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 ۱فصل 
 

لحظه ها از قطره چکان زندگی چکه چکه فرو می افتادند و در بی کران زمان گم می شدند . هوای فرودگاه دم کرده 

عرق تن و بوی انواع و اقسام عطر و ادکلن های پاریسی که در فضا پراکنده  و خفه بود ، معجون درهم آمیخته با بوی

 میشد ، نفس کشیدن را مشکل می کرد.

زنها با این تصور که طوالنی بودن لحظات انتظار آرایش صورتشان را کمرنگ کرده ، هر چند لحظه یکبار بی توجه به 

لبها می افزودند . طره گیسووانشان را که از زیر روسری  نگاه کنجکاو اطرافیان ، بر رنگ و روغن چهره و قرمزی

کوچک چهار گوش بیرون بود ، با انگشت تاب میدادند تا جلوه بیشتری داشته باشد و در نگاه اول در چشم 

 مسافرشان اثر مطلوبی به جای بگذارند .

ت و انتظار ، زجر آور و کشنده از آن همه ازدحام و سر و صدا داشتم سرسام می گرفتم . لحظات به کندی می گذش

 بود.

 پاهای ناتوانم یک بار دیگر قدرت جوانی را بازیافتند و همراه با هیجانات درونی ام به تقال افتادند .

به زحمت از میان جمعیت راه باز کردم و خودم را به مسافران خسته و خواب الودی که از گمرک وارد سالن فرودگاه 

 احتی با نگاه دیدگان کم سوی از نزدیک تماشایشان کنم و به انتظارم پایان بخشم .میشدند رساندم تا به ر

چطور میتوانستم بین آن همه مسافر پیدایش کنم ؟ بعد از آن همه سال دوری ، بعد از آن همه نقش و نگاری که 

ون روتوش جوانی مان از زمانه در گذر ایام بر روی چهره هایمان کشیده ، بعید میدانستم تصویر دست نخورده و بد

 پشت آن ماسک های پرچن و چروک قابل رویت باشد .

هیچ وقت برایم مفهوم آن چند شاخه گل سرخ یا گالیولی که مستقبلین برای هدیه به مسافران خود می آوردند ، 

رخها یک قابل درک نبود . چون همین که به هم می رسیدند ، آنقدر در آغوش هم فشرده می شدند که غنچه گل س

 وری کج میشد ، می پالسید و شاخه گالیول ها از وسط می شکست .

چشمها همیشه گریان بود ، چه در موقع استقبال و چه در موقع بدرقه . فقط مفهوم اشک ها فرق می کرد . گاه از 

 شوق دیدار بود و گاه از غم نزدیکی فراغ.

. به دنبال صندلی خالی گشتم . اکثر صندلی ها در اشغال جوان ها کم کم پاهایم به گز گز افتادند . درد کمرم می داد 

 بود و جایی برای نشستن از توان افتاده ای چون من نبود .

مسافران یکی پس از دیگری می آمدند . در اسارت حلقه ای از نزدیکان قرار می گرفتند و همراه با آنان به طرف در 

بود ! چرا نمی آمد ؟ نکند آمده بود و من ندیدمش ؟ حتی چه بسا از  ورودی کشانده می شدند .پس مسافر من کجا

 مقابلم عبور کرده و همدیگر را به جا نیاورده ایم .
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 یعنی این قدر تغییر کرده ام که قابل شناسایی نیستم ؟

ی چهره ام در به هوس افتادم ادای جوان ها را در بیاورم . دزدکی سرم را داخل کیف دستی ام فرو بردم و به تماشا

 آینه کوچک دستی پرداختم .

حسرتهایم را بر سر سفره نگاهم چیدم . خط های دور لب و گوشه چشم ، چین پلیسه های روی پیشانی که در موقع 

اخم پر چین می شد . من به دنبال جوانی ام می گشتم ، نه تصویر کنونی که در حین گریز از آن عین سگ هار دنبالم 

 می کرد .

اولین بار احساس پیری کردم . تا همین دیروز به مرحله این باور نرسیده بودم . هر وقتی در موقع خرید  برای

فروشنده ای مادر صدایم میزد از شنیدن این کلمه که مفهومش پیری بود ، احساس نفرت از مخاطب وجودم را فرا 

 می گرفت .

طرافیان آن را حس میکنند و دومی با فاصله چند سال ، آغاز پیری دو مرحله ایست . مرحله اول زمانی است که ا

 زمانی که خود شخص بر این باور میرسد .

باید همان موقع که اولین چین بر روی پیشانی ام افتاد می فهمیدم که جوانی ام تعادلش را از دست داده و تلو تلو 

 خوران در آستانه سقوط در سراشیبی است .

، گذاشتن آن ماسک های زیبایی مسخره همراه با شکنجه نیم ساعت بی حرکت نگاه مالیدن کرم های ضدّ چروک 

داشتن عضالت صورت ، هیچ دردی دوا نمی کرد و هیچ کدام قادر به از بین بردن اثر جای پای زمان که سخت و 

 سنگین از روی چهره ام می گذشت نبود .

ویری که نگاهم داشت فالش میزد و آن را به جای آن چهره چهره ای را که در آینه میدیدم نمی شناختم ، اما با تص

می نشاند سالها زندگی کرده بودم . شیشه عمر لحظات زندگی دست ماست . بعضی از آنها را به راحتی زمین میزنیم 

محل  در تا بشکند ، نابود شود و اثری از خود باقی نگذارد . اما شیشه عمر بعضی از آنها را عزیز تر از جان میداریم ،

 امنی در ذهن مان جای میدهیم و در حریمش جای برای اغیار نیست .

 "وقتی دوباره میدیدمش چه باید می گفتم ؟ کدام جمله و کدام کلمه قادر به بیان احساسم در آن لحظه بود ؟ خیلی 

رت تغییر کرده باشی ، بنظسال است که همدیگر را ندیده ایم . چقدر ! چقدر تغییر کرده ای ، انتظار نداشتم این قدر 

 "چطور میام؟

نه ، این جمالت آنقدر سرد و بی معنی بود که از شنیدنش وا می رفت .کلماتی که میتوانست احساس را بیان کند ، 

 فقط زمانی بر زبان جاری می شد که در لحظه موعود ایستاده باشم . نه نیاز به دیکته کردن داشت و نه نیاز به تمرین .

هی که بعد از سال ها خاموشی دوباره درخشان می شد . پاهای ناتوانی که ناگهان توان جوانی را باز می یافت برق نگا

و به سویش میدوید ، خون تازه ای که ناگهان در رگهای یک قلب مرده چون چشم های می جوشید و فوران می کرد 

 ، به تنهای گویای هزاران نکته بود .

و به کندی می گذاشتند و من برخالف مستقبلینی که در گروه های پنج و شش نفری عقربه های ساعت بی شتاب 

 سرگرم گپ زدن بودند همدستی برای کشتن لحظات سخت انتظار نداشتم .

کاش ساعت زمان می شکست و لحظه جدایی از کار می افتاد . چه سالهایی را به امید چنین روزی لگد مال کردم و از 

 رویشان گذشتم .

 ای پسر جوانی به گوشم رسید که میگفت :صد
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 مادر شما خسته شدید ، بفرمائید جای من بنشینید ._

 باز هم این کلمه و باز هم این خطاب .

 جمله مودبانه اش دلم را شکست . فقط با یک کلمه داشت واقعیتی را بیان میکرد که میخواستم از آن غافل باشم .

ا نپذیرم . تشکر کردم و نشستم . تازه چشمم به تابلوی مقابل افتاد که ساعت خسته تر از آن بودم که دعوتش ر

 ورود پروازهای مختلف را نشان میداد .

آن موقع بود که فهمیدم هواپیمای مورد نظرم دو ساعت دیگر به زمین خواهد نشست . بین ترتیب چند ساعت دیگر 

 ون بیاید .باید در آنجا منتظر می ماندم تا مسافرم از گمرک بیر

چشمهایم را بر روی زمان حال بستم . به گذشته برگشتم و در ذهنم به جستجوی لحظاتی از زندگیام گشتم که شیشه 

 عمرشان در جای امنی پنهان بود و هنوز در خاطرم جان داشتند .

ه بازی گوشی کند ذهن شده بودم . انگار خاطره ها هم با من قصد قایم موشک بازی را داشتند . عین پسر بچ

دنبالشان کردم . در جستجوی شان به گوشه کنار مغزم سرک کشیدم و به محض یافتنشان سُک سُک کنان گوش به 

 همهمه و سر و صدایشان دادم .

 

 

جمعه که می شد ، از صبح دامن مادرم را می گرفتیم و به هر طرف می رفت دنبالش می کردیم . آن قدر زبان می 

 می کردیم تا باالخره او و پدر راضی می شدند ما را به بوت کالب ببرند . ریختیم ، التماسش

امروز بوت کالب یک نام فراموش شده است ، حتی هم سنّ و سال های من هم به زحمت به یادش می آورند . چه 

ان زنده د در ذهنشبسا باید خیلی به مغزشان فشار بیاورند تا بتوانند خاطره ای را که در زمان کودکی در آنجا داشتن

 کنند ، ولی آن زمان دنیا بچه ها بود .

فقط کافی ست کنترل مغزم را فشار بدهم تا به راحتی خاطره هایی که از شهر بازی آن زمان داشتم ، در مقابل دیده 

 گانم رژه بروند .

اسک نصب کرده بودند که مباالتر از سینما رادیوسیتی بود . سر در آن کله حیوانی شبیه دیو  #####محلش خیابان 

وحشتناکی داشت . در دهان گشاد حیوان ذره بینی کار گذاشته بودند که تصویر استخر داخل محوطه در آن دیده می 

شد . و مردم در حین عبور از جلوی در ، به راحتی میتوانستند فضای داخل و بچه هایی را که در استخر سرگرم قایق 

 ار شدن به قایق میبایستی ساعتی در صاف طوالنی نوبت و تهیه بلیت می ایستادیم .سواری بودند ببینند . برای سو

خوب به یاد دارم یک بار که سیما بینا خواننده برنامه کودک آن زمان رادیو برای تفریح به آنجا آمده بود ، برو 

یش را زمزمه میکردند و بچههای هم سنّ و سال من توی قایق به دورش جمع شده بودند و هم صدا با او آهنگ ها

 دست میزدند .

یک طرف استخر بساط شعبده بازی بر پا بود . یک بار موقعی که شعبده باز به طور نمایشی بدن دختری را با اره از 

وسط به دو نیم می کرد ، من که آن موقع هشت سال داشتم ، چشمهایم را بستم تا آن صحنه را به چشم نبینم . 

مگه این طفلی چه گناهی کرده که دارن  "ژیال گریه افتاد و هق هق کنان از مادر پرسید  خواهر چهار ساله ام

گریه نکن  "برادر شش ساله ام عطا بادی در غبغب انداخت و به جای مادرم پاسخش را داد و گفت : "میکشنش ؟

 "ژیال ، اون نمرده ، زنده ست . اینها همش شعبده بازیه . نترس 
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ر ، تعدادی صندلی در چند ردیف پشت سر هم مقابل پرده سینما چیده شده بود و تماشای قیلم کمی دورتر از استخ

نیاز به خرید بلیت نداشت . اولین قیلم سینمایی که در آنجا دیدم ، مار کبری نام داشت که هنوز خاطره آن فیلم و 

در حال لیس زدن به االسکای چوبی ، روی یکی  را که با مار میرقصید ، از یاد نبرده ام . "ماریا مونتز  "هنر پیشه اش 

از صندلی ها مینشستم و چشم به پرده سینما میدوختم . بعد از آالسکا نوبت ساندویچ بود و لیموناد خنک و آخر شب 

، چشم های نیمه خواب مان را سواری بر روی سبهای چوبی ، یا چرخ و فلک و تیر اندازی باز نگاه میداشت و خواب 

 مان می پراند .را از سر

اکثر اوقات پسر خاله ام مهران که هم سنّ عطا بود و در بیشتر تفریحات به اتفاق خاله و مادر بزرگم بی بی ما را 

همراهی می کرد ، برای اثبات عشقش به من االسکای پرتقالی اش را به من می بخشید و وقت و بی وقت کنار گوشم 

 "ازم می پرسید : زمزمه سر میداد و با زبان کودکانه اش

 "بزرگ شدیم زن من میشیً یا نه ؟ "

 و من با نازی دخترانه پاسخ میدادم :

 "نمیدونم حاال کو تا بزرگ شیًم . "

 "و بعضی اوقات که هنوز در رویای آرتیست فیلمی که دیده بودم سیر می کردم می گفتم :

 "نت میشم .اگه اون موقع مث آرتیست این فیلم خوشگل بودی ، حتما ز "

پریرخ ، این بچه ها فقط بلدند  "آخر شبها در حین خروج از بوت کالب پدرم غرلند کنان خطاب به مادرم میگفت :

 "جیب ما را خالی کنند .

 مادر بزرگم بی بی چپ چپ نگاهش می کرد و می گفت :

 "این چه حرفیه میزنی ، الهی همیشه داشته باشی و خرج این جوجه ها کنی .

زمانی که خودم را شناختم بیبی با ما زندگی می کرد . بچه که بودم دلیلش را نمیفهمیدم . بزرگتر که شدم دانستم  از

پدر بزرگم در موقع بازگشت از سفر حج که آن موقع ها تقریبا سفر بی بازگشتی بود و کمتر کسی پیدا می شد که 

 به وطن بازگردد ، در راه مراجعت جان سپرده است . خطرات این سفر پر مخاطره را پشت سر بگذارد و به سالمت

دنیای بچگی ، دنیای زیبایی ست که در آن جایی برای زشتی ها نیست . درست مانند دنیای کوچک بوت کالب که در 

آن فقط زیبایی و صفا بود و خاطره های آن دوران با طنازی و بشکن زنان در مقابل دیده گانم صاف کشیده بودند . 

 شیرینشان را نه تنها زیر زبانم میچشیدم ، بلکه تمام وجودم غرق لذت می شد .مزه 

در رویاهای کودکانه ام مهران نقش اول را به عهده داشت. ادا و اطوارهایم در مقابل او ، تقلیدی از حرکات هنرپیشه 

به موهای مدل خرگوشی ام با  های فیلمهایی بود که در بوت کالب میدیدم . لب های قلوه ای ام را غنچه می کردم و

 حرکت سر پیچ و تاب میدادم .

هر وقت قرار بود به منزلمان بیایند ، دزدکی در مقابل آینه میز آرایش مادرم می ایستادم و به تقلید از وی ، گونه ها 

ونه شمم روژگو لبهایم را با ناشی گری به طور مسخره ای قرمز می کردم و گاه به اشتباه به جای سایه ، به پشت چ

می مالیدم . حاال چقدر طول می کشید تا آن دو خط کج که در انتهای برجستگی گونه و در دو طرف لبهایم به ودود 

آمده ، عمق بیشتری یابد . چروک های دور چشمهایم گسترده تر شود و زمانی فرا رسد که دیگر نتوانم به چهره ام 

 ته بیگانه ای می دیدم گریزان شوم؟در آینه بنگرم و از خودم و تصویر درهم شکس
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کاش گذشته چنگ انداختنی بود و کشیدنی ، به راحتی میشد به دامشان انداخت و اسیرشان ساخت تا برای همیشه 

در کنارمان بمانند و به همان شکل جلوه گر شوند . اما این گذشته ها هستند که ما را به عقب می کشاند ، هر وقت 

 ن می اندازند و با جلوه گری هایشان صدای حسرت ها را در می آورند .دلشان خواست به دامما

 

 

 

 ۲فصل 
 

 

 

 

 سر پر باد مادرم ، انباشته از رویاهای طالئی بود برای دختر دم بختش که تازه دیپلم گرفته .

بود . در یکی از کوچه هر جا پسر اصل و نسب داری را نشان می کرد ، امان نمیداد پاتوقش آرایشگاه مادام اوبری 

های فرعی خیابان فردوسی که آنجا در جمع خانم های متشخص ، در وصف زیبایی و متانت دخترش معرکه می 

 گرفت .

از این اخالقش خوشم نمی آمد . هر وقت بر خالف میل قلبی ام ، مرا هم در موقع زیر ابرو برداشتن و رنگ کردن 

ا می کشاند از شنیدن سخنان غلو آمیزش از خجالت آب می شدم و حاضر موهایش به بهانه های مختلف ، به آنج

 بودم زمین دهان باز کند و مرا درسته ببلعد .

بخصوص وقتی خانوم ها با نگاه خریدارانه برندازم می کردند و پیچ پیچ کنان در گوشی حرف میزدند ، سخنان 

قابل این حرکات عروسش اختیار از کف میداد و شماتت آمیز بی بی مادر پدرم در گوشم صدا می کرد که در م

 خطاب به او میگفت :

زمونه عوض شده ، اون موقعه ها وقتی کسی دختر دم بخت داشت مرد عزب به خونه اش راه نمیداد و دخترشم  _

 دنبال خودش راه نمی انداخت به این و اون نشون بده و انگشت نماش کنه .

 

 

 

 

 

 ۳فصل 
 

 

 

 

ولی عصر فعلی قرار داشت . در سال  #####بار بود که من به کافه شهرداری ) کافه شهرداری ، در چهار راه  اولین

در محل کافه تئاتر شهر احداث شد و فضای باغ کلّاً تبدیل به پارک دانشجو شد ( میرفتم. اما مادرم که بارها با  ۱۳۳۱

با آب و تاب در مورد برنامه ها و آتراکسیون هایش سخن  پدرم به مناسبت های مختلف به آنجا رفته بود . همیشه

 می گفت .
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باغ محل برگزاری گاردن پارتی و جشن عروسی بود . هر از گاهی از رقاصه های اسپانیولی یا هنرپیشگان خارجی 

 برای اجرای برنامه در سنّ تئاتر دعوت به عمل می آمد .

وشیدند و با پیراهن سفید آهار زده و پاپیون مشکی از مدعوین در مراسم جشن عروسی گارسون ها لباس فرم می پ

 پذیرایی می کردند .

بر خیابان فضای باغچه مانندی بود که در آنجا بساط خیمه شب بازی بر پا می شد و تماشاچیان در اطراف باغچه بر 

 دند .میخور ٔ  روی نیمکت های سفید می نشستند و در حال تماشای برنامه ، ساندویچ و بستنی

در شب عروسی روزبه ، پدر آقای خلج باغ را چراغانی کرده بودند . هوا لطیف و دلپذیر بود . ماه با زیبایی تمام 

میدرخشید و در زیر درختان سر به فلک کشیده دو طرف فضای باز ، صدای حرکت آب در جویبارها ترنم دلنشینی 

وجود کفّه ای که به کف آن انداخته بودم . در موقع راه رفتن به داشت . کفش عاریه ای مادرم به پایم گشاد بود و با 

 پایم لق میزد .

از چند روز مانده به جشن رژیم گرفتم تا کمر تنگ و دامن پرچین فنر دار پیراهن ام جلوه بیشتری به تنم داشته 

 باشد.

قلم ام در باالی لب های قلوه ای و  موهای بلند مایل به زیتونی ام به صورت گل در باالی سرم جمع شده بود ، بینی

در پوست سفید و گونه های صورتی رنگم جلوه خاصی داشتند و نگاه ها را به دنبالم میکشاندند  ###چشمان درشت 

. 

 ترنم آوای والس دانوب آبی روح را نوازش می داد .

 خواهرم ژیال با تحسین چشم به اطراف گرداند و گفت :

 چه جشن باشکوهی ! _

 ادرم در میان مدعوین به دنبال چهره آشنا می گشت و خود را در جمع غریبه حس می کرد .م

باالخره آقای خلج و همسرش متوجه ما شدند و به استقبالمان آمدند . خانم خلج با نگاه تحسین آمیزی به من خیره 

 شد و خطاب به مادرم گفت :

 جان ؟دختر بین خوشگلی را کجا قایم کرده بودی پریرخ  _

 مامان رخی که کشته مرده این تعریف ها بود و داشت قند توی دلش آب می شد پاسخ داد:

 نظر لطف توست گلی جان . _

سپس سرگرم تعارف های معمولی شدند . از سینی طالئی رنگی که پیشخدمت به طرفم گرفت یک لیوان لیموناد 

 دم ،نگاهم را در اطراف باغ به گردش در آوردم .برداشتم و در حالی که شیرینی اش را با زبانم می لیسی

زوج های پیر و جوان بر روی پیست ، همراه با آهنگ مالیم والس با حرکاتی موزون میرقصیدند . آنهایی که با این 

هنر آشنایی نداشتند ، پشت میزها در حال گپ زدن با هم نشسته بودند و با نگاه های کنجکاوشان تازه واردین را 

 از می کردند .براند

انگار تمام جواهرات ، جواهر فروشی آقای خلج زینت بخش دست و سینه همسرش بود و در مقابل درخشش آنها 

 بقیه زیور آالت گرانقیمت زن های حاضر در مجلس بدلی جلوه می کرد .

باعث دلخوری اش می  مادرم که خود را زنی شیک پوش و آالمد میدانست ، در مقابل او کم آورده بود و همین مسأله

 شد .
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پدرم که زرگری داشت، به همراه آقای خلج به جمع هم صنف هایش پیوست . به دنبال جای خالی برای نشستن می 

 گشتم که یک نفر از پشت گلی خانم را صدا زد وگفت :

 گلی جان ما را به مهمان هایت معرفی نمی کنی ؟ _

م . چشم های درشت و سیاهی که الیه ای از ریمل مژه هایش را بهم به طرف صدا برگشتم و بهت زده بر جا ماند

 چسبانده بود برایم نااشنا نبود . من این چهره و این نگاه را یک جایی دیده بودم ، اما کجا ؟

 خانم خلج فرصت اندیشیدن به من نداد و خطاب به مادرم گفت :

 ان هم آقای اشکان فرشچی پسرشان هستند .با ایراندخت خانم مادر عروسم مرجان آشنا شوید. ایش _

بی اختیار نظری به مرد جوان همراهش انداختم و باالفاصله آن دو را به یاد آوردم . کفاشی جاییک و آبغوره هایی که 

 در مقابل آن دو ریخته بودم . پسر جوان هم داشت با یاداوری خاطره اولین دیدارمان زیر لبی میخندید .

ی را طی کرد و بر روی کفش هایم متوقف شد . مادرم مشغول احوالپرسی با ایراندخت خانم بود و نگاهش سیر نزول

 توجهی به ما نداشت .

 

 

52-52  

 احساس شرم کردم . بدنم به سردی یک تکه یخ شده بود .

ط یک نظر بود و هرگز به خاطرم خطور نمی کرد که ممکن است یک روز دوباره با هم روبرو شویم . اولین دیدار فق

یک نگاه و لحظه ای کوتاه تر از گذاشتن یک رهگذر از کنارمان که الاقل در حال عبور عطر تنش را در فضای اطراف 

 متراکم می سازد.

همان طور که سر به زیر داشتم ، نگاهم بر روی پاهای خانم فرشچی مکث کوتاهی کرد . همان کفش های 

پا داشت . در فضای سرد این دیدار صدای گلی خانم به گوش رسید که کروکودیل مشکی دوخت جاییک را به 

 میگفت :

 اشکان جان ، شهال جان را با خودت ببر به جمع جوان ها ، با ما دلش می گیرد . _

بدون دلیل از تنها ماندن با وی وحشت داشتم . به دنبال ژیال و عطا گشتم که انگار غیب شده بودند . به هر طرف نظر 

 اختم ، آن دو را ندیدم . صدای اشکان آرام و پر از امواج مهربانی بود :اند

 با رقص چطورید ، شهال خانم ؟ _

سفارش مادرم را که می گفت باید همیشه متانت و شخصیت خود را حفظ کنم و به کسی اجازه سواستفاده را ندهم از 

 یاد نبرده بودم و در پاسخ گفتم :

 کنم .فقط دوست دارم تماشا  _

 پس بیایید برویم نزدیک پیست . _

 با نگاه از مامان رخی کسب تکلیف کردم و او با اشاره سر به من فهماند که عیبی ندارد ، برو .

 از جمع خانواده که فاصله گرفتیم ، و لحن شیطنت آمیزی پرسید :

 باالخره مجبور شدید سری به باغ سپهساالر بزنید یا نه ؟ _

 ایش حرصم گرفت و با لحن تندی پاسخ دادم :از سوال بی ج
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 نخیر به آنجا نرفتم . فقط ناچار شدم کفش مادرم را که رنگ لباسم بود از او قرض بگیرم . _

 حدس زدم که عاریه ای است ._

 چطور مگر ؟! -

 چون به پایتان کمی گشاد است . _

 با تعجب پرسیدم :

 از کجا فهمیدید ؟! _

 تنتان .از طرز راه رف _

 وا رفتم . پس البد همه حاضرین فهمیده اند که من کفش عاریه ای به پا دارم .

 شاید بهتر بود تا آخر مجلس یک گوشه ای می نشستم و از جایم جوم نمی خوردم . با ناامیدی پرسیدم :

 یعنی خیلی معلوم است ؟ _

دارد متوجه می شود . خب بگذاریم ، جلوی در شلوغ نه چندان . فقط یک آدم تیزبینی مثل من که سابقه ذهنی هم  _

است . موزیک هم ساکت شده به گمانم میخواهند به افتخار ورود عروس و داماد آهنگ مبارکباد بزنند . اگر به دنبال 

 خواهر و برادرتان می گردید آنها هم جلوی در هستند .

تیزبینی اش باعث دردسر بود ، انگار فکر آدم را می خواند یعنی چه از کجا فهمیده بود من به دنبال آنها می گردم ؟! 

. 

صدای آهنگ مبارکباد که برخاست ، دلم گرفت . نمیدانم چرا همیشه این آهنگ برای من در عین شادی ، حزن 

 خاصی را به همراه داشت .

 .چشمان سیاه و جذاب مرجان و حالت نگاهش شباهت کاملی به چشم های مادر و برادرش داشت 
 

درست مانند اشکان ، تبسمش شیرین بود و خنده بر روی لب های کوچک و جمع و جورش دلنشین . با اندام کشیده 

 و کفش پاشنه بلند ، تقریبا هم قد داماد بود .

به دیدن من در کنار برادرش ، چشمکی به او زد و در اولین فرصت از میان جمعیت راه باز کرد و به همراه داماد به 

مان آمد . تشعشع شوقی که در درونش جریان داشت ، در اطراف پراکند و با لحنی پر شوری خطاب به اشکان طرف

 گفت :

 چطوری داماد آینده ؟ _

 اشکان با شور و شوق خندید و گفت :

 تو چطوری عروس خوشگل نازنازی ؟ بیا با شهال خانم دختر آقای امجد آشنا شو. _

 رد و گفت :مرجان دستم را به گرمی فش

 خوش آمدید . _

اولین باری بود که روزبه را میدیدم ، ولی از گفته های پدرم میدانستم که او بعد از گرفتن دیپلم به دنبال ادامه 

 تحصیل نرفته و شریک پدرش در مغازه جواهر فروشی است .

 ناگهان برق خوشبختی در نگاه مرجان خاموش شد و خطاب به برادرش گفت :

 پدرمان زنده بود . کاش _
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اشکان که دلش نمی خواست خواهرش در چنین شبی به خاطرات تلخ گذشته بیاندیشد ، با محبّت دستی به شانه او 

 زد و گفت :

 با تقدیر نمی شود جنگید . برو عزیزم . مهمان ها منتظرتان هستند . _

که آن موقع ارزش زیادی داشت ، به طور  را تومانی ده اسکناس بسته یک مهمانان ٔ  آقای خلج در میان هلهله

 پراکنده روی سر عروس و داماد ریخت .

اشکان به سرعت خم شد و چند تایی از آنها را از زیر دست و پای جمعیت بیرون آورد. سپس دستش را با اسکناس 

 ها به طرف من گرفت و گفت :

ا شکستم . چون بعید میدانستم به خاطر چند تا بفرمائید شهال خانم . به خاطر شما بود که خط اتوی شلوارم ر _

اسکناس ده تومانی حاضر شوید پیراهن تیی تیش مامانی و کفش های عاریه تان را به خطر بیندازید و زیر دست و پا 

 بلولید .

 از طرز حرف زدنش حرصم گرفت . اولین بار بود که کسی با این لحن با من سخن می گفت .

که بریروز در کفاشی جاییک از خود نشان داده بودم واگر نه چه دلیلی داشت که به خود شاید دلیلش ضعفی بود 

 اجازه چنین گستاخی را بدهد .

 با لخوری و خشمی آشکار دستش را پس زدم و گفتم :

 نه ممنون . مال شماست نگاهش دارید . _

 با تبسم شیرینی گفت :

خوش امن است . به خاطر شما کلی زحمت کشیدم ، مشت و لگد  درست است از نظر قیمت ارزشی ندارند ، ولی _

 خوردم . انصاف داشته باشید ، خواهش می کنم دستم را پس نزنید .

 سپس با اشاره چشم و ابرو خواهشش را تکرار کرد .

 این بار دست پیش بردم و اسکناسها را گرفتم و به تقلید از او ، به طعنه گفتم :

نبودم . دلم نمیخواست به خاطر من خواست اتوی شلوارتان را بشکنید و زیر دست و پا بلولید  راضی به زحمت شما _

. 

 با شیطنت خندید و گفت :

 پس این مشت و لگدهایی که خوردم چی ؟ آنها را فراموش کردید ؟_

ش به دل می در چهره اش دقیق شدم . درست مثل خواهرش قد بلند و لب های کوچک و جمع و جور داشت و لبخند

 نشست .

 تنها نقطه نامانوس در چهره اش سبیل های پر پشت سیاهش بود که من آن را نمی پسندیدم .

 نگاهم را متوجه خودش دید ، گفت :

انتظار نداشتید امشب مرا اینجا ببینید . از دیدنم جا خوردید . اصالً به فکرتان نمیرسید که ممکن است عروس  _

اشد . راستش را بخواهید من هم از دیدنتان جا خوردم . از شما چه پنهان برخورد اتفاقی در نسبتی با من داشته ب

مغازه کفاشی بدجوری به دلم نشسته بود ، ولی اصالً امیدوار نبودم که دوباره تکرار شود . در واقع از تکرارش هم جا 

، عین کنه به یک گوشه از مغز خوردم و هم خوشحال شدم . بعضی لحظه ها در زندگی ما جا خوش می کنند 

 میچسبند و ماندنی می شوند و این برای من از همان لحظات به یاد ماندنی بود .
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هضم سخنانش برایم آسان نبود . آخر چطور ممکن است آن لحظه گذرا تا به این حد فکرش را به خود مشغول 

 کرده باشد ؟!

 بی اختیار گفتم :

بد قولی جاییک آن قدر اعصابم را خورد کرده بود که در آن لحظه هیچ چیز دیگر  ولی برای من این طور نبود . _

برایم اهمیت نداشت. ناچارم اقرار کنم وقتی دوباره با شما و مادرتان در اینجا روبرو شدم ، از اینکه آن روز شاهد 

 گریه ام بودید خجالت کشیدم .

شما قرار می گرفت اشکش در می آمد . از آن گذشته آن  برای چی ؟ مطمئنم اگر خواهم مرجان هم در موقعیت _

بد قولی تا حدودی تقصیر خانواده ما بود . چون به خاطر عروسی مرجان بدجوری سر جاییک را شلوغ کرده بودند . 

 خب حاال دوست دارید برویم برقصیم یا اینکه خیمه شب بازی تماشا کنیم ؟

دارم . پاهایم درد گرفته ، فقط دلم میخواهد یک گوشه ای بنشینم و پاهایم هیچ کدام ، عادت به کفش پاشنه بلند ن _

 را از قید کفش آزاد کنم .

 اختیار من دست شماست شهال خانم . _

 به نظر میرسید بدجوری به من چسبیده . چه بسا این مساله از دید خانواده ام صورت خوشی نداشت .

خود سرگرم گپی زدن بودند ، معلوم نبود ژیال و عطا هم کجا سرشان گرم  پدر و مادرم هر کدام در جامعه آشنایان

 شده بود .

 اشکان به چند صندلی خالی اشاره کرد و گفت :

 چطور است اینجا بنشینیم ؟ _

لب سعی کن همیشه در عین ج "به یاد نصایح مادرم افتادم که هر وقت فرصتی میی افت ، کنار گوشم تکرار می کرد :

متانت خودت را حفظ کنی . به کسی اجازه نده پشت سرت لغز بخواند و تو را دختر سبکسر و سهل الوصولی نظر ، 

 "بداند .

نشستن من در آنجا پشت میز و صندلی خالی در کنار یک مرد غریبه که فقط چند ساعت از آشناییمان میگذشت ، 

 چه مفهومی میتوانست داشته باشد ؟

ادن پاسخ منفی بگیرم ، یک خوشه انگور یاقوتی از داخل ظرف برداشت ، آن را در بشقاب قبل از اینکه تصمیم به د

 میوه خوری جا داد و خطاب به من گفت :

بفرمائید میل کنید. شما از وقتی آمدید هیچ چی نخوردید . فقط مواظب باشید قبل از خوردن انگور را دون کنید .  _

 ه هایش ، النه کرده باشد و زهرش را بریزد .چون ممکن است کفش دوزک ال به الی دان

 طوری حرف میزد انگار با بچه طرف است . با حرص گفتم :

 

 از راهنمایی تان ممنون . فکر میکنم خودم بلدم چطور باید انگور یاقوتی را بخورم . و االن میل ندارم . _

 

 

اهم را کج کردم و به طرف میزی که مادرم در آنجا سپس بی اعتنا به او که هنوز بشقاب میوه را در دستش داشت ر

 نشسته بود رفتم .
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روی صندلی ولو شدم و کفشم را از پا بیرون آوردم . دامن ماکسی ام به اندازه کافی بلند بود که کسی متوجه پاهای 

 برهنه ام نشود .

 انداخته بود .صحبت مامان رخی با چند نفر از خانم ها که کم و بیش آنها را می شناختم گل 

آسمان و ریسمان را بهم می بافتند ، زن های حاضر در مجلس را زیر ذره بین بدگویی و غیبت قرار می دادند ، نمک 

می خوردند و نمکدان می شکستند . خانم خلج را ندید بدید و تازه به دوران رسیده مینامیدند و مسخره اش می 

 و گردن و دست هایش آویزان کرده .کردند که چرا این همه طال و جواهر به سر 

 موقع صرف شام که شد کفش های گشاد عاریه ای برایم تنگ شده بود و پای باد کرده ام در آنجا نمی گرفت .

ناله ای از درد سر دادم و از رفتن به سالن غذاخوری منصرف شدم .مادر حواسش به من نبود و داشت با دیگر 

 .همراهان به سر میز شام می رفت 

 ژیال و عطا که تحمل گرسنگی را نداشتند ، زودتر از بقیه خود را به سر سفره رنگین غذا رسانده بودند .

مهم نیست ، یک شب هزار شب نمی شود . باالخره یک جوری با شکم گرسنه ام کنار  "لب بر چیدم و با خودم گفتم :

 "می آیم 

دختر مگر آیه آمده بود که حتما باید کفش هم رنگ لباس باشد  گور پدر مد . آخر "سپس غرلند کنان در دل گفتم :

 ". این همه کفش داشتی ،چه میشد یکی از همان ها را می پوشیدی ؟

دور و برم خلوت شده بود . این طرف باغ پرنده هم پر نمیزد . مگس ها فرصت یافته بودند تا روی ظرف های میوه 

خودم را تنها و رها شده حس می کردم . انگار هیچ کس به فکر من نبود .  جوالن بدهند و دلی از عزا در بیاورند .

چندین بار پاهایم را حرکت دادم تا شاید ورم شان بخوابد ، اما انگار سنگ شده بودند و خیال برگشت به شکل سابق 

 را نداشتند .

لی میوه آمدند و رفتند . سکوت پیشخدمت ها برای سر و سامان دادن و نظافت میزها و پر کردن ظرف های نیمه خا

هراس آوری اطراف را فرا گرفت. ناگهان از شنیدن صدای پایی که هر لحظه به من نزدیک تر می شد ، احساس 

 وحشت کردم . رنگم پرید و ضربان قلبم سینه ام را هدف قرار داد .

. ترس معنی نداشت . هر چه چشم هایم را بستم و گوش به ندای درونم دادم که مرا دعوت به آرامش می کرد 

 باداباد، باالخره یک طوری می شود .

از الی چشمهای نیمه بازم سایه مردی که روبرویم ایستاده بود هر لحظه پر رنگ تر می شد . لرزشی محسوس 

 سراپایم را فرا گرفت و بعد بوی مطبوع انواع اغذیه معطر بزاق دهانم را به ترشح واداشت .

 را شنیدم که میگفت :سپس صدای آشنایی 

حاال چه وقت خواب است شهال خانم ؟ سر میز شام هر چه چشم انداختم ندیدمتان . همه به فکر شکم خودشان  _

 بودند و من به فکر شما . صدایم را می شنوید یا هنوز خواب هستید ؟

 بشقاب های غذا را روی میز گذاشت و ادامه داد ؛

 ای خودم را هم آوردم که با هم بخوریم .بفرمائید نوش جان کنید . غذ _

بشقاب انباشته از انواع و اقسام خوراکی های موجود در سر میز شام بود که با سلیقه خاصی به فاصله از هم در چهار 

 گوشه اش جای داشت .

 با لحنی آمیخته به حیرت گفتم :
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ن یک چهارم آن را هم نمیتوانم بخورم . چه این همه غذا ! مگر شکم من چقدر گنجایش دارد ! در حالت عادی م _

 برسد به امشب که حتی اگر گرسنه هم باشم حق زیاده روی را ندارم .

 چرا ؟ مگر امشب چه عیبی دارد ؟! _

 عیبش این است که کمر لباسم تنگ است و اگر پر خوری کنم به شکمم فشار می آورد . _

 :زیر چشمی نگاهم کرد و همراه پوزخندی پرسید 

 ببینم نکنه لباس هم عاریه است ؟ _

 "آخر دختر مگر مجبوری نسنجیده حرف بزنی ؟ "خودم را مالمت کردم و در دل گفتم :

 سپس با صدای بلند افزودم :

خیالتان راحت عاریه نیست و همین دو سه روز پیش خیاطم آن را به تن خودم پروو کرده ، ولی خب مدلش این  _

 گ و دامنش پرچین باشد .است و باید کمرش تن

 پس این طور ، ببخشید که من از مد سر رشته ندارم . راستی چرا به سر میز غذا نیامدید ؟ _

 چون پاهایم وارم کرده و همان کفش گشاد برایم تنگ شده ، هر کاری کردم نتوانستم دوباره بپوشم . _

 لمثل بکش و خوشگلم کن را در ذهنم تداعی می کنید .منظورتان این است که االن پا برهنه هستید ؟! شما ضرب ا _

 با اطمینان گفتم :

مطمئن باشید این اولین تجربه آخرین تجربه خواهد بود و دیگر تکرار نمی شود . االن داشتم با خودم می گفتم چه  _

 دلیل دارد حتما کفش رنگ لباس باشد .

 یخته با طعنه :تبسمش در عین شیرینی پر تمسخر بود و لحن کالمش آم

به چه دلیلی باید کمر لباس تنگ باشد تا دامن فنر دار بهتر خود را نشان  "و حاال البد دارید با خودتان میگویید  _

درست میگویم یا نه ؟ بی خود با آن یک تکه گوشت ماهیچه بازی نکنید ،چون زشت است اگر ظرف غذا نیم  "بدهد 

 خورده باقی بماند . 

 د اینقدر پرش کنید .مجبور نبودی_

حاال بیا خوبی کن . همیشه این قلب است که تکلیف انسان را روشن می کند . همین االن به زبان آمده بود و با سر  _

تو چون رایحه سکر آور نیستی که  "نکند این آخرین دیدارمان باشد ؟ "و صدا داشت مالمتم می کرد و می گفت 

د ، بلکه خیلی راحت جایگاه خودت را پیدا میکنی و سر نشین می شوی . در فقط یک آن و یک لحظه سرمستی میده

 عین تظاهر به سادگی ، زیرکی و حد فاصله ها را حفظ می کنی .

از روانشناس ها خوشم نمی آید . چون پر مدعا هستند و بی جهت گمان می کنند با یک نگاه به طرف مقابل ، تا  _

اده دلم نه زیرک . بلکه خودم هستم و دوست ندارم یک شبه با کسی که چند کنه وجودش را میخواند . من نه س

ساعتی بیشتر نیست با او آشنا شده ام آنقدر احساس نزدیکی کنم که عین کنه به اش بچسبم و به دیگران فرصت 

 بدهم پشت سرم لغز بخوانند .

از فرصت ها نیستند . بلکه فرصت ها را  آنهایی که به لغز خوانی ولیچار گویی عادت دارند . منتظر استفاده _

خودشان ایجاد می کنند و از کاهی کوهی می سازند .من روانشناس نیستم ، ولی حاضرم قسم بخورم که نود درصد 

خانم های حاضر در مجلس داشتند پشت سر خانم خلج حرف می زدند و بحث داغشان زیاده روی او در استفاده از 

 زیوراالت بود .



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

1 4  

 

شتم با دهان پر حرف بزنم . سر فرصت و با تانی مشغول جویدن لقمه ای که در دهان داشتم شدم سپس دوست ندا

 گفتم :

 

 

 

شاید همان طور که حدس می زدم یک روانشناسید . شاید هم سر همه میزها گوش ایستادید و یا فقط نظر خود  _

 شماست .

اگر نظرم را بخواهید بدانید باید بگویم . به نظر من یک سینه  من از غیبت و خاله زنک بازی خوشم نمی آید . ولی _

ریز ظریف و زیبا به تنهایی بر روی گردن یک زن جلوه بیشتری دارد تا این همه طال و جواهر ناهماهنگ که فقط به 

 درد نمایش در پشت ویترین مغازه جواهر فروشی میخورد . از گوشت ژیگو قافل نشوید ، خیلی خوشمزه است .

 دست روی شکمم گذاشتم و گفتم :

 به اندازه کافی پر خوری کردم . دیگر جا ندارم . _

ولی من غذاها را برایتان دست چین کردم ، باید بخورید واگر نه من هم مجبورم نیمه سیر بشقابم را کنار بزنم .  _

 چون بی اشتهایی شما اشتهای مرا هم کور می کند .

 شت ژیگو فرو کردم و گفتم :به اجبار چنگال را در گو

 حاال که زوری است ، میخورم . البد پدر شما هم جواهر فروش بوده و از این طریق با خانواده خلج آشنا شدید ! _

چنگال در نیمه راه دهنش متوقف شد و پس از لحظه ای تامل درون بشقاب رها شد . برق نگاهش در سیاهی مردمک 

غباری از اندوه پوست سبزه اش را کدر کرد . لب هایش چندین بار تکان خوردند تا دیدگانش به خاموشی گرایید . 

 باالخره توانست بگوید :

دلم نمیخواهد شب عروسی خواهرم غمگین باشم و خاطره های تلخ را به یاد بیاورم . بگذاریم وقت بسیار است . _

 سر فرصت همه چیز را برایتان تعریف می کنم .

و گفتگوی دسته جمعی حالی از آن بود که مهمانان دلی از عزا در آوردند و در حال بازگشت به  صدای قهقهه خنده

 سر میزهایشان هستند .

 اشکان که به دنبال بهانه برای گریز از پاسخ بود ، باالفاصله برخاست و در حال برداشتن بشقاب ها از روی میز گفت :

تان بگذارم . نمیدانم این حالت هیچ وقت به شما دست داده یا نه ؟ بعضی بهتر است تا دور برمان شلوغ نشده تنهای _

وقتها زمانی که غمگینی ، حتی یک موسیقی شاد هم میتواند به اندازه یک آهنگ آرام و غمناک برایت حزن انگیز 

 باشد و تحمل شنیدنش را نداشته باشی . شب بخیر .

 

 

 

 

 

 

 ۳فصل 
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ادرم هنوز در رویای شب خوشی که گذرانده سیر می کرد .پدرم به تازگی شوفری را که داشت در راه مراجعت م

جواب کرده بود و خود پشت فرمان می نشست . آهسته و با احتیاط میراند . حواسش ششدانگ به مسیر مقابل بود و 

رشکی اشد . شیفته اتومبیل زچون طفلی که اسباب بازی تازه ای یافته ،بیشتر از آن که دلبسته زن و بچه هایش ب

 بیوک آخرین مدلش بود .

وای از آن روزی که غالم همسر نرگس . در برق انداختن ماشین اربابش کوتاهی به خرج میداد. آن موقع بود که 

 صدای فریاد او سقف ایوان خانه را می لرزاند .

