خرج مغی دری بیوقت.  شما درد نکنهدست

  :دی گوی و مندی نشی و کنارم مزندی ملبخند

  .نمی با نظم بچنطوری رو الی وسانی تونستم ای من نمیاگه تو نبود. مهمهیلی هم خقهی سلاما

  :دی گویم ی با سرخوشکلیما.زنمی ملبخند

 که ی کنی مقی خودت تصدینیاگه اون جارو بب.ای هان؟پس با من به طبقه باال بشه،ی باورت نمنکهی امثل

  .حرفم تا چه اندازه درسته

  :می زده پرسرتیح

  ؟ی کردنی طبقه باال رو هم تزئمگه

  :دی گوی کند و می می بلندخنده

 نکهی بعد از اشبید.خواستم بهت نشون بدم ی چون مرتبشون نکرده بودم نمختم،امای توش رییزهای چکی

 تالش کردم، اما حاصل کار به دلم یلیالبته خ.تو رو به خونه رسوندم،مشغول مرتب کردن اونجا شدم

  .ننشسته



  دختر آفتاب   

 

 

322

 ی می در ذهنم تداعشیخاطرات چند سال پ. رومی از پله ها باال مکلی زنم و به دنبال مای ملبخند

 را که سابقا به او تعلق داشت باز یماکل در اتاق .می امودهی ها را پ پلهنی بارها باهم اکلیمن و ما.شود

  :دی گوی و مکندیم

  .ی تو،اما قبال بگم اجازه انتقاد ندارایب

 شود ی شده که باورم نمزی و دل انگبایاتاق چنان ز. لحظه نفسم بند آمدکی یبرا. سرش داخل شدمپشت

  :می گوی و مگردمی بر مکلی مای به سونیاتحسب. مردانه مبله شده باشدقهی سلکی جا با نیکه ا

  .هی که واقعا عالنجای؟ای کردی می با من شوختو

  :دی گوی و مزندی میبا مسرت در اتاق چرخ.ندی نشی مکلی بر لبان مایزی آمطنتی شلبخند

  ؟ی پسندیم

  : دهمی وافر جواب می حظبا

 ی و اجازه نمیس در اونوقفل کرده بود بدجنیاون وقت تو.دمی که تا حاال دی اتاقنی قشنگترنجایا!یوا

  .نمی جا رو ببنی که ایداد

  :دی گوی خندد و میم. زنمی مکلی مای به بازوی حرف ضربه آرامنی ابا

 ی هایادگاری من یدر ثان .ینی باشه،بعد تو اونو ببزی مرتب و تمزی خواستم همه چی بود که منی اعلتش

  . من در فرانسه بودندیهایه دلخوش اتاق حفظ کردم که همنیارزشمند تو رو تو ا

  : پرسمی مری و با تحنمی نشی مبل میرو

  ؟ییای هداچه

در کمد . کردم ی مزانی کمد آونی او را در ای من لباسهایروزگار. رودی میواری کمد دی به سوکلیما

 من یاش نقیتابلوها.نمی بی عشق صادق را مکی تظاهرات نی ترعی از بدیکی کند و من در آنجا،یرا باز م

 را در یگری و دی گری از آنها را در کمال ناشیکیمن . قاب موجود در کمد قرار گرفته اندنیباتریدر ز

  : آوردو گفترونی دختر آفتاب را ی تابلواطی با احتکلیما. کرده بودمی نقاشی ظرافت و هنرمندنیع

 یباورم نم.ختمیتم و اشک ر شدت شوق ساعتها اونو بغل گرف،ازی رو برام فرستادی نقاشنی که تو ایروز

 تو ی نشانه محبت قلبنیا. باشه دهی کشنوی دانست ،ای نمی که اصال هنر نقاشی هنرمند دختریشد دستها

   هست؟ادتی.ی خودت آگاه کنشرفتی منو از پی به نوعی خواستیبود که م

 که ین برخورد کردآنقدر سرد و تلخ با م .ی بودانی همان شب با تو تماس گرفتم و تو منتظر تلفن آرمن

  .من ناگهان خودم را فنا شده احساس کردم

 نوازشگر ی که با نگاهکلیبه ما.دی آی مادی را خوب و روشن به زیهمه چ. دهمی سرم را تکگان مآرام

  . پسر موبور و پر احساس را دوست دارمنیچقدر ا! منیخدا. کنمیچشم به تابولو دوته است نگاه م
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 ی براهی را که به عنوان هدیشی خاص جعبه لوازم آرای بار با ظرافتنیرود و ا ی کمد می باز به سوکلیما

  :دی گویبعد با مالحت م. گذاردیمن از فرانسه آورده بود ،در دامنم م

   .ی اونو از من قبول کنی بتونگهی کنم که دی مادته؟فکری هی هدنیا

 یاینگاهم در نگاه گو. دهمی فشار منهی و به سرمی گی شکل را از دست او می زنم و جعبه قلبی ملبخند

  :دی گوی خورد،آرام می گره مکلیما

  . جالب دارمزی سورپرهی برات مژگان

  : پرسمی حندم و میم

  ه؟ی چاون

  :دی گوی و مندی نشی آورد،کنارم می مرونی آلبوم کوچک بکی زی می کشواز

  شدم؟ عاشقش دای بودم که شدی گفتم در فرانسه مشغول کاری هست به تو مادتی

  :دیگویم.دهمی را تکان مسرم

من از گوشه گوشه اون مسجد عکس گرفتم و به عنوان . بودیرانی مسجد به سبک اکی کار،ساخت اون

آلبوم را . که انجام دادمهی کاری بزرگترنی کنم در تمام عمرم ایفکر م. آوردم رانی با خودم به ایادگاری

 گاهی جاو بزرگ مسجد،شبستان،محراب اطی حیا از نمیعکس. کنمی و عکس ها را تماشا مرمی گیم

 واریبه در و د. گلدسته قرار گرفته شده است انی که در می رنگ و گنبد کبودی اروزهی فینماز،گلدسته ها

  : پرسمی کنم و میاشاره م. کندی متی تبعیرانی ای سنتی مسجد که کامال از معماری داخلینما

   بوده؟ی ساختمان کار کیمهندس

  :دی گویزند و م ی ملبخند

 پدر صورت هی مسجد با سرمانیساخت ا. بودندیرانی ای که عالقه مند به معماری و چند تا از دوستانمن

 و شور و نشاط یکاش اونجا بود. شدانیرانی ای کامال مشابه با مساجد سنتیگرفت و حاصل کار مسجد

 انی گری نگاه هایمن تو.یدی دید م به تماشا آمده بودنی رو که پس از ساخت مسجد با شادمانیمسلمانان

 ری از اونها که پیکی.دمی رو واضح دنی پاک مردم مشرق زمتی آنها صفا و خلوص نزی شوق انگیو اشکها

 ی صورتش جاری که اشک بر پهنای بود من و دوستانم را در آغوش گرفت و در حالدی با محاسن سفیمرد

 ییحاال جا .میری رو کجا بگنی حسام امیراسم سوگوار که ممیستی ماه محرمها سرگردان نگهید«:بود گفت

 و ختمی ری اشک مگرانی دی پا به پایمن از شدت خوشحال» بندازهزمونی وطن عزادی که ما رو به میرو دار

  . همه گناهانم بگذرهر،ازی کار خنی کردم که خدا به پاس ایدر دل دعا م

 را در نمیهمه تحس. کنمی زند نگاه می حرف می ستودنی که با قداستکلی به ماشی پر از ستای نگاهبا

  :می گوی و مزمی ری ممیصدا
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 کار خدا پسندانه را از نیتو مزد ا. مونه ی اجر و پاداش نمی بی کارچی های دننی قول مادربزرگ،در ابه

  .یری گیخدا م

  :دی گویند،می نشی لبخند بر گوشه لبانش مکی هی که سای دهد و بعد در حالی سر تکان مکلیما