 ه درختان دنبال هم می کردند .گنجشکان جیک جیک مستانه سر داده بودند و بال و پر زنان بر روی شاخ

ژیال نیمه خواب چشم بر هم نهاده بود و گاه به حالت خمیازه دهان گشاد می کرد . عطا با پیشانی پر چین و اخمو به 

 نظر میرسید . باالخره این او بود که سکوت را شکست و تشر زنان خطاب به من گفت :

 ال آن پسره پررو راه بیفتی این طرف آن طرف بروی ؟امشب چته شده بود ، کی به تو اجازه داد دنب _

 انتظار این بر خورد را از برادر کوچکترم نداشتم . اختیار از کف دادم و گفتم :

 به تو چه . من بزرگتر دارم . وقتی از همان اول مجلس تو و ژیال غیب تان زد می خواستی چه کار کنم ؟! _

 بزند که تو به آرزویت برسی و خوش بگذرانی .البد از خدا میخواستی ماغیب مان  _

 بغض کردم ،مادرم را به کمک طلبیدم و گفتم :

مامان رخی می شنوید عطا چه میگوید ، مگر خودتان به من اجازه ندادید بروم جلوی در منتظر آمدن عروس شوم  _

 ؟

 خمیازه ای کشید و گفت :

 چرا من خودم اجازه دادم . _

 گفت : سپس خطاب به عطا

 فضولی به تو نیامده ! چه کار به این کارها داری ؟ _

 عطا از رو نرفت و با ناباوری گفت:

 یعنی شما اجازه دادید با آن پسره ول بگردد ؟_

 پدرم در حالی که حواسش به رانندگی بود پرسید :

 کدام پسره پریرخ ؟ مگر چه خطایی از شهال سر زده ؟ _

 له بخوابد گفت :مادرم برای این که غای

هیچی بابا . منظورش اشکان برادر عروس است این پسر هیچی نشده غیرتش به جوش آمده و چهار چشمی  _

 خواهرش را می پاید .

 پدرم نرم خندید و با صدای آرامی گفت :

 غایب باشیم .آفرین به این پسر که چهار چشمی مواظب خواهرش است .البته وقتی این اجازه را دارد که من و تو  _

 از فرصت استفاده کردم و گفتم :

 خب من هم همین را میگویم . وقتی بزرگ ترهایم اجازه دادند چه معنی دارد عطا خودش را نخود آش کند . _

 این بار پدرم صدایش را بلند کرد و گفت :
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 ساکت . بس کنید بگذارید حواسم به رانندگی باشد و سالم به خانه برسیم ._

دستش را تهدید کنان به طرفم تکان داد و چشم غره ای به من رفت . خواب چون نسیم مالیمی پلک چشمهایم عطا 

 را به بازی گرفت ، گاه آنها را بر روی هم می آورد و گاه از هم می گشود .

 کافه شهرداری و جشن عروسی پسر آقای خلج تبدیل به خاطره شیرینی شد و در ذهنم جا گرفت .

 مالت اشکان در پرده خیالم با کلمات درشت و برجسته خود را نشان میدادند.آخرین ج

چه چیز باعث شد که آن طور ناگهانی غم جای شادی هایش را تنگ کند و حالت چهره اش را تغییر دهد ؟ چه 

د ال چرخیدناتفاقی در زندگی اش افتاده بود که یاداوری اش تا به آن حد سخت و دردناک بود ؟ افکارم در پرده خی

 و ذهنم را تحت فشار قرار دادند .

به خانه که رسیدیم ساعتی از نیمه شب گذشته بود ، به سرعت لباس عوض کردم و پاهای باد کردهام را در آب 

خنک حوض شوستشو دادم . سپس در ایوان خانه داخل پشه بند مشترکی که با ژیال داشتم دراز کشیدم و تظاهر به 

 خواب کردم .

ه ما یک طبقه بود و در موقع ورود وارد محوطه سر پوشیده ای به نام هشتی می شدیم که به حیاط ، اتاق پنج دری خان

، سه دری پذیرایی و اتاق های مسکونی راه داشت که در چهار طرف حیاط وسیع هزار متری ساخته شده بودند و اتاق 

و جنوبی به وجود می آمد با دو پنجره هواگیر و سقفی  های زاویه که از برخورد قسمت های شرقی و شمالی یا غربی

 بلند تر به دور از تابش نور خورشید مخصوص استراحت در تابستان بود .

در پاشیر آب انبار میوه و تاره بار نگهداری می کردیم . تابستانها بی بی از پشت بام پشه بند میزد ، می خوابیدیم . ما 

 در مهتابی جلوی تاالر بزرگ .در ایوان خانه و پدر و مادرم 

صدای نجوای پدرم از داخل پشه بند در مهتابی به گوش میرسید که داشت از مادرم در مورد علت پرخاش عطا به 

 من توضیح می خواست .

 صدای شبگرد محل آرام و دلنشین بود که داشت میخواند :

 

 در آغاز محبّت اگر پشیمانی بگو با من

 ت برکنم تا فرصتی دارمکه من هم دل ز مهر

 

 

همین که ساکت شد ، سکوت بر روی خانه افتاد و فقط صدای حرکت آب در حال ریزش از باالی فواره به درون 

 حوض الالیی شبانه ام شد .

یک نفر داشت توی کوچه داد میزد . انگار شبگرد آوازه خوان نیم ساعت پیش دزد گرفته بود و داشت با چماق 

رد و در حال دویدن یک بند کلمات رکیک و ناسزا بر زبان می آورد . صدای نفس های آرام و دنبالش می ک

 یکنواخت ژیال و لبخندی که وقت و بی وقت گوشه لبانش را کش میداد ، حکایت از شیرینی رویاهایش داشت .

د و به نظر میرسید هنوز دیگر می غلطی #####برادر کوچک غیرتی ام چون من بی خواب بود . مدام از یک پهلو به 

 نتوانسته خشمش را مهار کند .

شد ، خون غیرت در  ###این اولین بار نبود که چنین عکس العملی را نشان میداد . همین که موهای پشت لب عطا 

 رگه هایش به جریان افتاد .
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عقیبم ن ما می رساند و پنهانی به تاکثر اوقات از مدرسه که بیرون می آمد ،باالفاصله با شتاب خود را به جلوی دبیرستا

 می پرداخت تا به قول خودش مواظبم باشد .

وای به روزی که جوانی در حین عبور از کنارم متلکی بارم می کرد ، آن موقع دیگر کسی جلودارش نبود . مشت 

 هایش حواله سر و صورتشان می شد و چه غوغایی که به راه می انداخت .

اه بود . باد الستیک دوچرخه جوان عاشق پیشه ای را که هر روز در راه دبیرستان انوشیروان بازار تهدیدهایش به ر

دادگر در تعقیبم بود و از ترس عطا جرات نزدیک شدن به مرا نداشت ،، خالی می کرد . باالخره چون از این راه به 

اخل جوی آب هل داد که هم پای آن نتیجه نرسید و عاشق سمج به تعقیبش ادامه داد ، با چنان خشمی او را به د

 جوان شکست و هم دوچرخه اش آسیب دید .

آفتاب صبحگاهی گرمای مطبوعی داشت و همین که بر روی صورت و شانه هایم پهن شد از خواب پریدم . همه به 

 غیر از من بیدار شده بودند و در زیرزمین در کنار آب قنات سرگرم صرف صبحانه بودند .

ند تر از بقیه به گوش میرسید . انگار هنوز بحث جشن شب گذشته داغ بود . کنار حوض نشستم ، کف صدای عطا بل

 دستم را از آب زالل فواره انباشتم و به صورتم زدم . با غیظ زیر لب گفتم :

 اه ، این پسره دست بردار نیست . _

م از ایوان دور نشده بودم که مادرم صدایم زد راهم را کج کردم . دلم نمیخواست به جمعشان بپیوندم . هنوز چند قد

: 

 کجا میروی شهال ؟ زودتر بیا صبحانه ات را بخور میخواهیم سفره را جمع کنیم . _

 کار از کار گذشته بود . فرصتی برای طفره رفتن از حضور در جمعشان باقی نمانده بود .

ی بی کنار سفره نشسته بود و عادت داشت توی نعلبکی وارد اتاق که شدم عطا اخم کرد و جواب سالمم را نداد . ب

نمی دانم این پسر دیشب در کافه شهرداری سرش کجا گرم بود که اصالً رگ  "چای می نوشید با خود گفتم :

اهمیتی به بدعنقی هایش ندادم و  "غیرتش به جوش نیامد و حاال تازه یادش آمده که باید تعصب به خرج دهد .

 داشت برایم چای میریخت گفتم :خطاب به نرگس که 

 کمرنگ باشد._

جمعه ها ناهار منزل خانم جان مهمان بودیم . دلم میخواست بهانه ای بیاورم و نروم . حوصله نداشتم تمام روز عطا 

 عین عنق منکسره روبرویم بنشیند و حرصم را در بیاورد .

در ال به الی سبیل های سیاه و پر پشتش باال و پایین  اقاجان قلیان چاق کرد و مشغول پک زدن به آن شد . لب هایش

 میرفت وبا لذت دود آن را در فضا می پراکند .

شباهت چشم های درشت و سیاه ، ابروان پیوسته و بینی گوشتی و گردی صورت عطا و پدرم با هم چشمگیر بود . 

 داشتیم این شباهت کامل می شد .شاید اگر سبیل های پر پشت و چین های روی پیشانی ، دور چشم را بر می

من و ژیال شبیه مادرم بودیم و مادرم شبیه خانم جان که در زمان کودکی با خانواده اش از بادکویه به ایران مهاجرت 

 کرده بود .

 سفره را که جمع کردند، بی بی گفت :

ندارم صالت ظهر تو گرما راه  اگه قراره بریم خونه خانم جون ، زودتر برین به قر و فرتون برسین که حوصله_

 بیفتیم .
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بی بی عین پدرم عجول و بی صبر بود . هر وقت قرار بود با هم جایی برویم ، یک ساعت زودتر از دیگران چادر به 

 سر توی ایوان می ایستاد و به جان همه غر میزد که چرا آماده نیستند .

 عطا این پا و اون پا کرد و گفت :

 یدهید امروز من به منزل خانم جان نیایم ؟آقا جاب اجازه م_

 پدرم با اخم پرسید :

 چرا ؟ برای چی ؟ باز میخواهی صدای خانم جانت را در بیاری ؟ _

 من و مهران با هم قرار گذاشتیم ، با دوچرخه بریم سر پل تجریش دل و جگر بخوریم . _

 بی بی به کسی مجال پاسخ نداد وگفت :

خواهی از اینجا تا تجریش پا بزنی ، خودتو خسته کنی که چی ! که دل و جگر بخوری . خب ننه وای چه حرفا ! می _

 بگو غالم یه دست دل و جگر واستون بگیره کباب کنه همین جا بخورین .

من که میدانستم هدف برادر غیرتی ام از رفتن به سر پل تجریش چشم چرانی و خوشگذرانی است ، پوزخند تمسخر 

 و طوری نگاهش کردم که متوجه منظورم بشود . تا تالفی بدعنقی هایش را در بیاورم . آمیزی زدم

 آقا جان که عاشق پسر یکی یکدانه اش بود ، اعتراضی نکرد . اما مادرم به طرف او براق شد و با لحن تندی گفت :

اد نمیگیری وقت شناس باشی و یعنی چه باز نوبت رفتن به منزل خانم جان که شد تو بامبول در آوردی ؟ چرا ی _

 احترام بزرگترها را حفظ کنی ؟

 عطا با دلخوری گفت :

ای بابا من که هر جمعه آنجا پالسم . حاال یک بار برنامه دیگری جور کردم شما ایراد میگیرید . از آن گذشته من و _

 ی مان می کند.مهران هیچ کدام حوصله انوش پسر دائی خلیل را نداریم . با آن اخالق سگش کفر

 از شنیدن این جمله مامان رخی از کوره در رفت و با لحن تندی گفت :

 یعنی چه ! کم حرف مفت بزن . مگر انوش چه هیزم تری به تو فروخته که این مزخرف ها را میگویی ؟ _

 خواهد رسید .می دانستم که بحث باال خواهد گرفت و باالخره با پادرمیانی آقا جان به نفع پسرش به پایان 

حوصله گوش کردن به جر و بحثشان را نداشتم . هنوز چشم هایم از بی خوابی شب گذشته می سوخت از زیرزمین 

 بیرون آمدم ، دوباره آبی به صورتم زدم و به اطاقم رفتم تا آماده رفتن به منزل خانم جان شوم .

 

 

 ۱فصل 
 

 نی با منزل ما نداشت و همیشه پیاده این مسیر را طی می کردیم .خانه خانم جان در خیابان فرهنگ ، فاصله چندا

نیم ساعتی طول کشید تا باالخره عطا توانست حرف خود را به کرسی بنشاند و همراه پسر خاله ام مهران با دوچرخه 

 به سر پل تجریش برود .

د دلخور بود ، یک بند داشت به مادرم غر بی بی که از یکه تازی عطا دل خوشی نداشت و از میدانی که پدرم به او میدا

 میزد که چرا این بچه را این قدر لوس بار آوردید .

 آقا جان شال و کاله کرد و گفت :

 من میروم به مغازه سری بزنم . سر ظهر می آیم منزل خانم جان . _
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تش بود که هر صبح جمعه در با وجود این که هیچ وقت در روزهای تعطیل مغازه زرگری را باز نمی کرد ، اما عاد

 آنجا یکی دو ساعتی پشت در بسته به حساب های عقب افتاده رسیدگی کند .

 عطا را کرد کار نمیدانست و همیشه نگران آینده بود که بعد از مرگش چه به روز مال و منالش خواهد آمد .

 م گفت :بعد از رفتن او ، بی بی خطاب به من که بی خیال به پشتی سالم داده بود

 مگر نمی خواهی حاضر شوی ؟ پاشو زود باش ._

 با بی حالی گفتم :

 شما بروید ، من بعد می آیم . _

 داشت آماده اعتراض می شد که مادرم مجال نداد و گفت :

 کارش نداشته باشید دیشب نخوابیده . بی حوصله است ، هر وقت دلش خواست خودش می آید . _

 :بی بی اخم کرد و گفت 

 پس بگو امروز همه آستین سر خود شدن . هر کی یه سازی میزنه . _

 بی آنکه به پلک چشمهایم حرکتی برای باز شدن بدهم گفتم :

 تا شما برسید من هم حاضر میشوم ، می آیم . _

سته جان و مغز پ نیاز به تنهایی داشتم تا افکارم را جمع و جور کنم و به آنها سر و صورتی بدهم . ژیال که عاشق خانم

 هایش بود ، زودتر از آن دو حاضر شد و همراهشان از خانه بیرون رفت .

سر و صداها خوابید ، خانه آرام گرفت . سرم را طوری روی پشتی قرار دادم که باد پنکه به صورتم بخورد و خنک 

 شوم . در همان حالت خوابم برد .

 : نزدیک ظهر بود که نرگس باالی سرم آمد و گفت

 شهال خانم جون . چیزی به ظهر نمونده . مگه نمیخواین برین خونه خانم بزرگ . _

 از خواب پریدم . هنوز گیج بودم . درست نمیدانستم شب است یا روز .

 با تعجب پرسیدم :

 ظهر ؟_

 خب آره ،مگه یادتون رفته همه رفتن خونه خانم بزرگ . _

 چیزی به ظهر نمانده بود . باید زودتر حاضر می شدم . زهنم به کار افتاد و فکرم آزاد شد .

کاهویی گلدار کتانی را که  ###مهمانی جمعه ها برای بزرگترها و بچه هایشان سالن مد بود و مرکز رقابت . پیراهن 

 با رنگ چشمهایم هماهنگی داشت پوشیدم.

 را بیرون می داد . در گرمترین ساعت روز ، سنگفرش خیابان چون اجاق روشنی بود که گرما

خیابان خلوت بود . حتی فروشندگان دوره گرد میلی به کاسبی نداشتند . درختان هالک از گرما ، تشنه چند قطره 

 آب بودند تا ریشه هایشان را آبیاری کنند .

یست ؟! کاین دیگر  "به سر خیابان فرهنگ که رسیدم ، احساس کردم یک نفر دارد تعقیبم میکند . با خودم گفتم :

به رویم نیاوردم و به راهم ادامه دادم . فروشنده دوره گردی که با صدای ناهنجاری  "جای عطا خالی که غیرتی شود 

 رخت کهنه میخریم ، کاسه بشقاب می فروشیم ، سکوت ظهر جمعه را می شکست . "فریاد میزد 
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و نگاهش کنم ، صدای آشنایش را که شنیدم  تعقیب کننده ،شانه به شانه ام قرار گرفت . جرات نمی کردم برگردم

 آرام گرفتم .

 سالم شهال خانم ، شما اینجا چکار می کنید ؟ _

انتظار دیدن هر کسی را داشتم به غیر از اشکان . کسی که داشت با من حرف میزد ، یک مزاحم خیابانی نبود که 

اجازه نمیدادم که در کنارش قدم بزنم و با او هم  بشود بی اعتنا از کنارش گذشت و رفت ، اما در هر صورت به خودم

 کالم شوم .

 من باید از شما بپرسم که اینجا چه کار می کنید . -

 من دارم از نانوایی بر میگردم . _

 چشمم به نان سنگک برشته ای که در دست داشت افتاد و پرسیدم :

 مگر شما خانه شاگرد ندارید که برایتان خرید کند ؟! _

 دید و پاسخ داد :خن

 مگر خودم چالقم. _

 نمیدانستم شما هم در همین محل زندگی می کنید . _

من هم نمیدانستم خانه شما همین دور و بر هاست . من این تصادف را به فال نیک میگریم . این طور که معلوم  _

 است ما همسایه ایم.

ر این خیابان است . معموالً جمعه ها ناهار مهمان او هستیم . نه آن طور که شما فکر می کنید . منزل مادر بزرگم د _

همه رفته اند ، فقط من چون دیشب خوب نخوابیده بودم اصال متوجه نشدم چطور شد که یکدفعه خوابم برد و جا 

 ماندم .

ن عنی ممکی "شانس من بود که دوباره شما را ببینم . من هم دیشب خوابم نبرد . یک بند از خودم می پرسیدم  _

 "است یک بار دیگر او را ببینم .

 پوزخندی زدم و گفتم :

 البد توی صف نانوایی دنبالم می گشتید . _

دارید مسخره ام می کنید و می خواهید تالفی حرف های دیشب را در بیاورید . راستی پایتان چطور است ؟ باالخره  _

 توی کفش جا گرفت یا نه ؟

 استادید . بهتر است تا نان بیات نشده به خانه برگردید .شما در عوض کردن صحبت  _

مهم نیست بر میگردم یکی دیگر میخرم مرا از چه می ترسانید . صد تا نان فدای یک کالم محبّت آمیز از زبان شما  _

! 

د که اینجا در از محبّت تان ممنونم . اما من هم باید زودتر به منزل خانم جان بروم . چون اصالً صورت خوشی ندار _

کنار شما قدم بزنم . وای به این که یکی از افراد فامیل که هر آن ممکن است سر و کله شان پیدا شود مرا با شما 

 ببینند .

دلم نمیخواهد باعث دردسرتان بشوم .ای کاش مجبور نبودید به این زودی بروید . دیشب شما از من سوالی  _

ا جوابتان را بدهم . ولی جواب آن سوال فقط چند جمله کوتاه نیست . در واقع پرسیدید که دنبال فرصتی می گشتم ت

 خودش یک قصه طوالنی است . طفلکی مرجان خیلی راحت به آرزویش نرسید .
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در هر صورت باالخره آنچه را که می خواست بدست آورده . خیلی ها ستاره بختشان پشت ابرهای تیره پنهان می  _

 یده دمی را به دنبال ندارد .ماند و شب تارشان سپ

 این حرف ها از دختر جوانی مثل شما که آفتاب زندگی اش درخشان است بایید به نظر میرسد . _

 هر آفتابی ابری را در پی دارد . _

 به سر کوچه بن بستی که در انتهایش خانه خانم جان قرار داشت رسیدیم . ایستادم و گفتم :

 منزل مادر بزرگم ته همین کوچه است . حاال وقت خداحافظی است . خب من به مقصد رسیدم . _

 پس قرار بعدی چه می شود ؟ _

این دیدارها همه تصادفی بود و در جاهایی که اصالً انتظار برخورد با هم را نداشتیم . چه بسا باز هم این اتفاق بیفتد  _

 . خداحافظ .

 م و از او فاصله گرفتم .مجال ندادم حرفی بزند . قدمهایم را تند کرد

بعد از فوت پدر بزرگ و تقسیم ارثیه که قسمت عمده اش را دائی خلیل در زمان حیات پدرش خدا میداند با چه 

ترفندی به نام خود کرده بود ، آنچه برای خانم جان باقی ماند همین خانه بود و تنها یک ملک که دائی خلیل اداره 

 عایدی اش را به مادرش می داد .اش را بر عهده داشت و هر ماه 

برای امالک از دست رفته دل نمی سوزاند . آنچه برایش به اندازه همه زندگی اش ارزش داد ، همین خانه هزار متری 

قدیمی ساز بود و هزار و یک خاطره و اثر انگشت مرد زندگی اش در موقع چسباندن پوست حیواناتی که شکار کرده 

 ای آن .بود ، بر در و دیوار ه

کله قوچ و گوزن در دو طرف سالن پذیرایی انگار به او حرف می زدند و خنده های پر شور و شوق جوانی اش را در 

 موقع استقبال از همسر شکارچی خود به یادش می آوردند .

، چون  شمشیر و تفنگ شکاری آویخته به دیوار از تمیزی برق میزد و در گذر زمان در اثر مراقبت های خانم جان

 خود او فرتوت و فرسوده نشده بودند .

به محض باز شدن در ، پسر دائی ام انوش را در مقابلم دیدم . مثل همیشه خنده زشتی بر لب داشت . هیچ وقت از او 

خوشم نمی آمد . شاید یک دلیلش این بود که پدرش غاصب ثروت پدر بزرگم بود و همیشه این تصور برایم وجود 

 هم بقیه وراث را باال کشیده .داشت که او س

بیشتر از این حس می خوردم که مادر و خاله ام آن طور که با آب و تاب برادرشان را داداش خلیل جان صدا می 

 زدند و خانم جان روزی صد بار قربان صدقه قد و باالی خودش و پسر بیکار و بی عارش میرفت .

می پلکید و دهان گشادش را با خنده های بی معنی کش میداد و چشم از همه بدتر این که انوش دائم دور و بر من 

 های خمارش را که تنها عضو زیبا در چهره اش بود ، به تعقیب نگاهم می فرستاد .

 دیر کردی ؟ _

 اما از ترس خانم جان که عاشق نوه ارشدش بود ، گفتم : "به تو چه مربوط است . "کاش جرات داشتم و می گفتم :

 داشتم . کار _

سپس قدمهایم را تند کردم تا از وی فاصله بگیرم . خانم جان توی تاالر صدر مجلس نشسته بود و به پشتی تکّیه 

چمنی رنگش هنوز چون جوانی هایش درخشان بود و لب های باریک و  ###داشت . در چهره شکسته او چشمهای 

 حرف انوش را تکرار کرد و گفت : جمع و جورش بدون هیچ آرایشی گلگون . مامان رخی به دیدن
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 دیر کردی ! _

 این بار ناچار به جواب دادن شدم و گفتم : _

 یکی دو ساعتی خوابیدم . _

 دائی خلیل با لحن معنی داری گفت :

 مگر دیشب را از دستت گرفته بودند که روز خوابیدی ؟ _

 جان با لهجه شیرین ترکی گفت :دوست نداشتم جوابش را بدهم . از آمدنم پشیمان شدم . خانم 

 سر به سر دختر چشم چمنی خوشگلم نذارین . بیا عزیزم اینجا پیش خودم بشین . _

 زن دائی قمر طعنه اش را در قالب شوخی بر زبان آورد و گفت :

 عزیز دردانه خانم جان آمد . بقیه کنار . _

 همیشگی جواب داد : خانم جان که از شوخی بیمزه عروسش دلخور بود ، با آرامش

 همه نوه هام واسم عزیزان ، فرقی نمی کنه ._

 از حرص او ، لبهایم را بر روی گونه مادر بزرگ فشردم . خودم را برایش لوس کردم و گفتم :

 قربان خانم جان خوشگل خودم برم . _

 اشک کب چشم آورد و در حال بوسیدنم گفت :

 دلم به شماها خوشه اگه اینم آزم بگیرن دیگه هیچ چی واسم نمیمونه . من و همین جمع شدن روزهای جمعه . _

 دائی خلیل چشم تنگ کرد ، حالت اخم به چهره داد و گفت :

وای خانم جان . باز که شما شروع کردید به آبغوره گرفتن . خدا را شکر کنید که سالمتید و به غیر از سلطان نوکر  _

 .دست بسینه ای هم مثل من دارید 

 "آره جون خودت خوب همه ما را دست انداختی  "توی دلم گفتم :

شوهر خاله ام آقای کاتبی که دست برادر زنش برای او رو بود و میدانست که چشم به این خانه و بقیه سهم ارث 

 مادرش دوخته ، با لحن گزنده ای گفت :

 اختیار دارید شما که آقا باال سر همه ما هستید. _

 ره از ترس این که متلک پرانی کار دستمان بدهد و میانه شوهر و برادرش را بهم بزند گفت :خاله رخسا

 کم تعارف تیکه پاره کنید . کافیست حرف دیگری ندارید بزنید . _

 انوش به مزه پرانی پرداخت و گفت :

 رایم زن بگیرد .چه حرفی بهتر از این که من بزرگ شده ام و وقتش شده خانم جان دست باال کند و ب _

 خانم جان که از این پزه پرانی غرق لذت شده بود گفت :

 هنوز دهنت بوی شیر میده . وقتش که بشه خودم واسط یه زن میگریم مثه دسته گل. _

 انوش دهان گشاد کرد و با خنده گفت :

 وقتش شده خانم جان ، پس کی ؟ _

 کم پرویی کن پسر ، یه کم مجال بده . _

 ابرو باال انداخت و گفت :بی بی 
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زمونه عوض شده . اون موقع ها کدوم بچه ای جرات میکرد حرف از زن گرفتم و شوهر کردن بزنه . حرفش که  _

می شد هزار رنگ عوض می کردند .آقا جان دیر کرده بود . مامان رخی دلش شور میزد و حواسش به جمع نبود. 

د که موقع صرف ناهار باشد و بعد از آن هم به بهانه نماز خواندن و چرت میدانستم درد پدرم چیست . او وقتی می آم

 زدن به طبقه باال برود و از مصاحبت خانواده دائی ام گریز بزند .

حدسم درست بود . همین که سفره را انداختند ، پیدایش شد . انگار پشت در کمین کرده بود تا صدای بهم خوردن 

 داخل شود . کاسه و بشقاب ها را بشنود و

 به روی همسر اخمویش لبخند زد و چهار زانو در کنار آقای کاتبی نشست .

بی بی با نگرانی چشم به پسرش دوخت ، چون میدانست که او چون آتشفشانی آماده انفجار است و تحمل گنده 

ده بود تا جواب نیش گویی های برادر زنش را ندارد .می دانستم که آقا جان دفعه قبلی خیلی خودش را کنترل کر

 "خدایا امروز را به خیر بگذران . "های دائی ام را ندهد با خودم گفتم :

بوی سبزی معطر قورمه سبزی که برخاست ، خیالم راحت شد که دیگر سر سفره هر کس به فکر سیر کردن شکم 

بلور روسی ، با کنگرههای  گرسنه خود خواهد بود . سفره مثل همیشه الوان بود ، با غذاهای رنگا رنگ و سرویس

 کمر باریک دوغ که گرد کاکوتی و گل سرخ بر رویشان شناور بود .

 بوی عطر ترشی میوه و لیته که مادر بزرگ در تهیه اش مهارت داشت دهانم را آب انداخت .

گر چیزی کم و امنتظر شدیم تا خانم جان و بی بی در صدر سفره بنشینند. سلطان دست به سینه منتظر دستور بود تا 

 کسر است ، برای آوردنش اقدام کند . همین که نشستند دایی خلیل حاضرین را از نظر گذراند و گفت :

پس عطا و مهران کجا هستند ؟ به گمانم کم کم سفره خانم جان حرمتش را برای نوه هایش از دست داده و حاال  _

 د برده اند .شده ، رسم و رسومات را از یا ###که موهای پشت لبشان 

 مامان رخی و خاله رخساره لب به دندان گزیدند . آقا جان و آقای کاتبی براق شدند و حالت حمله به خود گرفتند .

 قاشق مربا خوری را که قصد داشتم با آن مزه ترشی انگور را بچشم درون کاسه رها کردم .

خون غضب گلگون شده بود ، با لحنه آمیخته با بیزاری آقا جان با یک خیز تند برخاست و در حالی که گونه هایش از 

 گفت :

لعنت به این رسم و رسومات که کم کم دارد حالم را بهم میزند . مرا ببخشید خانم جان . من و بی بی میرویم .  _

 پریرخ و بچه ها میل خودشان است ، اگر می خواهند می توانند بمانند .

 ی خشم گفت :آقای کاتبی هم برخاست و در منتها

من هم با اجازه شما میروم . آقا خلیل شورش را در آورده . انگار مخصوصا می خواهد کاری کند که پای ما از اینجا  _

 بریده شود .

 خانم جان رنگ به چهره نداشت . پوست صورتی رنگش عین گچ دیوار شده بود و چشمهای سبزش بی رنگ .

 رصت برخاستن را ندهد ، سپس با لحن تحکم آمیزی گفت :دست بی بی را محکم گرفت تا به او ف

اینجا خونه منه. نه خونه خلیل . هیچ کس حق نداره به این سفره بی حرمتی کنه . شما اگه از همدیگه دلخوری  _

ه کدارین یه جای دیگه خالیش کنین . بی بی از کنار من تکون نمیخوره . ما دو تا بهم بندیم . جوونا حق دارن هر جا 

خوش هستن همونجا باشن . این منم که باید بپرسم مهران و عطا کجا هستم ، نه خلیل . سلطان برای تهیه غذاها 
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زحمت کشیده دلشو نشکنین ، تو هم خوب گوش کن خلیل از بچگی بهت یاد دادم که سر سفره دهنت فقط باید 

 برای جایدن غذا بجنبه و زبون به دهان بگیری و ساکت

 

 

 از حاال اگه کسی یه کلوم حرف بزنه با من طرفه . خونمو جوش نیارین ، فهمیدین چی گفتم ؟ باشی .

 آقا جان و آقای کاتبی هنوز سر پا بودند ، این بار بی بی آن دو را مورد خطاب قرار داد و گفت :

 مگه خانم جون نگفتن بشینین . پس چرا سراپا ایستادین ؟ _

بیل هایشان را می تاباندند ، نشستند . همه در سکوت سرگرم کشیدن غذا شدند . هیچ هر دو در حالی که از خشم س

کس جیکش در نمی آمد . دائی خلیل ککش نمی گزید . انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود با اشتها غذا می خورد و تربچه 

 های نقلی در حال جایدن زیر دندان هایش صدا می دادند .

، دوباره آن را از پلو انباشت . انواع و اقسام خورش را خوراک را به رویش کود کرد . بشقاب غذایش که خالی شد 

 لیوان دوغش پی در پی خالی می شد . یک نفس هورت هورت با سر و صدا آن را سر می کشید .

ی فهماند پدرم کفرش در آمده بود . گاه زیر چشمی چشم قرعه ای به مادرم می رفت و با اشاره چشم و ابرو به او م

 که این آخرین بار است که دارد تحمل می کند .

با وجود باد خنک بدنم گر گرفته بود و عرق از سر و رویم جاری بود .سفره که جمع شد آقا جان قلیان چاق کرد و 

مشغول کشیدن شد . دستش را روی دسته نی قلیان می لرزید . میدانستم که برای ماندن چه شکنجه ای را تحمل می 

 ند .ک

من و دختر دائی ام اختر هیچ وقت حرف مان نمی گرفت و فقط کلمات معمولی بینمان ردّ و بدل می شد . ژیال و 

 روشنک سر درگوش هم پیچ پیچ می کردند و همیشه جیک و پیکشان با هم بود .

شاخه های درختان باغچه پسر پنج ساله قمر ، ابی آتشپاره ای بود که دومی نداشت . از در و دیوار باال می رفت . 

خانم جان را که گل و گیاهانش به جان او بسته بود می شکست . بوته گلها را لگد می کرد . حتی اگر جلویش را نمی 

 گرفتند ستون های گچی دو طرف ایوان را هم با دندان میجوید.

به وظیفه خود آشنایی کامل  صدای قل قل قلیان بی بی و خانم جان هم آهنگ با هم به گوش می رسید . سلطان که

داشت ، سینی چای به دست وارد شد و استکان نعلبکی لب طالئی را جلوی یک یک مهمانان که در سر تا سر سالن به 

 پشتی تکّیه داده بودند گذاشت .

اد و تابی دست در قندان کرد ،مشتی از قند برداشت و به اطراف اتاق پاشید . سپس به جان ظرف های میوه و آجیل اف

 محتویاتشان را بر روی ترمه گرانقیمت که در زیرشان قرار داشت سرازیر ساخت .

این بار باالخره قمر تکانی به خود داد و هیکل سنگینش را از جا کند ، سیلی محکمی به صورت ابی زد و نعره او را به 

 آسمان رساند .

ی گشت . خانم جان و بی بی داشتند سرسام می گرفتند. جو اتاق متشنج شد . هر کس به دنبال بهانه ای برای رفتن م

 ابی یک بند لگد پرانی می کرد و فریاد می کشید .

قمر که دیگر حریف پسر تخس خود نمی شد طاقت از دست داد . در نهایت درماندگی میدان را خالی کرد و خطاب 

 به همسرش گفت :
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 یگیره .بلند شو بریم خلیل ، این بچه نحس شده و آرام نم _

 دائی خلیل که میلی به رفتن نداشت و ترجیح میداد ما برویم و او بماند با غیظ گفت :

 غلط کرده ، بزن تو سرش . _

حاال چه خبر است . به این زودی کجا "هیچ کس اعتراضی به رفتنشان نکرد . حتی خانم جان یک کالم نگفت که 

 "میروید .

 مه نفسی به راحتی کشیدند .در خانه که به رویشان بسته شد ، ه

سلطان به جمع آوری ریخت و پاش های ابی پرداخت . آقا جان که بی طاقت شده بود و می خواست هر چه زودتر 

 عقده دلش را خالی کند رو به خانم جان کرد و گفت :

ی شوند اعث آزار بقیه مببخشید خانم جان ، ولی باید بگویم نه پدر خوب تربیت شده ، نه پسر . هر کدام به نوعئ ب _

.من کوچک شما هستم ،اما باید بگویم امروز هم به خاطر گل روی شما تحمل کردم . بعد از این هر وقت قرار است 

 آقا خلیل و خانواده اش مهمان شما باشند دور من یکی را خط بکشید .

 سپس آقای کاتبی رشته سخن را به دست گرفت و گفت :

نی روز جمعه را دو قسمت کنید . این جوری هم ما راحت تر هستیم هم شما . رخساره و اصالً بهتر است مهما _

پریرخ هر وقت دلشان بخواهد میتوانند برادرشان را ببینند . این دیگر به خودشان مربوط است . چه دلیلی دارد من 

 امجدی معذّب باشیم .

 بی بی برای این که آن دو را آرام کند گفت :

حاال شما دو تا جوش نزنین . خود خانم جون بلده چی کار کنه که دیگه مشکلی پیش نیاد . برو یه  خیلی خب ، _

 قلیون دیگه واسم چاق کن سلطان این که دود نداره .

 خانم جان گفت :

یادم نمیاد تو تربیتش کوتاهی کرده باشم ولی از همون بچگی زبون دراز و تخس بود . نمیدونم امروز از چه  _

های بلند شده بود که هی زبون میریخت . دلم به این خوش بود که جمعه ها بچه ها و نوه هام دورم جمع بشن . دند

 حاال شما دارین این دلخوشی رو از من میگیرین . آخه چرا همه تون این قدر کم تحمل شدیم و زود از جا در میرین !

 مامان رخی گفت :

خواهد با حرفهایش ما را به نوعئ بیازارد . بهتر است یک مدتی کمتر  این حرفها نیست مادر داداش خلیل می_

 همدیگر را ببینیم وگرنه کار به جایی میرسد که برای همیشه بین ما قطع رابطه می شود . این جوری که بدتر است .

 بی بی میانجیگری کرد و گفت :

 ادرشون به اینجا بیان ، عیبی داره خانوم جون ؟رخی راست میگه . حاال چه عیبی داره یه مدت دخترا جدا از بر _

عیبی نداره ، فقط عادت میشه . فردا اگه یه جایی همدیگه رو ببینن ، روشونو بر میگردونن . من نمیخوام کار به  _

 اونجا بکشه .

 خاله رخساره گفت :

اال که رفتند ، اقال یک نفس راحت ما چه خیری از برادرمان دیدیم که حاال غصه قطع رابطه با او را بخوریم ؟ ح _

 کشیدیم . اگر ابی اینجا بود یک ماچ گنده از لپش می کردم که با شیطنت باعث شد ننه باباش زحمت را کم کنند .
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ی بی ب دوشنبه بعد کفشم حاضر بود . باید برای گرفتنش میرفتم .هیچ کس حاضر به همراهی ام نشد . مامان رخی و

 سفره دعوت داشتند . پرتو سرمای سختی خورده بود و از شدت گلو درد صدایش در نمی آمد .

با وجود این که دیگر انگیزه ای برای استفاده از آن کفش نداشتم ، ولی خب سفارشی بود که داده بودم وباالخره باید 

 مد .آن را می گرفتم . چه بسا باز مناسبتی برای استفاده اش پیش می آ

به استگاه اتوبوس رفتم و توی صاف طویل آن ایستادم . توجه ای به پشت سری هایم نداشتم . سوار که شدم در 

و  خدا کند صندلی کنار دستیام خالی بماند "ردیف جلو صندلی کنار پنجره را نشان کردم و نشستم . با خودم گفتم :

از بخت بد درست یک لحظه بعد از این که این فکر از مغزم اما  "مرا از نعمت استشمام بوی عرق تن محروم کند .

 گذشت ، آن صندلی خالی اشغال شد و به جای عرق تن بوی خوشی به مشامم رسید .

هر که میخواهد باشد ، خدا را شکر که مسیر طوالنی نیست و چند ایستگاه باالتر  "چشمهایم را بستم و در دل گفتم :

 "پیاده می شوم .

 یی کنار گوشم زمزمه کرد :صدای آشنا

 سالم شهال خانم ، باز که شما خوابتان می آید . _

 "یعنی چه ؟ او اینجا چکار می کرد ؟! انگار مویش را آتش زده اند . "

 ابرو تاباندم و گفتم :

 باور کنم که این برخورد هم تصادفی است؟ _

ش سفارشی مرجان را بگیرم . خودش هنوز از ماه عسل شکی نداشته باشید . من دارم میروم کفاشی جاییک تا کف _

 برنگشته ، شما دارید کجا میروید ؟

 لبهایم را به حالت غنچه کردم ، ابروانم را تا روی پلکهایم پایین کشیدم و گفتم :

 درست همانجایی که من دارم میرم ، خیلی عجیبه ! _

 ر شده .زیاد هم عجیب نیست . البد سفارش ها همه با هم حاض _

 پوزخندی زدم و گفتم :

 آنوقت من و شما در یک آن تصمیم گرفتیم به آنجا برویم . _

من که از این تصادف خیلی خوشحال شدم . چون روز جمعه صبح تا ظهر با دوچرخه صد بار خیابان فرهنگ را دور  _

 نشد .زدم تا بلکه شما را در حال رفتن به منزل مادر بزرگتان ببینم ، اما خبری 

 چون برنامه عوض شده و ما بعد از این غروب های جمعه برای صرف شام به آنجا میرویم . _

 چرا ؟! _
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 چرایش بی جواب است . چون دلیلش یک مشکل خانوادگی است . _

 کمعذرت میخواهم . قصد فضولی نداشتم . راستش را بخواهید امیدوار بودم امروز شما را ببینم . چون وقتی جایی _

 تلفن کرد و گفت کفش مرجان خانم حاضر است ، دل به دریا زدم و ازش پرسیدم ، کفش شهال خانم امجدی چی ؟

 البد از همان موقع تا حاال داشتید با دو چرخه خیابان امیریه را دور میزدید تا ببینید من چه موقع به کفاشی میروم ؟! _

 زی شبیه به آن .نه به این شوری شوری ، تقریبا یک هم چین چی _

 می شود به من بگویید دلیلش چیست ؟_

می خواهید از من اقرار بگیرید ؟ از شما چه پنهان آن سه دیدار قبلی تصادفی بود ، ولی این یکی نه . الزم نیست _

 کاخم کنید . خودم میدانم حق ندارم شما را تعقیب کنم . خودم میدانم بچه ژیگول های محل سر کوچه مزلتان کشی

می کشاند تا یک نظر شما را ببینند و برادر غیرتی تان الستیک دوچرخه شئم را پنچر می کند . اما من بچه ژیگول 

نیستم . نه موهایم را با روغن پارافین چرب میکنم ، نه اهل متلک پرانی و چشم چرانیام و خیلی زودتر از آن که باید 

ه اش طوالنی است . به مدرسه که میرفتم آسمان رویاهایم پر از سر و گرم زندگی را چشیده ام . به شما گفتم قص

ستاره های طالئی بود .ستاره های پر تاللویی که نه فقط شب بلکه صبح تا غروب باالی سرم نور افشانی می کردند . 

ند . پدرم در کار تجارت فرش ، تاجر موفقی بود . مرجان کالس دهم بود که خانواده خلج به خواستگاری اش آمد

قرار شد مدتی نامزد باشند و بعد عقد کنند . بعد از مراسم نامزدی که آن دو کم کم با هم انس گرفتند و عاشق هم 

 شدند . بعد اتفاقی افتاد که ستاره های طالئی پشت ابرهای تیره پوشیده شدند و آفتاب زندگی مان بی نور شد .

ر و نشاط سابق را دارد و نه آن ریخت و پاش را . تاول های مدتها بود که احساس می کردم دیگر پدرم نه آن شو

زخم دلش خیلی وقت بود که چرکی شده بود و آزارش میداد و ما غافل از آنچه که به او می گشت سر خوش از باده 

زندگی ، دل به سر مستی اش میدادیم و لحظات زودگذرش را با ظواهرش بزک می کردیم تا خاطره هایمان پر نقش 

 گار تر شوند .و ن

در چهره همیشه شادانش خط اندوه هر لحظه پر رنگ تر می شد . تازه در دانشسرای عالی نام نویسی کرده بودم و 

شوق ادامه تحصیل را داشتم . یک شب روزبه به اصرار از من دعوت کرد که به همراه او و مرجان به سینما مایاک 

 برویم که فیلم دزد بغداد را می داد .

سینما ، بعد صرف شام در کافه شمیران که ویگن خواننده ای که تازه صدایش گل کرده بود در آنجا آواز  اول

 میخواند .

 آخر شب شاد و شنگول از شب پر خاطره ای که گذرانده بودیم با مرجان به خانه برگشتیم .

خاطره ها به گل می نشینند و در  شادی های زندگی لحظه ای و گذرا هستند . چون موجی آرام می آیند ، در ساحل

 همان جا ماندنی می شوند .

وارد خانه که شدیم صدای ضجه مادرم را شنیدم . لبهای نیمه بازم که هنوز حالت خنده داشت در همان وضعیت مات 

ید ششد . قبلم داشت از جا کنده میشد . جرات رویارویی با واقعیتی را که صد قدم آن طرف تر انتظارمان را می ک

 نداشتم .

صدای نعره ماندی که در یک آن از حنجره چند نفر بیرون میآمد ضجه های عزیز را تحت شعاع قرار داد . به دنبال 

 مرجان که داشت میدوید شروع به دویدن کردم .
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 ره فرشسالن پذیرایی شلوغ بود و چهره آنهایی که فریاد میزدند و پدرم را تهدید می کردند آشنا . آنها را در حج

 فروشی اش در بازار دیده بودم .

 با خشم و خروش پرسیدم :

 چه خبر است ؟ از جان آقا جان چه میخواهید ؟! _

 پدرم رنگ به چهره نداشت. بگونه های فرو افتاده بدن لرزان و نگاه ملتمسانه به من خیره شد .

 را کنار زدم و گفتم : اختیار از کف دادم . خودم را به میانشان انداختم . با دست آنها

 از اینجا بروید بیرون . _

عزیز و مرجان چنگ به صورت می زدند و فریاد می کشیدند . یکی از آنها که از همه قوی هیکل تر بود ، مشت به 

 سینه ام کوفت و با خشمی آمیخته با تمسخر گفت :

 کره داره .برو گم شو جوجه فکلی . حاال به ات حالی میکنم یک من ماست چقدر _

 پدرم با صدای ناله مانندی گفت:

 تو دخالت نکن اشکان ، این موضوع بین من و این آقایان است . باالخره یک جوری حالش می کنیم. _

 یکی از آنها نعره زد :

چه جوری ؟ با جیب خالی میخواهی حالش کنی ؟ دیگه کارت تموم شده ، آقای فرشچی یه آدم ورشکسته دیگه  _

 ا منالی نداره که بتونه باهاش معامله کنه . هر چی داشتی از دستت رفت بیچاره بینوا .مال ب

آنچه می گفتند برایم مفهوم نبود . منظورشان را از کلمه ورشکسته نمی فهمیدم . مگر می شود یک شبه ورشکست 

 شد و همه چیز را از دست داد .