  . هم برات دارمگهی خبر خوب دکیمن . خوب رو بهت بدمی قسمت شده که امروز همه خبرهاانگار

  : پرسمی می دهم و با سرخوشی مهی تکی پشتبه

  .ی همه خبر خوب غرق نکننی ای باش منو تو؟مواظبی در چنته داری چه خبرگهید

 رود و از ی قرار گرفته است میوارید د کمیی که در طبقه باالی و بلند شد و به سراغ چمداندی خندکلیما

  . آوردی مرونی را بیزیداخل آن چ

  : پرسدی و مستدی ای ممیرو به رو. کنمی دقت نگاهش مبه

  ه؟ی چنی ای دونیم

   :می گوی کنم و می تعجب به آن چه که در دست دارم نگاه مبا

  ه؟یاما مال ک. شناسنامه استهی نی البته،اخب

  :دی گوی زند و می ملبخند

  . منه،اسمم رو وض کردممال

  : کنمی تکرار مرتی و با حنمی نشی مصاف

   ؟یک ...ی رو عوض کرداسمت

  :دی گوی کند و می میزی دل انگخنده

 نکهیمسووالن مربوطه پس از ا. عوض کردن اسمم بودمی آمده بودم در تکاپورانی که به ای سفر قبلاز

 کردند و ه،محبتی نامم خارجی فرانسویه و داشتن مادر هستم،اما به علت اقامت در فرانسیرانی ادندیفهم

  . رو آماده کردنددمی زود شناسنامه جدیلیخ

  : پرسمی و مرمی گی شناسنامه را از دستش می صبری ببا

  ه؟ی چم؟اسمتی صدا کنی تو رو چدی باحاال

با . شودی پرسش شتاب آلود من می بدهد،صفحه اول شناسنامه پاسخ گوی جوابکلی قبل از آنکه مااما

  : خوانم ی بلند میصدا

  ...دیفرش:نام پدر...ی نصرتیعل

 ی مدگانی سوالم را از دتیبادرا. بخش چهره اش بودنتی زیرنیلبخند ش. نگاه کردم کلی مای به سوبعد

  :دی گویخواند و م
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با  و ارمی بری گنی نامه امام حسی از حماسه عاشورا و زندگیادی زی توانستم کتابهای در فرانسه ممن

 کتاب خواندم ی از قسمتهایکیدر . او شدمیدای عاشق و ششی و رشادتهانی امام حسیخواندن شرح زندگ

 ی جواب مامام»ست؟ی چی گذاشتی نام هر سه پسرت را علنکهیعلت ا«: پرسندی از امام مییکه در جا

 آغاز یم با عل پدرادی عالقه داشتم،اسم هر سه پسرم را با یلی خی که به پردم علییاز اون حا«:دهد

 نام،مدتها بود ضی که فکر تعویی قسمت از آنجانیمن با خواندن ا» اصغری اوسط،علی اکبر،علیعل.کردم

 و حماسه نی با امام حسرانی ادرمن . را انتخاب کنمی فکر افتادم که نام علنیمشغولم کرده بود،به ا

 یاری گام رو به نیاشم و فکر کنم حاال اول راه امام بزرگ بروی خواد که بتونم پیعاشورا آشنا شدم و دلم م

  .خدا برداشته ام

حماسه . حماسه بودکی آغز یی به تنهاکل،خودشی مایتحول روح. سر خوردمی آرام آرام بر گونه هااشک

 به وجود کلی ماشهی در فکر و اندیمی عظی شروع شد و ان چنان دگرگونهی شب تعزکی دنی که از دیا

  :می گوی میبا دلگرم. ساخت ی مختهیسته و فرهآورد که از او انسان وار

  .می صدا کنی تو رو علدی از حاال به بعد باپس

  :دی گوی فشرد و آرام می را برهم مچشمانش

 حفظش دی من و تو باشه که باونی راز مکی نیا. موضوع مطلع بشهنی کس از اچی خوام فعال هینه،نم