یدن این جمله را در چهره ام ببیند . مرجان با ناخن گونه هایش پدرم مظلوم وار نگاهم می کرد و می خواست اثر شن

 را می خراشید و یک بند فریاد میزد :

 نه ، نه امکان ندارد . این غیر ممکن است . _

 قدرت تکلّم را از دست دادم . مات و مبهوت بر جا ماندم . انگار سنگ شده بودم . دوباره نعره کشید :

ر زیادی میزدی جوجه . اونی که باید از اینجا بره تو وخونوادتین نه من . حجره و امالک حاال فهمیدی داشتی زی _

 پدرت توقیفه . دیگه اه نداره با ناله سودا کنه . یعنی تو نمیدونستی ؟

 همه چیز بر باد رفته بود . همه ی آنچه که داشتیم ، دیگر نه سقفی باالی سرمان بود و نه حجره و ملکی .

تا در آغوشش بگیرم و دلداری اش بدهم . ولی دست های بیرحم طلبکاران مانعم شد . سپس آن کسی که  جلو رفتم

 از همه گردن کلفت تر بود گفت :

تا یکی دو روز دیگه حکم توقیف این خونه رو هم میگریم . به خیالتون رسید میذاریم مال مفت از گلوی این پیرد  _

 تون جول و پالستونو جمع کنین برین .مرد پایین بره . با زبون خوش خود

 در منتهای ناامیدی از شنیدن جمله ای که پدرم بر زبان آورد ، هاج و واج ماندم .

 هیچ باالیی نمیتوانید سر این خانه بیاورید چون قباله اش به اسم من نیست . _

 بچه گول میزنی ، مملکت قانون داره ، واسه چی دروغ میگی مرد ؟ _

 نمیگم . این ساختمان به اسم زن من است . این یکی را دیگر نمیتوانید از چنگ ما بیرون بیاورید .دروغ  _

 شک و تردید سکوت شد و به جانشان افتاد . در عین ناباوری از امکان واقعیتش می ترسیدند .
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چون من بهت زده به نظر  انچهرا که حتی من نمیتوانستم باور کنم . آنها چطور میتوانستند باور کنند . عزیز هم

 میرسید . چه موقع پدرم این کار را کرده بود که ما خبر نداشتیم .

 مرد قد کوتاه و خپل های که بارها او را در حال تعظیم و تکریم به پدر دیده بودم مشتی حواله سینه او کرد و گفت :

 در کره داره .دروغ که نیست . بازم بهم میرسیم ، اونوقت میفهمی یه من ماست چق _

پس از ادتی بحث و جدال باالخره آنها به این امید که پدرم بلوف میزند و با کمی تالش خواهند توانست مالک این 

 خانه شوند ما را با اهی پریشان و درونی آشفته به حال خود گذاشتند و رفتند .

 دست های لرزانش پرسیدم :مرجان اشک چشمش را بر گونه های پدرم جاری ساخت و من در حال بوسیدن 

 چی شده آقا جان ؟ چرا نگذاشتید ما بفهمیم چه اتفاقی افتاده ؟ _

 سرم را میان دستانش گرفت و گفت :

فکر می کردم یک جوری قضیه را راست و ریس می کنم و نمی گذار م کار به اینجا بکشد . همین بی شرفها مرا به  _

شان باعث معامله ای شدند که سودش در جیب آنها رفت و باعث ورشکستگی این روز انداختند و به خاطر ناف خود

من شد . همین که فهمیدم چی دارد به سرم می آید بدون معطلی این خانه را به نام مادرتان کردم تا الاقل اگر همه 

با  یک عمر زندگی چیز بر باد رفت ، شما سر پناهی داشته باشید . به غیر از این خانه همه چیز توقیف است .زحمات

سر بلندی ام بر باد رفته . فقط توانستم مقداری پول نقد و سکه هایم را نجات دهم . همین االن برو زیرزمین توی دبه 

خالی ترشی پنهانشان کرده ام . بعد از این تو نان آور این خانه ای . به مادر و خواهرت برس . شاید امروز فردا 

هر چه در این خانه است غارت کنند . همه چیز از دستم رفت،حتی آن فرش های  دوباره آن الشخورها بیایید و

 ابریشمی که برای جهاز مرجان کنار گذاشته بودم مرا به خاطر حماقتم ببخشید .

 رنگ چهره اش عین گچ دیوار بود . انگار تمام شریان هایی که خون را به تمام عضا بدنش میرساند قطع شده .

 سینه فشرد و با صدای ضعیف و بریده ای که به زحمت از گلو بیرون می آمد ، گفت : سر مرجان را به

مرا ببخش عزیز دلم که باعث بدبختی ات شدم ، یک عمر تالش کردم تا تو را با آبرو روانه خانه شوهر کنم و حاال _

 دستم خالی است .

 این بار عزیز را مورد خطاب قرار داد و گفت :

راندخت ، وقتی تو را به این خانه آوردم ، ده سال بیشتر نداشتی . بدن ظریفت هنوز شکل نگرفته بود یادت میآید ای_

آن وقت تو آرام  "نترس ، اذیتت نمی کنم  "و توی لباس عروسی می لرزید . از من می ترسیدی ، به ات گفتم :

ا قبل از خواب عروسکهایت را ردیف گرفتی . به من خندیدی و حالت ترسی که در چشمهایت بود ناپدید شد . شبه

 می کردی و برایشان قصه می گفتی . تا وقتی خودت نیاز به نوازش را حس نکردی ، راحت گذاشتم .

پانزده ساله بودی که اولین بچه مان به دنیا آمد . بچه زودرسی که فقط سه روز عمر کرد . یادت میآید چقدر اشک 

کرد ! آن موقع درست شکل حاالی مرجان بودی . به همین خوشگلی و با  ریختی و چشم های شهالیت را غرق خون

همین نگاهی که آتش به جان میزند . این اولین گریه ات در خانه من بود . از خدا خواستم آخرینش باشد و دیگر تو 

این طور شد . را گریان نبینم و حاال دوباره چشم های قشنگت پر از امواج پر تالتم اشک است . لعنت به من چرا 

 کجای کارم اشتباه بود ؟ چرا این قدر خام شدم و عقلم را دست آن بی شرف ها دادم که زندگی ام را بر باد دهند .

گریه به عزیز امان سخن گفتن را نمیداد . خیلی به خودش فشار آورد تا توانست صدایش را از میان آن بغض های 

 گره خورده در گلو بیرون فرستد و گفت :
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این قدر خودت را اذیت نکن . شاید پشت این گرد باد روشنایی باشد و دوباره نوبت به روزهای روشن زندگی مان  _

 برسد . آن کسی که در خوشی ها

 

 

52-52 

و لذت زندگی همراهت بود تحمل سختی هایش را هم خواهد داشت . از چه می ترسی مرد ؟ وقتی که زنت شدم تازه 

بودی . مگر خودت به من نگفتی که قبالً مدتی توی همان حجره شاگری می کردی ؟ باز هم  صاحب ام حجره شده

اگر همت کنی ، صاحب همه چیز خواهی شد . حتی اگر این خانه را هم از دستمان بگیرند ، روی یک گلیم پاره من 

 در کنارت هستم .

 آهی کشید و گفت :

بدهی . ولی افسوس که قلبی در سینه ام باقی نمانده تا قوت بگیرد .  تو این حرف ها را میزنی که به من قوت قلب _

 مرا ببخش ایراندخت .

فشار دستش بر روی دست من و مرجان شل شد و با بیان کلمه اه باز و بسته . سرش بر روی پشتی که به آن تکّیه 

 داده بود بی حرکت ماند .

آنچه که از ما گرفتند در مقابل آنچه از دست دادیم بی ارزش  در صبحی به تیرگی و سیاهی شب با او وداع کردیم .

 بود .

البد حوصله تان را سر بردم شهال خانم . حتما از خودتان می پرسید این حرف ها چه ربطی به من دارد . حق با شمات 

 و نعش کشی. هیچ دختری انتظار ندارد جوانی که در کنارش نشست به جای زمزمه های عاشقانه ، از ورشکستگی 

حرف بزند . عیب من این است که هدفم فریب نیست . حاال که تصادف بارها ما را سر راه هم قرار داده ، فکر می 

 کنم بهتر باشد مرا همان طور که هستم بشناسید .

عزیز جون کودک بی پناهی بود که پناهگاهش را از دست داده بود . از ده سالگی عادت کرده بود در سایه مردی 

پنهان شود که محبتش هم عاشقانه بود و هم پدرانه . میخواستم نقش پدرم را در مقابلش ایفا کنم راه سختی در پیش 

 داشتم .

به غیر از خانه همه چیز را از دست دادیم . مرجان بهت زده بود و نمیتوانست آنچه را که اتفاق افتاده باور کند . روز 

شد. درد دلش را به من نمی گفت . خودم را با این تصور گول می زدم که شاید به روز افسرده تر و دل مرده تر می 

در لباس عزا آن طور تکیده و افسرده به نظر میرسد . غرق مبارزه با مشکالت زندگی شدم . با وجود این که سخت 

دلم می  ع کار دست وبود تصمیم گرفتم تا مدعی به فکر ادامه تحصیل نباشم و قید درس و دانشگاه را بزنم . در شرو

 لرزید از یک طرف مزاحمت طلبکاران پدرم امانم را می برید و از طرف دیگر تجربه کافی نداشتم .

 از برو بیاها و رفت و آمدهای روزبه به خانه ما خبری نبود . مرجان سکوت اختیار کرده بود و حرفی نمیزد .

یستن غافلگیرش کردم . کنارش نشستم دستش را که یک سال از مرگ پدرمان می گذشت که یک روز در حال گر

 هنوز از اشک چشم مرطوب بود در دست گرفتم و در حال نوازش پرسیدم :

چی شده مرجان ؟ چرا به من نمی گویی دردت چیست ؟ درد دل بار غصه را سبک می کند . مدت هاست که روزبه  _

 را این طرفها نمی بینم ، اتفاقی برایش افتاده ؟
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 حفاظی شد برای پنهان ساختن چشم های گریانش . صدای هق هق اش هر لحظه بیشتر اوج می گرفت . دستش

 به نرمی دستش را از روی صورتش کنار زدم و گفتم :

نمیفهمم آخر مگر چی شده ؟ حرف بزن . به خدا اگر اذیتت کرده باشد روزگارش را سیاه می کنم . اگر نگویی چه  _

ن االن میروم سراغ روزبه ، به زور از خانه می کشمش بیرون پدر آن کسی را که اشک تو را در اتفاقی افتاده ، همی

 آورده در می آورم .

 در حالی که گونه هایش زیر باران اشک دوش می گرفتند گفت :

 رد .م بخونه اشکان نه ، روزبه تقصیر ندارد . آقای خلج هر دو پایش را در یک کفش کرده که این نامزدی باید به _

 یکه خوردم و با تعجب پرسیدم :

نمیفهمم برای چی ؟! مگر این آقای خجل نبود که با اصرار می خواست شما زودتر نامزد شوید . مگر همین او نبود  _

که در موقع خواستگاری امان ما را برید تا توانست از پدر خدا بیامزمان بله بگیرد ، پس حاال چی شده که میخواهد با 

 وی تو بازی کند ؟آبر

 هق هق گریه صدایش را در گلو پیچاند و به زحمت بیرون فرستاد .

آن موقع که آقا جان برو بیایی داشت و آبرو و اعتباری ، وصلت با خانواده فرشچی افتخاری بود ، نه حاال که اه در  _

 بساط نداریم و آبرو و اعتبارمان در بازار رفته .

 با لحن مصممی گفتم:

غلط کرده اند . حرفی را که زده اند نمی توانند پس بگیرند . مگر این که خود روزبه تو زرد از آب در آمده و به  _

 دنبال بهانه است .

غیر ممکن است . باور نمی کنم .او مرا دوست دارد و نمی خواهد زیر بار برود . ولی از خودش اختیاری ندارد و در  _

 ل هیچ چیز به نامش نیست .ظاهر صاحب همه چیز است در اص

در عوض جواهری مثل تو دارد .اگر بخواهد به پدرش متکی باشد هیچ وقت به جایی نخواهد رسید . بنابرین هر  _

 چه زودتر با او قطع رابطه کنی بهتر است .

 صورتش را با دو دست پوشاند و گفت :

واج بچه هایش با دانه های درشت الماس در ترازو سنجیده نه اشکان ، نه . نمیتوانم . مقیاس آقای خلج در مورد ازد _

می شود و درست ماند معامله با سیم و زر است . آن موقع وصلت با خانواده فرشچی کفه های ترازو را میان می کرد ، 

 حاال دیگر آن کفه ها یک وری کج ایستاده .

روزبه روشن می کنم . باید بداند که زندگی بچه تو خودت را دست کم گرفته ای . در اولین فرصت تکلیفم را با  _

 بازی نیست

فردای آن روز به بازار زرگرها رفتم و به دنبال روزبه گشتم . ولی در مغازه پدرش نبود . از دور آقای خلج را که 

 سرگرم چانه زدن با مشتری بود میدیدم .

خوشی نداشت به منزل برگشتم و از مرجان  پرسه زدن در بازار در جایی که همه همدیگر را می شناختند صورت

 پرسیدم :

 آخرین باری که روزبه را دیدی چه موقع بود ؟ _
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حدود یک ماه پیش که قرار بود با هم به سینما برویم . به جای روزبه پدرش به محل قرار آمد . عصبی با خشمگین  _

وبت به برخورد با من رسیده . پاسخ سالمم را به نظر میرسید . شاکی نداشتم که بعد از یک جدال سخت با پسرش ن

منتظر روزبه نشو. او دیگر نباید تو را ببیند . بیا این هم حلقه ای که به انگشتش کردی . حاال نوبت  "نداد. فقط گفت :

انتظار این برخورد را نداشتم . باورم نمی شد که روزبه به میل خودش نشان  "توست که حلقه اش را پس بدهی .

مان را پس فرستاده باشد . تنها پاسخم اشک بود . قطرات اشکی به درشتی دانه های میروارید غلطان جواهر عشق 

فروشی خلج که صدا راه خوشبخی مان می شد . حلقه از انگشتم بیرون نمی آمد ، اما او به زور آن را از انگشتم بیرون 

م دشوار ساخت . اگر دستم را به دیوار نمی گرفتم همانجا آورد . درد و رنج حس پاهایم را گرفت و راه رفتن را برای

 کف خیابان از حال می رفتم .

به مرجان فرصت ندادم جمله اش را تمام کند . خشمگین تر از آن بودم که تحمل شنیدن بقیه ماجرا را داشته باشم . 

ود چنین معامله ای با خواهرم به طرف در خیز برداشتم تا هر چه زودتر حق آن کسی را که به خود جرات داده ب

بکند کف دستش بگذارم،اما مرجان به دنبالم دوید قبل از من خود را به در حیاط رساند و چون سدی در مقابلم 

 ایستاد و گفت :

نه ، نه اشکان نمیگذارم به سراغشان بروی ، خواهش می کنم این کار را نکن . اگر روزبه مرا بخواهد مقاومت  _

قابلشان می ایستد وقتی به این سادگی از میدان به در شود بهتر است همین جا تمامش کنیم . مردی که میکند و در م

تا این حد از خود ضعف نشان میدهد به درد من نمی خورد . ما به اندازه کافی صدمه دیده ایم ، تو را به روح پدرمان 

 زیز بیش از این تحمل فشات زندگی را ندارد وقسم نگذار بیشتر از این صدمه ببینم . به خصوص که قلب ضعیف ع

 اگر بداند چه اتفاقی افتاده خدا میداند چه به روزش خواهد آمد .

جمله آخرش پاهایم را سست کرد و از رفتن باز داشت. مرجان می کوشید تا به زندگی عادی اش برگردد اما حزن 

ویر می کشید . خنده بر روی لبانش بی روح بود و دیده گانش چون آینه ای آنچه را که در قلبش می گذشت به تص

 تظاهرش به شادی فقط میتوانست مادرم را که از ماجرای پشت پرده بی خبر بود گول بزند ، نه مرا .

مراسم سالگرد فوت پدرم را که بر سر مزارش در مسگر آباد برگزار کردیم ، عزیز از غیبت خانواده خلج به شک 

 افتاد و از من پرسید :

روزبه کجاست؟ نه خودش آمده ، نه پدر و مادرش . خیلی وقت است که دیگر به ما سر نمیزنند . طوری با من  _

 رفتار می کنید که انگار غریبه ام و الزم نیست خیلی چیزها را بدانم . راست بگو نامزدیشان بهم خورده ؟

فهمید . از زبان من شنیدن تحملش آسانتر بود تا از زبان پنهان کاری بی فایده بود . باالخره دیر یا زود همه چیز را می

آنهایی که آب و روغنش را زیاد می کنند . پس از مرگ همسرش این دومین سوک بود که به او وارد شد . گریه اش 

همراه با ضجه بود به زحمت آرامش کردم و به اش فهماندم که اگر مرجان او را به این حال ببیند ، بیشتر غصه 

 هد خورد .خوا

 بعد از آن دیگر نیازی به پنهان کاری نبود. مادرم راه میرفت و نفرینشان می کرد .

یک سالی میشد که در حجره یکی از دوستان قدیمی پدرم مشغول کار بودم و به کمک او بود که توانستم سرمایه ای 

م کم زندگی مان سر و سامان گرفت . فراهم کنم و به تنهایی مشغول اداره دکانی که اجاره کرده بودم شوم . ک

 مرجان هنوز سودای گذشته را در سر داشت و خواستگارانی را که برایش می آمدند جواب می کرد .
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عزیز مشغول خانه تکانی شب عید بود . من و مرجان توی حیاط داشتیم تخته های روی حوض را که زمستان به 

رد بر میداشتیم که در زدند . منتظر کسی نبودیم و هیچ کدام لباس رویش کشیده بودیم تا کاشی هایش تارک بر ندا

 مناسبی به تن نداشتیم. مرجان دست به روی قلبش گذاشت و گفت :

 شبیه در زدن روزبه است . _

 با لحنی آمیخته به مالمت گفتم :

 بس کن دختر ، حرف این پسره را نزن . معلوم نیست کدام گوری رفته . _

کنان به طرف در رفتم و به محض گشودنش آن کسی را که اصالً انتظار دیدنش را نداشتم در مقابلم سپس غرولند 

 دیدم .

دستهایم مشت شد تا به روی سینه اش فرود آید . صدایم را در گلو پیچاندم تا نعره زنان دشنامش دهم ، اما مرجان 

 از پشت دستهایم را گرفت و گفت :

 نه اشکان ، نه . _

جلو آمد با در مقابلم ایستاد . الغر و رنگ پریده به نظر میرسید . با شیفتگی به مرجان خیره شد. مرجان دودل  روزبه

 بود . نمیدانست چه عکس العملی باید نشان دهد غرور شکسته اش به شوق دیدار فرصت ابراز نمی داد .

 باالخره این روزبه بود که سکوت را شکست و گفت :

کردی که فراموشت کردم . با خودت گفتی آن پست فطرت ارزش دوست داشتن را ندارد . کسی که البد خیال می _

قدر محبّت را نمیداند به لعنت خدا نمی ارزد . مالمتت نمی کنم ، حق داری این طور فکر کنی . من تو را گذاشتم رفتم 

 عنی تو نمیدیدی که روز به روز رنجور تر و رنگ. باید میرفتم . مرضی که به جانم افتاده بود بین ما فاصله انداخت . ی

پریده تر می شدم . پزشکان چون از بیماری ام سر در نمی آوردند ، آنرا مرضی ناشناخته که عالجش آسان نبود و 

چه بسا اصالً عالجی نداشت می پنداشتند . پدرم داشت وسایل سفرمان به فرانسه را فراهم می کرد ، با این امید که 

 نجا راهی برای معالجه ام پیدا شود .شاید آ

این من بودم که از او خواستم آن نقش را بازی کند ، با وجود این که عاشقانه دوستت داشتم ، دلم میخواست نفرت 

قلبم روشن است که روزبه در فرانسه  "جای عشق را در قلبت بگیرد . مادرم اشک میریخت و به پدرم می گفت :

یگردد به حرف این پسر گوش نکن . چرا نمیخواهی به مرجان حقیقت را بگویی ؟ آنها معالجه می شود و بر م

همدیگر را دوست دارند و این حق آن دختر است که بداند دلیل دوری روزبه ازش چیست ، وگرنه منتظرش نمی 

ر بار نرفتم و اما من زی "شود و شوهر می کند . آن وقت پسر نازنین من باید یک عمر اه بکشد و حسرت بخورد ،

آقا جان خواهش می کنم نگذارید مرجان بفهمد من مریضم ، بهتر است از من متنفر شود و دنبال زندگی اش "گفتم :

آنقدر التماسش کردم تا باالخره زیر بار رفت و به جای من سر قرار آمد . نگاه کن ببین حلقه ای که به  "برود . 

 خواهد بود .انگشتم کردی هنوز به دستم است و همیشه 

 مرجان با ناباوری گفت :

 نه غیر ممکن است ! پدرت آن را به من پس داد و االن اینجاست پیش من . _

 تبسمی کرد و گفت :

مثل اینکه یادت رفته نظیر آن در جواهر فروشی ما فراوان است . حلقه ای که تو داری یکی از همان هاست . نه آن  _

اری ناشناخته پس از آزمایشات مختلف در فرانسه تشخیص داده شد . معالجه زمان می که به انگشتم کردی . آن بیم
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برد ، اما قابل درمان بود . پس از چند ماه درمان با آنتی بیوتیک های قوی آخرین آزمایش ثابت کرد که دیگر اثری 

طمینان یابند که کامال درمان از آب ویروس در خونم نیست . با وجود این باید چند ماه دیگر هم صبر می کردم تا ا

شده ام . تو همیشه در خاطرم بودی . شبها خوابت را میدیدم و روزها به خاطره هایت جان میدادم تا تو را در نزدیکی 

دیدی حق با من بود که می گفتم نباید  "خود حس کنم . مادرم که در طول سفر با من بود مالمتم می کرد و می گفت :

و حاال من برگشته ام تا ازت عذر گناهم را بخواهم و حلقه ای را که پدرم پس  "ش بازی کنید در مقابل مرجان نق

 گرفت دوباره به انگشتت کنم . به من بگو که مرا بخشیده ای .

من و عزیز چشم به دهان مرجان دوخته بودیم که اشک شوق به چشم داشت و برق نگاهش به درخشندگی 

 ان نور افشانی می کرد .خورشیدی بود که داشت در آسم

حرکتی به خود داد و دستش را بسوی روزبه گرفت تا او حلقه را به انگشتش کند . آن دو را به حال خود گذاشتیم تا 

در خلوت تنهایی حرف هایشان را بزنند و قرارهایشان را بگذارند . سر تان را درد آوردم شهال خانم . خیلی وقت 

ه ایم و سه ایستگاه بیشتر باقی نمانده که به تجریش برسیم . بهتر است همین جا گذشت #####است از چهار راه 

 پیاده شویم و با کرایه به شهر برگردیم .

 

 

52-52 

 به خود آمدم ، از غفلتم به وحشت افتادم و گفتم :

 وای خدای من خیلی دیر شد تا برگردیم و کفش را بگیریم دو ساعت طول میکشد . _

 ی گفت :با شرمندگ

 تقصیر من بود که روده درازی کردم . _

در راه بازگشت هر دو ساعت بودیم . دلشوره داشتم و می ترسیدم قبل از من پدر و مادرم یا بدتر از همه عطا 

 برگشته باشد و بازخواستم کند .

 : با فاصله از هم به کفاشی رفتیم . طبق معمول آنجا غلغله بود به التماس افتادم و گفتم

 زود باش جاییک ، من عجله دارم کفشم را بده برم . _

 با خونسردی گفت :

 چه خبر شده ؟ مگر سر آوردی . صبر کن دختر . آسیاب به نوبت چند دقیقه بنشین االن حاضرش می کنم . _

لی کنارم ندجعبه کفش را که گرفتم ، به طرف ایستگاه اتوبوس شروع به دویدن کردم . تازه سوار شده بودم که ص

 اشغال شد . دوباره همان بوی آشنا به مشامم خورد و صدای اشکان را شنیدم که می گفت :

میدانید برای چه آن حرف ها را به شما زدم ؟ چون دلم میخواهد دستم برایتان رو باشد و هیچ عالمت سوالی بین  _

م . میخواهم شاگرد بگیرم مغازه را دستش بسپارم و ما فاصله نیندازد . دوباره دارم خودم را آماده ادامه تحصیل میکن

 درسم را بخوانم . به نظر شما تصمیم درستی گرفته ام یا نه ؟

 با حرص گفتم :

نمیدانم ،این مربوط به خودتان است . من اصالً حوصله جواب دادن ندارم . چون به اندازه کافی دیر کرده ام و باید  _

 شوید و از دیدار تصادفی حرف بزنید. ###ین سعی نکنید هر کجا که می روم آنجا حساب پس بدهم . لطفا بعد از ا
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ولی به غیر از امروز بقیه دیدارها تصادفی بوده باور کنید . برای جبران خطاهایم هر کاری بگویید می کنم . اصالً  _

 کرده . چطور است با شما به خانه تان نییم و بهشان بگویم تقصیر من است که دخترتان دیر

 با دستپاچگی گفتم :

 خواهش میکنم این کار را نکنید . من خودم بلدم توضیح بدهم . _

 کاش ساکت میشد و دیگر حرفی نمیزد . مضطرب بودم و حوصله سوال جواب نداشتم . دوباره گفت :

 .پنج شنبه آینده قرار است مادرم مهمانی پا قشای مرجان را بدهد . شما هم دعوت دارید  _

 چشمهایم را به عالمت تعجب تنگ کردم و پرسیدم :

 ما دیگر چرا ؟! _

 چرخش آرامی به لبهایش داد و با تبسم گفت :

 اختیار دارید شما مهمان خاص ما هستید . _

 به مقصد رسیده بودیم . برخاستم و گفتم :

انی پاگشای منزل شما دعوت شویم . خداحافظ آقای فرشچی . فکر نمی کنم مناسبتی داشته باشد ما هم به مهم _

 بهتر است مادرتان را وادار به این دعوت نکنید .

 من وادارش نکردم . این پیشنهاد خودش بود. او حواسش جمع است و میداند چه کار باید بکند . به امید دیدار . _

 

 

 

 ۷فصل 
 

 

 

 

ی آمد . اشرف خانم سرگرم آب و جاروی آنجا بود تا از پشت بام خانه قدیمی همسایه بوی خوش کاهگل آب داده م

 آماده پذیرایی از مردش جواهر خان که دو زنه بود شود .

هر وقت نوبت آمدن شوهرش به این خانه می شد ، دیگر وقت سر خاراندن نداشت . از یک طرف بابت رنگ او حنا 

راه بود و از طرف دیگر بساط پخت و پاز گذاشتن به سر و وسمه ابرو ، بزک صورت ، سرمه کشیدن به چشم به 

 غذای مورد عالقه همسرش .

دیگر نه پشت پنجره می نشست تا رفت و آمد همسایه ها را زیر نظر بگیرد و موضوعی برای لغز خوانی پیدا کند و 

سر از  نه روی پله در حیاط منزلش ولو می شد تا نظر بازی و قول و قرارهای پسر دخترهای محله را دید بزند و

 کارشان در بیاورد .

 به جلوی در خانه که رسیدم مرا دید و با خوشرویی از پشت بام به طرفم دست تکان داد و گفت :

 باالخره آمدی نرگس نگرانت بود . _

 دم :پس با ذوقی آشکار پرسی "خدا را شکر ، پس بقیه اعضای خانواده هنوز به منزل بر نگشته اند . "با خودم گفتم :

 فقط نرگس ؟! _

 چشمکی به من زد و گفت :
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 اره فقط نرگس . بقیه هنوز بیرون هستند . ژیال رفته منزل خاله ات تا فردا بر نمی گردد . _

 با وجود این که سرش گرم بود ،از همه چیز خبر داشت .

 به صدا در آوردم .خطر رفع شده بود . نفس راحتی کشیدم و با خیال آسوده چندین بار پی در پی کوبه در را 

صدای حرکت دمپایی های نرگس که عجوالنه قدم بر میداشت به گوش رسید . به محض باز شدن در مجال سوال را 

 به او ندادم و گفتم :

 زود باش یک شربت خنک با خاکشیر یخ مال به من بده که دارم از گرما هالک می شوم . _

قم رفتم لباس راحتی پوشیدم و در حال شانه زدن به موهایم با خودم گفتم مثل همیشه در اطاعت امر فرز بود . به اطا

کارم درست نبود . نباید آن قدر از خود بی خود می شدم که تا نزدیکی های تجریش همراهش بروم و برگردم .  ":

ند خودش فکر می ک گذشته ایم . حاال البد دارد با #####کور که نبودم . باید میفهمیدم خیلی وقت است از چهار راه 

خیلی راحت میتوانم این دختر را به هر جایی که بخواهم بکشانم . فقط کافی است مثل امروز قصه ای سر هم کنم تا 

بی چون و چرا دنبالم راه بیفتد و اختیارش را دستم بدهد . اما نه این آخرین بار بود و هرگز تکرار نمی شود . شانس 

 "روزگارم سیاه می شد . آوردم که کسی خانه نبود وگرنه

 نرگس لیوان شربت را به دستم داد و گفت :

آقا عطا ، با آقا مهران رفتن شمرون ، پس قلعه گمون نکنان واسه شام برگردن . خانوم و بی بی هم البد همون جا  _

 سر سفره غذاشونو میخورن . آقا هم که دیر میان . هر وقت گشنه تون شد بگین شامو بکشم .

 دم و گفتم :خندی

 حاال که هوا هنوز روشنه به وقتش خبرت می کنم . _

سپس لیوان شربت را سر کشیدم و گیالس خالی را به اوو برگرداندم تا زودتر تنهایم بگذارد تا به جدالی که با خود 

 شروع کرده بودم ادامه بدهم .

اگر او را ببینم جواب سالمش را نمیدهم . زیادی دفعه دیگر  "به خیال خود عقلم را به کار انداختم و در دل گفتم :

 "پررو شده . خیال می کند آش دهان سوزی است . باید به اش بفهمانم که از این خبرها نیست .

موهای بلندما کرک شده بود . شانه در ال به الیش گیر می کرد و پایین نمی رفت . در حال گشودن گره هایش از ال 

راستی اگر من جای مرجان بودم وقتی روزبه و پدرش  "رگرم مبارزه با وسواسه های دلم شدم به الی شانه ، دوباره س

 "آن معامله را با من می کردند باز هم منتظرش می ماندم ؟

جواب این سوال آسان نبود و تا در آن موقعیت قرار نمی گرفتم نمی توانستم نمی توانستم اظهار نظری کنم . هنوز 

 ده بودم و نمیدانستم در این مورد قلب است که تصمیم میگیرد نه خود شخص .عشق را تجربه نکر

هوا داشت رو به تاریکی می رفت . شاخه های درختان همراه با حرکت آرام باد بر روی دیوار روبرو سایه افکنده 

 بودند .

با ناز و غمزه دم تکان  کنار حوض نشستم ، دستم را داخل آب فرو بردم و کوشیدم تا ماهی قرمزی را بگیرم که

 میداد و از الی انگشتانم می لغزید و از دستم می گریخت .

از پشت بام همسایه هنوز بوی عطر کاهگل آب زده به مشام می رسید . سفره شامشان همانجا کنار پشه بند پهن بود 

 و قهقهه مستانه شان در حین صرف غذا ، حکایت از سر خوشی آن دو داشت .
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سر در نمی آوردم این چه حالی است که به من دست داده ؟ به  ". بدون مقدمه احساس دلتنگی کردم :دلم گرفت 

چه داشتم فکر می کردم؟! کافه شهرداری و جوان چشم سیاهی که یک لحظه هم از من غافل نمی شد. یا به صالت 

ه نان سنگک به دست از کنارم ظهر جمعه هفته گذشته و قدم زدن در خیابان خلوت فرهنگ در کنار همان جوان ک

 "تکان نمی خورد و به اتوبوس شمیران و در دلهایش که پایانی نداشت و هیچ کدام به من مربوط نمی شد .؟!

 "اگر به من مربوط نمی شد ، پس چرا فکرم را به خود مشغول کرده ؟! "سپس از خودم پرسیدم :

. دوباره صدای قهقهه های خنده اشرف خانم و جواهر خان باز هم ماهی قرمز از الی انگشتانم لغزید و گریخت 

سکوت مزاحم خانه را شکست . پاهایم به روی لبه حوض میخ شده بود . حال تکان خوردن را نداشتم . صدای زیر و 

 جیغ مانند نرگس دوباره به گوش رسید .

 مگه نمیخواین شام بخورین خانوم کوچیک ؟ _

 خیالش را راحت کردم و گفتم :

 نه ، گرسنه ام نیست . تو و غالم غذایتان را بخورید . _

 انگار منتظر شنیدن همین جمله بود ، چون باالفاصله به آشپزخانه رفت تا غذایشان را بکشد .

نور چراغ سقفی ایوان سایه مرا در آب زالل حوض نمایان می ساخت . دوباره مشتی آب به صورتم زدم . نوازش باد 

 ی گونه هایم حس کردم ، لذت مطبوعی در وجودم دیوید و سرحال آمدم .که به روی خیس

 نرگس با دهان پر از اطاقه مخصوص خدمه در نزدیکی هشتی با صدای جیغ مانندی پرسید :

 خانوم کوچیک هنوز گشنه تون نشده ؟ _

 با اطمینان پاسخ دادم :

 نه  _

 "وردم که بعد از ظهر وقتی آماده رفتن می شدم به او گفتم نگاه حیرت زده اش را که متوجه خود دیدم به یاد آ

و  "پس صبر کنید عصرونه حاضر کنم بخورین ، بعد برین  "و نرگس پاسخ داده بود  "نمیدانی چقدر گرسنه ام شده 

 "نه میرم بر میگردم سر فرصت شام مفصلی میخورم . "من در جوابش گفتم 

م پایین رفته باشد سیر بودم . چه به سرم آمده بود ؟ این چه حالی است که من و حاال بی آنکه حتی یک لقمه از گلوی

 دارم ؟ گوشهایم را گرفتم تا صدای قلبم را که پاسخ را حاضر داشت نشنوم .

چرا شنیدن صدای هر دق البابی قلبم را میلرزاند ؟ انگار منتظر رسیدن خبری هستم ، اما  "دوباره از خودم پرسیدم :

 "نه ، نه ، حتی اگر دعوت مان کنند من نمیروم . "به خود نهیب زدم : "رف چه کسی ؟خبر از ط

اعضای خانواده یکی پس از دیگری پیدایشان شد. مامان رخی سرحال به نظر میرسید . مرا که لب حوض نشسته 

 بودم دید و با تعجب پرسید :

 چرا اینجا نشستی ؟! _

 جواب حاضر داشتم .

 ک تر استاز همه جا خن _

 شام خوردی ؟ _

 نه ، میل نداشتم . _

 چرا مگر اشتهایت را گربه خورده ؟ تو که طاقت یک ساعت گرسنگی را نداشتی ، نکند مریضی ؟! _
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 نه اتفاقا ، بر عکس حالم خیلی خوب است . _

 پس چرا اینجا نشستی ؟ _

 حوصله ام سر رفته بود ، نمیدانستم چه کار باید بکنم .

 ر خودت است که نیامدی سر سفره . پنج شنبه مهمانیم . باالخره مناسبتی پیدا شد که کفش تازه ات را بپوشی .تقصی

پس تکلیف مهمانی پاگشای خانم فرشچی چه می شود ؟ اگر دعوت کنند البد مادرم جواب ردّ  "قلبم ماتم گرفت .

تو که میگفتی اگر دعوتت هم کنند نمیروی .  ": بعد به قلب سر به حوایم نهیب زدم "خواهد داد . خیلی بد شد .

 "لعنت به من ، معلوم نیست چه مرگم شده .

 با ناامیدی پرسیدم :

 کجا مهمانیم ؟ _

 خانم فرشچی دخترش را پاگشا کرده . ما هم دعوت داریم . اصال انتظار این دعوت را نداشتم . _

گار منتظر همین یک جمله بود تا دوباره شروع به جاست و خیز قلبم تکان خورد و از عزلتکده خود بیرون آمد . ان

 کند .

 آهنگ صدای مادرم طرب انگیز و دلنشین بود . منتظر جواب نشد و ادامه داد :

جای تو خالی بود . همه آنجا جمع بودند . خانم فرشچی مرا که دید آمد کنارم نشست . با چنان صمیمیتی حال  _

پرسید که انگار سال هاست ما را می شناسد و بعد سر فرصت همه ما را به مهمانی پاگشای  یکایک اعضای خانواده را

 مرجان دعوت کرد .

 خودم را بی خبر نشان دادم و گفتم :

 ما که تا حاال به خانه آنها نرفته ایم و باهاشان معاشرت نداریم . پس برای چی دعوتمان کرده ؟! _

اشرت میکنیم ، این طور به گردن ما هم می افتاد که عروس آقای خلج را پاگشا کنیم خب حاال بعد از این با هم مع _

. اتفاقا خوب شد ، چون اگر یادت باشد مرجان فردای عروسی با شوهرش به سفر ماه عسل رفت و مراسم پاتختی 

 نداشت . الاقل حاال میتوانیم هدیه عروسی اش را به منزل مادرش ببریم .

 ت:بی بی به تنه گف

ببینم نکنه بازم میخوای از فردا الله زار ، استانبول رو زیر پا بذاری و دنبال پارچه و لباس واسه خودت و بچه ها  _

 بگردی ؟

 مامان با حرص گفت:

نه بی بی چیزی الزم نداریم . حاال فقط به فکر خرید یک هدیه قیمتی مناسب برای مرجان هستم که از پیشکشی  _

 اشته باشد .بقیه دست کمی ند

 بی بی حرکت دست و زبان را با هم هماهنگ کرد و گفت :

 خب اینم خودش یه بهونس واسه خیابانگردی تو و خواهرت . _

مادرم همیشه از نیشهای بی بی در عذاب بود . اما هیچ وقت لب به شکایت نمی گشود . دندان بر روی جگر می 

به مالش افتاد ، به یاد آوردم که هنوز شام نخورده ام . نرگس که داشت گذاشت و با بردباری تحمل می کرد . دلم که 

 پشه بندها را می بست ، انگار فکرم را خواند و گفت :

 غذا روی اجاقه ، هر وقت گشنه تون شد بگین برم بکشم . _
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 با چهره بشاش و لبی خندان سر تکان دادم و گفتم :

 اتفاقا خیلی گرسنه ام . _

 اعتراض مادرم که چرا تا به حاال به فکر شکم گرسنه ام نبوده پیش دستی کرد و گفت : نرگس از ترس

خوب شد شما اومدین خانم جون .از غروب تا حاال هر چی بهش گفتم شام حاضره زیر بار خوردنش نرفت و  _

 جواب داد گشنم نیس .

 بی بی دوباره نیشش را زد و گفت :

دیگه نرگس . سر سفره حضرت ابولفضل نمیاد . اما اسم مهمونی پاگشا که اومد  بچه های این دوره زمونه هستن _

 نیشش باز شد و دهانش آب افتاد .

مادرم با اشاره چشم و ابرو به من فهماند که ساکت باشم و چیزی نگویم . نیازی به سفارش نبود . بی بی را دوست 

او هم همان به همان نسبت و شاید هم بیشتر دلبسته داشتم و حرف هایش را به دل نمی گرفتم .می دانستم که 

 عروس و نوه هایش است .

ناگهان مامان رخی به خود آمد و نگاهی به پشت بام همسایه که از آنجا صدای گفت گو می آمد انداخت و با پیشانی 

 پر چین ابروان افتاده ، چشم تنگ کرد و با صدای آهسته ای گفت :

نشستی ؟ چه معنی دارد وقتی اشرف خانم وجواهر خان پشت بام هستند لب حوض بشینی و به از کی تا حاال اینجا  _

 آنها زل بزنی ؟ بلند شو برو توی اتاق شامت را بخور .

چطور میتوانستم به او بفهمانم که تا چه حد افکارم با آنچه که در پشت بام مجاور میگشت فاصله دارد و اصالً 

 شتابزده برخاستم و گفتم :وجودشان را حس نمی کنم . 

 ولی من اصالً حواسم به آنها نبود . _

 آنها چه میدانستند حواس تو به آنجا هست یا نه . فضولی در زندگی دیگران معنی ندارد . _

 بی بی با لحن نیشداری گفت :

 چه خوب شد باالخره از خماری در اومدی و یادت افتاد که دختر تو جمع و جور کنی . _

ن بار چیزی نمانده بود مادرم از کوره در برود ، اما باز هم خودش را کنترل کرد و به دنبال من از پله هایی که به ای

 زیرزمین میرسید پایین رفت .

 

 

 

 

 ۸فصل 
 

 

 

 

ه در ک نباید به افکارم اجازه میدادم ذهنم را مشغول کنند . نباید دل به پریشانی می سپردم . نباید بر روی نقشی

 زندگی ام کمرنگ بود ، رنگ و روغن می پاشیدم و پر رنگش می کردم .
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نباید بین اشکان و جوان های عالفی که در راه مدرسه به تعقیبم می پرداختند و با زمزمه های عاشقانه و نامه پرانی 

در یک ردیف قرار داد و  قصد بردن دلم را داشتند فرق می گذاشتم . ولی این تفاوت محسوس بود . نمی شد آنها را

 همه را به یک چون راند . بین هوس و عشق فاصله زیاد بود ، اما کدام عشق و کدام هوس ؟

 زمزمه های شبانه شبگرد محل حال و هوای دیگری برایم داشت و پر سوز و گداز بود .

نوای آرام داشتی و آواز خوش پنهان از چشم برادرم ، تنها رادیویی را که داشتیم به اطاقم می بردم همراه با 

 خوانندگان برنامه گلها به رویاهایم بال و پر میدادم و آرزوهایم را به پرواز در می آوردم .

آن موقع عطا که به قول خودش برنامه گلها حالش را بهم میزد سربزنگاه سر می رسید و پس از مدتی کشمکش که 

ید و به اتاقش میبرد تا با عوض کردن موج از رادیوی نیریی هوایی به پایانش پیروزی او بود ، آن را از دستم می قاپ

 ترانه های خوانندگان مورد عالقه اش گوش کند .

 بی بی با لحن نیشداری گفت :

 چه خوب شد باالخره از خماری در اومدی و یادت افتاد که دختر تو جمع و جور کنی . _

برود ، اما باز هم خودش را کنترل کرد و به دنبال من از پله هایی که به  این بار چیزی نمانده بود مادرم از کوره در

 زیرزمین می رسید پایین رفت .

 

 

 

 

 

 ۸فصل 
 

 

 

 

نباید به افکارم اجازه میدادم ذهنم را مشغول کنند . نباید دل به پریشانی می سپردم . نباید بر روی نقشی که در 

 وغن می پاشیدم و پر رنگش می کردم .زندگی ام کمرنگ بود ، رنگ و ر

نباید بین اشکان و جوان های عالفی که در راه مدرسه به تعقیبم می پرداختند و با زمزمه های عاشقانه و نامه پرانی 

قصد بردن دلم را داشتند فرق می گذاشتم . ولی این تفاوت محسوس بود . نمی شد آنها را در یک ردیف قرار داد و 

 چون راند . بین هوس و عشق فاصله زیاد بود ، اما کدام عشق و کدام هوس ؟ همه را به یک

 زمزمه های شبانه شبگرد محل حال و هوای دیگری برایم داشت و پر سوز و گداز بود .

پنهان از چشم برادرم ، تنها اردیویی را که داشتیم به اطاقم می بردم همراه با نوای آرام داشتی و آواز خوش 

 ن برنامه گلها به رویاهایم بال و پر میدادم و آرزوهایم را به پرواز در می آوردم .خوانندگا

آن موقع عطا که به قول خودش برنامه گل ها حالش را بهم می زد سربزنگاه سر میرسید و پس از مدتی کشمکش 

ی موج از رادیوی نیریی هوای که پایانش پیروزی او بود ، آن را از دستم می قاپید و به اتاقش میبرد تا با عوض کردن

 به ترانه های خوانندگان مورد عالقه اش گوش کند .
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هیچ وقت از دستش آسایش نداشتم و خیلی راحت مغلوبش می شدم . گرامافون بوقی آقا جان از دست او در امان 

رای استفاده از صفحه نبود . صفحه هات بنان و بدعی زاده را بگوشه ای می انداخت و خط خطی شان می کرد تا جا ب

های خوانندگان کوچه بازاری خالی کند و صدای بقیه افراد خانواده را که عالقه ای به چنین آهنگ هایی نداشتند در 

 بیاورد .

 قبل از همه صدای بی بی در می آمد و فریاد زنان می گفت :

 .تو دیگه وا بده عطا . من یکی اصالً حوصله این زلنبو زمبو را ندارم  _

آن روزها خانم جان و بی بی در تدارک سفر زیارتی به امامزاده داود بودند که رفت و برگشتش حدود دو هفته و 

 شاید هم بیشتر طول می کشید و راه سخت و دشواری را در پیش رو داشتند که لذت زیارت آسانش می ساخت .

ونک( برساند تا از آنجا به همراه سایر زایرین روانه  قرار بود آقا جان و عطا با اتومبیل آن دو را به باغ مستوفی )

 فرحزاد که در چند کیلومتری اش قرار داشت شوند .

در آن زمان روستای فرحزاد در گذرگاه امامزاده ، با قهوه خانه های پر جمعیت ، درختان سر به فلک کشیده ، 

ی لب طالئی کمر باریک ، چای خبر کن های قالیچه های گسترده بر روی نیمکت و تخت ها با استکان نعلبکی ها

قبراق ، سماورهای جوشان صفای خاصی داشت . بوی دود کباب کبابی های پای مسافران را در حین عبود از مقابل 

دکّانها سست می کرد . شکمی از عزا در می آوردند و خستگی تنشان در میرفت ،فقط شوق زیارت بود که باعث می 

 و به ادامه سفر بپردازند .شد از آنجا دل بکنند 

بقیه مسیر ، از فرحزاد تا امامزاده که چهار فرسخ بیشتر نبود به دلیل خرابی جاده می بایست پیاده یا با االغ و قاطر 

طی می شد . با وجود این خانم جان و بی بی مانند سایر تهرانی ها هر تابستان بخصوص اواخر مرداد یا اوایل شهریور 

 د و تحمل گرما آسانتر ، رفتن به امامزاده و حاجت گرفتن را از واجبات میدانستند .که هوا خنک بو

یک روز مانده به مهمانی پاگشا مامان رخی و خاله رخساره برای خرید هدیه عروسی مرجان به الله زار رفتند و من از 

خرید داشتم ترجیح دادم از  ترس مزاحمت های جوجه فکلی ها و ولگردان عالف آن خیابان با وجود عشقی که به

 همراهی شان چشم پوشی کنم .

 صبح زود خانم جان و بی بی به همراه آقا جان و عطا راهی باغ مستوفی شده بودند تا به سفر بروند .

در اواخر مرداد ماه شور آفتاب آن حرارت سابق را برای داغ کردن سنگفرش های کف حیاط نداشت و در حال 

روزی بیشتر به شروع امتحان تجدیدی نمانده بود و ژیال و روشنک در منزل خاله رخساره سرگرم  احتضار بود . چند

دوره کردن کتاب حساب و هندسه بودند و من با استفاده از خلوتی خانه داشتم پیچ رادیو را از مجی به موج دیگر می 

 چرخاندم که در زدند .

که برگشته و االن است که دوباره جنگ مغلوبه شود و ما دو تا به جان وای خدایا ، حتما عطا است  "با دلخوری گفتم :

 "هم بیفتیم و سرانجام من از میدان به در شوم .

به غیر از من و نرگس کس دیگری در خانه نبود . تصمیم گرفتم خود را نشانش ندتم تا زودتر گورش را گم کند و 

نرگس پنجره اطاقم را نشان کرد و با صدای جیغ مانند آشنایش  برود . قبل از اینکه فکری برای پنهان شدنم کنم .

 گفت :

 خانوم کوچیک آقا انوش اومدن با شما کار دارن ._

 با حرص فر دلم گفتم :
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 "لعنت به تو نرگس که هیچ وقت تو باغ نیستی و اصال نمیدانی در دنیا چه خبر است . _

مده قیامت به پا خواهد کرد ، و این را هم میدانستم که اگر از اتاق خارج می دانستم که اگر اقاجان بفهمد او به اینجا آ

 نشوم و به سراغش نروم ، آن پسره پررو و سمج خودش به سراغم خواهد آمد .

 به ناچار از اتاق بیرون آمدم ، روی اولین پله ایوان ایستادم و با لحن سردی گفتم :

 اتفاقی افتاده ؟! _

 انگیز همیشگی لب هایش را کش داد او گفت : با همان لبخند نفرت

مگر حتما باید اتفاقی افتاده باشد که به اینجا بیایم ؟ من اصالً کاری به اختالف دو خانواده ندارم . اگر آنها تحمل  _

 یهمدیگر را ندارند به من مربوط نیست . هیچ کس نمیتواند در این خانه را به رویم ببندد . هر وقت دلم بخواهد م

 آیم تو را ببینم . مخالفتی که نداری؟

 آب پاکی را روی دستش ریختم و گفتم :

البته که دارم ، آقا جانم رفت و آمد ما را با خانواده دائی خلیل قدغن کرده و من تابع او هستم . تو نباید به اینجا می _

 آمدی انوش .

 جلوتر آمد ، پای پله ایستاد و گفت :

آنها صد بار با هم قهر و آشتی می کنند . چه دلیلی دارد که ما قربانی این اختالف شویم ، من تو  دست بردار شهال . _

را دوست دارم . حتی اگر الزم باشد حاضرم جلوی عمه رخی و آقای امجدی هم فریاد بزنم و اقرار کنم که عاشقت 

ر از بیاید . نمی خواهد به من بگویی که غیهستم . نمیتوانم خفه خون بگیرم و صبر کنم تا شوهر کنی بعد صدایم در 

تو و نرگس کس دیگری هم خانه است . چون میدانم که نیست . خیلی وقت است همین دور و برها کشیک میدهم ، 

خبر دارم آقا جانت و عطا رفته اند خانم جان و بی بی را به باغ مستوفی برسانند . همین چند دقیقه پیش غالم را دیدم 

رفت بازار و از او شنیدم که بقیه افراد خانواده کجا هستند آن وقت به اینجا آمدم تا اول نظر خودت را که داشت می 

 بپرسم ، بعد بیاییم خواستگاری ات .

 پوزخندی زدم و گفتم :

 چه کسی را میخواستی بفرستی خواستگاری ام ؟ آقا جان سایه زن دائی قمر و دائی خالی را با تیر میزند . _

غصه این چیزها را نخور . من خودم کاری می کنم که صلح و صفا بینشان برقرار شود . فقط نظر خودت مهم  تو _

 است ، بقیه اش با من .

آب از باالی فواره رقصان فوران می کرد . بر روی حوض دایره وار می چرخید و نقش زیبایی را به تصویر می کشید . 

ر سبزشان را کش و قوس میدادند و نوازش باد چون زمزمه عاشقانه ای شاخ شاخه درختان همراه با نسیم برگهای س

و برگ ها را به پیچ و تاب می افتند . آخرین ماه تابستان با بیم و هراس همراه بود. به زودی رنگ سبزشان به زردی 

 می گرایید و نوبت به برگ ریزان و نابودیشان می رسید .

 در نگاهم آشکار بود پی به احساسم ببرد ! چطور انوش نمیتوانست از نفرتی که

نرگس که بی خیال از آنچه در دلم می گذشت سر گرم آب و جاروی حیاط بود گاه از دور چشمکی به من میزد و در 

 خیالش خواب عروسی باشکوهی را در این خانه می دید .

فکر تاره نقشه دیگری برای بردن دلم  می دانستم که حتی جواب منفی من هم انوش را از رو نخواهد برد و باز به

 خواهد افتاد . با وجود این باید رک و پوست کنده حرفم را میزدم و خیالش را راحت میکردم .
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در نگاه هرزه اش برق شیطنت می درخشید . یک لحظه احساس موذی ترس ، شهامتم را به بازی گرفت و سینه ام را 

اما خیلی زود شهامت را به جای ترس  "م ، حاال چه وقت بازار رفتن بود ؟ای غال"به تالطم افکند . با خود گفتم :

 نشاندم و صدایش را در آوردم و گفتم :

اگر جواب مرا بخواهی باید بگویم حتی اگر این اختالف بین دو خانواده پیش نمی آمد ، من زن تو نمی شدم . این  _

 ور نیستیم .فکر را از سرت بیرون کن . ما دو تا اصالً با هم ج

فرصت نداد جمله ام را تمام کنم . گونه هایش به طور محسوسی لرزیدند ، برق شیطنت در نگاهش جای خود را به 

 غضبی آشکار داد و با صدای بلندی فریاد کشید :

تو منظورت از این که ما با هم جور نیستیم چیست ؟ تمام ثروت پدرم در اختیار من است . همه آنها را به پای  _

 میریزم . دور دنیا می گردانمت . هر جا که بخواهی همانجا می مانیم .

از خودم تعجب می کردم که چطور میتوانم در مقابل مرد خشمگینی که روبرویم ایستاده ، آن طور راحت افکارم را 

 بر زبان بیاورم .

 واب می گیرم نه از حرص و آز .من به این چیزها اهمیت نمیدهم ، هر وقت زمان انتخاب برسد از احساسم ج _

نرگس جارو به دست به دیوار تکّیه داده بود و از وحشت می لرزید . رویای شیرین عروسی باشکوه دختر ارباب از 

 سرش پریده بود و از عاقبت این دیدار می ترسید .

 انوش دست مشت کرده اش را به طرفم تکان داد و گفت :

ه من به عمرم دیده ام . دختری که فرق بین احساس و عقل تا نمیداند و خوب و بد تو بی عقلترین دختری هستی ک _

را از هم تشخیص نمیدهد . باز هم به هم میرسیم و من جوابم را از تو خواهم گرفت . وای به حال مردی که قدم جلو 

 بگذارد و بخواهد تو را از من بگیرد .

 حرف آخر را زدم و گفتم :

هستی نه مالک من و هرگز نمیتوانی آن جواب را که می خواهی از من بگیری . دیگر حاضر نیستم  تو پسر دائی ام _

 حتی یک کلمه در این مورد بشنوم . آمدنت به اینجا اشتباه بود . برو بیرون .

ه چطور این حرف آخر تو بود ، ولی من سر حرف اولم هستم . اگر به این خیالی که مرا از رو بردی ، خواهی دید ک _

 تو را از رو خواهم برد . وادارت می کنم که حرفت را پس بگیری و از رو بروی . خداحافظ تا بعد .

صدای بهم خوردن در حیاط را که شنیدم نفس راحتی کشیدم . نرگس با چشم های وحشت زده و از حدقه در آمده 

 قدم هایش را به جلو کشید ، در کنارم زانوزد و گفت :

، واسه چی جوابش کردیم . اون دلش تو این خونه س . حتی اگه بشکنه . بازم شکسته هاشو جمع میکنه و  کناه داره _

 زیر پاتون میندازه .

 عصبی تر از آن بودم که طاقت شنیدن حرفهایش را داشته باشم .

 تشر زنان گفتم :

و موذی اش . یادت باشه اصالً به حرف مفت نزن نرگس . من نه از خودش خوشم می اد نه از مادر آب زیرکاه  _

کسی نگویی که انوش امروز اینجا بود وگرنه خون به پا می شود . خودت که میدانی که آقا جان با دائی خلیل قهر 

 است و اگر بداند پسرش اینجا بوده پست از سرت خواهند کند که چرا در را به رویش باز کردی .



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

4 4  

 

. نمیدانستم کار درستی میکنم یا نه ! اما در هر صورت بیان آنچه بین ما  انوش که رفت شک و تردید به جانم افتاد

 گذشته بود هیچ نتیجه ای به غیر از این نداشت که بلوای میان دو خانواده دوباره شروع شود.

 از یک طرف می ترسیدم نرگس نتواند زبانش را نگاه دارد و راز این خواستگاری عجیب و غیر منتظره را فاش کند و

از طرف دیگر از دهان لقی اشرف خانم که یقین میدانستم از پشت پنجره اتاقش از ابتدا تا انتها شاهد ماجرا بوده 

 وحشت داشتم .

 با وجود این مهر سکوت بر لب زدم و ساکت ماندم .

جا پیش ایننکند خبر دارد که یک ساعت  "صدای در زدن آشنای مادرم را کشنیدم هول برم داشت و با خودم گفتم :

 "چه خبر بود ؟

به گمانم نرگس هم داشت همین جمله را در ذهنش تکرار میکرد ، چون برای گشودن در که رفت یکی دو بار 

 نزدیک بود از هول و هراس زمین بخورد .

برخالف تصورم مامان رخی شاد و سرحال بود .کنار حوض ایستاد آبی به سر و صورتش زد ، سپس از نرگس سراغ 

گرفت .زبان نرگس بند آمد و با انگشت لرزانش اشاره به زیرزمین کرد . با وجود طوفانی که در قلبم بر پا بود مرا 

 لبخندی زورکی بر لب آوردم و از پشت شیشه به طرفش دست تکان دادم .

 پاسخ لبخندم را با خوشرویی داد . خیالم راحت شد که روحش از این ماجرا خبر ندارد .

 ن که شد ، نفسی تازه کرد و گفت :وارد زیرزمی

خیلی خسته شدم . با رخساره استانبول را زیر پا گذاشتیم جایی نماند که نرفته باشیم . هیچ چیز مورد پسندم نبود .  _

داشتم ناامید می شدم که ناگهان پشت ویترین نمایندگی سینگر چرخ خیاطی برقی جدیدی که تازه به بازار آمده به 

این همان چیزی بود که میخواستم . یک دستگاه جدید و سوای آن چرخ خیاطی های جاگیر پایی چشمم خورد . 

 قدیمی .

 با کنجکاوی پرسیدم :

 پس کجاست چرا نخریدی ؟ _

چرا خریدم ، قیمتش گران است ، ولی خب عوضش توی چشم می آید و چیز قابل داری است . همین االن غالم را  _

 حویلش بگیرد . خب تو چه کار کردی ؟فرستادم از نمایندگی ت

 جواب من دروغ بود . یک دروغ بزرگ .

 هیچ چی . _

 پس چرا اوقاتت تلخ است ! اتفاقی افتاده ؟ _

 نه چطور مگر ؟ _

 به نظر میرسد پکری . _

بر  وف درشتدستپاچه شدم . عجیب بود . همیشه به راحتی افکارم را می خواند . انگار آنچه در قلبم میگشت با حر

 روی خطوط چهره ام نقش می بست و به آسانی خود را نشان می داد .

 لبهایم را به حالت تعجب جمع کردم ، به عالمت منفی سر تکان دادم و گفتم :

 اصالً این طور نیست . _
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 ت بر زبانحرکت آرام نگاهش مستقیم و بدون مکث بر روی چشم هایم متوقف ماند تا اثر جمله ای را که می خواس

 بیاورد در آن بخواند .

 غالم می گفت امروز صبح انوش این دور و برها می پلکیده . نکند آمده بود سراغت . _

قلبم به همراه لب هایم لرزید . از نگاهش گریز زدم و پلک هایم را بر روی چشمانم خواباندم . نرگس با گیالس 

شدن نداشت . لغوه به جان دست هایش افتاده و سینی شربت را  شربت بین دو لنگه در ایستاده بود و جرات داخل

لرزاند . رنگ صورتش مات بود . چه بسا در دل داشت به خاطر این فضولی شوهرش را االن و نفرین می کرد . با 

 یعنی چه من که نمی خواسیم آن لعنتی به این خانه بیاید پس چرا احساس گناه "خود گفتم :

 

 

52-502 

 ؟ می کنم

 سکوت ممتد و طوالنی بود انگار قصد شکستن را نداشت . دوباره با بی صبری پرسید :

 باالخره اینجا اومده بود یا نه ؟ _

 زبان الکنم را گشودم و پاسخ دادم :

 درست است اینجا بود و نرگس بیچاره بی خبر از همه جا در را به رویش باز کرد . _

 فشرد و گفت : از شدت خشم دندان هایش را بهم

 آمده بود اینجا که چه غلطی کند . آن هم وقتی که هیچ کدام از ما خانه نبودیم ؟! _

غافلگیر شدم . نتوانستم خودم را یک جایی دور از چشمش پنهان کنم ، شما که انوش را می شناسید . هر جهنم  _

 داره ای می رفتم پیدایم می کرد .

 حاال با تو چکار داشت ؟ _

س غیبش زد. اصالً نفهمیدم چه موقع از اتاق بیرون رفت . حتی یک کلمه را هم از قلم نینداختم . با دقت گوش به نرگ

 سخنانم داد . سپس به زحمت خشمش را مهار کرد و با لحن تندی گفت :

مر را زیر دست قبیجا کرده . از برادرم چه خیری دیده ام که از پسرش ببینم . مگر دیوانه ام که دختر دسته گلم  _

بیندازم ؟! باید خواب ببیند که تو عروسش شوی . مبادا به آقا جانت بگویی انوش این حرفها را به تو زده . داغ دلش 

 را تازه نکن . باید به غالم و نرگس هم بسپارم که چیزی به او نگویند .

از قید فشاری که بر سینه ام وارد می شد دلشوره و اضطرابم در یک چشم بهم زدن ناپدید شدند . قلبم آرام گرفت و 

 رهایی یافت .

 

 

 

 

 

 

 

 ۹فصل 
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از کندی حرکت لحظه ها حرص می خوردم . کاش این قدرت را داشتم که می توانستم به آنها شتاب بدهم تا 

نبال می کردم ، چندین بار که قبالً با عالقه د "تهران مصور  "را در مجله  " ####شهر  "سریعتر بگذارند . پاورقی 

 خواندم ، اما نتوانستم کلمات را در کنار هم بچینم و از مطالب آن سر در بیاورم .

جمالت به راحتی از مغزم می پرید و برایم مفهوم نبود . در ظاهر گوش به سخنان مامان رخی می دادم که داشتند با 

وان دادگر یا نوربخش بحث می کردند . نظرشان متفاوت هم در مورد اسم نویسی روشنک و ژیال در مدرسه انوشیر

 بود و نمیتوانستند باهم به توافق برساند .

باالخره کار به جایی رسید که تصمیم گرفتند نظر مرا که سال گذشته از دبیرستان انوشیروان دادگر دیپلم گرفته 

 بودم و از آنجا خاطرات خوشی داشتم بپرسند .

 اش را تکرار کرد تا توانستم افکارم را جمع و جور کنم و پاسخ جمله اش را بدهم . مادرم چندین بار جمله

 حواست کجاست .. مگر نشنیدی که چه گفتم ؟ _

 نه حواسم نبود . نشنیدم چه گفتید ؟ _

 یه حالت اخم پیشانی اش را پر چین ساخت و گفت :

 یا نوربخش ؟یعنی چه ؟! عاشقی ؟ پرسیدم انوشیروان دادگر بهتر است  _

 با بی تفاوتی سر تکان دادم و گفتم :

 فرقی نمی کند هر دو خوب است . _

 ژیال به طعنه گفت :

به خودش زحمت فکر کردن نمی دهد. انگار از سر سیری حرف می زند . دوست های من و روشنک همه در  _

 ال آخر را همانجا ادامه تحصیل بدهیم .انوشیروان دادگر اسم نویسی کرده اند . ما هم دلمان میخواهد این سه س

نمی دانستم عیب از حس شنوایی ام است ، یا اینکه افکارم مغشوش شده و بین من و آنچه در اطرافم می گذشت 

 فاصله انداخته . انگار ژیال تصمیم داشت جواب را که می خواست از من بگیرد این بار با سماجت تکرار کرد:

 گر مدرسه بودی ترجیح می دادی کجا ادامه تحصیل بدهی ؟راست بگو اگر هنوز شا _

فرار از کالس جبر و هندسه ، پنهان شدن در زیر پله ها در گوشی حرف زدن ها و نجواها درد دلهایی که پایانی 

نداشت . نامه های عاشقانه ای که هم خواندنش لذتبخش بود و هم شنیدنش از زبان سایر همکالسی ها . زنگ ورزش 

خاصی بود ، زنگی که می شد به جای آبشار زدن در زمین والیبال به بهانه دل درد و سر درد توی حیاط مدرسه  ،زنگ

یا پشت اتاق فراش گوشه دنجی یافت و از نظر بازی های پسر همسایه گفت و از نامه های رونویسی شده جوان هایی 

 که انگار فتوکپی برابر اصل بود .

به دنبال خود کشیدن درست به اندازه به کول کشیدن طفل عزیزی به گرده مادر  آن خاطرات را کول کردن و

 شیرین و لذت بخش بود .مگر می شد از لذت یاداوری شان گذشت و آرزوی تکرارشان را نداشت .

 کلمه انوشیروان دادگر به راحتی بر زبانم جاری شد و این همان پاسخی بود که ژیال منتظر شنیدنش نبود.
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م ماند دوران کودکی منتظر رسیدن پنج شنبه بودم . اما این بار دامن مادرم را نمی گرفتم که مرا به بوت کالب باز ه

ببرد بلکه انتظار رسیدن لحظه ای را می کشیدم تا به آنجایی بروم که احساسم مرا به آن سود می کشاند . نسیم ، بوی 

 عی وجودم را فرا گرفت .نم باران را به داخل پشه بند کشاند . سرخوشی مطبو

سحرگاه پنج شنبه بود ، انتظاری شیرین رایحه سکر آور و دلپذیرش را درون وجودم میپراکند ، بی دلیل احساس سر 

 خوشی میکردم .

ژیال در بستر کناری زیر مالفه مچاله شده بود و متکای زیر سرش را در بغل داشت . قطرات باران چون زمزمه 

نان بی صدا و آرام سنگفرش حیاط را لمس می کردند و بر روی آن می نشستند . به غیر از من عاشقانه ای نجوا ک

 هیچ کدام از خفتگان در بستر حرکتی نداشتند .

کوچه ساکت بود . انگار مسافرین مزاحم که دائم با بوق زدن بی موقع سکوت شب را می شکستند ، اعتصاب کرده 

 حرکت ندارند . اند و اسب های خسته درشکه ها نای

البد شبگرد محل هم خسته از گشت شبانه روی پله در حیاط یکی از خانه ها به چوبدستی اش تکّیه داده و به خواب 

 رفته است .

 جیک جیک گنجشک بر روی شاخه درخت سیب اولین صدائی بود که سکوت را شکست .

دو بار در رختخواب غلت زدم بی آنکه سر از  ژیال زبان دار بود و بزرگ و کوچک سرش نمی شد . همین که یکی

 زیر مالفه بیرون بیاورد ، با توپ و تشر گفت :

 چت شده ؟ چرا نمیگذاری بخوابم ؟ این قدر وول نخور . _

 تظاهر به نشنیدن کردم و جوابش را ندادم .

 . بوق اتومبیل ها به صدا در آمدباید در رختخواب می ماندم تا بقیه بیدار شوند . کم کم جنب و جوش در کوچه افتاد 

 و حرکت سم اسب درشکه ها در کوچه و خیابان به گوش رسید .

آقا جان داشت کنار حوض وضو می گرفت ، مامان رخی درون پشه بند خمیازه می کشید و بدنش را کش و قوس می 

 داد .

 را به دل می گذاشت .شب به صبح رسیده بود و دوباره به شب می رسید و در پایان حسرت گذاشتنش 

جای بی بی خالی بود که به قول خودش با هزار و یک جمله کلفت و زمخت و متلک های جانانه تنبلی ما را به رخ مان 

 بکشد و از خواب ناز بیدارمان کند .

نبودنش به راحتی حس می شد و نرفته دلتنگش بودم . صدای حرکت آب حوض در زیر دستان پدرم و بوی عطری 

 گل های یاس درون گلدان ها به اطراف پراکنده بودند فضا را لبریز از هوای زندگی می ساخت .که 

روز نه نور آفتاب بعد از بارانش به چهره ام خندید . بی دلیل احساس سرخوشی می کردم . شاید هم بی دلیل نبود و 

 علتش مهمانی پاگشای آن شب می شد .

و همراه او وارد زیرزمین شد. نرگس آماده به خدمت از مطبخ بیرون آمد تا مادرم کنار حوض به آقا جان پیوست 

وسایل صبحانه آن دو را آماده کند . عادت سحر خیزی نداشتم ، اما دیگر نمیتوانستم در رختخواب آرام بگیرم . 

را دید ن که گذاشتم مپدرم داشت آماده بیرون رفتن که می شد که از پشه بند بیرون آمدم ، پا به روی اولین پله ایوا

 و با تعجب پرسید :
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سحر خیس شدی دختر ؟ مادرت جیب من را خالی کرده و خرج سلمانی خودش و دخترهایش را از من گرفته . هر _

 وقت یک جا دعوت می شوم باید تا ته جیبم را هم جلویش بتکانم . آن مال عروسی روزبه ، این هم پاگشایش .

ا در دلم زنده می کرد . با وجود این که در مقابل همسرش خلع سالح بود و از هیچ خرجی تکه کالمهایش یاد بی بی ر

 دریغ نداشت ، ولی نیش زبان هایش مغایر با گشاده دستی اش بود .

 مامان رخی از زیرزمین صدایم زد و گفت :

او از این حرف ها زیاد میزند . دست و رویت را بشو بیا اینجا صبحانه ات را بخور . به حرف آقا جانت گوش نده .  _

 پنج شنبه ها آرایشگاه شلوغ است . هر چه زودتر برویم بهتر است .

 سپس رو به نرگس کرد و افزود :

برو ژیال را هم بیدار کن آماده شود . موهایش زیادی بلند شده . میخواهم بدهم یک کمی کوتاهش کند که عین  _

 چه هم کم کم باید یاد بگیرد چطور به سر و وضع اش برسد .دم است پشت سرش آویزان نشود . این ب

به نظر میرسید او هم چون من برای مهمانی آن شب هیجان زده است . عطا از داخل پشه بند سر بیرون کرد و با غیظ 

 گفت :

اب حمام و این هم از تابستان ما ، هر روز صبح کله سحر سر و صدای یک کدامتان بیدارم میک ند . برای من خو _

 سلمانی نبینید چون خیال ندارم به خانه کسی که نمی شناسم بیایم . قرار است با بچه محله مهران برویم سینما .

 مامان از زیرزمین بیرون آمد ، روی آخرین پله ایستاد و با لحن تندی گفت :

 باز تو خرجت را از ما جدا کردی ؟ _

 می گذارد . پس برای چه باید برنامه شب جمعه را خراب کنم ؟بیایم اونجا که چه ؟ میدانم که خوش ن_

ته دلم دعا می کردم مادرم کوتاه بیاید و عطا حرفش را به کرسی بنشاند . از خدا میخواستم که او در این مهمانی 

 غایب باشد و من از شر فضولی های بی جایش در امان بمانم .

س به دستم داد خشک کردم . مامان رخی حالت تسلیم به خود گرفت دست و صورتم را شستم و با حوله ای که نرگ

 و گفت :

 من نمیدانم ، هر کاری دلت میخواهد بکن . فقط جواب پدرت را خودت بده . _

 انگار ساعت زمان نیروی حرکت را از دست داده بود و نیاز به هل دادن داشت . وقت به کندی می گذشت .

ن نمره گرفته بود که زیاد معطل نشویم . پشت سرمان وسایل حمام را حمل می کرد . به نرگس از گرمابه محل برایما

سر کوچه که رسیدیم اشکان را دیدم که اصالح کرده و آراسته از آرایشگاهی که در آن حوالی قرار داشت بیرون می 

انگار با زبان بی زبانی آمد . از نوازش نگاهش بر روی چهره ام ، حرارت مطبوعی را در وجودم احساس کردم . 

 میخواست به من بفهماند ، باز هم یک بر خورد اتفاقی دیگر .

قلبم بی وقفه و بی امان سینه ام را هدف ضربات پی در پیاش قرار داد . پاهایم همانجا میخکوب شدند و قدرت 

 ین برخورد نشدند .پیشروی را نیافتند . مادرم و ژیال چند قدم جلو تر از من در حرکت بودند و متوجه ا

 به نزدیکم که رسید ، زیر لب گفت :

باور کن انتظار دیدنت را نداشتم . به گمانم شانس با من یار است . چون تردید داشت دیوانه ام می کرد . مرتب از  _

 .و حاال میتوانم این سوال را از خودت بکنم  "نکند پنج شنبه شب به منزلمان نیایند ؟ "خودم می پرسیدم :



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

4 9  

 

بقیه داخل کوچه شده بودند و فقط من آنجا ایستاده بودم . اگر مادرم به عقب بر می گشت و مرا در حال گفتگو با او 

 میدید ، چه می گفت ؟ انگار دستی قلبم را گرفته بود و داشت توی سینه ام مشت می کرد .

 با صدای آهسته ای گفتم :

 . می بینی که آماده رفتن به مهمانی می شوم _

 با شوق آشکاری پرسید :

 منظورت این است که می آیی ؟ _

 مگر قرار بود نیاییم ؟ _

 چرا ، اما می ترسیدم نخواهی دوباره مرا ببینی . _

 با تعجب پرسیدم :

 برای چه این فکر را کردی ؟! _

ه کردم ، به این فکر افتادم ک بعد از این که پته زندگی ام را روی آب ریختم و از سیر تا پیازش را برایت تعریف _

 شاید به این نتیجه برسی که بین ما فاصله زیاده .

من این فاصله را حس نمی کنم و باید میدانم وجود داشته باشد . از دیدنت خوشحال شدم . بهتر است تا قبل از  _

 . خداحافظ تا شب .اینکه مادر و خواهرم از تاخیرم نگران شوند و به دنبالم بیایند به آنها ملحق شوم 

حرف هایی که نباید گفته می شد ، بی اختیار بر زبانم جاری شده بود . احساسم زبان دراز بود ، حد خود را نمیدانست 

 و دلیلی نمیدید با کلمات بازی کند .

داندم و رلبخند رضایت آمیز اشکان شور و شوق را به همراه داشت . قبل از اینکه به او فرصت پاسیخ بدهم روی برگ

 با قدم های پر شتاب داخل کوچه شدم .

 

از دیدن موهای پوش داده ام در آینه وحشت برم داشت . درست عین یک قابلمه بزرگ باالی سرم سنگینی می کرد 

.از مدل های عجیب و غریب خوشم نمی آمد . ترجیح می دادم موهای بلندم صاف و بدون چین و شکن بر روی شانه 

 شد نه اینکه به این شکل باالی سرم به شکل یک قابلمه جمع شود .هایم افشان با

 سنجاق هایش را باز کردم . طره های درهم گره خورده اش را از ال به الی شانه عبور دادم و زیر لب گفتم :

 حاال شلک آدمیزاد شدم . آن طوری بیشتر شبیه ال شده بودم تا آدم . _

 شیری داشت به تن کردم و همان کفش های پر ماجرا را به پا کردم . پیراهن حریر گلداری را که زمینه

 مادرم از بر باد رفتن زحمات آرایشگر ماهرش دلخور شد و با تعجب پرسید :

 یعنی چه ! پس چرا موهایت را صاف کردی ؟! _

 با بی اعتنایی شانه باال افکندم و گفتم :

 بلمه ای خوشم نمی آید .این طوری قشنگ تر است . از مدل های دیگ قا_

 چشمهایش را به حالت اخم تنگ کرد و گفت :

سلیقه نداری . از مد چیزی سرت نمی شود . بیچاره مادام این همه زحمت کشید موهایت را پوش داد . حاال انگار نه  _

 انگار که به سلمانی رفته ای .

 ساس راحتی میکنم .من که نمیخواهم پز سلمانی رفتن بدهم ، این جوری بیشتر اح _
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 با تأسف سر تکان داد و گفت :

 حیف آن ده تومانی که خرج آرایشگاه تو کردم . _

 بوسه ای بر گونه اش زدم و گفتم :

 این مدل بیشتر به شما می آید تا من . _

 و گفت : آقا جان به محض ورود به خانه و دیدن موهای پوش داده همسرش به حالت اخم به پیشانی اش چین افکند

 پس چرا خودت را این شکلی کردی ؟! _

 همراه لبخند چشمکی به مادرم زدم و او در جواب پدرم گفت :

 مدل جدید است . _

 لعنت به مدل جدید ، پول بی زبان را همین جوری دور میریزید . _

فارش رفتیم . پدرم سبد گلی سدوباره یاد بی بی کردم و دل تنگش شدم . اولین بار بود که به منزل خانم فرشچی می

 داد و توسط غالم به همراه چرخ خیاطی به منزل آنها فرستاد .

در عین شادی دلهره داشتم با نمیدانستم چه پیش خواهد آمد .. بیشتر مهمانها قبل از ما آمده بودند . در حیاط باز 

 کرد . بود و کرمعلی پیشخدمت آقای خلج تازه واردین را به داخل سالن دعوت می

بوی عطر برنج دم کشیده و کباب بره از اجاق هایی که در حیاط پشتی بر پا بود به مشام می رسید . اشکان در ایوان 

سر تا سری جلوی ساختمان ایستاده بود و چشم به در داشت . همین که ما را دید ، به استقبالمان آمد . آقا جان نجوا 

 گفت :کنان با صدای آهسته ای خطاب به مادرم 

 

 

502-552 

پسر مودبی است . افسوس که پدر مرحومش گول یک مشت آدم نابکار را خورد . سرمایه اش را از دست داد و از  _

 غصه سکته کرد .

 صدایش گرم و آرامش بخش بود .

 خوش آمدید ، قدم رنجه فرمودید . خانه بی نور ما را روشن کردید . _

 ش های من مکث کرد و لبخند شیطنت آمیزی بر لب آورد .سپس یک لحظه نگاهش بر روی کف

 پدرم دستش را فشرد و در کنار او به راه افتاد . مامان رخی کنار گوشم زمزیه کرد :

 کاش یک کم از ادب این پسر را عطا داشت . همیشه انگار از مردم طلبکار است . _

 حرف دل مرا میزد . با لحن آمیخته به شوخی گفتم :

 زیز دردانه شما و آقا جان است دیگر مامان جان .ع _

 استقبال خانم فرشچی گرم و صمیمانه بود . لب هایش را به گرمی روی گونه ام فشرد و گفت :

 چقدر خوشگل شدی عزیزم . _

 مهمانان در گوشه کنار تاالر سرگرم گپی زدن بودند . مرجان دست مرا گرفت و کنار خود نشاند و گفت :

 فکر نمی کردم برادرم این قدر خوش سلیقه باشد . هیچ _

 سپس تن صدایش را پایین آورد و افزود :



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

5 1  

 

 بدجوری دلش را بردی . _

 اشکان به موقع خود را به ما رساند . دستش را به حالت تهدید به طرف خواهرش تکان داد و با خنده گفت :

 برداشتی بلند تر بگو من هم بشنوم .داری پشت سر من حرف میزنی چشمم را دور دیدی ، دور  _

 سپس اشاره به کفش هایم کرد و همراه با تبسم معنی داری گفت :

 مبارک است . _

 این پسر دست بردار نبود . چپ چپ نگاهش کردم و گفتم :

 وقتی مبارک بود که به موقع به دستم میرسید نه بعد از عروسی مرجان جان . _

 ست و خطاب به من گفت :در صندلی کنار خواهرش نش

 در هر صورت مناسبتی برای استفاده اش پیدا شد . _

 مرجان به بهانه استقبال از اقوام شوهرش به طرف در ورودی تاالر رفت . تنها که شدیم اشکان گفت :

وست . دمن دوست ندارم مثل بقیه همساالنم سر کوچه و گذر در کمین دخترهای محل باشم و متلک بارانشان کنم  _

ندارم به دروغ به آنها وعده بدهم و قصد فریبشان را داشته باشم . راستش را بخواهی دلم نمیخواست به این زودی 

گرفتار کسی بشوم . ولی شده ام . اصالً نمیدانم چرا این طوری شد . همیشه به خودم میگ فتم تا وقتی مادرم به من 

هام که نیازهایم با صدائی بلند تر از صدای خودم به این گفته ام می نیاز دارد زن نمی گیرم . حاال به جایی رسید

خندند . دیشب تا صبح خوابم نبرد . خیالت لحظه ای آسوده ام نمی گذارد . بهترین دوستم که همسایه مار بزرگ 

وید یا گتوست ، وقتی فهمید در دلم چه میگذارد به من گفت که تو شیرینی خورده پسر دائی ات هستی ، راست می 

 نه؟

 از جا در رفتم و پاسخ دادم :

نه ، این طور نیست . من شیرینی خورده کسی نیستم و هرگز زن پسر دائی ام نمی شوم . از تو چه پنهان از  _

 ریختش بیزارم .

و تخیالم را راحت کردی . چیزی نمانده بود از غصه دق کنم . میخواهم بیایم خواستگاری ، قبول میکنی ؟ تا از  _

جواب نگیرم قدم پیش نمی گذارم ، چون نمی خواهم سنگ رو یخ شوم و خانواده ات جوابم کنند . البد در دل خودت 

میگویی چه مرد خودخواهی . موضوع این نیست این اختالفات وقتی ریشه دار می شوند که از ابتدا جدی گرفته 

نی که عزیز جزئی از وجود من است و نمیتوانم تنهایش نشوند . به پدرم قول داده ام مواظب مادرم باشم . باید بدا

بگذارم . خوب فکرهایت را بکن ببین میتوانی با او زیر یک سقف زندگی کنی یا نه ؟ مجبور نیستی االن جوابم را 

 بدهی . منتظر می شوم تا تصمیمت را بگیری . همان طور که میدانی قباله این خانه به نام عزیز است و این ما هستیم

 که باید در منزل او زندگی کنیم .

 با صدای آرامی گفتم :

از وقتی خودم را شناختم مادر بزرگم بی بی با ما زندگی می کرد ، هیچ وقت ندیدم بین مادر شوهر و عروس  _

 اختالفی پیش بیاید .

 لبهایش متبسم شد و نگاهش خندید . شوق صدایش را لرزاند :

 دم را قبول میکنی ؟منظورت این است که پیشنها _

 من بزرگتر دارم ، شرطش این است که آنها قبول کنند . _
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 برای من مهم این است که تو مرا بخواهی . آن موقع دیگر همه چیز قابل حل است . _

غوغایی که در قلبم بر پا بود داشت رسوایم می کرد . دلم نمی خواست به این سادگی در مقابل احساسم تسلیم شوم 

فهایی که نسنجیده از زبانم بیرون پریده بود . این تصور را به وجود می آورد که من دختر سهل الوصولی هستم . . حر

باید به او می فهماندم که این طور نیست ، اما چطور ؟ بعد از اینکه پته خودم را به روی آب ریخته بودم کتمان ثمری 

 نداشت .

ظار پاسخم را می کشید . سر به زیر افکندم تا از نگاهش بگریزم . شب به سکوت طوالنی شده بود . با بی قراری انت

سر می رسید و معلوم نبود چه موقع دوباره همدیگر را خواهیم دید . چه بسا اگر غرورش را می شکستم ، دیگر 

یدی را به هرگز دوباره نمیدیدمش . احساس مزاحم چون زالویی از درون خون شادی هایم را می مکید و یاس و ناام

 جایش می نشاند .

زیر چشمی حاضرین در تاالر از نظر گذراند . مادرم داشت در حین گفت گو با خانم خلج بلند میخندید . آقا جان در 

جمع دوستان و آشنایان گرم صحبت بود . ایراندخت خانم در حال خوش و بش کردن با مهمانان ، با نگرانی چشم به 

ن نمیتوانم فقط پاسخم را از قلبم بگیرم . هنوز به آن حدی نرسیده ام که آستین سر خود م "ما داشت. در دل گفتم :

 "بدون دخالت بزرگترها خودم را پای بند قولی که داده ام کنم .

فقط کافی بود حرفی برخالف میل پدرم در خانه زده شود . آن موقع باالفاصله آن روی آقا جان باال می آمد و صدای 

ر و دیوار خانه را می لرزاند . عطا دمار از روزگارم در می آورد و پوستم را می کند . مادرم و بی بی هر فریادهایش د

کدام به نحوی مقابلم می ایستادند . از همه بدتر از کینه توزی های انوش می ترسیدم . اگر بفهمید پای رقیب در میان 

رساند دلم میلرزید . مظلوم وار چشم به من داشت . شاید است ساکت نمی نشست . از فکر این که آسیبی به اشکان ب

نصف بیشتر افکارم را در نگاهم می خواند . فشار انگشتانش پوست دستش را می خراشیدند . پنج شنبه شب بود ، 

ون ربا صدای گرم و کودکانه اش د "سیما بینا  "هنرپیشه فیلم با مار کبری اش می رقصید و نه  "ماریا منتز  "ولی نه 

قایق همراه با دست زدن بچه های شاد و بی خیال آواز می خواند . اما انگار شعبده باز آنجا بود و با همان اره ای که 

بدن آن دختر بچه را از وسط به دو نیم کرد ، قلبم را نشان گرفته بود تا از وسط نصفش کند . اشکان متوجه التهابم 

 شد و گفت :

وم می شود هنوز آمادگی پاسخ را نداری . شاید اشکال از من است که برای گرفتن خودت را ناراحت نکن . معل _

جواب بی صبرم . یکی نیست به من بگوید مگر این دختر چند وقت است تو را می شناسد چطور به فکرت رسید به 

 همین راحتی تو را به هواخواهان دیگرش ترجیح میدهد .

 دم :صدای شکستن سکوت را بر روی لبانم شنی

 موضوع این نیست . _

 پس موضوع چیست ؟ راستش را بگو ! شاید میان من و تصوراتت خیلی فاصله است. _

 اصالً بین موضوع فکر نکردم ._

 صدایش آرام و پر نوازش بود .

 به کدام موضوع به من یا تصوراتت ؟ _

 شهامتم را به دست آوردم و گفتم :
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ز پاسخ می گریزم ، باز از راه دیگری وارد می شوی و با حرکتی دورانی دوباره به تو مرا گیج می کنی . هر چه ا _

همان حرف اولت میرسی و سوالت را تکرار میکنی . دوست ندارم نقش بازی کنم و احساسم را وارانه جلوه دهم . 

تاییدت می کنند . اما همین که خانواده ام اجازه دادند در کنارت بنشینم و باهات حرف بزنم دلیل بر آن است که 

 فراموش نکن صحبت یک عمر زندگیست و نباید بی گدار به آب زد .

از یاد برده بود که میزبان است و باید به مهمانان دیگر برسد . انگار به غیر از من کس دیگری را در آن مجلس 

 ای تامل گفت : نمیدید . تنها هدفی که از ضیافت آن شب داشت گرفتن جواب از من بود . بدون لحظه

 اگر منظورت این است که مرا بهتر بشناسی ، پس نباید به امید دیدارهای اتفاقی بنشینم ._

 قرار است هفته دیگر مادرم مرجان را پاگشا کند ، آن موقع دوباره همدیگر را خواهیم دید . _

 با بی قراری گفت :

ه عقربه های ساعت بدوزم که در مقابل بی صبری ام خونسرد نه شهال. من نمیتوانم یک هفته انتظار بکشم و چشم ب _

 و بی تفاوت میگذرند . به مرجان میگویم اجازه ات را بگیرد تا یکی از همین شبها با آنها به سینما برویم .

 چهره غضب الود پدرم در مقابل دیده گانم مجسم شد و گفتم :

این موارد خیلی سخت گیر است و اجازه نخواهد داد. بهتر است خواهش میکنم این کار را نکن . چون آقا جان در  _

 صبر کنی تا در مهمانی پاگشای مادرم همدیگر را ببینیم .

پشت دست آرزوهایم را داغ کردم تا بال و پر نگیرند و حد خودشان را نگاه دارند . حرف دلم را که نوک زبانم 

 باشد در مقابل فشارش برای جاری شدن بر زبانم . رسیده بود قورت دادم و راه گلویم را بستم تا سدی

گل کرده بود  ##} پوران شاپوری  "ناشناس  "ترانه تک درخت از خواننده ای که آن روزها صدایش با نام مستعار 

 بر روی صفحه گرامافون پخش میشد .

 

 تک درختی بی پناهم که در سکوت شب ها

 فریاد من شکسته در گلویم

 

 

صدای کرمعلی و دستیارانش در حال چیدن میز شام به گوش می رسید . اشکان این پا آن پا میکرد و به  از ایوان

دنبال راهی می گشت تا به طریقی جواب را که می خواست از من بگیرد . به اشاره مادرش به او و مرجان به پا 

 خواست و برای نزارت به کار خدمه به ایوان رفت .

از رفتنش به جای ماند وجودش را قابل لمس می ساخت . نگاهم را به تعقیبش فرستادم و او را رایحه خوشی که بعد 

 دیدم که در حال پیچ پیچ کردن با مرجان وارد ایران شد .

 حرکت دستها تکان آنها و هر مژه بهم زدنش دلم را می لرزاند . با خود گفتم :

 یعنی به همین زودی گرفتار شدم ؟ _

 جوابم را از قلبم بگیرم . چون جوابش را میدانستم .منتظر نشدم 

 اصالً نفهمیدم چه موقع مادرم آمد کنارم نشست . فقط صدایش را شنیدم که می پرسید :

 این پسر چی داشت در گوش تو زمزمه می کرد ؟ _
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سشان و به طرز بیان احسابرای پاسخ تامل کردم . دیروز انوش و امروز اشکان به تفاوتی که بین آن دو بود اندیشیدم 

. 

لزومی نداشت در مقام مقایسه برایم ، چون تفاوت ها به راحتی خود را نشان می دادند . یک بار دیگر جمله اش را 

 تکرار کرد تا باالخره ناچار به پاسخ شدم :

مه چیز را از نو موضوع ورشکستگی پدرش بود و این که چطور همه چیز را از دست داده اند و چطور او دوباره ه _

 ساخته .

ترجیح دادم در مورد خواستگاری حرفی نزنم . چون میدانستم اگر بفهمد این پیشنهاد برخالف رسوم آن زمان که 

دختر حق انتخاب را نداشت قبل از مطرح شدن با خانواده ام به من شده به شدت عصبی خواهد شد . فکرم را نخواند 

 فت :و پی به پنهان کاری ام نبرد و گ

 

اتفاقا ایراندوخت خانم مو به مو همه چیز را برایم تعریف کرد . زن بیچاره روزهای سختی را پشت سر گذاشته .  _

خدا برای هیچ کس نیاورد ، اما الهی شکر توانسته اند گوشه ای از آنچه را که از دست داده اند به دست بیاورند . خب 

 دیگر چه گفت ؟

 هیچ چی ! _

یان این کلمات سوخت . عادت به دروغ گفتم نداشتم . شاید اگر در همان لحظه به سر میز شام دعوت مان زبانم از ب

 نمی کردند پی به واقعیتی که پشت این دروغ پنهان بود می برد .