 کی نیا. نام من با خبر شنضیر اون شب همه از تعو کنه،دی می که عاقد خطبه عقد رو جاریزمان.میکن

  .هی همگانرزیسورپ

  : پرسمی و ممی آی خواهد به خرج دهد به شوق می که می ابتکاراز

  ؟ی کمری همه رو غافلگیی خوایم

  :دی گوی دهد و می را تکان مسرش

تو . بشهیزبانها جار بر دمی جدی بار همراه با شروع زندگنی اولی برادمی خوام،نام جدی و در ضمن مبله

  ،هان؟یستیکه مخالف ن

  : دهمی جواب ممجذوب

  . کامال با تو موافقمکل،منی مانه

  :دی گوی کند و می به ساعت می نگاهکلیما

  . خوام عمو و زن عمو رو چشم انتظار بازگشت تو به خونه بذرامی تو رو به خونه برسونم،نمبهتره

  :دمیاق را پشت سرش بست،به در بسته اتاقم اشاره کردم و پرس در اتکلی که مایزمان.می آمدرونی اتاق باز

  ؟ی کردی اتاق هم فکرنی ایبرا

  : جواب دادنیری شی لحنبا
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  .می کنی منیی اونو با هم تزندهیانشاءاهللا سال آ. کوچولومون در نظر گرفتمی اتاق ر برانیا

نگاهم را ب سرعت . نشستمی بر گونه های شرمیندمون،سرخی مشترک آی به زندگکلی مافی اشاره ظراز

 که از آنهمه شرم دخترانه من سرشوق آمده بود،شادمانه کلیما. آمدمنیی و به سرعت از پله ها پامیدزد

  .دی خندیم

  . و بعد کنارم نشستختی رنی مزار نازنی گالب را روشهی شکلیما

  :مغموم و افسرده گفت. نگاه کردمکلیبه ما. سوختی مهی از شدت گرچشمانم

  . نکن،چشمهات رنگ خون شدههی گررنقدیا

  : را تکان دادم و گفتمسرم

 شه به خاطر از ی دارم که باعث مادی رو به ی خاطرات خوبنیمن از نازن.کلی سخته مایلی برام ختحملش

  . کنمی تابیدست دادنش ب

  : را به رو به رو دوخت و گفتنگاهش

اما در حال حاضر تنها طلب .یاری اشک خون ببی که بهجاکردمی مهی حالل مشکالت بود به تو توصهی گراگه

  . دهی مردگانه که به اونا آرامش میآمرزش برا

آرام شروع به . بار حق با او بودنیبه نظرم ا.ستمی خاص بود نگریتی که غرق در معنوکلی چهره مابه

ه دست  آرامش خود را بی که اندکیزمان. شمرده و آرام با من هم صدا شدکلیما.خوانئن فاتحه کردم

  : گفتیاوردم،او با تان

 خودمون ر به دی و ما بانهی نشی در فرودگاه مگهی ساعته دمی پدر نیمایهواپ.می عجله کندی جان ،بامژگان

  .میموقع برسون

 ی میسوز سرد. رام با من همقدم شدکلیما. نگاه کردم و بعد بلند شدم نی به مزار نازنگری بار دکی

  :گفتم. فشردمکلی مایی اهدایخودم را در باران.دیوز

  .شی اون دردانه گفتن های تنگ شده،خصوصا برایلی عمو خی برادلم

  : و گفتدی خندکلیما

 از سرنوشت آدما خبر چکسیه.....)همه ( شود؟شی دردانه عروس عوی که روزکردی فکر می کسچه

  .میدی اون دی برای دونه من و مادربزرگ چه خوابیمثال پدر،که نم.نداره

  :دمی و پرسستمی نگرکلیه چهره شادمان ما بجانی هبا

  گه؟ی دی توطئه خانوادگکی بازم

  : و جواب داددی به قهقهه خندکلیما