 همین که برخاستم گفت :

 و گوش به درد دلشبعد از شام بیا پیش خودم بنشین . صورت خوشی ندارد تمام مدت ور دل این پسر بنشینی  _

بدهی . ممکن است مردم پشت سرت هزار حرف در بیاورند . خدا رحم کرد سر آقا جانت با دوستانش گرم بود 

 وگرنه از کوره در می رفت .

 ژیال هیجان زده خود را به ما رساند و گفت :

 مامان رخی ، رابعه هم میخواهد اسمش را در دبیرستان انوشیروان دادگر بنویسد . _

 به طعنه گفت :

 او همیشه شاگرد اول است ، تو چی که چند تا تجدیدی آوردی و مایه آبروریزی هستی ؟! _

 خط آرزوهایم پر از انحنا بود . انحناهایی که راه عبورشان را می بستند و تحققشان را زیر سوال می بردند .

 

ان تغییر اخالق داد و از نشستن من در کنار اشکان دلخور در راه مراجعت از خانه بود که تازه فهمیدم چرا مادرم ناگه

 شد .

چشمان خمار ژیال پر از خواب بود و یک بند غرولند می کرد که چرا آقا جان اتومبیل نیاورده و ما مجبوریم مسیر 

دم عجب بو کوتاه راه تا منزل را پیاده طی کنیم . از تفاوتی که میان من و خواهرم کم تحرکم وجود داشت همیشه در

. در زمستان ها بزرگترین لذت زندگی اش لم دادم در زیر کرسی بود که به محض ورق زدن اولین صفحه کتاب 

درسی ، پلک چشم هایش بر روی هم فرو می افتادند و باالفاصله به خواب عمیقی فرو می رفت و درس و مدرسه را 
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خواب خوشی که گرمای نور آفتاب لذتبخش ترش می  فراموش می کرد ،و در پاییز دراز کشیدن در کنار پنجره و

 ساخت .

مادرم اهمیتی به غرولندش نداد . به نظر میرسید در رویاهای شیرینی غوطه ور است . لبهایش به نشانه لبخند باز و 

 بسته می شد و بتق نگاهش حکایت از سر خوشی اش داشت .

گرفته ایم و هیچ آشنایی دور و برمان نیست ، قدام آهسته کرد ، همین که اطمینان یافت سایر از سایر مهمانان فاصله 

 شانه به شانه پدرم قرار گرفت و با شور و هیجان خاصی خطاب به او گفت :

خبر داری پسر آقای خلج قرار است همین چهارشنبه از فرانسه به ایران بیاید ؟ گلی خانم می گفت خیال دارد این  _

دختران فرنگی از راه بدرش کنند و می خواهد هر طور شده برایش زن نگیرند ، خبر بار نگذارد قصر در برود و 

 داشتی یا نه ؟

خودم میدانم ، مگر خلج حرفی را ناگفته می گذارد . یک بند داشت سنگ پسرش را بسینه میزد و از او تعریف می  _

 کرد . انگار می خواست دختر ترشیده اش را شوهر بدهد .

 و غمزه خاصی که مناسب سنش نبود چشمکی به همسرش زد و با لحن معنی داری گفت :مادرم با ناز 

 البد دلیلی دارد که این حرفها را به من و تو میزنند ! _

 باز تو تفسیرش کردی خانم ؟! _

 حاال خواهی دید که حدسم درست است و اشتباه نمی کنم . _

اجعه بود ، فاجعه ای که اگر به وقوع می پیوست همه امیدهایم را قلبم هیچ حرکتی نداشت و مات شده بود این یک ف

 بر باد می داد .

پس بی دلیل نبود که اشکان با این عجله می خواست زبان احساسم را وادار به اعتراف کند و جوابش را از من بگیرد . 

خانواده خلج شدن برای پدر و چه بسا او هم از طریق مرجان دانسته بود که خبرهایی هست . در حالت عادی عروس 

 مادرم غرور آفرین بود . چه برسد به این که داماد در رشته مهندسی ساختمان در فرانسه مشغول تحصیل باشد .

 نه این امکان نداشت . نباید بگذارم این اتفاق بیفتد . هر طور شده باید جلویش را می گرفتم ، اما چطور ؟

 س هایش به شمارش افتاد و با حرکت تندی شروع به تپیدن کرد .قلبم از حالت بهت خارج شد ، نف

مادرم هنوز با حرارت سرگرم تکرار سخنان گلی خانم بود . چشمان نیمه خواب ژیال همراه با خمیازه های مداوم باز 

 و بسته می شد و گاه در

 

 

552-552 

 همان حالت با دست پلک هایش را مالش می داد .

پایمان را که شنید چوبدستی اش را به حرکت در آورد و آماده تهاجم شد. سپس در تاریک  شبگرد محل صدای

 روشن کوچه به دنبال چهره نااشنایی گشت که در آن موقع شب با قصد قبلی به آنجا آمده .

، با  پشتهمین که پدرم را دید چوبدستی اش را به آرامی پایین آورد و لب های نازکش را از زیر سبیل چخماقی پر 

 لبخندی کش و قوس داد .
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انگار غالم پشت در کمین کرده بود و منتظر ورودمان بود . چون همین که کوبه در را به صدا در آوردیم ، باالفاصله 

 در را به رویمان گشود .

 . حتی می دانستم که آن شب خواب از جزیره پر آب دیده گانم گریزان خواهد شد و به داشت خیال پناه خواهد برد

 چه بسا ناا آرامی در بستر ، خواهر خمارم را بی خواب می کرد و صدایش را در می آورد .

بالش پر قویم را از داخل پشه بند برداشتم و به اطاقم پناه بردم تا در خلوت تنهایی ام با غمی که بی خبر از راه 

 رسیده تنها بمانم .

 ده ام به خواستگاری اشکان جواب مثبت بدهند.دیگر نمیتوانستم به این امید باشم که خانوا

هوای اتاق خفه بود و از الی پنجره باز ، با د هیچ حرکتی به درون نداشت . قبل از این که تالشی برای شکستن بغض 

گلویم بکنم ، مادرم داخل اتاق شد و در حالی که نگاه موشکافانه اش دلیل ناارامی ام را در تغییر حاالت چهرهام 

 و جو می کرد پرسید :جست 

چرا توی ایوان نمیخوابی ؟ هوای اتاق دم کرده و خفه است . آدم عاقل آن هوای لطیف و روح بخش را نمی گذارد  _

 بیاید اینجا.

زیادی غذا خوردم . با شکم پر تا صبح توی رختخواب پر پر میزنم . دوست ندارم با ول خوردنم ژیال را هم بد  _

 خواب کنم .

 شد و با کنجکاوی پرسید :قانع ن

 چته شده ؟انگار سر حال نیستی ؟! _

 دلیلی ندارد سر حال نباشم . _

 شنبه صبح با هم میرویم خرید . میخواهم چند دست لباس دوخته برایت بخرم . _

 باالفاصله منظورش را فهمیدم، اما به رویم نیاوردم و گفتم :

 دارم . چرا ؟! برای چه ؟ من که این همه لباس _

هیچ کدام به درد نمی خوره و دمده شده . باید مطابق ژورنال پاریسی باشد که به چشم بیاید . از حرف های گلی  _

خانم فهمیدم که خیال هایی برایت دارد . شانس در خانه ات را زد . باید حواست را جمع کنی که در مقابل مقایسه با 

 سنگین شود . دخترهای دیار فرنگ کفّه ترازو به نفع تو

سعی نکردم مغزم را تحت فشار قرار دهم تا چهره برزو را به خاطر بیاورم ، خطوط چهره اش در ذهنم محو و بی 

 رنگ بود .

 با بیزاری سر تکان دادم و گفتم :

 مفت چنگ همان دخترهای فرنگی . _

اال دوست و آشناهایی که دختر دم خیلی بی عقلی دختر ، فکر نان کن که خربزه آب است . مطمئنم که همین ح _

 بخت دارند برای پسر خلج دندان تیز ارده اند . من نمی گذارم هیچ کدام به مراد دلشان برساند .

می دانستم بحث با او فایده ندارد. دلیلی نمیدیدم با مخالفتم باعث تحریک حس کنجکاوی اش شوم . به قول معروف 

 هنوز نه به دار بود نه به بار.

 حالی که آماده رفتن به بستر می شدم گفت : در
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بچه که نیست . بیست و شش سال دارد برادر کوچکترش عروسی کرده ، چیزی نمانده درسش تمام شود . وضع  _

 مالی شان هم که خوب است . دیگر چه میخواهی ؟!

 سرم را روی بالش فشردم تا به او بفهمانم که خوابم می آید .

 رد محل بود یا صدای رهگذری که از آن حدود می گذشت و میخواند .نمی دانم صدای شبگ

 

 

 مرده بودم زنده شدم ، گریه بودم خنده شدم

 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

 گفت که دیوانه نشی ، الیق این خانه نشی

 رفتم و دیوانه شدم ، سلسله بنده شدم

 گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی

 نیم ، جمع نیم ، دود پراکنده شدمشمع 

 

 

مادرم میرفت تا رویاهای نیمه تمامش را تمام کند و با تجسم یک شب پر خاطره دیگر در کفه شهرداری دل خوش 

 کند و من می ماندم و لذت یاداوری خاطره خوشی در همان کفه حسرت تکرارش به دلم می ماند .

 

درد را بهانه کردم و در بستر ماندم . قرص مسکنی را که مادرم برای تسکین  حوصله خرید را نداشتم . روز شنبه سر

دردم آورد زیر فرش اطاقم پنهان ساختم . یکی دو بار به من سر زد و با این تصور که خواب هستم باالخره از خیر 

 خرید گذشت و راحتم گذاشت .

 ه مبارزه با آنچه که خواسته ام نبود می کرد .قلبم بیتاب و بی قرار با فشار بر قفسه سینه ام مرا وادار ب

تا چند سال پیش ، قبل از سفرش  "هنوز وقتش نیست ، از کجا معلوم اصالً برزو تو را بخواهد ! "به خودم نوید دادم 

 به فرانسه هیچ وقت ندیده بودم توجه خاصی به من داشته باشد . حتی شاید اصالً مرا به یاد نمی آورد .

 بهتر است عکس "ساس بدم پرده سیاهی کشیدم و خوش بینی را به جایش نشاندم و با خودم گفتم :بر روی اح

 "العمل نشان ندهم و منتظر بمانم تا ببینم چه پیش خواهد آمد .

 اما اگر اشکان به طریقی سر راهم می ایستاد تا جوابش را از من بگیرد چه جواب برایش داشتم ؟

وم تا فرصتی برای دیدار پیش نیاید . فردای آن روز مادرم در مقابل بدعنقی و گریزم از تصمیم گرفتم خانه نشین ش

 خرید تسلیم شد و گفت :

حاال که این طور است امروز بعد از ظهر خودم با رخساره می روم خرید . اگر لباسی چشمم را گرفت با شرط  _

ندیدی عوضش می کنم . من هزار و یک نقشه برای برایت می خرم که در مهمانی پاگشای مرجان بپوشی . اگر نپس

مهمانی روز پنج شنبه دارم . کلی مهمان دعوت کرده ام ولی مهم برایم خانواده خلج هستند . اگر می خواهی لباس 

 مطابق سلیقه ات باشد بلند شو بیا بریم .

 بگذارد . به همین جهت گفتم : به خوب و بدش فکر نمی کردم . مهم این بود که دست از اصرار بردارد و تنهایم

 هر چه شما بخرید قبول . _
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چرت بعد از ظهر به راه بود .هر کس با شکم پر یک گوشه سالن در زیرزمین لمید. ژیال باالفاصله خوابش برد .مامان 

 رخی که منتظر خواهرش بود ، در خواب و بیداری چشم به دق الباب در حیاط داشت تا به محض رسیدن او عازم

 خرید شوند .

 بعضی وقت ها حق را به بی بی میدادم که در مقابل ریخت و پاش و ولخرجی های مادرم از کوره در می رفت .

 در که زدند ، باالفاصله چرتش پاره شد . شتابزده برخاست تا آماده رفتن شود .

 گفت : خاله رخساره با سر و صدای زیاد وارد زیرزمین شد و با توپ و تشر خطاب به من

 چرا حاضر نیستی دختر ؟! همه این کارها برای خاطر توست . پس چرا ناز می کنی ؟_

 مثل همّیشه در مقابل او کم می آوردم و زبانم بسته میشد . بی آنکه انتظار جوابم را بکشد ادامه داد :

 زود باش آماده شو . _

 این بار ناچار به جواب شدم و گفتم :

 جان . هر چه شما و مامان رخی بخرید قبول . اصالً حوصله خیابانگردی را ندارم .من نمیایم خاله  _

 زیر لب گفت :

دختر سرتق . همیشه حرف ، حرف خودته . خیلی دلت بخواد مادرت این قدر به فکرت باشد و هر چه دستش می  _

 ارند .آید خرج عطینایت کند . دخترهای هم سنّ و سال تو حسرت یک دست لباس نو را د

 برای اولین بار در مقابلش زبان دراز شدم و گفتم :

 آن موقع بیشتر قدر همان یک دست لباس نو را میدانند خاله جان . _

 مامان ریخی با لحنی که حاکی از رنجیدگی بود گفت :

 ای نمک ناشناس ._

 ژیال با چشمهای نیمه بسته سر از روی متکا بلند کرد و گفت :

ان است که این قدر لی لی به الالیش می گذارد و می خواهد با این ریخت و پاشها هر طوری شده یک تقصیر مام _

 جایی آبش کند تا از دست زبان درازی هایش راحت شود .

 

 

 مامان رخی به او توپید و گفت :

 تو حق نداری در مورد خواهر بزرگت این حرفها را بزنی . فضولی موقوف ساکت باش ._

کسته تر از آن بودم که حوصله مشاجره و جدال با ژیال را داشته باشم . دلم میخواست آن قدر با خواهرم دل ش

احساس نزدیکی کنم که درد دلم را با وی در میان بگذارم ، اما افسوس که فاصله سنی بین افکار و خواسته هایمان 

 فاصله افکنده بود .

 خاله رخساره خطاب میمادرم گفت :

بریم رخی . هوا ابری است . هر لحظه ممکن است باران بگیرد . بد روزی را برای خرید انتخاب کردی . یادت بیا  _

 نرود حتما چترت را بردار .

 چاره دیگری نداشتم چین از فردا باید به کار مهمانی پنج شنبه شب برسم . من حاضرم برویم . _
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ایم نداشت . باید به اطاقم می رفتم تا شاید افکارم در تنهایی و آنچه که در اطرافم می گذشت ، راهی به اندیشه ه

 خلوت مجالی برای تجلی یابند .

 صدای باز و بسته شدن در حیاط را که شنیدم برخاستم و در حال بیرون آمدن از زیر زمین گفتم :

 من میروم به اطاقم ژیال خانم تا تو راحت باشی و تا بوق سگ بخوابی . _

ه بود و آماده باریدن . نرگس کنار حوض نشسته بود و داشت لباس های شسته شده را توی تشت آبکشی آسمان سیا

 می کرد . مرا که دید گفت :

آسمون مثل شب سیاهه . االنه که بارون بگیره . نمیدونم حاال رختامو کجا پهن کنم . یکی نیس به من بگه حاال چه  _

 ن .وقت لباس شستن بود . اینم از شانس م

ین ا "پا به روی اولین پله ایوان نهادم که صدای دق الباب در برخاست . صدای زیرش قلبم را درون سینه شنیدم .

نرگس نیم خیز شد ، اما قبل از آنکه برخیزد ، غالم از مطبخ بیرون آمد و "دیگر کیست ؟! نکند باز انوش باشد ؟

 گفت :

 تو کار خودتو بکن من در رو باز می کنم . _

 آن روزها هر لحظه ای آبستن یک اتفاق بود و همه چیز غیر مترقبه و بدون پیش بینی بوقوع می پیوست .

 تنها کسی که میتوانست به راحتی خرده ریزهای سفره دلم را جمع کند و بر روی دل خود بتکاند ، پرتو بود .

 با اشتیاق به استقبالش رفتم و با شوقی آمیخته با مالمت گفتم :

 ای بی معرفت ، هیچ معلوم است تو کجایی ._

 ابروان پیوستهاش به حالت اخم بر روی دیده گانش سر خرد و با دلخوری گفت :

بی معرفت تویی که اصالً سراغی از من نمی گیری . معلوم نیست سرت کجا گرم شده که انگار نه انگار یک زمان  _

 مرا می شناختی .

طرف در آمده که تو هم آفتابی شدی . حاال بیا بریم تو اتاق من ، بعد سر گله را باز  معلوم نیست آفتاب از کدام _

 کن .

 نرگس دست های خیسش را با گوشه چادرخشک کرد و گفت :

 داره بارون میگیره . دیگه رخت شستن فایده ای نداره ، برم واستون خوراکی بیارم . _

د . از پله های ایوان باال رفتم . وارد اتاق که شدیم ، لبه لخت فنری نشست اولین قطره باران نوک بینی ام را نوازش دا

 انگشتش را به حالت تهدید به طرفم تکان داد و گفت :

 حاال دیگه ما غریبه شدیم ، شهال خانم ؟!! _

 نمیدانم منظورت چیست ؟! _

 الزم نیست خودت را به آن راه بزنی . خودت میفهمی چه میگویم . _

 ، نمیفهمم . نه _

چرا میفهمی . آخرین باری که همدیگر را دیدیم توی کفاشی جاییک بود . از آن روز به بعد دیگر سراغی از من  _

نگرفتی . امروز تصمیم گرفتم بیایم اینجا پپوست از سرت بکنم و بگویم این بود رسم دوستی ؟ اما همین که سر 

قب با تعجب به ع "یک لحظه صبر کنید پرتو خانم . "د و گفت :کوچه تان رسیدم . یک نفر از پشت سر صدایم ز

برگشتم و نگاهش کردم . صدایش آشنا نبود ، اما چهره اش خاطره مبهمی از یک دیدار را به یادم می آورد . کفاشی 
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که من  جاییک ، مادر و پسری که بهت زده چشم به ادعا و اطوارهای تو دوخته بودند . چه موقع آن جوان را تور زدی

 نفهمیدم ؟

 این حرفها را نزن که خوشم نمی آید ._

منظورت این است که دروغ میگویم . چیزی که عیان است ، نیازی به حاشا ندارد . یک کار جلوی مرا گرفت و  _

اول فکر کردم چشمش مرا گرفته و  "همان روز توی کفاشی وقتی تو صدایم می زدی اسمم را یاد گرفته . "گفت 

آمده . بعد فهمیدم این یکی را کور خواندم و خاطر خواه توست . حاال هم توی خیابان انتظام منتظر است و کار  دنبالم

 فوری باهات دارد .

اشکان آنجا بود . در چند قدمی ام . درست در لحظه ای که در چهار سوی زندگی همه درها را به روی خودم بسته 

قفل بسته اش داشت گشوده می شد و نور درخشانش چشمم را میزد . میدیدم و راهی به بیرون نمی یافتم . 

آرزوهایم چون غریقی در دریای متالطم ناامیدی ها دست و پا میزد و فریاد کمک طلبی اش به جایی نمیرسید . با 

 تعجب نگاهم کرد و گفت :

 چته ! چرا ماتت برده ؟! تا زیر باران موش آب کشیده نشده برو سراغش . _

سم یدک کش قلبم شد تا مرا به دنبال بکشاند . پاهایم بی قرار و بیتاب ، وجودم را در محاصره خود گرفتند و با احسا

 شتاب به حرکت در آمدند .

 نرگس با ظرف شیرینی و شربت سینه به سینه ام قرار گرفت و پرسید :

 کجا میرین ؟ دارم واستون شیرینی و شربت می ارم . _

 که پشت سرم در حرکت بود جواب داد :به جای من پرتو 

 بگذار توی اتاق االن بر می گردیم. _

 

 

 

 

 

 

۱۲ 

 

 

 

 

اشکان در یکی از کوچه های فری خیابان انتظام زیر تاقی ایستاده بود و انتظار آمدنم را می کشید . مرا که دید 

 سالم کرد و گفت : لبخندی چهره گرفته و مضطربش را از هم گشود . به نزدیکش رسیدم

مرا ببخش شهال ! این دیدار اتفاقی نیست . دو روز است که بعد از ظهرها کار و زندگی ام را رها می کنم و اطراف  _

 خانه تان پرسه میزنم تا شاید تو را ببینم . شانس آوردم که امروز پرتو خانم به دادم رسید .

عجله داشتی ؟ اینجا فاصله چندانی با خانه ما ندارد و جای مناسبی برای  مگر چه اتفاقی افتاده که اینقدر برای دیدنم _

دیدار نیست . به پرتو گفته بودی که کار واجبی با من داری با خاطر همین با عجله خودم را به اینجا رساندم . یعنی 

 این قدر مهم است که نمیتوانستی تا پنج شنبه صبر کنی .
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 با لحن آرامی گفت :

رف ها را نمی شود گفت . شاید به نظرت مسخره بیاید ، اما برای من خیلی مهم است که قبل از مهمانی بعضی ح _

 پاگشای مادرت به خواستگاری ات بیایم .

 با وجود این که دلیلش را دانستم پرسیدم :

 چرا این قدر با عجله ؟! _

 جواب سوال چندان آسان نبود . چه می توانست بگوید ؟ پای رقیب

 

 

552-552 

را به میان بکشد و وجودش را سدی برای رسیدن ما بهم بداند ؟ در مورد کسی سخن بگوید که نقش او در زندگی ام 

 یک عالمت سوال بود .

 پرتو از ما فاصله گرفت و در کوچه روبرو به انتظار پایان این دیدار زیر چتر به دیوار تکّیه داد و ایستاد .

 ان سکوت را شکست و گفت :تنها که شدیم ، اشک

دوست ندارم دست به کاری بزنم که از آن نفرت دارم . اصالً خوشم نمی آید عین جوجه فکلی های بی کار سر  _

کوچه خیابان کشیک بکشم تا دزدکی تو را ببینم . من به دنبال بازی نیستم و هدفم این است که دختری که دوستش 

یا نمیخواهی خودت را پای بند قولی کنی که به من بدهی ، یا هنوز تکلیف  دارم یک عمر شریک زندگی ام باشد .

خودت با احساست را نمیدانی . دلم می خواست می توانستم به تو فرصت فکر کردن را بدهم ، اما راستش را بخواهی 

ی به ن موضوع چه ربطمشکل اصلی اینجاست که برزو برادر روزبه تا دو روز دیگر به ایران می آید . البد می پرسی ای

ما دارد .ای کاش ربطی نداشت . ولی مرجان از خانم خلج شنیده که این سفر بی حکمت نیست و هدف خواستگاری 

از توست . به خاطر همین است که میخواهم پیشدستی کنم و نگذارم این اتفاق بیفتد . اگر تو مرا بخواهی همه چیز 

 .حل است و آنها نمیتواند به هدف برساند 

نم نم باران به موقع به دادم رسید و بر روی موجه هایم نشست تا اشک هایم باعث رسوایی ام نشود . چه لزومی 

 داشت به او بگویم که در این چند روز چه بر من گذشته .

ی ردلیل شب زنده داری ، بی خوابی ها و اشک و اه من پاسخی بود به سوالش . ولی بیانش امید عبثی بود که هیچ ثم

 به غیر از کاشتن تخم حسرت در قلبش نداشت . آهی کشیدم و گفتم :

 بی فایده است. گلی خانم با ایما و اشاره به مادرم فهمانده که چه خیالی دارد . _

 شتابزده به میان کالمم پرید و پرسید :

 ت ؟منظورت این است که خانوادت ات منتظر این خواستگاری هستند و مرا نخواهند پذیرف _

 باران نم نم می بارید و اشکهایم سیالب وار گونه هایم را شستشو می دادند . با صدای لرزانی پاسخ دادم :

 درست حدس زدی . منظورم همین است . _

 برقی که زد همراه رعد ، صدای فریاد مانندش را تحت شعاع قرار داد .

 ابگری و ظاهربین .و تو به همین راحتی تسلیم می شوی ؟! چرا ؟!! چون حس _

 نیش کالمش چون خنجری زهر آگین در قلبم فرو میرفت .
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 واقعا در مورد من این طور فکر می کنی اشکان ؟! _

اگر غیر از این است پس چرا ساکتی و منتظری تا برزو بیاید ، تو را زیر ذره باین نگاه هرزه اش قرار دهد و رای  _

 نهایی را صادر کند ؟

 د کشیدم :بلند تر فریا

من منتظر آمدن کسی نیستم . اما پدر و مادرم هستند و هنوز هیچ چی نشده جوابش را حاضر دارند . در چنین  _

موقیتی نمیتوانم از احساس قلبی ام به آنها حرفی بزنم . چون نتیجه اش را میدانم . من نه حسابگرم ، نه ظاهر باین 

ته ام . اگر تو را نمیخواستم االن اینجا نبودم . چه لزومی داشت خطر خیلی وقت است جواب احساسم را از قلبم گرف

رسوایی را به جان بخرم و در چنین جایی به دیدنت بیایم ؟ وقتی پرتو به من گفت که اینجایی بی اختیار شدم و اصالً 

 نفهمیدم چطور خودم را به اینجا رساندم .

تند . درست در لحظه ای جواب را که می خواست از من می غم و شادی برای تسخیر قلب بی تابش به میدان رف

گرفت که دیگر امیدی به تحقق آرزوهایش نداشت . لبخندی که بر روی لبانش نقش بست آمیخته با حزن و اندوه 

بود. رویاهایش در عین شیرینی تلخ بودند و آرزوهایش بر بال پرنده پر شکسته ای در حال سقوط در گرداب 

 ناامیدی .

 نگاهش گریختم و گفتم : از

شب جمعه در موقع مراجعت از خانه شما ، مادرم با چنان هیجانی از احتمال خواستگاری سخن می گفت که قلبم  _

 محبوس در فضای بسته و بدون روزانه ناامیدی ها داشت خفقان می گرفت .

نگین تر از هر نوع قتل دیگری اگر واقعا احساست همین است که میگویی ، پس قاتلش نباشه ، چون جرمش س _

 است .

مطمئن باش کمر به قتلش نبسته ام ، ولی نمیتوانم .قبل از این که موضوع به طور جدی مطرح شود مخالفتی نشان 

دهم . به من فرصت بده اشکان . باران دارد تند می شود ، پرتو در کوچه روبرو منتظر من است . بیشتر از این 

 .نمیتوانم اینجا بمانم 

تو در پناه چتر من هستی و پرتو در پناه چتر خودش .برای چه بهانه می آوری ؟ قصدت گریز از من است یا  -

 احساست ؟

از تو گریختن از خود گریختن است . خیالت با من است . فرار از واقعیت هیچ مشکلی را حل نمی کند . نه شبها می  _

ا مشغول کاری کنم . اضطراب و نگرانی لحظه ای آسوده ام نمیگذارد توانم در بستر آرام باشم و نه روزها فکرم ر

 همش به این فکرم که چه خواهد شد .

تو مجسمه نیستی انسانی ، انسانی با یک قلب گرم در سینه . پس نباید بگذاری احساست را بازیچه دست خود قرار  _

 دهند و برایت تصمیم بگیرند .

ه این مادرم بود که برای من و خواهرم تصمیم می گرفت ، چه بپوشم ، کجا برویم ، با از وقتی که به یاد دارم همیش _

 چه کسانی معاشرت کنیم .

اما زندگی یک آرایش ظاهری نیست . نبایدنان اختیارت را دست او بدهی و بگذاری تو را فدای خواسته هایش کند  _

 همه سدها را بشکنی .. خواهش می کنم شهال من ازت انتظار دارم مقاوم باشی و 

 من خیال ندارم تسلیم شوم اشکان ، ولی باید دید تا چه حد میتونم در مقابلشان مقاومت کنم . _
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قدرت در وجود انسان هاست . اگر ضعف نشان دهی مغلوب می شوی و می بازی . نمیدانم چه موقع فرصت دیدار  _

 رم بری .پیش می آید . به خاطر همین است که دلم نمی آید بگذا

 مگر قرار نیست پنج شنبه شب به منزل ما بیای ؟ _

یک مهمانی پر شکنجه بتای من . بعید میدانم بتوانم طاقت بیاورم و ببینم تو را در مرز تماشا گذاشته اند . خدا کنه  _

 شانس بیاوریم و برزو آنقدر احمق باشد که عاشقت نشود .

افتاده و رنگ و روی پریده ام از من متنفر نشوی . چون خیال دارم از  قول بده که آن شب از دیدن چشمان گود _

امشب اعتصاب غذا کنم تا برزو به محض روبرو شدن با یک دختر الغر مردنی بدترکیب جا بخورد و از همان نگاه 

 اول جوابم کند .

 با شیفتگی نگاهم کرد و گفت :

 مواظب سالمتی ات باش . قول بده این کار را نکنی شهال . با این کارها نمیتوانی خودت تا از چشمش بندازی _

 در نهایت ناامیدی پا به زمین کوبدم . صدای فریاد را در گلویم پیچاندم و از ال به الی بغض نفس گیر نالیدم :

 پس تو به من بگو باید چه کار کنم اشکان ؟! _

 دست مشت کرده اش را در هوا تکان داد و با حرص گفت :

 اال چه وقت آمدن بود لعنتی ؟ صبر می کردی من و شهال عروسی کنیم بعد می آمدی .ح_

سینه ام آتشکده ای شد که هم خود می سوخت ، هم وجود او را به آتش می کشید . ناله های دلش پر سوز بود و 

 پاسخی به سوالم نداشت .

الی آنجا محلشان را برای این دیدار قرق کرده کوچه خلوت بود و رفت و آمدی در آن به چشم نمیخورد . انگار اه

 بودند . از زیر تاقی بیرون آامد ، چترش را روی سرم گرفت و گفت :

وقتی فکر می کنم ممکن است تو را از دست بدهم دیوانه می شوم . یک سر ریسمان دلبستگی ها به قلب وصل  _

است گسسته شود ، مغز را تکان میدهد و انسان را است و یه سرش به مغز . اگر آن سر ریسمانی که به قلب وصل 

 به مرز جنون می کشاند . تا به خانه برسی خیس می شوی .

نگران نباشه پرتو چتر دارد . فکر نکنم تا قبل از پنج شنبه فرصتی برای دیدار پیش بیاید . پس به امید دیداد تا آن  _

 روز .

بود و داشت به طرف ما می آمد . برق شیطنتی که در نگاهش  پرتو از ایستادن در کوچه رو به رو خسته شده

 میدرخشید گویا بود . میدانستم تا مو به مو از آنچه بین ما گذشته با خبر نشود راحتم نخواهد گذاشت .

 نگاه پرتو ، نگاه دوران بی خیالی بود . نه دوران کلنجار رفتن با فرمولهایی که همیشه یک عالمت سوال ، یک ایکس و

مجهول را به همراه داشت که طوطی وار در مغزمان جا می گرفت ، اما ملکه ذهن ما نمی شد و حاال من به همان 

 عالمت سوال و مجهول رسیده بودم و حل فرمولش در توانم نبود .

 

 

 

 

 

 

 ۱۳فصل 
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ه جان در و دیوار خانه افتادند و سرگرم همه چیز آماده پذیرایی بود . از دو روز مانده به مهمانی ، نرگس و غالم ب

 خانه تکانی شدند . پنجره های رنگی تاالر پذیرایی از تمیزی برق می زد.

غالم آب هر دو حوض را کشید و دوباره آنها را آب انداخت . کاش می توانست آب آلوده غصه ها را از دل من 

 بیرون بریزد و آن را لبریز از آب زالل شادی کند .

ان گوش به فرمان همسرش بود تا چیزی کم و کسر نباشد . اهمیتی به آمدن برزو نمی دادم . مهم این بود که اقاج

 آن شب اشکان را میدیدم . خاله رخساره در حال آماده کردن مایه خمیر نان پنجره ای بشکن میزد و می خواند:

 

 نه اک زدیم نه چونه

 

 عروس اومد تو خونه

 

چشم مادرم کنار اجاق کمر می جنباند . اشرف خانم از پشت پنجره اتاقش حیاط ما را زیر نظر داشت نرگس پنهان از 

. معلوم می شد آن شب تنهاست و جواهر آقا به سراغ زن اولش رفته و او به غیر از سرک کشیدن به منزل همسایه 

 ها ، کار دیگری برای انجام ندارد .

حرص میخورد . در حالی که بی هدف و بی کار با روشنک بین دست و پای بقیه  ژیال که از توجه مادرم نسبت به من

 می لولیدند . دست به سوی آسمان بلند کرد و گفت :

الهی برزو تو را بپسندد ، زودتر شوهر کنی از این خانه بروی تا بلکه مامان رخی یادش بیاید دختر دیگری هم دارد  _

 و همه فکر و ذکرش تو نباشی .

دانستم کجای دلش می سوزد . اما بر خالف تصور او من همیشه از این همه توجه عذاب می کشیدم و از خدا می می 

 خواستم مادرم حساسیت کمتری نسبت به من نشان بدهد .

 عطا گاه خود را داخل جمع می کرد ، مزه می پراند ، انگشت تهدیدش را به طرفم تکان میداد و می گفت :

 ن یکی شد وای به حالت اگر ور دل برزو بنشینی خودت را برایش لوس کنی و چشم و ابرو بیایی.حاال نوبت ای _

 خاله رخساره با صدای بلند خندید و گفت :

قربان پسر غیرتی گل خودم . این دختری که من می بینم با یک من عسل نمی شود خوردش . مگر نمی بینی چه  _

خبرهایی هست . اصالً تو اینجا چه کار می کنی عطا ؟ برو با مهران بگرد . شب  عنقی شده . انگار نه انگار که امشب

 ترگل ورگل کراوات زده بیایید دل دخترهای خوشگل را ببرید .

 اتفاقا قرار است برویم با دوچرخه دوری بزنیم و برگردیم . _

ره می شد و جای خاطره های دیگر را اگر پای برزو در میان نبود ، مهمانی آن شب برایم تبدیل به یک شب پر خاط

 در ذهنم تنگ می کرد .

 خاله رخساره نگاهی به چهره گرفته و موهای ژولیده ام انداخت و گفت :



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

6 5  

 

امروز چته شده ؟ انگار دماغی ! چرا گوش به حرف مادرت ندادی و نرفتی سلمانی ؟ نکند خیال داری برزو را  _

 تش درست کند تا خودم با بابی لیس به موهایت حالت بدهم .فراری بدهی . االن به سلطان می گویم آ

 با بی تفووتی گفتم :

 نمیخواهد خاله جان . همین جوی خوب است . _

 کجایش خوب است ؟ هر تارش یک سازی میزند . _

از  لآقا جان دل بسته کارش بود و به هیچ بهانه ای حاضر نمی شد دست از کاسبی بر دارد . تقریبا یک ساعت قب

 مهمان ها رسید و با عجله مشغول رسیدگی به سر و وضعش شد .

 مامان رخی دور و بارش می پلکید و یک بند غر میزد و می گفت :

 اصالً به فکر نیستی . اگر یک ساعت مغازه را زودتر می بستی ، دنیا زیر و رو نمی شد . _

 با خونسردی پاسخ داد :

 قدر حرص میخوری خانم ! نترس به موقع حاضر می شوم .هنوز که نیامده اند . چرا ان _

خاله رخساره هم در حال حالت دادن به موهای من داشت به همسرش نق میزد که چرا وقت شناس نیست و همیشه 

 دوست دارد آخرین نفر باشد .

 آقای کاتبی خونسرد تر از پدرم پاسخ داد :

نگ و فنگ داریم ؟! االن فشنگی قبل از این که امجدی بجنبد من فکر کردی ما هم مثل شما زن ها هزار و یک د _

 حاضرم .

به قول معروف خونه عروس بره  "نظری در آینه به موهای لوله شده ام انداختم . پوزخندی زدم و در دل گفتم :

 "کشونه ، خونه داماد هیچ خبری نیست .

بنان را زیر لب زمزمه می کرد. مامان  "الهه ناز  " اقاجان شیفته موسیقی اصیل بود . در حال اصالح صورت آهنگ

 رخی با تأسف سر تکان داد و گفت :

 کاش من هم مثل این مرد خونسرد بودم و بی جهت حرص نمی خوردم . _

غالم مشغول ابیاری حیاط بود تا بوی عطر خوش خاک به استقبال مهمانان برود . بعد از چند روز بارندگی ، هوا لطیف 

 یر بود . ماه در جمع ستارگان با قرص کامل میدرخشید و زیبایی هایش را به رخ می کشید .و دلپذ

غالم در حیاط را باز گذاشته بود تا مهمانان بدون در زدن وارد هشتی شوند . پیراهن زنگاری حریر گلداری را که 

د پوشیده بودم و با خود گفتم مادرم از فروشگاهی در خیابان تخت جمشید که اجناس خارجی می فروخت خریده بو

خدا را شکر که خانم جان و بی بی هنوز از سفر بر نگشته اند ، وگرنه خانم جان بدون کم و کاست راپورت این  ":

 "ضیافت را به دائی خلیل و قمر خانم میداد و انوش را بالی جان ما میکرد.

شیده آماده در حیاط ایستاده بودند . گل های یاس و اقاجان و مامان رخی برای استقبال از اولین مهمان ، لباس پو

 محبوبه شب فضا را عطر آگین می ساختند .

 خاله رخساره به طرح معما پرداخت و با کنجکاوی پرسید :

 حدس میزنی اولین مهمان چه کسی باشد ؟ _

 ژیال به من فرصت پاسخ نداد و گفت :

 هر کس زودتر حاضر شده باشد . _
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 داری نخود هر آشی باشی ژیال . از تو نپرسیدم ، از شهال پرسیدم . چه اصراری _

 حالت بی تفاوتی به کالمم دادم و گفتم :

 فرقی نمیکند ، باالخره یکی پس از دیگری پیدایشان می شود ._

 اکثر مدعوین از اقوام نزدیک روزبه و مرجان بودند و چند نفری از هم صنف ها و کسبه بازار زرگرها .

لبم بد جوری در سینه ام مچاله شده بود و به خود می پیچید . انتظار آمدن اشکان و امید نیامدن برزو ، نگاهم را به ق

 سوی در تاالر می کشاند . با هم آمدند ، گلی و ایراندخت اول وارد مجلس شدند و به دنبالشان آقای خلج و برزو .

قدم بر میداشت .نگاهش تاالر را دور زد و بر روی نگاهم  اشکان آخرین نفری بود و پشت سر مرجان و روزبه

نشست . نمیدانم تاالر خالی از جمعیت شد یا من و اشکان به دور از آنجا در یکی از کوچه های فری خیابان انتظام 

له فاص برای مصون ماندن از رگبار باران زیر تاقی پناه گرفتیم . به غیر از او هیچ کس را نمیدیدم . چهره برزو در

 سالهای کودکی ام گم شد . مادرم صدایم زد :

 کجایی شهال ؟! مرجان اینا آمدند . _

می دانستم که مرجان بهانه است و هدفش کشاندن من به جلوی در ورودی تاالر است برای استقبال از خانواده خلج و 

 خودنمایی در مقابل مسافر تازه از راه رسیده .

 . منتظر بود از دستور سرپیچی کنم و به استقبالشان نروم ، اما مگر ممکن بود ؟! اشکان داشت نگاهم می کرد

جلوتر آمد و درست پشت سر برزو قرار گرفت . سپس با نگاهی که خون غیظ و خشم تار محبتش را رنگین می کرد 

صنعی و بدون عمق به من خیره شده . نگاه برزو گذرا و بدون مکث از چهره ام گذشت . در صورت عبوسش لبخند ت

 بود . صدایش را به زحمت شنیدم که داشت حالم را می پرسید .

 سرد تر از لحن خودش پاسخم را شنید:

 

 

 ممنون ، شما چطورید ؟ _

بزرگ بود با زنجیر طال به گردن داشت . پیراهن ساتن گلدار ،  #####عالمت جواهر فروشی پدرش را که یک پنج 

 سفید بیشتر او را شبیه پسر بچه های زیر بیست سال می کرد . هماهنگ با شلوار و کفش

 پوست صورتش روشن تر از روزبه بود و قدش بلند تر از او . رنگ مو و چشم هایش قهوه ای روشن بود .

سرگرم احوالپرسی با مادرم که شد اشکان از قید دیوار گوشتی که در مقابلش قرار داشت رهایی یافت ، پا پیش 

 رو به رویم ایستاد و گفت : گذاشت ،

 سالم شهال خانم . _

صدایش گرفته بود و آن گرمی سابق را نداشت . نگاهش گویاتر از کالم زبان دلش شد تا قول و قرارهایمان را به 

 یادم بیاورد .

م در ب کنیمامان رخی چهار چشمی مواظبم بود و حرکاتم را زیر نظر داشت . دیگر نمیتوانستم گوشه دنجی را انتخا

کنار هم بنشینیم و حرف دلمان با زبانمان یکی باشد . باید حد فاصله را حفظ می کردیم و مهر سکوت بر لب می 

 زدیم .
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گلی خانم که ابتدا خود در کافه شهر باعث ایجاد این آشنایی شده بود ، حتی به من فرصت نداد پاسخ سالمش را 

 و با حرکت عجوالنه ای به گرمی گونه ام را بوسید و گفت :بدهم . باالفاصله خود را به میان افکند 

 چطور عزیز دلم ؟ _

سپس با چنان سرعتی دست مرا گرفت و از آنجا دور کرد و در کنار خود نشاند که مجال نیافتم با بقیه همراهانشان 

ا د و خط اندوه پیشانی اش راحوالپرسی کنم . لب های ایراندوخت خانم که برای بوسیدنم غنچه شده بود نیمه باز مان

 پر چین ساخت .

صفحه انتخابی عطا ، با وجود این که طرب انگیز بود ، دلتنگم کرد . حرفی برای گفتن به گلی خانم نداشتم . آنچه را 

 که مادرم در آداب معاشرت و پذیرایی از مهمان به من آموخته بود از یاد برده بودم .

واست هر طور شده برزو را به طرف ما بکشاند . آقای کاتبی که مرد خوش مشربی بود و گلی خانم با ایما و اشاره میخ

عاشق کسب اطالعات در مورد دیار فرنگ ، برزو را به حرف گرفته بود و به او فرصت نمیداد تا حواسش را به جای 

 دیگری معطوف سازد .

به شوهرت بگو وا بدهد تا این پسر  "رد مامان در حال حرص خوردن انگار داشت در گوش خواهرش زمزمه می ک

 "به سراغ شهال برود 

مرجان برای دلجوئی از برادرش در کنار او نشست و مشغول گفت و گو با وی شد . سلطان که در غیاب خانم جان 

 . برای کمک به منزل ما آمده بود به همراه نرگس وارد تاالر شد و به تازه واردین چایی و شربت تعارف می کردند

گلی خانم در حال برداشتن گیالس شربت از سینی ، با اشاره انگشت به طرفی که پسرش نشسته بود خطاب به 

 نرگس گفت :

 به آقا برزو بگو بیاید اینجا کارش دارم . _

نرگس از خدا می خواست انجام چنین ماموریتی را به عهده بگیرد ، با روی باز و چهره بشاش آماده رساندن پیغام 

 د .ش

باید چه کار می کردم ؟ میدانستم گلی خانم  "سرش آنجا گرم شده ، شاید قبول نکند و نیاید . "به خودم نوید دادم :

 دست بردار نخواهد بود و هر طور شده پسرش را به آنجا خواهد کشاند .

 برخالف تصورم به محض دریافت پیغام ، جمله اش را ناتمام گذاشت و به طرف ما آمد .

 "میدانم با تو چه کار کنم نرگس . "حرص در دل گفتم : با

اشکان توجهی به سخنان خواهرش نداشت نگاه سرکشش خارج از اختیارش به آن سوی دیوید که داشت پشت 

حصار حسرت هایش پنهان می شد . برزو در حالی که انگشتان دستش را دور گیالس نیم خورده شربت آلبالو حلقه 

 وی مادرش ایستاد و بی اعتنا به من از او پرسید :شده بود ، رو به ر

 با من کاری داشتید مادر جان ؟ _

 گلی خانم اشاره به مبل بغل دستی اش کرد و گفت :

 بیا اینجا کنار ما بشین . _

از چهره گرفته اش کامال مشخص بود که از نشستن اجباری در آنجا دلخوش نیست . با باالتکلیفی نظری به اطراف 

 فکند . انگار به دنبال راهی برای گریز می گشت .ا

 گلی خانم با محبّت دست به روی زانوی او زد و گفت :
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آن موقع که داشتی از ایران میرفتی ، شهال یک دختر بچه دوازده ساله بود ،اصالً فکر می کردی یک روزی چنین  _

 لعبتی شود ؟

می به برانداز کردنم پرداخت . لب های برجسته اش بر روی گوشه چشمان قهوه ای روشنش را تنگ کرد و زیر چش

 هم قفل شده بود و کالمی از البالیش بیرون نمی آمد .

 گلی خانم بی صبرانه پرسید :

 نشندی چه گفتم ؟ _

 به خود آمد ، ناچار به جواب شد و گفت :

رسید می بافت و دامنهای پر چین چرا خوب یادم هست . آن موقع همیشه گیس های بلندش را که تا کمرش می  _

 میپوشید . درست میگویم یا نه ؟

این بار مخاطبش من بودم . در انتظار پاسخ داشت نگاهم میکرد . چه بسا در خطوط چهره ام به دنبال دختر بچه 

 شبازیگوشی می گشت که در باغ خانه ییالقی شان در قشم از درخت توت باال می رفت و رنگ لب های قلوه ای ا

 همرنگ شاتوتی می شد که در خوردنش افراط می کرد .

 از یاداوری آن خاطره ها ، در عین اندوه لبخند محوی بر روی لبانم چرخ کوتاهی زد و ناپدید شد .

حواس اشکان به ما بود . در سکوت گوش هایش را تویی کرده بود تا شاید آنچه را که ما می گفتیم بشنود . مادرم و 

 نم در حال گپی زدن با هم ، هر کدام به منظوری نگاهشان متوجه ما بود .ایراندخت خا

 با بی میلی با لحن سردی پاسخ دادم :

 هنوز هم بعضی وقتها موهایم را می بافم . فقط بجای روبان قرمز به آن سنجاق سر مروارید نشان میزنم . _

و زیبایی زن پاریسی به آرایشهای مدل جدید و  لطف و زیبایی زن شرقی به همین آرایشهای سنتی است و لطف _

 عجیب و غریبش .

 شما کدام را می پسندید ؟ _

 پس از کمی تامل حرف دلش را زد و گفت :

 به نظر من یک نواخت بودن چندان جالب نیست و تنوع الزم است . _

شده و زنهای ایرانی در نظرش خیلی راحت میشد پی به افکار درونش برد . کامال مشخص بود که جذب محیط خارج 

چه بهتر ، معلوم می شود به دنبال زن فرنگی است ، نه ایرانی . به این ترتیب  "کاج سلیقه هستند . با خود گفتم :

 "حاضر نخواهد شد مرا به دختران دیار فرنگ ترجیح دهد .

 جمله آخرش به مذاق گلی خانم خوش نیامد و با دلخوری گفت :

 برزو ؟!! یک موی دختران خودمان می ارزد به صد تا دختر ولنگار فرنگی . این چه حرفیست _

همه جا خوب و بد دارد ، نباید همه را به یک چوب راند . قضاوت شما درست نیست . اصالً بهتر است موضوع  _

 صحبت را عوض کنیم . در این مورد هیچ وقت به توافق نمیرسیم .

و اشکان هم میتوانست بشنود که او چه می گوید . آن موقع شاید دیگر برزو را  کاش صدای موزیک آنقدر بلند نبود

رقیب سر سختی برای خود نمیدانست . گلی خانم وارفته بود . چشمهایش حالت گریه داشت . چه بسا داشت در دل 

اذبه ای نارش جدیگر برایش نشستن من در ک "بعید میدانم از پس این یکی بر بیایم . "گریه می کرد و می گفت :
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نداشت ، رویاهایش نیمه تمام به نقطه بن بست رسیده بودند . برقی که در لحظه ورودش به تاالر در نگاهش 

 میدرخشید خاموش شده بود .

به نظر میرسید قبال آن دو با هم در این مورد بحث مفصلی کرده اند ، حتی چه بسا آن موقع هم که گلی خانم برای 

اریس رفته بود ، این اختالف آن موقع هم بین مادر و پسر وجود داشته . بی خود نبود که میخواست معالجه روزبه به پ

به سرعت برایش زن نگیرد ، ولی چه دلیلی داشت من قربانی این ماجرا باشم ؟ کاش مادرم میدانست که همه رشته 

 هایش پنبه شده .

وی در تاالر چرخید . مامان رخی برای گرمی بخشیدن به نرگس و سلطان قلیان ها را دور گرداندند ، نگاهم به س

مجلس پاگشای آن شب گلچهره دایره زن را که صدای خوشی هم داشت خبر کرده بود تا برتری مهمانی اش را به 

رخ بکشد . همین که وارد شد صدای موزیک آرام گرفت و میدان را برای هنرنمایی او خالی گذاشت . برزو فرصت را 

 ست ، برخاست و گفت :مناسب دان

 من میروم پکی به قلیان بزنم ببینم چه مزه ای دارد . _

گلی خانم اعتراضی نکرد . شاید می ترسید اگر این بحث ادامه پیدا کند بیشتر پته پسرش روی آب ریخته شود . 

رفته بود .مژه دیگر حوصله حرف زدن با مرا هم نداشت . روشنایی های ذهنش در احاطه تیرگی و ظلمات قرار گ

 هایش حرکتی نداشتند و در سرمای زیر صفر درجه وجودش به نقطه انجماد رسیده بود .

نه برخاستنم را حس کرد ، نه رفتنم را . به دنبال مادرم و عطا گشتم که هیچ کدام در تاالر نبودند . چه فرصتی بهتر از 

 بزنم .این که قبل از پیدا شدنشان بر روی ترک های دل اشکان بند 

اشکان از دور دشت قدم هایم را میشمرد . از لحظه ورود منتظر همین لحظه بود . رو به رویش ایستادم و در حالی که 

 وانمود می کردم مخاطبم مرجان است به او گفتم :

اشد بخیالت راحت باشد . طرف اصالً توی باغ نیست . به گمانم حواسش جای دیگریست . بعید میدانم خیال داشته  _

 در ایران زن بگیرد .

 مرجان گفت :

من هم همین حدس را میزنم ، ولی مادر جون و آقای خلج دست بردار نیستند و از ترس این که مبادا یک روز  _

 صاحب عروس فرنگی شوند ، خیال دارند هر طور که شده برایش زن بگیرند .

 سیاهش هیچ نوری نبود ، با لحن پر حسرتی گفت : نگاه اشکان نگاهم را به سوی خود کشید . در تیرگی چشمان

گلی خانم زرنگ تر است و خوب میدند چه کار کند و برای رسیدن به هدف کجا را نشانه بگیرد . این پسر باید  _

 خیلی احمق باشد یا زیاده از حد عاشق که چشمانش برای دیدن این همه زیبایی و کمال کور شود .

باشم. هرگز نمی گذارم این اتفاق بیفتد . افکار و خواسته های ما حتی به اندازه یک سر  اما من نمیتوانم طعمه _

 سوزن هم به هم نزدیک نیستند و هر کدام در عالم خودمان سیر می کنیم .

 نقش لنخند بر روی لبان اشکان رنگ تیره اندوه را از چهره اش زدود و با صدای آهسته ای گفت : 

 هیچ کس نمیتواند تو را به زور وادار به این کار کند ، قول بده تسلیمشان نشوی !اگر خودت نخواهی  _

 هر لحظه ممکن بود مادرم وارد تاالر شود . اگر مرا در آنجا ایستاده میدید ، وای به روزگارم بود .

. آقای  ه رویش لبخند زدنفس برزو در حال پک زدن به قلیان گرفت و به سرفه افتاد . آقا جان با مهربانی پدرانه ای ب

 کاتبی غرق رویاهای سفر به پاریس بود و سرگرم کسب اطالعت بیشتر از برزو .
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 در حالی که با نگرانی چشم به در ورودی داشتم با لحن عجوالنه ای گفتم :

 خیالت راحت باشد ، هرگز تسلیم نخواهم شد ._

 

 

 

 

 

 ۱۳فصل 

 

 

 

 

ش را نادیده گرفتم . حهسرت های دلم گلوله ای شد و در هجوم به سینه ام راه نفسم را دور از اشکان نشتم و وجود

 بست .

 شاخسار شکسته پرنده خیالم بر رویش آشیانه گرفت و لق میزد و در آستانه فرو افتادن بود .

که زینت بخش برزو خود را داخل هر جامی می کرد و با همه گرم می گرفت . حتی با الله شمعدانی های عتیقه 

طاقچه یا در تاالر بود ، حرف میزد . اشاره های مادرش را با لبخند پاسخ می داد ، اما بی توجه به مفهوم این اشاره ها 

 نه نگاهش به سوی من چرخید و نه میلی به ادامه بحث داشت .

دش را به من برساند و موقعی که مدعوین به سر میز شام در ایوان دعوت شدند ، مامان رخی فرصتی یافت تا خو

 کنار گوشم زمزمه کند :

 چی به او گفتی که فراری اش دادی ؟ _

 از قضاوت ناحقش دلگیر شدم . باز هم داشت کاسه کوزه ها را بر سر من می شکست . لب ورچیدم و گفتم :

ن در این میان بی از همان اول که آمد قصد فرار داشت . به زور گلی خانم مجبور به نشستن در آنجا شد ، م _

 تقصیرم راستش را بخواهید بعید میدانم اصالً خیال زن گرفتن در ایران را داشته باشد .

 یعنی چه ؟ برای چی ؟ کی از تو بهتر ؟ _

علف باید به دهان بزی خوش بیاید . این شمایید که فکر می کنید دخترتان تافته جدا بافته است و به دل همه  _

 خواهد نشست .

گر غیر از این است . بی خودی چرا خودت را دست کم می گیری . صبر کن بیشتر تو را بشناسد ، آن وقت می م _

 بینی چطور برایت سر و دست خواهد شکست .

خاله رخساره از میان مهمانان به ظاهر متشخّص که در موقع رفتن به سر میز غذا هویت خود را گم می کردند و فقط 

اندیشیدند ، راه عبوری یافت ، در مهتابی به ما رسید و برای فرو نشاندن آتش کنجکاوی  به شکم گرسنه شان می

 اش با بی قراری پرسید :

 چی کارش کردی ؟ انگار برق گرفته بودش . از دور دیدم چطور یک دفعه بلند شد رفت . _

 از ته دل خندیدم و گفتم :

 به گمانم همان برق گرفته بودش خاله جان . _



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

7 1  

 

تهای گلی خانم کور شده بود و میلی به صرف غذا نداشت . گوشه ایوان کز کرده بود و متفکر به نظر میرسید . ما اش

 را که دید به طرف مان آمد ، بر چهره غم گرفته اش لبخند کم رنگی نشاند و با لحن گرمی خطاب به مادرم گفت :

تید . تا برزو اینجاست باید بیشتر دور هم جمع امشب خیلی زحمت کشیدید و برای عروس من سنگ تمام گذاش _

 شویم .

 وظیفه ماست که در اولین فرصت به دیدنش بیاییم . _

شنبه شب شام منتظر تان هستیم . بهتر است بچه ها بیشتر با هم آشنا شوند . چقدر از دست برزو خندیدیم ،  _

 ش را می بافت و به آنها روبان قرمز میزد .باورتان میشود ؟ کامال یادش بود که آن موقع شهال جان موهای

صدای سقوط قلبم را در درون سینه ام شنیدم . یک شب پر شکنجه دیگر . کاش من هم مثل عطا این شهامت را 

 داشتم که بهانه ای بیاورم و به آنجا نروم .

این  آنها به "که میگفت : معلوم می شد گلی خانم دست بردار نیست و خیال عقب نشینی ندارد . حق با مرجان بود

قلب و احساسم عاصی شدند ، مرا به باد مالمت گرفتند و تحت فشارم قرار  "سادگی میدان را خالی نخواهند کرد .

بگو من نمی آیم . بگو به من توهین شده و حاضر نیستم دوباره همان  "دادند تا اراده ام را تحت کنترل بگیرند :

ستی که از چوب و ترکه پدر بترسی . عطا را ببین چطور از حق خودش دفاع می کند و ماجرا تکرار شود . بچه که نی

 "خرجش را از بقیه جدا کرده ، یعنی تو از او کمتری !

با وجود این که سخت است ، خیال دارم تا آخر راه بروم و به آنها بفهمانم که تصوراتشان  "پاسخ را حاضر داشتم 

 "روز به این باور برساند که عقل کلّ نیستند .باطل است . باالخره باید یک 

 اشکان کمی دورتر از میز شام ، بشقاب خالی به دست ایستاده بود و داشت به نگاهش به دنبالم می گشت .

برزو با وجود تظاهر به بی عالقه بودن به سنت های زادگاهش ، بشقات غذایش را انباشته از انواع و اقسام خوراک 

 نی بود .های لذیذ ایرا

آقای کاتبی با دهان پر در حین جویدن گوشت مسلسل وار یکی پس از دیگری کلمات را خطاب به برزو از زبان 

 بیرون میراند و حتی یک لحظه هم حاضر نمی شد زبان به دهان بگیرد .

 مامان رخی نگران مهمانانی بود که خیلی گرسنگان به آنها مهلت غذا کشیدن را نمیدادند .

 اختیار شب عروسی مرجان را به یاد آوردم که اشکان به فکر سیربی 

 

 

542-522  

 کردن شکم من بود و به موقع به دادم رسید .

به فکر تالفی افتادم و از سر دیگ ، بشقاب غذا را انباشته از غذاهای رنگا رنگ کردم . نرگس با راجب چشم به 

 ت پرسیدنش را نداشت .باالخره طاقت نیاورد و با کنجکاوی پرسید :دستهایم داشت . سوالی بر روی زبانش که جرأ

 همه اینا را میخوای خودت تنهایی بخوری ، خانم کوچیک ؟! _

 با سر خوشی خندیدم و گفتم :

 خب چه عیبی دارد ، اگر دلت میخواهد بترکی را خبر کن . _

 نه ، ولی آخه ..... _
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 اید ؟آخه چی ؟ نکند می ترسی غذا کم بی _

 نه فقط می ترسم دل درد بگیری . _

جوابش را ندادم . از آشپزخانه بیرون آمدم . نگاهم را در اطراف ایوان به گردش در آوردم . دور میز هنوز خلوت 

نشده بود . اشکان بشقاب خالی به دست از میز شام فاصله داشت . انگار از یاد برده بود که با چه هدفی به ایوان آمده 

 نزدیکش رفتم و گفتم : . به

برایت غذا کشیدم . باید همه اش را بخوری . می بینی که همه به فکر شکم گرسنه خودشان هستند و من به فکر تو  _

 ، بفرمائید نوش جان کنید .

 تبسمی شیرین به چهرهاش زینت داد . ابروان گره خورده اش از هم فاصله گرفتند . مجال ندادم و افزودم :

م کفش هایت عاریه است و به پایت لق میزند یا پایت ورم کرده و در کفش جا نمی گیرد ؟ یا اینکه کشتی ببین _

 هایت غرق شده که اینطور ماتم گرفته ای ؟

 با یاد آوری خاطره اولین دیدارمان در کافه شهرداری دوباره لبخندی چهره اخمویش را بشاش ساخت و گفت :

 ام و اشتهایم کور شده .هیچ کدام ، فقط بی حوصل ه_

 من این حرفها سرم نمیشود . باید همه اش را بخوری . نرگس و سلطان کلی برای پختنشان زحمت کشیده اند . _

 بشقاب را از دستم گرفت و گفت :

؟  یالبته که میخورم . وقتی از دست یار برسد ، این بوی اوست که مستم می کند نه بوی غذا ، اینجا چه کار می کن _

 نمی ترسی خواستگار فرنگ دیده ات فراری شود ؟

 با لحن بی تفاوتی گفتم :

او خواستگار دختر فرنگی است ، نه من و در هر صورت فراری خواهد شد . چند لحظه پیش داشتم با خودم می  _

بار ون ماندن از رگگفتم کاش به جای این که االن اینجا باشیم چند کوچه آن طرف تر ، توی خیابان انتظام برای مص

 باران زیر تاقی پناه گرفته بودیم و این همه جمعیت دور و برمان نبود.

 آهی کشید و گفت :

من هم چند لحظه پیش داشتم با خودم فکر می کردم آرزوهای من چون رشته مرواریدی هستند با تارهای  _

نه هایش را به این سوال و آن سوال پراکنده سازد فریبنده و پر تاللو و اگر دست بی رحمی آن رسته را پاره کند و دا

، دیگر نخواهم توانست همه آن دانهها را بیابم و دوباره به نخ بکشم تا زینت گردنت کنم . من تو را از دست خواهم 

داد ، چون یقین میدانم آن شهامت را نداری که از حق خودت دفاع کنی . خیلی راحت مروارید غلطان آرزوهایم را 

هی گسست . از این که امشب اینجا آمدم پشیمانم چون میبینم همه توجه پدر و مادرت خانواده خلج است و من خوا

 و عزیز موجودات فراموش شده ای هستیم که انگار به این مهمانی تحمیل شده ایم .

 با وجود این که حق را به او میدادم ، برای دلجوئی اش گفتم :

نباید چنین تسوتی داشته باشی . آنها مهمان نوازند و سعی می کنند به همه خوش بگذرد .  اصالً این طور نیست ، تو _

مگر ندیدی مامان رخی بیشتر از همه کنار عزیز نشسته بود و با او گرم صحبت بود . تو از دید تصوراتت به اطراف 

 نگاه می کنی و توجیه ات منطقی نیست .
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میخواستم داخل هیچ جمعی شوم و ترجیح میدادم فقط نگاهم را چون محافظی نمیدانم شاید تقصیر خودم بود که ن _

 تمگذاش چرا که فرستادم لعنت خودم به بار صد.  بودم نشسته صندلی آن روی تاالر در وقتی.  کنم راهت ٔ  بدرقه

 . کفاشی در برخورد اولین و بود نگاه اولین تقصیر اش همه.  شود اسیرت سادگی این به قلبم

 و پشیمانی ، پشیمانی که چرا گذاشتی نگاهت به همین سادگی منحرف شود و به دام بیفتد .و ت _

من پشیمان نیستم ، ولی اگر تو را از دست بدهم ، نه جواب دل خودم را میتوانم بدهم و نه جواب عزیز و مرجان را  _

ت و گوشه گیر شده ؟ از فکر این چون آنها هم به اندازه من صدمه خواهدن خورد . ندیدی عزیز امشب چقدر ساک

 که رشته مروارید غلطان آرزوهای پسرش در حال گسستن است خواب و خیال ندارد .

برزو به تنها چیزی که فکر نمی کند من هستم . برای چه موضوع را این قدر بزرگ می کنی . نباید می گذاشتید  _

 هنوز هیچ خبری نشده عزیز در جریان قرار بگیرد .

 توانستم ازش پنهان کنم . چون اصرار داشت زودتر به خواستگاری ات بیاییم .نمی _

از دور نگاه غضبناک مادرم را متوجه خودم دیدم و شهامتم را از دست دادم . میدانستم که باید به خاطر این نافرمانی 

 روی برگردانم او را در به او حساب پس بدهم . اشکان در تعقیب مسیر نگاهم پی به دلیل سکوتم برد . همین که

 کنارم ندیدم .

دور میز غذا خلوت شده بود و اکثر مهمانان با بشقاب های پر به تاالر بازگشته بودند . و بی اشتهایی تکه مرغی را که 

 در دهان داشتم نیمه جویده هجورت دادم و مشغول شمردن قدم های مادرم شدم که داشت به من نزدیک میشد .

 دف در بشقاب به گردش در آوردم . صدای تند و خشمگینش را که شنیدم بند دلم پاره شد .چنگال را بی ه

مگر به ات نگفته بودم امشب عاقل باش و بی خود ور دل این پسر نشین . میخواهی آبرویمان را ببری و  _

ی . الهی شکر که خواستگارت را فراری بدهی ؟ همش خدا خدا می کردم گلی خانم نبیند . چه غلطی داری می کن

 حواسش به تو نبود .

 با لحن مظلومانه پرسیدم :

 مگر من چه کار کردم ؟ _

میخواستی دیگر چه کار کنی . انگار به غیر از این پسر هیچ کس را نمی دیدی . اصالً به اطرافت توجه نداشتی .  _

ار خاله ات می نشینی و از آنجا جم شانس آوردی پدرت و عطا توی ایوان نبودند . از این لحظه به بعد فقط کن

 نمیخوری ، فهمیدی چی گفتم ؟

جزیره دیدهگانم پر آب بود و آماده گریستن . در سکوت و خلوتی ایوان صدای شبگرد محل به گوش میرسید که 

 از سوز دل میخواند

 

 بگو به خواب که امشب نیا به دیده من

 جزیرهای که مکان تو بود آب گرفت

 

 

 

 ۱۱فصل 
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فردای آن روز هنوز ریخت و پاش های ضیافت شب گذشته جمع آوری نشده بود که خانم جان و بی بی از راه 

رسیدند . دوباره خانه ما شلوغ و پر رفت و آمد شد . هر دو با دست پر آمده بودند و بازار تقسیم سوغاتی رواج 

 داشت .

و شوقی در وجودم حس نمی کردم و بی بی با تعجب از مادرم  برخالف سالهای گذشته ، بی حوصله بودم و شور

 پرسید :

 این دختر چش شده ؟ حتی تشکر خشک و خالی هم ازم نکرد . _

مامان رخی فرصت را برای بیان حرفی که در دلش چون کتری آب جوش ، قل قل میزد و آماده بیرون ریختن بود ، 

 مناسب دید و گفت :

 جای شما خالی دیشب عروس خلج را پاگشا کرده بودیم و کلی مهمان داشتیم . به گمانم خسته است . _

 خانم جان چشم تنگ کرد و با دلخوری گگفت :

 از خدا شون بود که ما نباشیم تا بتونن زلمبو زیمبو راه بندازن و معصیت کنن . _

 مادرم برای تبرئه خود گفت :

 ها خوشتان نمی آید صبر نکردم تا برگردید.من چون میدانستم شما از این جور مهمانی  _

 بی بی با لحن سردی پرسید :

 خب حاال چه خبر بود ؟ _

 پسر بزرگ خلج هم که تازه از فرنگ برگشته آمده تا از ایران زن بگیرد ، همراهشان بود . _

یفتین و هر چی دارین خرج پس یه عروسی دیگه هم افتادین ، خدا براتون رسونده تا دوباره تو کوچه بازار راه ب _

 عطینا کنین .

قفل گنجه قلبش همیشه گشاد بود و آماده بیرون ریختن . کلمات راست و بدون مکث برزبانش جاری می شد . 

 موقعی که دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی ماند ، بی بی با خونسردی و بی تفاوتی گفت :

ه شدین . اول صبر کنین ببین پسره این دختر رو پسندیده و هنوز که خبری نیس . واسه چی این قدر ذوق زد _

 میخواد بیاد خواستگاری اش یا نه ، بعد قند تو دلت آب بشه .

 خانم جان طرف دخترش را گرفت و گفت :

 خب بی بی جون شاید زن خلج یه چیزایی بهاش گفته که این طور با خاطر جمع حرف میزنه . _

 عطا با لحن نیشداری گفت :

چه کسی میاد این دختر سر به هوا را بگیرد . صد بار به اش گفتم سنگین باش ، یک گوشه ای بشین و کاری نکن  _

 برات حرف در بیارند . ولی کو گوش شنوا . تا چشم ما را دور می بیند از خود بی خود میشود .

 خانم جان چشم غره ای به عطا رفت و گفت :

گلیمت دراز تر میزاری . کی به ات اجازه داده در مورد خواهر بزرگت این طور حرف ای پسر حواست باش پا تو از _

 بزنی ؟ نوه خوشگل من صد تا خاطر خواه داره و حتی یک نگاه چپ ام به آنها نمی کنه .

 مادرم که غرق رویاهای شیرینش بود گفت :
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 رزو برویم . آنجا معلوم می شود .فردا روز سرنوشت ساز است . گلی خانم از ما دعوت کرده به دیدن ب _

 بی بی به طعنه گفت :

 چه ربطی داره ؟ مگر قراره شما برین خواستگاری اش که میگی اونجا همه چیز معلوم میشه ؟ _

نتاوانستم جلوی خنده ام را بگیرم . حرف درست را همیشه او می زد . منتظر نماندم بقیه سخنانشان را بشنوم . از 

 آمدم و به اطاقم رفتم . زیرزمین بیرون

روشنک و ژیال روی پله های ایوان نشسته بودند و داشتند در گوش هم پچ پچ می کردند . حرف هایشان هیچ وقت 

 تمامی نداشت .

 آن قدر در اطاقم ماندم تا مادرم صدایم زد :

 کجایی شهال . خانم جان دارد میرود . _

 ایلش را حمل می کرد و خاله رخساره زیر بازویش را گرفته بود .توی حیاط به او رسیدم . مهران ساک و وس

 دست به دور گردنش که حلقه کردم گفت :

دلتو شکستند که گذاشتی رفتی ؟ گوش به حرف عطا نده . اون بچه از حالیش نیس . تو عزیز دل خودم هستی و _

 میدونم تو این هواها نیستی .

 دهنش را با بوسه بستم و گفتم :

 ن فدای شما خانم جان عزیزم .م_

مادرم سر از پا نمی شناخت و منتظر مهمانی روز شنبه بود و من بی حال و بی رمق به دنبال بهانه ای میگشتم تا از 

رفتن به آنجا شانه خالی کنم . اما میدانستم که حتی اگر الزم باشد نعشم را هم به آنجا خواهد کشاند . از نظر او این 

 نباید از دست داد و از نظر من عدد پوچی که جای عدد خوش شانسی را تنگ کرده است . شانسی بود که

بی بی در خانه ماند . عطا با مهران قرار رفتن به تئاتر سدی را داشت . بعید میدانستم اشکان و مادرش هم دعوت 

ید باز هم آقا جان دیر کرده بود و شده باشند ، با وجود این بی جهت به خود نوید میدادم که او را در آنجا خواهم د

 مامان رخی داشت حرص می خورد و می گفت :

 همیشه ما باید آخرین نفر باشیم . _

وقتی که باالخره آمد ، بهانه اش این بود که خلج هم مثل او کاسب است و دیر مغازه را خواهد بست ، بنابرین زود 

 رفتن ما لطفی ندارد .

 "ر تر بهتر .هر چه دی "با خود گفتم :

هوا کم کم داشت رنگ پاییزی به خود می گرفت . برگ های درختان بر روی شاخه ها ناارام بودند و همراه با باد به 

خود می پیچیدند . ابر سیاهی روی ستارگان را پوشانده بود و تالش آنها برای این که ابرها را کنار بزنند و از ال به 

 ه بود .الیشان سر بیرون بکشند بی نتیج

تنبلی ژیال مانع از آن شد که فاصله کوتاه خانه خودمان تا منزل آقای خلج را که در همان خیابان امیریه نرسیده به 

قرار داشت پیاده طی کنیم . انگار کرمعلی پشت در باغ کمین نشسته بود تا به محض رسیدن ما در  #####چهار راه 

 را به روی مان بگشاید .

 گرانیز دیر آمدنمان پرسید :مامان رخی با ن

 بقیه مهمانان آمده اند یا نه ؟ _
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 غیر از شما مهمون دیگه ای ندارند . _

چهره مادرم را که جلوتر از من در حرکت بود نمیدیدم . ولی شک نداشتم که لبخند پر معنایی بر لب دارد و رسیدن 

آن شب و نه شب های دیگر . آرزوی دیدارش چون  به هدف را نزدیک میبیند . پس آن شب اشکان را نمیدیدم . نه

 گلوله ای سربی بر روی قلبم می افتاد و هر لحظه بر فشارش می افزود .

 

آسمان ابری پشت درختان کهنسال باغ پنهان مانده بود و نور درخشان چراغ های باغ به جنگ ستارگان شب رفته 

 بودند .

د . مرجان و روزبه جلوی در ورودی ساختمان انتظار ورودمان را می گلی خانم و آقای خلج به استقبالمان آمدن

 کشیدند . لب های مرجان گونه ام را لمس کرد و با محبّت دستم را فشرد .

تمام چهلچراغ های تاالر روشن بودند و نورشان چشم را میزد . با احتیاط قدم بر روی فرش های نفیس گل ابریشم 

 ایشان آسیبی نرسد .تبریز می گذاشتم تا به پرزه

 هنوز خبری از برزو نبود و از خدا میخواستم که خبری نشود .

 آقای خلج از پدرم پرسید :

 پس خانم بزرگ چرا تشریف نیاوردند ؟ شما که می گفتید از زیارت برگشته اند . البد ما را قابل ندانستند . _

اری عادت ندارد بخصوص حاال که هنوز خستگی سفر از اختیار دارید . این حرفها نیست. بی بی به شب زنده د _

 تانشان بیرون نرفته .

 نگاه گلی خانم بر روی چهره گرفته و خسته ام نشست و پرسید :

 عروس خوشگل من چطوره ؟ انگار زیاد سر حال نیستی ؟ _

وجه من گاه مادرم تیز و برنده متکاش میتوانستم جوابش را بدهم و به او بفهمانم که راه اشتباهی را در پیش گرفته . ن

 بود و همه حرکاتم را زیر نظر داشت .

قبل از این که زبان به پاسخ بگشایم برزو وارد سالن شد . سیگار برگی که بر لب داشت با حرکت لبهایش تکان می 

 گفت :خورد . به احترام سری در مقابل پدر و مادرم فرود آورد و با لحن بی تفاوتی حال مرا پرسید و 

 فکر میکردم شاید امروز گیس هایتان را ببافید و به آنها سنجاق سر مروارید نشان بزنید . _

 مادرم مفهوم این جمله را نفهمید ، اما گلی خانم متوجه منظورش شد و لبخند زد .

 مبل کنار دستی برادرش خالی بود همانجا نشست و دود بر بوی سیگار برگ را در فضا پراکند .

ایم عجیب بود که در مقابل پدرش سیگار میکشد . چون در آن زمان هیچ فرزندی جرأت نداشت که در مقابل بر

والدینش لب به سیگار یا مشروب بزند . معلوم می شد این هم از سوغات فرنگ است . به غیر از حرص خوردن کار 

ی میزدند بقیه حاضرین در سکوت انتظار دیگری از دستم بر نمی آمد . به جز ژیال و رابعه که داشتند با هم گپ

 شکستن سکوتی را می کشیدند که از لحظه ورود برزو قفل زبانشان را بسته بود .

به دنبال فرصتی می گشتم که دور از چشم بقیه از مرجان حال اشکان را بپرسم . شاید او هم حرفی برای گفتن به من 

 داشت و به دنبال فرصت بود .

 احم حوصله برزو را سر برد و گفت :باالخره سکوت مز
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چی شده ! چرا همه ساکت شدید ؟ قبل از این که من بیام بازار گفت و گو گرم بود . نکند مزاحمتان شدم ؟ هوای  _

 تاالر خیلی دم دارد ، اصالً قابل تحمل نیست ، چطور است برویم توی باغ بنشینیم ؟

 گلی خانم گفت :

 وباره مجبور به اسباب کشی شویم .ممکن است باران بگیرد و د_

 من به دنبال یک پا میگردم که با هم برویم توی باغ قدم بزنیم . _

 انگار خانم خلج منتظر همین جمله بود ، چون باالفاصله رو به پدرم کرد و گفت :

 اگر آقای امجد اجازه بدهند با شهال جان برو توی حیاط گشتی بزن برگرد . _

 ودم که مادرم چشم غره ای به من رفت و گفت:آماده اعتراض ب

 

 

 اتفاقا شهال طبیعت را خیلی دوست دارد و عاشق گل و گیاه است. _

مرجان زیر چشمی داشت نگاهم می کرد و می خواست با حرکات چشم و ابرو قول و قرارهایم را با برادرش به یادم 

 بیاورد .

ر پایم یک حفره بود . حفره ای که هر لحظه دهانه اش را بیشتر می مسخ شده بودم و قدرت حرکت را نداشتم . زی

گشود و فضای خالی و تهی اش عمیق تر می شد . انگار دستی مرا به آن سوال می کشاند . چیزی نمانده بود با سر به 

 درون حفره که اکنون به سرعت چاه عمیقی در مقابلم دهان گشوده بود سقوط کنم .

 رنگ محبّت داد و گفت : گلی خانم به صدایش

 بلند شو شهال جان . چرا معطلی ؟! نترس برزو لو لو خورخوره نیست . _

همه ی چشمها به من دوخته شده بود ، حتی شهال و رابعه هم داشتند نگاهم می کردند . برزو بر خاست و با لحنی 

 آمیخته به شوخی گفت :

 نکند از من میترسی ؟ _

 اسخ دادم :بی اراده برخاستم و پ

 نه ترس از چی ! _

شاید با برزو بهتر بتوانم کنار بیایم . اگر بداند دلم جای  "پس برای توجیه این همراهی به خودم دلداری دادم :

 "دیگری است ، از خدا خواسته تکلیفش را خواهد دانست .

 ل ریزش بود و وجودم را می لرزاند .از هوای دم کرده باغ احساس لرز کردم . کوهی از یخ بر روی شانه هایم در حا

به نظر نمیرسید هیچ کدام از ما میلی به این همراهی داشته باشیم . پاهایم را با فشار به جلو می راندم . سرکش بودند 

 و قصد همراهی ام را نداشتند .

 . اصله با آبپاش غیبش زدنادعلی برادر کرمعلی زمزمه کنان سرگرم آبیاری گل های باغچه بود ، ما را که دید باالف

چون مجسمه ای بی روح در کنارش قدم بر میداشتم . قلبم ساکت بود و صدایش در نمی آمد . مرا به حال خود رها 

 ساخته بود را گلیمم را به تنهایی از آب بیرین بکشم .

 باغ را در سکوت دور زدیم . به نزدیک آالچیق که رسیدیم سکوت را شکست و پرسید :

 طور است زیر آالچیق بنشینیم ؟چ _
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بی تفاووتی خاصی وجودم را فرا گرفته بود . نمیدانستم هدف از این گردش چیست ! ولی شاید مرا به هدف می 

 رساند و میتوانستم آنچه را که جرأت بیانش را به خانواده ام نداشتم به او بگویم .

 زده گم شده بودند .بوی عطر گل های معطر محبوبه شو و یاس در بوی خاک آب 

صندلی های سفید زیر آالچیق از تمیزی برق میزد . رو به روی هم نشستیم . مضطرب به نظر میرسید و در بیان 

 "مقصود تردید داشت ، گاه سیگار برگ را در دست می چرخاند و گاه با آن روی میز ضربه میزد . در دل گفتم :

 "کاش زودتر حرفش را بزند و خالصم کند 

 ضا که انباشه از دود سیگار شد ، دیگر نه بوی عطر گل به مشام می رسید نه بوی خوش عطر خاک .ف

چرا حرفش را  "نفسم گرفت ، اما عکس العملی نشان ندادم . در سکوت به کشیدن آن ادامه داد ، با خودم گفتم :

 "نمیزند ؟ برای چه این قدر این پا اون پا میکند ؟

 ود ما در باغ در حال با د زدن آتش منقل داشت ترانه محلی آذری را زیر لب زمزمه می کرد .کرمعلی بی خبر از وج

 برزو پوزخندی زد و گفت :

الکی خوش است . انگار فارغ از همه ی غم های دنیاست . خوشم می آید، بی جهت اه و ناله سر نمیدهد و به نصیبی  _

 دل خوش کرده .که از این باغ و سهم کوچکش از زندگی می برد 

 قانع بودن خودش نعمتی است . زیاده خواهی نکبت می آورد . _

 چهره اش درهم رفت . با لحن متفکرانه ای گفت :

شاید من گرفتار این نکبت هستم . نمیدانم تا چه حد قابل اعتمادی ولی قول بده ، قسم بخور رازی را که ناچار به  _

 یدهی؟بیانش هستم در دلت حفظ کنی . قول م

 "آخر چه رازی است که حتما باید با من در میان بگذارد ؟! "هضم کلماتش برایم آسان نبود . 

 سر به زیر داشت و نگاهم نمی کرد . صدایش آرام و بدون لرزش بود .

ند احتما تعجب میکنی که چرا این طور بی مقدمه موضوع را مطرح کردم . پدر و مادرم هنوز به این نتیجه نرسیده  _

که من بچه نیستم و میتوانم خودم برای زندگی و آینده ام تصمیم بگیرم . ماجرا وقتی شروع شد که روزبه برای 

معالجه به پاریس آمد . از همان موقع مادر جون مرا تحت فشار قرار داد و امانم را برید . هنوز به من قول ندادهای 

را دارم ، درست ماند پریدن از روی آتش است که زبانم را می که رازم را فاش نکنی شهال ؟ آنچه که قصد بیانش 

سوزاند . این قضیه مربوط به چهار سال پیش است . اما هنوز کسی از خانواده ام در ایران از آن خبر ندارد . زودتر 

 قول بده و قسم بخور تا من هم حرفم را بزنم و آتش درونم را خاموش کنم .

جاست ارادی نبود . از کجا میدانستم قولی که میدهم قلب و احساسم را پشت خرابه های  جمله ای که از دهانم بیرون

 زندگی مدفون خواهد ساخت .

 قول میدهم ، قسم میخورم هرگز رازت را فاش نخواهم کرد . _

 با خیال راحت زبان را در دهان چرخاند و گفت :

م بازی کند . هدفم از آشنایی با او وقت گذرانی بود . اما هیچ وقت فکر نمیکردم شارلوت چنین ناقصی در زندگی ا _

آنقدر راحت خودش را داخل زندگی من کرد که خیلی زود فهمیدم عاشقش شدم . خانواده اش را در جنگ جهانی 

دوم از دست داده بود و غیر از یک خاله پیر کسی را نداشت . آشنایی ما یک اتفاق بود یک اتفاق خوب و ماندگار در 

 ندگی من .ز
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یک سال از اقامتم در پاریس می گذشت . از نظر مالی مشکلی نداشتم .پدرم در تامین مخارج تحصیلم از هیچ چیزی 

دریغ نمی کرد . یک آپارتمان شخصی جمع و جور و یک حساب بانکی پر پول در بدو ورود به فرانسه اولین هدیه 

 ت .اش به من بود و دستم را برای ولخرجی باز می گذاش

با شارلوت در موقع خرید کتاب در کتاب فروشی آشنا شدم . بعد از گذراندن یک دوره کامل آموزش زبان تازه می 

 خواستم وارد دانشگاه شوم .

موقعی که بسته کتاب ها را از فروشنده که دختر چشم آبی زیبایی بود تحویل می گرفتم ، هرگز به خاطرم خطور 

 واهم دید .نمی کرد که دوباره او را خ

مکث نگاهم بر روی چهره اش کوتاه و گذرا بود . باران ریز و تند می بارید . طبق معمول فراموش کرده بودم چترم 

 را همراه بیاورم . یقه بارانی ام را باال کشیدم که خیس نشوم .

دم اما انگار یک نفر داشت وارد کوچه که شدم به نظرم رسید دونده ای در تعقیب من است بی اعتنا به راهم ادامه دا

 صدایم میکرد .

 "مسیو ، یک لحظه صبر کنید . "

این بار سر برگرداندم و به پشت سرم نگریستم . همان دختر فروشنده چشم آبی بود که با لباس نازک داشت به 

 دنبالم میدوید .

دسته کلیدی را که در دست داشت به ایستادم و منتظر شدم تا به من برسد . دندان هایش از سرما به هم می خورد . 

 طرفم دراز کرد و نفس زنان گفت :

 "مال شماست ؟ "

 با دقت نگاهش کتدم . موهای بلوند تیره اش خیس شده بود . بارانی ام را از تن بیرون آوردم و گفتم :

 "الزم نبود شما زحمت بکشید ، حسابی خیس شدید . "

 لبخند ملیحی زد و گفت :

د بارانی ام را بپوشم ، همین که دیدم دسته کلید تان را جا گذاشته اید تکه نفس دویدم تا به موقع خودم فرصت نش "

 "را به شما برسانم .

 نمی توانستم بی تفاوت از کنارش بگذارم . باید محبتش را به نحوی تالفی می کردم . بی مقدمه پرسیدم :

 پاسخ داد : "چه موقع تعطیل می کنید؟  "

 "ا نیم ساعت دیگر کارم تمام میشود .ت "

با وجود  "اصالً شاید دعوتم را نپذیرد  "این اولین تجربهام بود نمیدانستم کار درستی می کنم یا نه ! با خودم گفتم :

 این دل به دریا زدم و گفتم :

 "اگر برنامه ای نداشته باشید ، میتوانیم شام را با هم بخوریم ، موافقید ؟ "

ی پذیرفت ، چه بسا از همان برخورد اول انتظار این دعوت را می کشید . نیم ساعت بعد مقابل کتابفروشی به راحت

منتظر خروجش بودم . خیلی راحت همه زندگی اش را روی دایره ریخت و حرفی را نگفته باقی نگذاشت . کم کم به 

ن را با هم می گذراندیم . نمیدانم چه موقع هم انس گرفتیم و تقریبا هر روز بعد از تعطیل شدن کتابفروشی وقتما

عاشقش شدم . شاید از همان روزهای اول آشنایی این احساس در وجودم بود و من مفهومش را نمیدانستم . دیگر 
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تحمل دوریاش را نداشتم و نمیتوانستم فقط غروب ها به دیدنش دل خوش باشم . بلکه میخواستم شریک یک عمر 

 ه او پیشنهاد ازدواج دادم ، باورش نشد و با تردید پرسید :زندگی ام شود . وقتی ب

 "فکر می کنی خانواده ات قبول کنند که تو زن فرنگی بگیری ؟! "

تا آن لحظه اصالً به این موضوع نیندیشیده بودم ، اما لزومی نمیدیدم فعال آنها را در جریان قرار بدهم . به وقتش 

 ردم .دلیل قانع کننده ای برایشان می آو

خاله فرانسیس که همسر و پسرش در جنگ کشته شده بودند به غیر از شارلوت دلبستگی دیگری نداشت . مرتب به 

 من سفارش میکرد :

 "مواظبش باش ، او گل زندگی من است . "

اری نهان کبه شارلوت اجازه ندارم به کار در کتابفروشی ادامه بدهد . بعد از تولد دخترمان جاسمین از عاقبت این پ

ترسیدم . باالخره دیر یا زود آنها باید می فهمیدند که عروس و نوه دارند . ولی با شناختی که از طرز فکرشان داشتم 

 میدانستم که چه قشقرقی به پا خواهند کرد .

ه آنها در ی کوقتی با خبر شدم قرار است برای معالجه بیماری زوربه به پاریس بیایند . شارلوت را وادار کردم تا زمان

فرانسه هستند با جاسمین در منزل خال فرانسیس بماند ، عصبی شد اختیار از کف داد و برای اولین بار به من توپید و 

 با لحن تندی گفت :

تا کی میخواهی به این قایم موشک بازی ادامه بدهی ؟ این کار تو توهین به من است . اگر این قدر از آنها می  "

تن به این ازدواج دادی ؟ چرا نباید از وجود من و نوه شان با خبر شوند ؟ مگر چه عیبی دارد !  ترسیدی برای چه

دیگر نمیتوانم این وضع را تحمل کنم . دیگر نمیتوانم عین دزدها یک گوشه خودم را قایم کنم که لو نروم . اگر تو 

 "جرأت نداری بگذار من خودم موضوع را با آنها در میان بگذارم .

 ه زور راضی اش کردم که باز هم دست نگهدارد . باالخره قانع شد و با جاسمین به خانه خاله اش رفت .ب

 همه وسایلی را که حکایت از یک زندگی مشترک داشت در یک اتاق جمع کردم و در آنجا را بستم .

سر و دخترم سر میزدم به شارلوت دوران مداوای بیماری روزبه و اقامت آنها در فرانسه ، طوالنی شد . هر روز به هم

 دلداری می دادم و می گفتم :

 "خانواده ام به خاطر بیماری روزبه در موقیعتی نیستند که تحمل شنیدن این موضوع را داشته باشند . "

مادرم زن زیرکی است . خیلی راحت متوجه تقییرم شد و مرا تحت فشار قرار داد تا علتش را از زیر زبانم زیرون 

 شد . فرصت مناسبی بود تا آنها را آماده شنیدنش کنم .بک

باید پله پله جلو میرفتم و ضربه کاری را وارد نمی کردم . آنچه که باالخره جرأت کردم به آنها بگویم تقرینا یک 

 چهارم اصل قضیه بود . مادرم به محض شنیدن این جمله که قصد ازدواج و یک دختر فرانسوی را دارم ، خوب غلیظ

 خشم چهره اش را گلگون کرد ، چون ترقه از جا پرید و فریاد کشید:

 "غیر ممکن است بگذارم با یک دختر فرنگی ازدواج کنی ، این پنبه را از گوشت بیرون بیاور . "

 پدرم خشمگین تر از او فریاد زد :

 "شاهی کمک از من نداشته باش .از ارث محرومت میکنم . یا دور این دختر را خط بکش یا بعد از این توقع یک  "

نتوانستم قانعشان کنم که این زندگی من است و رنگ پوست و اعتقادات هر کس به خودش تعلق دارد و مالک 

 خوبی و بدی بیست .
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از آن روز به بعد به بهانه های مختلف اسم شارلوت را می آوردم و از مهربانی ها و خوبی هایش سخن می گفتم . اما 

ه آنها یکی پس از دیگری با فریادهایشان زبانم را کوتاه می کردند .یک بار آقا جان به دور از چشم مادرم در باالفاصل

 خفا نصیحتم کرد و گفت :

 "بگذار این رابطه به صورت هوس باقی بماند . دختر فرنگی برای هوسبازی خوب است نه برای زندگی . "

نید چه حالی میشد . ناامید شدم ، تالشم بی ثمر بود . قلبشان را پیدا خدا میداند اگر شارلوت این جمله را می ش

نمیکردم . صدای تپشهای پر مهر و محبتشان به گوشم نمیرسید . انگار سنگی شده بودند و دست بی رحمی آنها در 

گرم و آکنده از  چنگ گرفته بود . چه جواب به شارلوت میدادم ؟ نتیجه چند ماه دوری اجباری از او و دخترم از خانه

محبّت ، چند ماه کلنجار رفتن و تالش برای جلب رضایت پدر و مادرم ثمری به غیر از ناامیدی نداشت . زمان 

 مراجعتشان به ایران که فرا رسید ، پدر گفت :

 "هر غلطی میخواهی بکن ، آتش هوس های زودگذر جوانی ات را فرو بنشان ولی زن نگیر . "

 ن و تفکرشان مطمئن شدم که هیچ وقت با آنها به توافق نخواهم رسید .با این طرز حرف زد

از رو به رو شدم با شارلوت هراس داشتم . خانه بدون او و جاسمین سرد و بی روح بود . وسایل و اثاثیه انباشته شده 

یز سر جای اولشان در اتاق جاسمین از انزوا بیرون آمد و از پشت حصار کشیده شده به دورش رهایی یافت . همه چ

 قرار گرفت .

 بوی عطر تن شارلوت که در اله به الی لباس هایش محبوس مانده بود ، به عطر افشانی پرداشت .

نگاه چشم های شیشه ای عروسک های جاسمین جان گرفتند و حالت نگاه او را به یادم آوردند . دیگر تحمل 

 تا پرواز کنان مرا به سویشان بکشاند . موقع که به جاسمین گفتم : دوریشان را نداشتم . انگشتان پایم پر در آوردند

 "آمده ام تا تو و مامی را به خانه برگردانم . "

 شادی کنان به آغوشم پرید ، دست هایش را به دور گردنم حلقه کرد و با زبان شیرین کودکانه اش گفت :

 "جانمی ، جان ، حاال شدی بابای خوب . "

فته و محزون شارلوت بی تفاوت باقی ماند و عکس العملی نشان نداد . میدانستم دردش چیست و از حالت چهره گر

من رنجیده . باید هر طور شده از دلش در می آوردم . نگاه شیفته ام را در زنجیر دیدگانش قفل کردم و با لحن پر 

 محبتی پرسیدم :

 "مگر نمیخواهی به خانه برگردی عزیزم ؟ "

 ایی شانه باال انداخت و گفت :و بی اعتن

از خانه به دوشی خوشم نمی آید . اگر قرار است چند ماه دیگر باز هم عین دزدها اینجا قایم شوم همین جا می  "

 "مانم .

 دلش میخواست در زندگی من نقش اول را به عهده بگیرد ، نه نقش سیاهی لشکر .

 منتظر جواب نشد و افزود :

ه بدل باشم و بالگردان هنرپیشه اصلی شوم . تو دوست داری من پشت زندگی ات باشم . اما من نمیخواهم هنرپیش "

میخواهم صد شکن باشم و در متن اصلی زندگی ات مطرح شوم . به آنها بفهمان که زنت عروسک گچی پشت 

گی با خانواده ات در ویترین مغازه نیست و جان دارد . دلم نمیخواست خانه ام را ترک کنم . دوست داشتم اگر جن

کار است با هم بجنگیم و پا به پای هم از حق خودمان دفاع کنیم ولی تو به تنهایی به میدان رفتی و خیلی راحت 
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مغلوبشان شدی و حاال به این نتیجه رسیده ام که هیچ وقت نمیتوانم انتظار داشته باشم که تکّیه گاهم باشی . من 

 "کنم چون اگر آن دیوار فرو بریزد در زیر اوارش مدفون خواهم شد . نمیتوانم به یک دیوار سست تکّیه

صدای گریه حاکم بر کالمش شد . جاسمین از آغوش من بیرون پرید و در آغوش مادرش پناه گرفت و با این 

 حرکت ثابت کرد همیشه طرفدار آن کسی است که معلوم واقع می شود .

 ند و گفت :نوبت به خاله فرانسیس رسید که مالمتم ک

درست چهار ماه است که از ترس پدر و مادرت زن و بچه ات را توی این خانه قایم کرده ای . البد یادت می آید  "

که در موقع خواستگاری چه جواب به ات دادم و گل زندگی ام را به دستت سپردم ، اما من گل زندگی ام را به دست 

 "بس است بگذار همین جا پیش خودم بماند تو نسپردم که پر پرش کنی ، نه برزو . دیگر

 جوابم احمقانه و بی مفهوم بود :

خیلی سعی کردم خاله جان ، ولی نشد همین که به آنها گفتم خیال دارم با یک دختر فرانسوی ازدواج کنم طوری از  "

 "کوره در رفتند که بقیه حرفم را خوردم .

 چهرهاش از خشم گلگون شد و گفت :

مادر بچه توست ، نه دختری که تازه میخواهی با او ازدواج کنی ، چه لزومی داشت دروغ بگویی؟ خیلی این زن  "

مضحک است آخر چطور میتوانم باور کنم که در شهر شما یک پسر ببیست و شش ساله این قدرت را ندارد که زن 

 "زندگی اش را خودش انتخاب کند !

 میلرزید . لبهایش تکان میخوردند اما کالمی از دهنش خارج نمی شد .رنگ چهره شارلوت پریده بود و دست هایش 

خراش های بی شمار قلبش که تبدیل به زخم چرکی شده بود بر روی قلب من نشست . در مقابلش زانو زدم و با 

 نگرانی پرسیدم :

 "چی شده شارلوت ، حالت خوب است ؟! "

 به جای او خاله فرانسیس جواب داد :

یض است . ببرش دکتر ببین چش شده . من که حریفش نمی شوم . شاید تو بتوانی وادارش کنی بیشتر به زنت مر "

 "فکر خودش باشد .

 زیر بازویش را گرفتم و گفتم :

 بلند شو شارلوت همین االن باید ببرمت "

 

 

552-552 

 "پیش دکتر .

 با خشونت دستم را کنار زد و گفت :

 ". اصالً برایم مهم نیست چه باالیی سرم بیاید . حوصله اش را ندارم "

 سعی کردم زیر بازویش را بگیرم و بلندش کنم ، گفتم :

 "این حرفها را حاال میزنی ، چون عصبانی هستی اگر فکر خودت نیستی فکر این بچه باش . "

 با تأسف سر تکان داد و گفت :
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 "مگر تو به فکرش هستی ؟ "

به خیالت در این مدت به فکرتان نبودم ؟! جاسمین همین جا پیش خاله فرانسیس می ماند تا  هر لحظه و هر ساعت "

 "ما پیش دکتر برویم .

 با بی میلی برخاست و در سکوت آماده رفتن شد . با چه شوقی آمده بودم تا آنها را به خانه خودمان ببرم .

نی داشت . چند هفته ای طول کشید تا فهمیدند دردش تشخیص بیماری اش آسان نبود و عالجش نیاز به درمان طوال

چیست . دیگر آن شور و نشاط سابق را نداشت . دلم خواست همه ی زندگی ام را فدایش کنم تا دوباره او را چون 

 گذشته سر حال و سالم ببینم .

ده ده و گوشه گیر شخانه ما دیگر آن رنگ و بوی سابق را نداشت . حتی جاسمین کوچک هم تحت تاثیر محیط افسر

 بود .

 داروهایی که برای مداوایش تجویز می کردند گرانقیمت و کمیاب بود اما من به هر قیمتی شده تهیه اش می کردم .

 نیازهای خودم را از یاد برده بودم ، تنها چیزی که برایم اهمیت داشت مداوای شارلوت بود .

ریده تر می شود . چندین بار در بیمارستان بستری شد تا خون آلوده ای او را میدیدم که روز به روز الغر تر و رنگ پ

 را که در شریان هایش جاری بود از بدنش خارج کنند . چطور می توانستم شاهد پر پر شدن گل زندگی ام باشم .

حوصله کلنجار  نامه های پدر و مادرم را در مورد مراجعت به ایران و ازدواج با یک دختر ایرانی بی جواب گذاشتم .

رفتن با آنها را نداشتم . نتیجه اش این شد که پدرم مقرری ماهیانه ام را که مبلغ قابل توجهی بود قطع کرد تا به این 

بهانه مرا به ایران بکشاند و توق لعنتی ازدواج اجباری را به گردنم بیندازد . در شرایطی که شارلوت بیش از همیشه 

 او و جاسمین را به خاله فرانسیس سپردم و عازم ایران شدم .به من نیاز داشت به ناچار 

نمی دانم در مورد من چه تصوری داری شهال ؟ شاید از خودت می پرسی چطور در چنین شرایطی حاضر شده ام 

ز خود اهمسر بیمارم را تنها بگذارم و برای چه اصالً اینجا کنار تو نشسته ام و دا لنار او نیستم . بارها این سوال را 

 کرده ام ، چرا ... چرا ؟

شارلوت بیشتر از بیاز من ، به آن داروهای گرانقیمت نیاز دارد . آقا جان تهدیدم کرده و قسم خورده که اگر حاضر 

به ازدواج با تو نباشم ، به جز از قطع مقرری ام مرا از ارث هم محروم خواهد کرد . من پدرم را می شناسم و مطمئن 

 ه این کار خواهد زد . به من بگو اگر جای من بودی چه کار می کردی شهال ؟ جواب بده .هستم که دست ب

چشمهایم تار شده بود و اطراف را نمی دیدم . گوش هایم به آنچه که می شنید اطمینان نداشت . قلبم با درماندگی 

 درون سینه آرام گرفته بود و تکلیف خود را نمیدانست .

 ؟ من جای او نبودم که بتوانم تصمیم بگیرم .چه جواب برایش داشتم 

از من چه می خواست اصالً برای چه این حرف ها را به من میزد و چرا ازم می پرسید چه  "در نگاهش التماس بود 

 "کار باید بکنم ؟

 نگاهش تیز و برنده تغییر حالت چهره ام را زیر نظر داشت و برای رسیدن به هدف عجول و بی طاقت بود .

 موقعی که سکوت طوالنی شد با بی قراری پرسید :

 به نظرت من دیوانه ام یا احمق ؟ راست بگو تو این طور فکر میکنی ؟  _

 باالخره زبان در دهانم چرخید و پاسخ دادم :
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رسیدی ینظر من چه اهمیتی برایت دارد ؟ نباید می گذاشتی کار به اینجا بکشد . باید همان روز اول به این نتیجه م _

که این کار عاقبت ندارد و دیر یا زود حقیقت آشکار خواهد شد . اگر پای بند اصول و اعتقادات خانوادگی بودی می 

بایستی همان روز اول پا به روی احساس ات می گذاشتی، ولی اگر عشق به شارلوت برایت در درجه اول اهمیت قرار 

سته ها و امیال دیگر و مسایل مادّی را به دست فراموشی بسپاری و داشت ، راه دیگری به غیر از این نداشتی که خوا

خیلی راحت به پدر و مادرت بفهمانی که به هیچ وجه حتی به قیمت تمام ثروت های دنیا حاضر نیستی زنی را که 

از دارد و نیدوست داری فدای ارث و میراث کنی . اصالً برای چه االن اینجایی ؟ تو باید حاال پیش زن بیمارت که به ت

باشی . چه عاملی تو را به اینجا کشاند ؟ غیر از این است که از بچگی به تجلمات عادت کردی و نمیتوانی زندگی 

 ساده و خالی از تجلم را داشته باشی و به خاطر همین نتوانستی به آنها بگویی که زن و بچه داری ؟

 سر به زیر افکند و با درماندگی گفت :

. من پشیمانم . باید از همان روز اول رک و راست حرفم را می زدم و نمی گذاشتم کار به اینجا بکشد حق با توست  _

اما االن وضع فرق کرده در چنین موقیعتی که شارلوت مریض است با من نیاز و کمک مالیشان دارم ، چطور میتوانم 

 . به نظر تو کار درستی است ؟به آنها بگویم ولم معطّلید و من قبال زن گرفته ام و بچه هم دارم 

اگر این کار درست نباشد ، پس مجبوری فاتحه کمک مالی شان را بخوانی و به جای این که دست نیاز به طرفشان  _

 دراز کنی اپارتمانت را در پاریس بفروشی و خرج زنت کنی .

زمان حیاتش چیزی را به نام  متاسفانه این کار کمکن نیست ، چون پدر من زرنگ تر از این حرف هاست که در _

 بچه هایش کند سند به نام خودش است .

قلبم چون جنینی که در تکاپو برای رهایی از بطن مادر لگد هایش را نثار شکم او می کند ، سینه ام را هدف ضربانه 

 قرار داده بود .

 اصالً نمی فهمیدم نقش من در این میان چیست ، با تعجب پرسیدم :

از من خواستی سنگ صبورت باشم ؟ می توانستی این حرف ها را به روزبه بزنی و ازش بخواهی کمکت برای چه  _

 کند .

رنگ چشمان قهوه ای تیره شد. برای وارد آوردن ضربه آخر لحظه ای مکث کرد و سپس آب دهنش را قورت داد و 

 گفت :

 چون فقط تو میتوانی کمکم کنی شهال ! _

درون سینه شنیدم . صندلی را عقب زدم و برخاستم . آنچه که در پرده ابهام بود کم کم صدای سقوط قلبم را در 

 داشت گوشه چشمی نشان میداد و آشکار می شد . صدایم بلند و پر طنین بود :

 منظورت را نمیفهمم . برای چه فکر می کنی گره این مشکل به دست من باز می شود ؟!! _

تجدید قوا نفسی تازه کرد . فقط با یک جمله ساده نمیتوانست هدفش را از شروع این  پاسخ سوالم آسان نبود . برای

بازی بر زبان بیاورد . این یک بازی بچه گانه نبود که نتیجه برد و باختش با یک کشمکش کودکانه ، یکی دو سیلی 

یقی که یک عمر اثرش در جانانه و چند مشت و لگد به هم به پایان برسد . نتیجه ایش یک شکاف بود ، شکاف عم

 قلب و احساس ماندنی است .

 صدایش آرام و بدون لرزش به گوش رسید :
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چون تمام جنگ و جدالشان با من برای این است که مرا وادار به ازدواج با تو کنند و اگر این عروسی سر بگیرد  _

 می کند . باالفاصله سر کیسه بذل و بخشش پدرم شل می شود و از مزار مالی بی نیازم

 از طنین فریادی ک ابیه از حنجره ام بیرون جاست به وحشت افتاد . چندین بار پی در پی تکرار کردم :

 نه ، نه ، نه این غیر ممکن است . این امکان ندارد . _

 به پاهایم شتاب دادم تا هر چه زودتر از او بگریزم . به دنبالم دوید و صدایم زد .

 ال . هنوز حرف من تمام نشده فقط گوش بده ببین چه میگویم .یک لحظه صبر کن شه _

قدمهایم میل به گریز داشتند و ایستادن را جایز نمیدانستند . نزدیک ایوان به من رسید پشت سرم قرار گرفت و با 

 لحن ملتمسانهای گفت :

 خوردی که راز من را فاش نکنی .مبادا در این مورد چیزی به آنها بگویی . فراموش نکن به من قول دادی . قسم  _

 حتی برنگشتم نگاهش کنم . نم نم بارانی که بر روی گونه هایم نشست اشکهایم را در میان قطراتش غرق کرد .

 

 

 

 

 

 

 ۱۶فصل 

 

 

 

 

ره ت چهوارد تاالر که شدم نگاه کنجکاو حاضرین را متوجه خودم دیدم . انگار همه ی آنها می خواستند از تغییر حاال

 ام به آنچه که بین ما گذشته بود پی ببرند.

 قلبم چون غریقی درون کاسه خون شناور بود . خاموشی به وسعت یک دریا بر روی لبانم مهر سکوت زد .

 گلی خانم با محبّت دستی به موهایم کشید و با تظاهر به مهربانی گفت :

 م موهایت را خشک کن .حسابی خیس شدی عزیزم . صبر کن برایت حوله بیاور _

 نه ممنون . زحمت نکشید . زیاد خیس نیست . _

 از این اظهار محبّت تصنعی حالم داشت بهم میخورد . در هر صورت من قربانی منافع هر دو طرف بودم .

خانم و آقای خلج از ترس اینکه صاحب عروس فرنگی شوند قصد خواستگاری از من را داشتند و قصد برزو از این 

 ازدواج تحمیلی این بود که منافع مالی ایش به خطر نیفتاد .

مبل کنار مرجان خالی بود اخم کردم و همانجا نشستم . مامان رخی بی تاب بود و منتظر فرصت تا از نتیجه این دیدار 

 آگاه شود .

ر که ساکت باشم و ببرزو روبرویم نشست و در حالی که لبخندی بر لب داشت با اشاره چشم و ابرو از من خواست 

خالف قولی که داده ام حرفی نزنم . چطور میتوانستم به پدر و مادرم بفهمانم که این پسر یک ریگی به کفش دارد و 

 به درد من نمیخورد اما چه دلیلی می توانستم برایشان بیاورم . بیان علت مستلزم فاش کردن راز او بود .

 مرجان با صدای آهسته ای پرسید:
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 ار حوصله نداری ، چرا ؟انگ _

 با صدای آهسته پاسخ دادم :

 خودت دلیلش را میدانی . _

 گلی خانم که حواسش به ما بود برای جلوگری از ادامه بحث رو به مرجان گفت :

 مرجان جون برو به کرمعلی بگو غذا را بکشند . _

 روزبه فرصت برخاستن به همسرش نداد و گفت :

 خبرش می کنم . تو بشین . من خودم _

گلی خانم اخم کرد . دوست نداشت کسی از فرمانش سرپیچی کند . به نظرم رسید مرجان در آن خانه خوشبخت 

 نیست و به دنبال النه ای می گردد تا آشیانه عشقش را در آنجا بنا کند .

 صدای آهستهای گفت : موقعی که برای صرف شام دعوت به رفتن به تاالر شدیم برزو در کنارم قرار گرفت و با

 چرا نگذاشتی بقیه حرفم را بزنم شهال ؟ به خدا آن طور که تو فکر می کنی نیست. پیشنهاد من چیز دیگری بود . _

 با لحن تلخی پرسیدم :

 مثال چه چیزی ؟ منظور تو کامال واضح بود و خیلی راحت می شد فهمید که هدفت چیست . _

را بزنم ، پس الاقل بگذار منظورم را هم بیان کنم . من فرصت زیادی ندارم باید هر حاال که فرصت دادی حرفهایم  _

 چه زودتر به پاریس برگردم .

 من جای تو بودم همین فردا بر می گشتم . _

 گلی خانم که حواسش به صحبت های ما بود گفت :

 شما دو تا بعد از این که غذایتان را کشیدید برگردید توی تاالر . _

 "زن بیچاره چقدر خوش خیال است دارد عرش را سیر می کند . "ا خودم گفتم :ب

 غذایم را که کشیدم ، مادرم گفت :

 پشت میز نشین .مگر نشنیدی گلی خانم چی گفت ؟ برو توی تاالر . _

 از فرمانش سرپیچی کردم و گفتم :

 ترجیح میدهم پشت میز غذایم را بخورم . _

 ت و گفت :چشم غره ای به من رف

 برزو بشقاب به دست ایستادم و منتظر توست . زشت است بلند شو برو مگر نشنیدی چی گفتم ؟ _

 "کوفتم شود این غذایی که میخورم . "به خود لعنت فرستادم و در دل گفتم :

م ر روی هسپس با بی میلی برخاستم و در حالی که دندان هایم از شدت خشمی که تمام وجودم را فرا گرفه بود ب

 فشرده میشد به همراه برزو به تاالر بزرگ رفتم .

آخر چرا باید مادرم تا به این اندازه مرا تحت تسلط خودش داشته باشد ؟  "چیزی نمانده بود به سر حد جنون برسم .

فریاد  بلندبرای چه نمیتوانم بدون اجازه او جیک بزنم ؟ چرا باید قولی بدهم که برای حفظ یک راز نتوانم با صدای 

 "بزنم تا همه بشنوند چه می گویم ؟ این مرد باید به دنبال زن و بچه اش برود نه دنبال من .
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ابروانم بر روی پلک هایم افتادند . چشم تنگ کردم و حالت اخم به چهره ام دادم تا بداند که چقدر از این همنشینی 

 نفرت دارم .

 را روی میز گذاشتم و با توپ پر گفتم :روی مبلی که نشستم با حالت عصبی بشقاب 

ما دیگر حرفی برای گفتن بهم نداریم . بهتر است این بازی را تمام کنی . بگذار خیالت را راحت کنم . من اشکان  _

برادر مرجان همدیگر را دوست داریم . قبل از این که این مساله زن گرفتن تو مطرح شود قرار بود او به خواستگاری 

 . اما یک دفعه ورق برگشت و پای تو به میان آمد . ام بیاید

 به من فرصت ادامه بحث را نداد و گفت :

تو نگذاشتی من اصل مطلب را بگویم . همین که آن جمله از زبانم بیرون پرید عین ترقه از جا پریدی و پا به فرار  _

قسم میخورم حرمت قولی را به به تو دادم گذاشتی . موضوع آن طور که فکر میکنی نیست . من عقدت می کنم ، اما 

حفظ کنم و فقط در ظاهر با هم زن و شوهر باشیم . تو با من به پاریس میآیی . آنجا برایت یک سوییت اجاره میکنم 

 و همه خرج زندگی ات را میدهم .

 با صدای بلند گفتم :

ز اول که داشتی قدم در این راه اشتباه می تو دیوانه ای . بی عقلی فکر کردی من زیر بار میروم .از همان رو _

گذاشتی باید فکر عاقبتش را هم می کرد و چشم بسته و کورکورانه اعتقادات و خواسته های خانواده ات را نادیده 

 نمی گرفتی . حاال باید شهامت اقرار را داشته باشی .

 با دست پاچگی گفت :

وقیعتی امکان ندارد بتوانم قانشان کنم . به نظر تو گناه است یک یواش تر ، میشنوند . خودت میدانی در چنین م _

 دختر فرنگی را مسلمان کنی و به عقد خودت در بیاوری ؟

این حرفها را به من نزن . به پدر بگو به جای این که بخواهی مرا قانع کنی انها را قانع کن . از این راه بهتر به نتجه _

 میرسی .

آنها را خیلی خوب می شناسم . اولین عکس العملشان این است که جلوی برگشتنم به فرانسه  نمیتوانم شهال . چون _

 را بگیرند .

 این مشکل توست نه من . _

اتفاقا بر عکس این مشکل زنی است که اگر هزینه سنگین درمانش تامین نشود ممکن است بمیرد . یعنی آنقدر  _

 ندارد ؟! سنگ دل هستی که برای مرگ یک انسان ارزشی

چرا دارد ولی نه به قیمت قربانی شدن خودم . از دست دادن شکان برای من همان قدر اهمیت دارد که برای تو از  _

دست دادن شارلوت . چطور میتوانم او را توجه کنم که به چه دلیل تن به این ازدواج مسخره دادهام . حتی اگر توجیه 

 وارد این بازی کرده ام . شود به من خواهد خندید که چرا خودم را

من خودم به موقعیش دلیلش را برایش توضیح خواهم داد ، ولی نه حاال. آگاهی او از این ماجرا یعنی رسوایی چون  _

 باالفاصله مرجان و بقیه خانواده در جریان قرار خواهند گرفت . این همان چیزی است که من از آن می ترسم .

ی رنگی تاالر را هدف قرار داده بود . به بهانه برداشتم ساالد از سر میز شام دانه های درست تگرگ شیشه ها

 برخاستم و گفتم :

 در هر صورت روی من حساب نکن . بهتر است همدست دیگری پیدا کنی . _
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 از رو نرفت ، به دنبالم آمد و گفت :

 عاقل باش شهال . جان یک انسان در میان است . چطور میتوانی _

 

 

552-552 

 این قدر بی تفاوت با این موضوع برخورد کنی ؟

 از مژه هایم سدی ساختم برای جلوگیری از فرو ریختن اشکم و گفتم :

من نه یک پزشکم ، نه یک ناجی بلکه یک انسانم با قلنی پر تپش در سینه و هزار امید و آرزو برای آینده . آخر  _

هایم لگد مال کنم و مشت حسرت هایم را بر سینه آرزوهایم بکوبم تا خفه چطور از من توقع داری که قلبم را زیر پا

 خون بگیرد و صدایش در نیاید ؟!

تو باید این را بدانی که در هر صورت پدرت اجازه نخواهد داد که زن اشکان بشوی . ولی اگر با من به پاریس بیای  _

 همانجا ترتیب عروسی تان را میدهم . یکی دو ماه بعد کاری می کنم که او هم به فرانسه بیاید و

 لبخندم تلخ بود و زهر آگین ،

یا خیلی ساده ای ، یا خیلی زیرک . فکر می کنی مشکلت به همین سادگی حل می شود و پایان ماجرا درست ماند  _

یامده و قصه های هزار و یک شب با خیر و خوشی تمام خواهد شد ؟ بهتر است به آنها بفهمانی که از من خوشت ن

 حاضر نیستی باهام عروسی کنی .

من به ات امید بستم شهال. چطور میتوانم به دروغ بگویم که ازت خوشم نیامده . تو دختری هستی که در همان  _

برخورد اول به راحتی میتوانی طرف مقابل خود را جذب کنی . شاید اگر پای شارلوت و جاسمین در میاب نبود من 

 می شدم . هم به آسانی مجذوبت

 با لحن پر تمسخری گفتم :

مثل اینکه یادت رفته در برخورد اول مرا با دخترهای پاریسی مقایسه کردی و به طرز آرایش و لباس پوشیدم  _

 نمره سفر دادی .

 این فقط برای آن بود که حرص مادرم را در بیاورم که به اصرار می خواست تو را قالبم کند . _

 که مجبور باشند به زور مرا به کسی قالب کنند . من دختری نیستم _

 این تصوری بود که در آن لحظه داشتم ، نه حاال تو بهترینی و میدانم باالخره راضی می شوی کمکم کنی . _

 بی خودی زبان نریز و با چاپلوسی سعی نکن گولم بزنی . از این حرفها زیاد شنیده ام و برایم تازگی ندارد . _

 ی مرجان قرار گرفتم که داشت وارد تاالر می شد .دستش را کشیدم و او را با خودم به کناری بردم و گفتم :رو به رو

 در بد مخمصه ای گیر کرده ام مرجان . کمکم کن . _

میدانم شهال جان . اما از دست من کمکی ساخته نیست . تمام امیدم به این بود که برزو تو را نپسندد ولی انگار  _

 اه می کردم چون دارم میبینم که بد جوری گلویش پیش تو گیر کرده .اشتب

شکی نداشتم بقیه حاضرین هم در مورد ما همین تصور اشتباه را خواهند داشت . افسوس که نمی خواستم که بهشان 

 حالی کنم که واقعیت چیزی دیگری است .

 دست به روی شانهاش گذاشتم و گفتم :
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 ن فردا اشکان را ببینم . میتوانی ترتیب این مالقات را بدهی ؟باید هر طور شده همی _

بعد میدانم این کار عملی باشد . من نمیتوانم در این رابهت قدمی بردارم وگرنه مادر جون پوست از سرم خواهد  _

به  می کند وکند . حاکم مطلق این خانه اوست . هیچ کس نمیتواند بر خالف میلش قدمی بردارد . برزو دارد نگاهمان 

 آنها خواهد گفت که ما داشتیم پچ پچ می کردیم .

 از مادر شوهرت میترسی ؟ _

نه ، ولی حوصله جر و بحث را ندارم . اگر من و روزبه می توانستیم یک آلونک کوچک برای خودمان داشته باشیم  _

 چقدر خوشبخت بودیم . اینجامالک هیچ چیز نیستم .

 میشد او هم چون من در بد مخمصه ای گیر کرده . دستش را فشردم و گفتم :دلم برایش سوخت . معلوم 

 متاسفم مرجان . دلم نمیخواهد باعث دردسرت شوم . خیالت راحت باشد برزو به آنها چیزی نخواهد گفت : _

 ید :سبه طرف برزو رفتم که روی مبل نشسته بود و داشت از دور نگاهمان می کرد . به نزدیکش که رسیدم پر _

 چی داشتید به هم می گفتید ؟ _

 آهی کشیدم و پاسخ دادم :

متاسفم از دست من کاری ساخته  "به اش گفتم که میخواهم هر طور شده فردا اشکان را ببینم ،اما جواب داد  _

 اند .آخت چرا ؟ انگار همه بر ضدّ من با هم دست به یکی کرده  "نیست و نمیتوانم ترتیب این دیدار را بدهم .

 با نگرانی پرسید :

 می خواستی به اشکان چه بگویی ؟ نکند قرارمان یادت رفته ؟ _

 با لحن پر نفرتی گفتم :

 نترس رازت را فاش نمی کنم . لعنت به من چرا نسنجیده این قول را دادم و قسم خوردم . _

ین که چشمشان به ما افتاد با سرخوشی از دور مادرم و گلی خانم را دیدم که داشتند وارد تاالر می شدند . هم

 خندیدن و چشمکی به هم زدند .

 از تصور باطلشان دلم گرفت . چطور میتوانستم به آنها بفهمانم که اشتباه می کنند .

 برزو با تظاهر به محبّت با چنگال چند برش خربزه در بشقاب من گذاشت و گفت :

 بخور غذایت را هضم میکند ._

 د اگر میتوانستم همان چنگال را در چشمان پر فریبش فرو کنم و آتش خشمم را فرو انشانم .دلم خنک می ش

باالخره دیده گان خواب آلوده ژیال و خمیازه های پی در پی اش به دادم رسید و به مادرم فهماند که وقت رفتن است 

. 

 در موقع خداحافظی گلی خانم خطاب به مادرم گفت :

 ل باشید بعد از شام خدمت می رسیم .اگر فردا شب منز _

 مامان رخی با شوقی آشکار گفت :

 اختیار دارید . شام منتظریم . _

گوش به بقیه تارفاتشان ندادم . چشم غره ای به برزو رفتم که لبخند موذیانه ای بر لب داشت . حاال دلیل در گوشی 

 حرف زدن چند لحظه پیش او را با مادرش فهمیدم .
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ت هوای دلپذیر بعد از باران برگهای شبنم زده درختان باغ در باالی سرمان حرکت آرامی داشتند . نوای در لطاف

 بلبالن حزین بود و هماهنگ با غم دل من نغمه سر میداد.
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و آنها  نفتالین زد اواخر شهریور بود و هوا کم کم داشت رنگ و بوی پاییزی به خود می گرفت . نرگس به پشه بندها

 را در صندوق خانه مادرم در زیر زمین تا تابستان آینده بایگانی کرد .

دیگر مجبور نبودم شبهایی که بی خوابی به سرم میزد و در بستر از این سو به آن سو می غلتیدم به غرولندهای 

تخت را به صدا در آورم ، دیدگان  ژیالی خوش خواب گوش بدهم . میتوانستم در اتاق خودم با ناارمی هایم فنرهای

 بی خوابم را به سقف بدوزم و در انتظار به سر رسیدن شب طوالنی و دیر گذر بدن خسته ام را کش و قوس بدهم .

نزدیک صبح بود که خواب گوشه چشمی نشان داد و پلکهای نیمه بازم را بست . مژه هایم بر روی هم آرام گرفتند و 

 اب شد .ذهنم از دلشوره و اضطر

نمی دانم خاله رخساره چه موقع باخبر شد ، اما صدای خنده های او همراه با زمزمه آهنگ مبارکباد مرا از خواب 

 پراند .

 دوباره دلشوره به جانم افتاد و همه ی آنچه را که در خواب از ذهنم پریده بود به یاد آوردم .

دستشان کنند ؟! آخر تو که نمیدانستی  ###می گذاری تو را  ترسو ! چرا "صدای پر عطب و شماتت قلبم را شنیدم :

آن پسر چه میخواهد بگوید چه نقشه ای برایت کشیده . برای چه نسنجیده قول دادی و قسم خوردی ؟ برو جلو . 

برو به آنها بفهمان که به هیچ وجه حاضر نیستی عروس خلج شوی .نترس تو را نمی کشند . به اشکان چه جواب 

 "؟ تکلیف تو با آحدی که به اش بستی چه می شود ؟ شجاع باش ، نترس ، برو میدهی 

حرکت قلبم درون سینه تند شد . درست حالت گوسفند قربانی را داشت که به قربانگاه آمده و در انتظار ذبح دست و 

 پا زنان چشم به سالخ دارد .

ار حوض نشستم و آبی به سر و صورتم زدم . ماهی و بی حوصلگی لباس پوشیدم و از پله ها پایین آمدم . سپس کن

 های قرمز هم آهنگ با زمزمه های خاله ام دم می جنباندند.

 وارد اتاق نشیمن که شدم ژیال و روشنک برایم دست زدند و هورا کشیدند . خاله رخساره گفت :

 همین روزها تو هم قاطی مرغ ها می شوی . _

 گفت : بی بی طبق عادت توی زوقشان زد و

 چه خبر تونه صبر کنین اول بیان ببینین چی میخوان بگن ، بعد ذوق کنین . _

قلبم ضربه محکمی به سینه ام زد تا به یادم بیاورد که چه باید بگویم . میدانستم هیچ کس به حرفم گوش نخواهد 

 داد، اما باالخره باید بهشان می فهماندم چه احساسی دارم .

 زدم و گفتم : باالخره دل به دریا
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آنها هر چه میخواهند بگویند ، ولی من دوست ندارم زن برزو بشوم . همه ساکت شدند و غیر از مادرم که ناگهان با  _

 صدای بلند فریاد کشید:

البد عقلت کم شده وگرنه کدام دختر عاقلی است که دلش نخواهد عروس خلج شود . هنوز خیلی مانده که دست _

خیص بدهی و بفهمی کدام کار درست است ، کدام غلط . بگذار بزرگ ترها تصمیم بگیرند تو چپ و راستت را تش

 ساکت باش .

 به سیم آخر زدم و گفتم :

 وقتی که از این پسر خوشم نمیآید چرا باید ساکت شوم ؟ _

 گفت : عطا که لباس پوشیده آماده بیرون رفتن با مهران بود با چهره غضب آلود رو به رویم ایستاد و

که چه بشود ؟! که ور دل این پسر آن پسر بنشینی و آبروی خانواده را بریزی . غلط کردی که خوشت نمی آید .  _

 دختر که سر و گوشش می جنبد باید شوهر کند .

 بی بی به طرفداری از من به عطا توپید و گفت :

یشیً و نباید احترام خواهر بزرگ تر تو داشته بشه. دیگه مرد م ###ای پسر بی حیا . فکر کردی موهای پشت لبت _

باشی ؟! این دختر کی سر و گوشش جنبیده که تو از این حرفها میزنی . برو پی کارت بذار ببینم این بچه چی میگه 

.یادش بخیر ، اون موقعه ها کی جرأت داشتیم رو حرف پدر و مادر حرفی بزنیم . اصالً جیک مون در نمی آمد ، 

غچه گوش تا گوش سرمونو می بریدن ، حاال آخر زمون شده و بچه ها نمیتونن زبون به دهن بگیرن و وگرنه لب با

 فضولی نکنن .

 عطا آرام نگرفت و گفت :

 آخه شما نمیدانید بی بی جان ، اگر من جلویش را نگیرم افسار پاره می کند و آبرو برایمان باقی نمیگذرد . _

ن برو . انگار یه مرد چهل و چند ساله ی گنده س واسه من غیرتی شدی که چی بشه . خوبه خوبه ، پسر رو تو کم ک _

 برو دوچرخه سواری تو بکن .

 مهران دست او را کشید و گفت :

 این قدر زبان درازی نکن پسر بیا بریم . _

 عطا انگشت تهدیدش را به طرفم تکان داد و گفت :

می آید ، بازی در نیار . دیگر حوصله ندارم به خاطر تو سر کوچه خیابان  از این خوشم نمی آید . از آن یکی خوشم_

 بایستم و برای پسرهای محل شاخ و شانه بکشم و باهاشون جنگ و جدال کنم .

 بی بی پکی به قلیان زد و گفت :

 و چه غلطا !! چرا هیچ چی به اش نمیگی رخی . این پسر دیگه شور شو در آورده ._

 پس دید ، در اتاق را بهم زد و همراه مهران از خانه بیرون رفت . عطا که هوا را

 این بار نوبت مادرم شد که میدان داری کند . ابتدا رو به بی بی کرد و گفت :

درست است عطا پا را از حد خود فراتر میگذرد و زیادی فضولی می کند ، ولی حاال که نیست باید بگویم خیلی هم  _

تاحاال توی خانواده ما یا شما سابقه نداشته دختر جلوی بزرگ ترهایش چشم تنگ کند و مدعی بی ربط نمیگوید . 

شود که از این یکی خوشم نمی آید ، از آن یکی خوشم میآید . همیشه حرف ، حرف بزرگ ترها بوده . شما بگویید 

بخت خودش میزند ، من و پدرش خواستگار از این بهتر پیدا میشود ؟ اگر این دختر عقلش نمیرسد و دارد لگد به 
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شانس آورد امجد خانه نیست ،  "غلط می کنی مگر تو اختیار سرخودی ! "حق داریم توی دهانش بزنیم و بگوییم 

وگرنه دمار از روزگارش در می آورد . دیگر نشنوم از این حرف ها بزنی شهال ! همین امشب کار را تمام می کنیم ، 

د و باید تا یکی دو هفته دیگر برگردد پاریس . معلوم نیست چه کسی زیر پایش چون این پسر فرصت زیادی ندار

 نشسته و هوایی اش کرده . اگر فقط یک عیب بتوانی روی این پسر بگذاریحق با توست . بگو چرا ساکتی شهال؟

 "لعنت به تو برزو که زبانم را الل کردی  "

 با بی زاری گفتم :

 شم نمی آید .عیبش این است که من ازش خو_

اگر راست میگویی این حرف ها را جلوی آقا جانت بزن ، تا جوابت را بشنوی . بیشتر از این حوصله جر و بحث _

ندارم . االن هزار تا کار داریم. غالم را فرستادم دنبال خانم جان ، قرار است امجدی عمو و عمه ات را هم خبر کند . 

 مده خوستگاری ات و از حسودی دق می کرد .کاش قمر اینجا بود و میدید چه کسی آ

 بی بی به تنه گفت :

ای بابا. هنوز نه به داره نه به بار ببین چه الم شنگهی راه انداختین. هر وقت اومدن حرف هاشونو زدن و فهمیدین _

 چی تو چنته دارن اون موقع میتونی به زن برادرت افاده بفروشی .

است . پسره یک دل نه صد دل عاشق شهال شده و قصد دارد هر طور شده تا هفته خیالتان راحت باشد کار تمام  _

 آینده بساط عقد و عروسی را راه بیندازد .

 خاله رخساره با ناباوری پرسید :

 هفته آینده !! به این سرعت مگر می شود ؟! _

 آماده اعتراض میشدم که مامان رخی چشم غره ای به من رفت و گفت :

تو را آقا جانت روشن خواهد کرد ، نه خودت . به جای این حرفها برو به سر و وضت برس تا سر حال باشی تکلیف  _

. 

یتوانستم کاش م "باید برزو را میدیدم . باید به او می فهماندم که نباید با قلب و احساس من بازی کند . با خود گفتم :

می دانستم کلنجار رفتن با مادرم نتیجهای "دور و برها باشد .به بهانه ای ازخانه بیرون بروم . شاید اشکان همین 

 ندارد و حرف آخر را پدرم خواهد زد .

به چه بهانه ای میتوانستم از منزل خارج شوم ؟ آن روزها مامان رخی زیاده از حد نسبت به رفت و آمدم حساس شده 

 بود .

را بفرستم در کوچه و اخیابان سر و گوشی آب بدهد و یک لحظه به این فکر افتادم که از نرگس کمک بخواهم و او 

 اگر اشکان آنجا بودخبرم کند ، اما از دهان لقی اش ترسیدم .

از اتاق که بیرون آمدم بر تصورات غلطم زهر خندی زدم . نرگس جلوی پله های ایوان غافلگیرم کرد و بشکن زنان 

 گفت :

 ستگارا چشمت نزنن .برم واسط اسفند دود کنم عروس خوشگلم که خو _

 او کجای کار بود و من کجا ! رویاهای شیرینم ماتم گرفته بودند و آرزوهایم در حال احتضار بال بال میزدند .

کاش به طریقی واقعیت زندگی برزو ، پرده تصورات خانم و آقای خلج را میدارید و آنچه را که پشت پرده روی نهان 

 کرده بود آشکار می ساخت .



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

9 3  

 

 جان که از احضار بی موقع در عجب بود بیخبر از همه جا ، به همراه غالم از راه رسید .خانم 

 هنوز پا به روی اولین پله ننهاده بودم که جمالت معترضانه آمیخته با غرولندش به گوش رسید :

 چه خبر شده سر صبحی دنبالم فرستادین ؟ من هنوز خستگی راه از تنم بیرون نرفته . _

 خاله رخساره به استقبالش آمدند و دست هایشان را به دور کمر او حلقه شد و هر دو با هم گفتند : مادرم و

 خیر خیر است خانم جان . _

 

 

552-552 

 مامان رخی مجال نداد . باالفاصله صفحه گرامافون شیپوری زبانش به کار افتاد و حرفی را ناگفته باقی نگذاشت .

 ی خانم جان را شنیدم که گفت :همین که ساکت شد ، صدا

مبارکه ، خب پس چرا خلیل و زن و بچه هاشو خبر نکردین ؟ االن که وقت کدورت نیس .هات چی باشه برادر  _

 بزرگ ترته . حاال نسنجیده یه حرفی زده ، قتل که نکرده .

می شود . به غیر از این من  شما که میدانید امجدی چقدر بد کینه است . مگر به همین سادگی ها دلش با او صاف_

 خودم هم دیگر تحمل نیش و کنایه هایش را ندارم . مگر کم به ما ضرر زده ؟

 دنیا ارزش این حرفا رو نداره . همش زیر سر اون قمر آب زیرکاهه که میره تو جلدش ، یه کمی کوتاه بیاین . _

بگذارید امشب بخیر بگذره و خلیل و پسرش یک خودش هم دست کمی از زنش نداره . شما را به خدا خانم جان ، _

 جو آبرویی را که داریم نریزند .

 چه خرفها میزنی رخی ! این قدر عقل دارند که جلوی خواستگارا آبرو داری کنن . _

 اتفاقا بر عکس ، انوش شهال را تهدید کرده که اگر غیر از او زن مرد دیگری شود خونش را خواهد ریخت . _

 لند خندید و گفت :با صدای ب

طفلکی بچه ام ! پس گلویش پیش دختر عمه اش گیر کرده . حاال که اینجا نیس رفته تبریز از اونجا بره ترکیه  _

 واسه باباش جنس بیاره ، به این زودی ها هم بر نمی گرده.

دادم میرسید از این  در دل افسوس خوردم که چرا اینجا نیست تا حق برزو را کف دستش بگذارد . شاید اگر او به

 مخمصه رهایی می یافتم .

 صورتم را پشت دستهایم پنهان کردم و نالیدم :

 خدایا کمکم کن . _

 نور آفتابی که از پشت پنجره به درون اطاقم راه می یافت در مقابله با سیاهی و تاریکی های زندگی ام ناتوان بود .

 

 

 

 

 ۱۸فصل 
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از طریق مرجان باخبر نشده باشد که آن شب منزل ما چه خبر است . اقاجان کمی زودتر از هر  بعید میدانستم اشکان

شب به خانه آمد . مادرم که هیچ وقت حرف توی دلش بند نمی شد اصالً مجال نداد او آبی به سر و صورتش بزند و 

 خستگی از تنش بیرون کند .

. منتظر شنیدن فریاد گوشخراش و تهدیدهایش بودم . موقع باز در اتاق خوابشان را بست و شروع بشرح ماجرا کرد 

و بسته کردن در اتاق ، با چنان شدتی در را بهم زد تا من هم به شنوم و بدانم که تا چه حد خشمگین است و از کوره 

 در رفته .

 می دانستم تا چند دقیقه دیگر به سراغم خواهد آمد . طنین صدایش گوشم را آزرد :

 رده ، االن حسابش را میرسم.غلط ک _

 ترسی به دل راه ندادم . هر باالیی سرم می آورد بهتر از پاریس رفتن با برزو بود .

انگار موی خانم جان را آتش زده باشند ، قبل از او خود را به اتاق من رساند . سپر بالیم شد . مرا در پناه خود گرفت 

 و گفت :

گوشت قربونی نیس که قیمه قیمه اش کنین . حتی اگه هیچ کس گوش به  چی کارش داری . راحتش بگذار . _

 حرفش نده ، حق نداره حرفشو بزنه ؟!

 به احترام خانم جان چند قدمی به عقب برداشت . سپس در حالی که گونه هایش از آتش غضب سوزان بود گفت :

 ختش بزند .بگذارید ادبش کنم . چه معنی دارد زبان درازی کند و پشت پا به ب _

ای بابا ! حاال چه وقت این حرفها است ؟ چیزی نمونده مهمونا سر برسن . نکنه میخوای همه بدونن تو این خونه چه _

 خبره .

 اقاجان انگشتش را تهدید کنان به طرفم تکان داد و خطاب به خانم جان گفت :

 نگیرد و ساکت نماند . به احترام شما من حرفی نمیزنم . وای به حالش اگر زبان به دهن _

سپس بی آنکه آتش خشمش فروکش کرده باشد ، از اتاق خارج شد و پاهایش را سنگین و محکم بر روی سنگفرش 

 ایوان فشرد .

 آب دیده گانم بر روی سینه خانم جان روان شد . هق هق کنان گفتم :

ن پسر در این چندسالی که ایران نبوده در هیچ کس به داد من نمیرسد . هیچ کس به این فکر نیست تا ببیند ای _

پاریس چه غلطی می کرده . اسم دهان پر کن خلج فریبشان داده . برایشان مهم نیست چه بر سر من می آید . مهم 

 این است که بهانه ای برای فخر فروشی به دیگران پیدا می کنند .این مراد دل آنهاست نه من .

 در حال نوازش گیسوانم گفت :

اونا خیر تو رو میخوان و آرزو دارن که عاقبت به خیر بشی . برو دست و صورتت رو بشور دیگه نبینم چشمای  _

 قشنگت قرمز بشه .

سنگینی راضی را که به سینه داشتم بر روی قلم احساس میکردم . کاش قفل این راز سر به مهر گشوده می شد و 

 قلبم از فشارش رهایی می یافت .

عمو اسد و خانواده هایشان زودتر از بقیه آمدند تا ابتدا دیداری با مادر تازه از سفر بر گشته شان تازه عمه توران و 

 کنند .
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عمه توران از نظر خصوصیات اخالقی کپی مادرش بود . مامان رخی به نیش و کنایه های بی بی عادت کرده بود ، اما 

ن جهت دید و بازدیدهای ما محدود به ماهی یک بار می شد تحمل زخم زبان های خواهر شوهرش را نداشت . به همی

 و اکثر اوقات این بی بی بود که هر وقت دلش هوای دیدن دخترش را می کرد به آنجا میرفت .

 در عوض همسرش آقای شالچی مرد آرام و خوش مشربی بود و لحن گرم کالمش به دل مینشست .

 بود و کمتر به یاد دارم لباسی را دوبار تنش دیده باشم .زن عمو مهشید رقیب مادرم در پیروی از مد 

 مرا که دید بی توجه به چهره عبوس و گرفته ام ، لبهای قرمزش را بر روی گونه ام فشرد و در حال بوسیدنم گفت :

 یادت باشه وقتی رفتی فرانسه برایم نامه بنویسی و مرا در جریان آخرین مدهای پاریسی قرار دهی . _

 "چدل خوشی دارد . هر کس به فکر خویش است !!! و به تنها چیزی که فکر نمی کنند من هستم . "دلم گفتم :توی 

از یک طرف نگاه های غضب الود آقا جان و از طرف دیگر چشم غره های عطا امانم را بریده بود . کوبه در که به 

 صدا در آمد ، انگار زلزله به جانم افتاد و آن را از جا کند .

نگاه مامان رخی با دستپاچگی در اطراف تاالر به گردش در آمد . همه چیز سر جایش بود . بی بی و خانم جان صدر 

مجلس در کنار هم بر روی مبل لمیده بودند و قلیان دود می کردند . مهشید سرگرم تجدید آرایش بود و همه توران 

 سرگرم گفتگو با دخترش تهمینه .

که این طور البد همه  "درش وارد تاالر شدند و به دنبالش آقای خلج و برادرش . در دل گفتم :ابتدا گلی خانم و ما

 "فامیل لشگر کشی کرده اند .

 لبخندمرجان بی رنگ و عاری از خوشحالی بود . به بهانه بوسیدنش نجوا کنان کنار گوشش گفتم :

 باور کن از این خیمه شب بازی متنفرم . _

نداد . معلوم میشد از خانواده همسرش خیلی حساب می برد و جرأت جیک زدن ندارد . لب  عکس العملی نشان

 هایش به نرمی گونه ام را لمس کرد و ازکنارم گذشت .

بغض های گره خورده در گلویم نه فرو می رفت و نه چشم های میشد بر روی گونه ام . نگاهم از برزو می گریخت . 

ی برگرداندم . کاش می فهمید چقدر ازش متنفرم . شاید هم میدانست و به رویش وجودش را نادیده گرفتم و رو

 نمی آورد .

عشق و محبّت در این معامله هیچ نقشی نداشت . قلب پر خون من فرشی می شد گسترده در زیر پایش برای 

 رسیدن به هدف و به راحتی پا به رویش می نهاد و می گذشت .

قای شالچی یک طرف مجلس را گرفته بود و آقای کاتبی طرف دیگر را . مامان ریخی بازار گفت و گو گرم بود .آ

 حرص میخورده و منتظر بود اصل مطلب عنوان شود .

این بار برزو منتظر نشد تا مادرش پا پیش بگذارد او را کنار من بنشاند ، همین که نشستم آمد در مبل بغل دستی ام 

 همان ها از ما فاصله داشتند . با صدای آهسته و پر سوزی گفت :نشست . دور و برمان خلوت بود و م

شارلوت دوباره در بیمارستان بستری شده . یکی از دوستانم که دیروز از پاریس آمده این خبر را برایم آورد . می  _

 گفت حالش تعریفی ندارد و باید هر چه زودتر به فرانسه برگردم .

 با لحن سردی گفتم :

را بر نمی گردی ؟ وقتی که زنت به ات نیاد دارد ، اینجا چه کار میکنی ؟ اصالً این خیمه شب بازی چه خب پس چ _

 مفهومی دارد؟ میدانی تو نیاز به چی داری ؟
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 تو بگو چی؟ _

 یک جو شهامت . این تنها چیزی است که تو را به هدفت میرساند . _

 ب بود . تنها مشکل گشا ی من تو هستی .اگر مشکلم به این سادگی حل می شد که خیلی خو _

باز رفتی سر حرف اول . پدر و مادرم مرا تحت فشار گذاشته اند که باید حتما زن تو بشوم . به آنها بگو مرا نمی  _

 خواهی و راحتم کن .

ن ک آن موقع مجبورم دست خالی برگردم . کنار تخت شارلوت زنو بزنم و منتظر جان کندنش باشم . خوب گوش _

 آنها دارند قرار عقد و عروسی را میگذارند . به همین سادگی به توافق رسیده اند .

 لب ورچیدم و گفتم :

 یعنی چه ؟ پس من چی ؟ حتی یک کلمه هم از من نپرسیدند موافقی یا نه . _

 این سوال را سر سفره عقد از تو می کنند . آن موقع باید بله را بدهی . _

ین یکی دیگر زور نیست . اگر عقلم کم نمیشد و نسنجیده آن قول را به ات نمیدادم االن زبانم دراز خب نمیدهم . ا _

بود و میتوانستم به پدرم بفهمانم که راه اشتباهی را در پیش گرفته . اما تو لعنتی زبانم را بستی و قدرت تکلّم را از 

 م چرا دارم عشق و محبتم را به هیچ و پوچ میفروشم .من گرفتی . حتی نمیتوانم به مردی که دوست دارم توضیح بده

 مفهوم این گذشت هیچ و پوچ نیست . نجات جان یک زندگی است . به ات که گفتم به موقع _

 اش خودم به اشکان توضیح خواهم داد .

میتوانی بر آن موقع دیگر دلیلش برای او اهمیت نخواهد داشت . وقتی که بروم از یادش خواهم رفت ، تو هم ن _

غرور شکسته اش بند بزنی و شکسته هایش را بهم بچسبانی . بی وفائی به هر دلیلی باشد بی وفائی است و غیر قابل 

 گذشت .

 گوش کن شهال آنها دارند در مورد سرنوشت ما تصمیم می گیرند . _

 زنند .این سرنوشت من است ، نه سرنوشت تو . آنها دارند سیاه بختی را برایم رقم می _

اشتباهت همین جاست . تو به پاریس میروی در بهترین هتل اقامت میکنی ، زیبایی های شهر و مکان های دیدنی  _

 اش را می بینی و از گرانقیمت ترین فروشگاه ها خرید می کنی .

 به منتهای درجه خشم رسیده بودم . از تفسیرش داشت حالم بهم میخورد . با لحن تندی گفتم :

کسی بهای گفته که من شیفته ظواهر زندگی ام ؟ به خیالت رسیده با این حرف های دهان مرا آب می اندازی و  چه _

 بر روی تارهای مهر و محبتم پولکهای رنگین پر زرق و برق فریبنده می اویزی ؟

 بی توجه به خشمم با لحن آرامی گفت :

گزارم به ات بد بگذرد . قول میدهم زیاد طول نکشد و قسم  حرفهای مرا بد تفسیر نکن . منظورم این بود که نمی _

 میخورم حرمت قولی را که میدهم نگاه دارم و در هیچ شرایطی به تو به چشم یک همسر نگاه نکنم .

 شرطش این است که اشکان بداند جریان چیست . _

 . این امکان ندارد . اگر او بفهمد غیر ممکن است بگذارد نقشه ما عملی شود _

 در نهایت عجز و درماندگی آهی کشیدم و گفتم :

من درست ماند سیدی هستم که تارهای توت صیاد به دورم تنیده شده و راه نجات را بسته . تو به هدفت میرسی و  _

 من هر لحظه از هدف دور میشوم .
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ستاده ، همین که نگاهم را سر بلند کردم و ژیال را دیدم که لبخند بر لب ظرف شیرینی در دست در مقابلمان ای

 متوجه خود دید گفت :

 بفرمائید شیرینی بله برانتان را نوش جان کنید . _

 "نخور این زهر هالهل است نه شیرینی . هیچ میدانی چه به روز خودت می آوری ؟ "ندای قلبم را شنیدم :

 گفت : برزو با چنگال تکه کوچکی از شیرینی تر را برید و با لحن چاپلوسانه ای

 بخور عروس خوشگلم . _

 ژیال سر در گوشم نهاد و با صدای آهسته و موذیانه ای گفت :

خوب شد او را نمیخواستی . اگر میخواتی البد االن تو بغلش نشسته بودی . تو از آنهایی هستی که با دست پس  _

 میزنی و با پا پیش میکشی .

 

 

 

 

 

 ۱۹فصل 

 

 

ید و حساب بانکی اش را پر کرد ، اما پدرش اجازه نداد بدون من به پاریس برگردد باید برزو به مراد دلش رس

 آنقدر میماند تا عروسی سر بگیرد و مقدمات سفرم فراهم شود .

انگار از آن می ترسید که پس از رسیدن به مقصود ، زن عقد کرده اش را در تهران جا بگذارد و اقدامی برای بردنش 

مین طور میشد . قرار بود جشن عروسی ده روز بعد در کافه شهر داری برگزار شود . نام کافه نکند ،ای کاش ه

 شهرداری چون چکشی بر روی خاطره های شیرین گذشته ضربه سهمگینی میزد .

شاهد لت و پار شدن قلب ماتم گرفته ام بودم . صدای پای حسرت ها را در حال عبور از سینه ام می شنیدم . آهسته 

 با احتیاط می گذاشتند ، اما اثرشان ماندنی و پر سوز و گداز بود.و 

 همین که کارت عروسی ام به دست پرتو رسید سراسیمه آمد . نگاهش بیگانه بود و کالمش زهرآگین .

 پس تو هم خودت را به پول فروختی . نه ، نمیتوانم باور کنم آخر چرا ؟!!! نکند نام فرنگ دیوانه ات کرده ؟ _

 اش میتوانستم سینه پر دردم را بر روی سینه اش قرار دهم و با فشاری سرار نهفته در آن را درونش خالی کنم .ک

 

 

552-502 

 

 بغض گلویم شکست و گفتم :

 نه نام فرنگ دیوانه ام کرده و نه خودم را به پول فروختم . تو که میدانی من اهل این حرف ها نیستم . _

 یطان توی جلدت رفته .پس چی ؟ البد ش _

 نه، فقط پدر و مادرم مرا تحت فشار قرار داده اند . _

 لبه تخت نشست و لب هایش را به حالت تمسخر کش داد و با بی اعتنایی شانه جنباند و گفت :
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 بچه ای ؟! خب زیر بار نمیرفتی . _

 با درماندگی گفتم :

صدایم را نمی شنید . فقط حرف حرف خودشان است . تو چه  خیلی سعی کردم . ولی نشد . انگار گوش هایشان _

میدانی بر من چه گذشته پرتو . حتی نمیدانی چه خواهد گذشت . اما من خودم میدانم . ابر سیاهی که دارد بر روی 

 م .نزندگی ام سایه میافکند روز به روز بر وسعتش خواهد افزود و زمانی خواهد رسید که همه چیز را تار و سیاه ببی

 حاال که هنوز جلوی پایت را میبینی . پس چرا میگذاری کار به آنجا بکشد ؟ _

 چون اختیارم دست خودم نیست و پشت سر این ابر نه باران است و نه رنگین کمان بعد از باران . _

 لب ورچید و گفت :

تی که با یک نخ به هر طرف که با این حرف ها داری حالم را بهم میزنی . انگار یک عروسک خیمه شب بازی هس_

 دلخواهشان باشد حرکتت می دهند .

 به جای جواب پرسیدم :

 راست بگو اشکان را این طرف ها ندیدی ؟ _

 دستش را مشت کرد و به طرف من که در کنارش لبه ی تخت نشاسته بودم تکان داد و گفت :

ش دنبال دختری باشد که بویی از محبّت و عاطفه خفه شو ، بی حیا ، خیال کردی آن پسر دیوانه است که چشم _

 نبرده ؟ من یکی عروسی ات نمی ایم .

تو یکی دیگر اذیتم نکن پرتو . به اندازه کافی دلم خون است . آنقدر حرف توی دلم تلنبار شده که آرزوی به زبان  _

ه تنها مرد زندگی من اشکان است و آوردنشان را دارم ، ولی نمیتوانم . یک چیز را بدان و هیچ وقت فراموش نکن ک

 غیر از او هیچ کس نمیتواند قلبم را تسخیر خود کند .

 پوزخندی زد و گفت :

اینها همه شعر و سرود است . اگر دوستش داشتی ، به خاطر او از همه چیز می گذشتی . پس بی جهت نه خودت را  _

 ست بهم میزنی .گول بزن ، نه مرا . تو حالم را از هر چه عشق و عاشقی ا

 تو بد جنس آمدی تا بر روی زخم دلم نمک بپاشی. _

 اتفاقا دلم می خواهد تمام نمک نمکدان را بر روی زخم خیالی خالی کنم تا حسابی بسوزد و آتش بگیرد . _

 در منتهای ناامیدی شانه هایش را به شدت تکان دادم و هق هق کنان گفتم :

 و یکی مرا درک کن .حرفم را باور کن . الاقل ت _

 سر به سینه اش گذاشتم و زار زار گریستم . اشک هایم آتش خشمش را فرو نشاند و با صدای آرامی گفت :

 پس الاقل بگو دردت چیست و چرا ناچاری تن به این ازدواج اجباری بدهی ؟!  _

 با صدای گرفته و پر تاسفی گفتم :

 وز وقتی حقیقت را بدانی درکم کنی .حاال نه ، االن نمیتوانم . شاید یک ر _

 یک کالم بگو و خالصم کن . چرا معما طرح می کنی ؟ _

 زندگی یک معما است . معمایی که خود به خود تاره می شود و زمانی به حل آن میرسی که به انتها رسیده باشی . _

 برای من فیلسوف بازی در نیار حرفت را بزن . _

 نم .امکان ندارد ، نمیتوا _



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

9 9  

 

 چشم تنگ کرد و گفت :

 بهانه ای برای تبرئه خودت نداری دستت رو شده شهال خانم . _

حق با توست . حرفهایت تلخ است ، اما تو تنها دوست من هستی میخواهم این دوستی ادامه داشته باشد و کنارم  _

 بمانی.

دعا میکنی دوستش نداری از مهمان ها سان کجا ! تو پاریس یا توی کافه شهرداری وقتی دست به دست مردی که ا _

 میبینی ؟ من دل نازکم و جگرم برای آن پسر که به قول و قرارهایت امید بسته بود می سوزد .

نیش کالمش قلبم را شکافت و فواره ای از خون را در آن جاری ساخت . چشمه جوشان اشک هایم جوشید و گونه 

 تم :هایم را تر کرد از سوز دل نالیدم و گف

حرف او را نزن که دلم آتش می گیرد . مرجان مثل سگ از خانواده شوهرش می ترسد و حاضر نیست پیغامم را  _

 به برادرش برساند . اگر تو اشکان را دیدی به اش بگو که االن و همیشه دوستش دارم .

را ثابت کرد . الزمه اش گذشت و هه . میخواهی مسخره ام کند و به روش تو و من بخندد ؟ با بیان نمی شود عشق  _

فداکاری است و استقامت و پایداری . با کدام از آنها میخواهی ثابتش کنی ؟ خوب یادم می آید از همان سال اول 

در پاسخ  "علم بهتر است یا ثروت ؟ "دبیرستان موضوع تکراری انشائی که هر سال دبیرها به ما میدادند این بود که 

خط های کج و معوجمان سیاه می کردیم تا به اثبات برسانیم که البته علم بهتر است ، اما در  همیشه یک صفحه را با

یادت هست ؟  "البته ثروت ، ثروت  "همان حال با خنده شیطنت آمیزی کنار گوش هم زمزمه کنان می گفتیم 

 حکایت توست . برای من انشا نمینویسی که ، پس واقعیت را بگو .

 لت دلخوری تا روی پلکهایم پایین کشیدم و گفتم :ابروانم را به حا

 کم کم داری مرا از خود می رنجانی . انگار اصالً متوجه نیستی من چه میگویم . _

 به رویش نیاورد و با همان لحن تلخ گفت :

ط صفا ا فقمگر تو اصالً یک کلمه حرف حسابی زدی که من متوجه شوم چه میگویی ؟ یاد آن روزها به خیر که بین م _

 و صمیمیت بود و بس .

 آهی کشیدم و گفتم :

 واقعا یادش به خیر چون حاال دیگر دائم دم از بی وفائی میزنی . _

بی وفائی میبینم که از آن دم میزنم . ناراحت نشو ، حتما به عروسی ات می ایم . چون آرزو دارم تو را در لباس 

 بین ما جدایی می اندازد و معلوم نیست چه موقع دوباره به هم برسیم .عروسی ببینم . بعد از آن فرسنگ ها فاصله 

 فکر نمیکنم این دوره زیاد طول بکشد . بعید میدانم زیاد بتوانم آنجا دوام بیاورم . _

 این را االن میگویی . بعد که اختیارت دست شوهرت افتاد ، یادت میرود چه قولی دادی . _

 با لحن مصممی گفتم :

ال می بینی پرتو خانم بزودی به هم می رسیم . باید شب حنابندان و جشن عقد کنان هم بیای . تو تنها دوستم حا _

 هستی که به تمام مراسم دعوت داری .

 با حرکت تندی برخاست و فنرهای تخت را به لرزه افکند و گفت :

 ه ایران بیای .به شرطی که تو هم قول بدهی هر جای دنیا که باشی برای عروسی ام ب _
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معلوم است که می ایم . هنوز یادم نرفته بچه که بودیم نوک انگشت کوچکمان را خراش دادیم ، خونی که از آن  _

بیرون میزد با هم در آمیختیم و قسم خوردیم که تا آخر عمر تا روز قیامت با هم دوست باشیم . یادت هست ؟ از 

 قایل بودم .همان بچگی من برای قول و قسم هایم ارزش 

 شیرینی خاطرات کودکی لبخند بر روی لبانش نشاند و گفت :

آن موقع فقط هفت سال داشتیم و تازه در مدرسه با هم دوست شده بودیم . زنگ تفریح بود و باالفاصله بعد از آن  _

ن د و به آکه با هم عهد بستیم سرگرم بازی دست رشته شدیم . انگشت خون آلود تو در تماس با توپ چرک کر

نیشتر زدند . صبح روز بعد موقع که به مدرسه آمدی از دیدن انگشتت آنچنان دچار وحشت شدم که گریه را سر 

 دادم .

این اولین زخم زندگی ام بود که از محبّت خوردم . کاش همه ی زخم های زندگی به همین سادگی با یک نیشتر  _

 غیر قابل تحمل .التیام می یافت . بعضی زخم ها ماندنی است و 

 به طرف در رفت و گفت :

وراجی بس است . تا مادرت نیامده مرا بیرون بیندازد بهتر است خودم بروم . دختری که تا چند روز دیگر عروس  _

خواهد شد هزار تا کار برای انجام دادن دارد . به جای این که اینجا بنشینی و سوزن گذشته ها را نخ کنی و خاطره 

 اره شده را بهم بدوزی به خودت برس .های تکه پ

حوصله اش را ندارم . دیروز برای خرید حلقه و انگشتر و لباس عروسی . لشگری از آدم های بی کار همراه من و  _

 برزو به راه افتاد . مادرم ، گلی خانم ، خواهرش و خاله رخساره و عمه توران . امروز دیگر به خودم استراحت دادم .

 چی ؟پس کفش  _

نتوانستم خودم را راضی کنم تا دوباره به کفاشی جاییک بروم . از آن گذشته آن بد قول مگر سفارش فوری می  _

پذیرد . کفش عروسی جاییک هم دوخت جاییک است قرار شد همان را بپوشم . یک دقیقه صبر کن پرتو بگذار من 

 هم حاضر شوم باهات بیایم .

 ایستاد و با تعجب گفت :

 جا ؟!ک _

 میخواهم به بهانه همراهی با رو دوری در کوچه و خیابانها بزنم تا شاید اشکان را ببینم . _

میخواهی به اشکان چه بگویی ؟ اگر همین پرت و پالهایی را که به خورده من دادی به اش بزنی ، به جایی نمیرسی  _

؟ چه توضیحی برایش داری عروس خانم ؟ بی خود . حتی اگر این دور و برها باشد چطور رویت میشود او را ببینی 

مرا بهانه قرار نده . راستی مادرم خیلی به ات سالم رساند آن قدر از شنیدن خبر ازدواجت ذوق کرد که انگار دختر 

 خودش عروس شده ، االن هم رفته دنبال خرید لباس .

 اگر میدانست در دل من چه خبر است ، اصالً ذوق نمی کرد . _

 ایوان ایستاد ، رو به من کرد و پرسید :توی 

راستی یادت می آید کالس سوم دبیرستان یک روز که بی جهت از دست من عصبانی بودی توی دفتر یادگاری ام  _

 چه شعری نوشتی ؟

 الزم نبود به مغزم فشار بیاورم . آن شعر را هنوز هم حفظ بودم . سر تکان دادم و گفتم :

 آره یادم می آید ._
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 چندین هزار شیشه دل را به سنگ زد

 افسانه است این که گویند دل یار نازک است

 

 

 

 

 

 ۲۲فصل 

 

 

 

 

آن روزها تا میتوانستم از برزو فاصله می گرفتم . هر وقت او را می دیدم عصبی می شدم و صبر و تحملم را از دست 

مادهایش با خانواده دائی خلیل به جایی نرسید و به این میدادم . تالش خانم جان برای آشتی دادن دخترها و دا

 ترتیب آنها به جشنی که شباهت به یک نمایش مسخره داشت دعوت نشدند .

انوش هنوز از سفر بر نگشته بود و امیدم به اینکه او برای بهم زدن این ازدواج تحمیلی قدمی بردارد نقش بر آب شد 

. 

شی از آنها نداشت ، بدش نمی آمد این کدورت بر طرف شود و او بتواند شکوه و با وجود این که مامان رخی دل خو

 جالل عروسی دخترش را به رخ زن برادرش بکشد .

 فقط برزو شاهد بی قراری ام بود و میدانست در دل من چه می گذرد .

نگ مبارکباد چون آوای صبح روز پنجشنه طبق کشان سفره عقد را آوردند . گلچهره دایره زن همراهشان بود . آه

 جغد شومی بود که نوای سیاه بختی ام را می نواخت .

 گوسفند در هشتی قربانی شد و من در تاالر خانه سفره عقد را چیدند به گریه افتادم .

 مامان رخی که دلیل گریه ام را میدانست برای لوث کردن آن به گلی خانم گفت :

 اشک شوق است ._

 زمه کرد :برزو کنار گوشم زم

 گریه نکن شهال جان . قول میدهم خیلی زود همه چیز رو به راه شود . _

دیده گان مرجان پر اشک بود . اشکی که گویای رنجی بود که اشکان می کشید .دوباره که چشم به اطراف انداختم 

 او را ندیدم . از تاالر بیرون رفتم و در ایوان غافلگیرش کردم .

 گریه تکان میخورده . مرا که دید با صدای خفه ای پرسید :شانه هایش از شدت 

 تو اینجا چه کار می کنی ؟ برو . _

 بی توجه به لحن تند کالمش پاسخ دادم :

 آمده ام ازت بپرسم اشکان چطور است . _

 لبخند تلخی زد و گفت :

 حاال دیگر برای تو چه فرقی می کند که او چطور باشد ._
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 مرجان . تو که میدانی دلم کجاست . بی انصاف نعباسه

 با لحن سردی گفت :

اینها همه حرف است . اگر دلت همانجاست که میگویی میتوانستی مقاومت کنی و به جای این که االن اینجا بایستی  _

د به یو از من حال دل شکسته ای بپرسی ، در کنارش باشی . گلی خانم از پشت شیشه دارد نگاهمان می کند . بعدا با

اش حساب پس بدهم که به ات چه میگفتم . آن حسی که مرا به پشت قفس طالئی زندان نفرین شده آنها کشاند 

 عشق برزو بود ، اما دلم میخواهد بدانم چه هستی دارد تو را به آنجا می کشاند ؟

 من از خودم اختیاری ندارم . وگرنه به دنبال دلم می رفتم . به اشکان بگو . _

 را قطع کرد و گفت :حرفم 

نه نگو . چون هیچ پیغامی از طرف تو به اش نخواهم داد . اصالً حاضر نیست نامت را بشنود . آتشی که در قلبش  _

روشن کردی زبانه کشید و تمام وجودش را سزاند . من خیلی پشت آن قفس طالئی خوشبختم ، چون احساسی که 

و مرد محبوبم را در کنارم دارم .اما تو چی ؟ باید پشت دیوار شکسته ای مرا به آن خانه کشاند قلبم را گرم میکند 

پنهان شوی که هر لحظه احتمال فرو ریختنش میرود . چون برزو تو را دوست ندارد و فقط به این دلیل که پدرش 

فم . متاسحساب بانکی اش را مسدود کرده ازت به عنوان طعمه ای برای گشودن دوباره آن حساب استفاده می کند 

 قرار نبود این حرف ها را به ات بزنم .

 سر به زیر افکندم تا اشک ها در سرازیری گونه هایم به راحتی جاری شوند گفتم :

 میدانم . _

 با تعجب پرسید :

 چه چیز را میدانی ؟!! _

 اهد و نه من او را .این را که من یک طعمه هستم برای رسیدن برزو به هدف خودش . این که نه او من را میخو _

 پس چرا با پای خودت داری به قربانگاه میروی ؟!! _

داستانش مفصل است . بعضی وقتها زندگی انسان را درست مانند یک کالف سردار گم دور انگشتش می چرخاند .  _

 حاال من همان کالف سر درگم هستم . تو از من متنفری ، درست میگویم مرجان ؟

 به عالمت منفی به این سو و آن سو چرخاند و پاسخ داد : چندین بار سرش را

 

 

502-552  

از تو نه ، اما از آنهایی که راه رسیدن به هدفشان را لگد مال کردن جسم و روح طعمه هایشان هموار می کنند ، چرا  _

. 

 طاقت نیاوردم و دات عین ناامیدی پرسیدم:

 ام بیاید ؟فکر می کنی امشب اشکان به جشن عروسی  _

 پوزخندی زد و زهر کالمش را در جام زندگانی ام ریخت .

 اگر تو جای او بودی می آمدی ؟ _

 به جای جواب گفتم :
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 امیدی به دیدنش ندارم . اما ای کاش می آمد . _

ه است از تو چ نباید به خدت اجازه بدهی چنین توقعی از او داشته باشی . اشکان نمی آید ، اما عزیز ناچار به آمدن _

پنهان اگر اختیار دست خودم بود من هم نمی آمدم . هنوز جوابم را نداده ای ازت پرسیدم اگر جای او بودی می 

 آمدی ؟

 تحمل رقیب آسان نبود ، نه نه ، نمیتوانستم نی آن که پاسخ بدهم جوابم را داشت و گفت :

 برادرم می سوزد که اسیر دام دختری چون تو شد .از چهره ات میخوانم که تحملش را نداشتی . دلم برای  _

در موقع ادای این جمله لحن کالمش آمیخته با نفرت بود . نگاهش از من فاصله گرفت . مرا نمیدید وجودم را حس 

نمی کرد . ارزشی نداشت ذهنش را مشغول من کند . بغض گلو راه نفسم را بسته بود . مژههایم صد شکن شدند و 

 بیریین راندند .اشکهایم را 

 گلی خانم طاقت نیاورد ، سر از پنجره بیرون آورد و گفت :

 آنجا چه کار میکنید ؟ دیر میشود شما االن باید آرایشگاه باشید . _

 از مرجان پرسیدم:

 تو با من می آیی ؟! _

 مجبورم . دستور مادر شوهرم را که نمیتوانم اجرا نکنم . _

 ت های مشت شده ام را حواله دیوار کردم و با صدای فریاد مانندی گفتم :به اطاقم پناه بردم . دس

 نه ، نمیتوانم ، نمیتوانم . _

 برزو از پشت دست مشت شده ام را گرفت و گفت :

 کافست شهال . بس کن آرام باش . _

وست انستی من اشکان را دتو قاتلی . قاتل خوشبختی ام . چرا باید من فدا شوم تا تو به هدفت برسی ؟ تو که مید _

دارم . میتوانستی به آنها بگویی مرا نمیخواهی و به دنبال دختر دیگری بگردی که آرزوی رفتن به دیار فرنگ را دارد 

 . ازت متنفرم ، حاال و همیشه از این جا برو . راحتم بگذار .

همه نقشه هایش را نقش بر آب کند نگاهش حاکی از ترس بود . ترس از آشکار شدن رازش . می ترسید فریادهایم 

 . با لحن ملتمسانه ای گفت :

یواش تر . می شنوند بگذار همه چیز به خیر و خوشی بگذرد تو که میدانی من در ان انتخاب نقشی نداشتم و این  _

ی به چی داشت پیشنهاد پدر و مادرم بود که تو را پسندیده بودند . یادت نرود قول دادی راز مرا حفظ کنی . توی ایوان

 مرجان می گفتی ؟

 با لحن پر خشمی گفتم :

من نمیتوانم برای هر حرف و عملی به ات حساب پس بدهم . قلب آن دختر از سنگ است . انگار خانواده خلج  _

 مغزش را شستشو داده عمد . نم پس نمیدهد و حاضر نیست پیغامم را به برادرش برساند .

 به اشکان برساند من هستم ، نه مرجان . صبر داشته باش و این را به من بسپار . آن کسی که باید پیغامت را _

وعده پشت وعده . بچه گول میزنی ؟ آبی که امواج خروشان و طوفانی دریا پس میزند و بر روی ماسه می نشاند  _

کنی  . به هر شکلی توجیهش دوباره به دریا باز نمی گردد. اشکان از ما متنفر است . حتی حاضر نیست نامم را بشنود
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نید این بس ک "نخواهد پذیرفت . خیانت به هر شکلی باشد خیانت است . دلم میخواهد فریاد بزنم و به آنها بگویم 

 "مسخره بازی را بس کنید .

 با دستپاچگی دستش را جلوی دهانم گرفت و گفت :

 که چشم امید به ما دوخته .نه شهال ، نه . این کار را نکن . به فکر آن زن بیمار باش  _

هزاران زن بیمار نیازمند در همین مملکت خودمان در حال مرگ هستند و هیچ کس به دادشان نمیرسد . پس چرا  _

 من باید فدای زنی بشوم که اصالً او را ندیده ام ؟

 تو قول دادی ، قسم خوردی . _

ی . لعنت به تو و اسم و رسم خانواده ات که چشم حقیقت کاش جانم را می گرفتی و چنین باالیی به سرم نمی آورد _

 بین پدر و مادرم را کور کرده .

 تحمل توهین هایت را دارم ، چون میدانم در دلت چه می گذرد . _

من در باغ پر گلی ایستاده بودم پر از میوه های بهشتی . زندگی داشت به رویم لبخند میزد و دریچه های  _

م می گشود که ناگهان تو از راه رسیدی و همراه با تو گردباد طوفان زایی که همه آن درختان خوشبختی را به روی

تنومند را از جا کند و آنجا را تندیل به ویرانه ای ساخت که به جای آن میوههای بهشتی و عطر گلهای خوش رنگ و 

 بو ، خاکش بوی مرگ آرزوهایم را میداد .

فا میدهم باور کن . حاال بلند شو برو مهمانها منتظرت هستند . گلچهره تا حاال صد من دوباره به باغ زندگی ات ص _

 بار با آهنگ هایش قربان صدقه عروس خوش قد و باال رفته و به زلف هایش رشته مروارید بسته.

 لبخند تلخی زدم . کار من از این حرف ها گذشته بود ، تن به قضا و قدر دادم و برخاستم .

ق برگشت و خبر آوردند که الزم نیست به آرایشگاه بروم و مشّاطه زبر دست به احترام خانواده خلج با ناگهان ور

 کلیه وسایل به خانه ی ما خواهد آمد تا سر فرصت و در آرامش چهره و گیسوان عروس و نزدیکانش را بیاراید .

ن نزدیک و اکثر آنهایی که به جشن عقد کنان خانه شلوغ و پر رفت و آمد بود . بزرگ ترهای فامیل و دوستان آشنایا

 دعوت داشتند از صبح زود در منزل ما جا خوش کرده بودند و ناهار هم مهمانمان بودند .

بوی اشتها آور ترشی های معطر بی بی ، بوی ریحان و نعنا ترخون باغچه که سلطان سرگرم پاک کردنشان بود به 

 اشنی مرگه و عطر ناب برنج فضا را انباشته کرده بود .همراه بوی آش رشته ، خورش فسنجان ، چ

گلچهره دایره زن دست بردار نبود یک بند با انگشتان دستش بر روی دایره زنگی می کوبید و با ته لهجه شیرین 

 ترکی می خواند :

 

 بارکبادا !ا ، ان شا اهلل مکوچه تنگه بله ، عروس قشنگه بله . دست به زلفاش نازنین مرواری بنده بله .ای یار مبارکباد

 

انگار پنجه های دستش را بر روی سینه ام می کوبید . پنجه هایی سنگین و آهنی که داشت قلبم را در زیر فشارش له 

 و لورده می کرد .

از پس گردنی محکم زندگی گردن کج کردم و با لب و کوچه آویزان گوش به نوای گلچهره دادم که آوای بدبختی 

 ی نواخت .ام را م
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سر سفره عقد که نشستم افکارم از زمان حال فاصله گرفت و به دوران کودکی بازگشت . کاش هنوز هم مثل آن 

زمان ها ازدواج برایم یک بازی کودکانه بود و ناز و اداهایم برای دلربایی از پسر خاله و پسر دائی ام تقلیدی از فیلم 

 ی و هنوز هم میخواستم زن مردی بشوم که مثل آرتیست فیلم خوشگل باشد .های سینمای

به نظر میرسید مهران هم که درست رو به رویم کنار پنجره به شانه عطا تکّیه داده بود و لبخند بر لب به من 

 : مینگریست داشت به آن زمان ها می اندیشید و آن روز را به خاطر می آورد که نوک زبانی ازم پرسید

 "بزرگ شدی زن من میشیً ؟ " _

 و من با نازی دخترانه میدادم :

 "اگه مثل آرتیست های سینما خوشگل باشی زنت میشم . " _

زمان به سرعت گذشت و ما بزرگ شدیم . درختان جوان پیر شدند و تنه باریک خوش قواره شان چون هیکل 

 ا ترک برداشت و کاشی های حوض شکست .عجوزه پیری تنومد و بد ترکیب شد . دیوار ساختمان ه

شد و گیس های بافته دخترها افشان . نظر بازی و قول و قرارهای پنهانی در کوچه پس  ###پشت لب پسرهای محل 

 کوچه ها هشتی های خانه جای بازی های بچه گانه را گرفت و قلبها را از شور و شوق جوانی انباشت .

بله از میانش خارج نشود . اما سقلمه مامان رخی به کمرم چون قفل باز کنی ، آن را  به دهانم قفل زده بودم تا کلمه

 گشود و خط سرنوشتم را تا جایی امتداد داد که گرهای در میانش بود .

مرجان و زن عمو مهشید به عنوان عروس های خوشبخت فامیل باالی سرم قند می ساییدند . خاله رخساره با سوزن و 

 شوهرم را میدوخت و برزو با نگاه های ملتمسانه ، زبان مرا . نخ زبان مادر

چشم های پرتو پر اشک بود . نمیدانم به حال من گریه می کرد یا به حال اشکان . جواهراتی که خانواده داماد بر 

 سینه و گردنم می آویختند ، چون آهنی گداخته ای پوست بدنم را می سوزاند .

ه جمعیت را می شنیدم . سرم گیج می رفت . چهره های اطرافیان تغییر شکل داده بودند . صدای لی لی لی لی و هلهل

 انگار هر کدام ماسکی بر صورت داشتند که چهره های واقعیشان در پشت آن پنهان بود .

 لکاش مراسم به همین جا ختم میشد و این شکنجه به پایان میرسید . آرزوهایم چون جنینی بودند که قبل از شک

 گرفتن و به تکامل رسیدن از بطن مادر خارج شده و مبحوس در داخل لوله آزمایشگاهی درون آب شناور مانده .

 خطبه عقد که خوانده شد گلی خانم با شوقی آشکار مرا در آغوش کشید . رابعه در موقع بوسیدنم گفت :

 "امیدوارم خوشبخت بشی خانم خلج . _

فرق سرم فرود می آمد و راحتم می کرد . مادرم در موقع بوسیدنم از شوق گریه  کاش نام خلج گرزی می شد و بر

 می کرد . آتش تند اشتیاقش را غم دوری از من خاموش می ساخت و بر شیرینی شادی هایش نمک می پاشید .
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توی گلچهره دایره زنان شاباش جمع می کرد و آقای خلج بر سرمان پول می ریخت . اشکان کجا بود تا خط ا

 شلوارش را بشکند و برایم اسکناس یادگاری جمع کند .

اسکناسهایی که شب عروسی مرجان به من داد هنوز داشتم و ارزشش برایم به اندازه ارزش همه ثروت های دنیا بود 

. 

 کم کم مهمان ها پراکنده شدند تا خود را برای شرکت در جشن عروسی در کافه شهرداری آماده کنند .

لوت شد . فقط من مانده بودم و برزو و فالش دوربین پایه دار بدترکیب عکاس و عکس هایی که نه برای من تاالر خ

 ارزشی داشت ، نه برای برزو و یادآور تلخ ترین خاطره زندگی ام بود.

 دارد .هیچ خاطره ای از ذهن نمیرود . چه تلخ چه شیرین در مغزمان ذخیره می شود و یاداوری اش نیاز به نشانه ن

حرفی برای گفتن به هم نداشتیم . برزو به مراد دلش رسیده بود و من به نامرادی ام . دیگر لزومی نمیدید التماسم 

کند که خاموش باشم و اسرارش را فاش نکنم . کار من از این حرفها گذشته بود و افشای راز او دردم را دوا نمی کرد 

شانه هم قرار میداد ، گاه رو به رو . سرهایمان را به این سو و آن سو می . عکاس ولم کن نبود گاه ما را شانه به 

گر بس کنید ، دی "چرخاند به زور لبخند بر روی لبانمان می نشاند . چیزی نمانده بود از زور خستگی فریاد بزنم 

 "کافی است این عکس ها به چه دردم میخورد ؟

 سید و گفت :کم کم داشتم کالفه می شدم که ژیال به دادم ر

همه رفتند کافه سهرداری ، فقط من ، روشنک ، رابعه و مرجان و پرتو مانده ایم که همراه شما به آنجا برویم . به  _

 اندازه کافی عکس انداختید ، نیم ساعتی استراحت کنید بعد آماده شوید برویم .

اشت .برای هر دوی ما بهتر بود که در با شنیدن این جمله باالخره عکاس تکلیف خود را دانست و راحتمان گذ

 آرامش با افکارمان خلوت کنیم . برخاستم و خطاب به برزو گفتم :

 من میروم توی اطاقم میخواهم نیم ساعت تنها باشم . _

 با رضایت سر تکان داد و گفت :

 کار خوبی می کنی برو . _

 اینجا را جمع و جور کنند . تو هم برو توی تاالر کوچک روی مبل چرتی بزن تا بتوانند _

 وارد ایوان که شدم پرتو دنبالم آمد و پرسید :

 کجا میروی؟! پس آقای داماد کجاست ؟ _

 قرار نیست مدام یدک کش او باشم . _

 به همین زودی دلت را زد ! _

 مگر دلم را برده بود که حاال دلم را بزند ؟ _

 در حالی که وارد اتاق من می شدیم گفت :

 ازدواج عجیبی است ، اصالً سر در نمی آورم . _

 روی تخت دراز کشیدم و گفتم :

 الاقل تو یکی فهمیدی که عجیب است . _

 مواظب باش این طوری هم آرایش سرت را خراب می کنی و هم لباست چروک می شود . _

 و بی تفاوتی گفتم :
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می آید از خودم و از تمام کسانی که به نحوی در این ماجرا  مهم نیست . بجهنم . بگذار خراب شود . از خودم بدم _

 نقشی داشته اند .

 طفلکی مرجان هم مثل من چشمهایش پر اشک بود . _

 حاال کجاست ؟ _

 با رابعه رفتند توی اتاق ژیال لباس عوض کنند . _

 تو چی ؟ تو نمی خواهی لباس عوض کنی ؟ _

 م این است که احساس می کنم تو به من نیاز داری .مهم نیست چه لباسی تنم باشد . مه _

اگر تو را نداشتم چه کار می کردم . سرم دارد از درد می ترکد . کاش می توانستم یک کیسه آب یخ روی پیشانی  _

 ام بگذارم .

م داشت به جای این حرفها چشم هایت را ببند و نیم ساعتی استراحت کن . من همین جا کنارت می نشینم . آرزو _

شب عروسی ات برقصم اما حاال میبینم که اصالً حالی برای رقصیدن ندارم . کالس رقص مادام بلنا و باله دریاچه قوی 

چایکوفسکی را به یاد داری ؟ چقدر با این آهنگ نوک انگشتنمان را کف سالنش می گذاشتیم ، به دور خودمان می 

 گرداندیم .چرخیدیم و دستهایمان را به این سو و آن سو می

بر عکس تو من از اولش هم از رقص بخصوص باله متنفر بودم . ولی برای مادرم رفتنم به این کالس یک نوع فخر  _

فروشی بود و اگر یک جلسه غیبت می کردم و حاضر به رفتن نمیشدم حتی به زور کتک هم شده مرا به چشمان 

شه زور باالی سرم بود . درست مثل خیمه شب بازی امروز که گریان به آنجا می فرستاد . از همان دوران کودکی همی

 با چشم گریان مرا بر سر سفره عقد نشاندند .

 اما من با عشق و عالقه به کالس مادام بلنا می رفتم و مطمئنم که با عشق بر سر سفره عقد خواهم نشست . _

 سوز دلم را همراه با آهی بیرون فرستادم و گفتم :

ت تو خوشبختی چون پدر و مادرت به ات مجال میدهند از ذوق و استعدادهای خودت بهره ببری و به خوش به حال _

دنبال خواسته هایت بروی . من مادرت را خیلی دوست دارم چون زن آرام و قانعی است و با عشق واقعی بچه هایش 

 را دوست دارد .

که سر درد میگرنش عود کرده همراه پدر و برادرم  او تو را هم دوست دارد . به خاطر همین هم با وجود این _

 امشب حتما به جشن عروسی ات خواهد آمد .

پلکهایم سنگین شدند و بر روی هم افتادند . گوشهایم صدای پرتو را پس می زدند و نمی شنیدند . فاصله زمان گم 

 "و باله دریاچه ق "ه و بی سر و ته بود .شد . مغزم از اندیشیدن به آنچه در پیش رو داشتم بازماند . خوابهایم آشفت

کالس رقص مادام بلنا و پاهایم که میلی به همراهی با سایر هنراموزان نداشتند و وسط سالن سکندری می خوردند . 

تیله قرمز ، تیله ای که موقع بازی با دختر پسرهای همسایه از ترس مادرم که ناگهان سر رسیده بود قورت داده 

تیله بازی ام نشود و بعد از وحشت مردن با فریاد جگر خراش ناچار به اعتراف شدم که تیله را قور  بودم تا متوجه

داده ام . داشتم از مادرم کتک می خوردم که چرا هم نشین بچه ولگردها شده ام که ناگهان حرکت دستهای پرتو در 

 حال تکان دادن شانه هایم باعث بیداری ام شد .

 چرا فریاد میزنی ؟بیدار شو شهال .  _

 نیم خیز شدم ، روی تخت نشستم و گفتم :
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 داشتم از مادرم کتک می خوردم که چرا تیله را قورت دادم . _

 خواب دیدی خیر باشد . _

 نه ، این فقط بازتابی از اتفاقات کودکی ام بود . _

 تور سرت کج شده ، بگذار درستش کنم . باید کم کم آماده رفتن شوم . _

 گاهی به پیراهن شب ساتین سبزی که به تن داشت انداختم و پرسیدم :ن

 چه موقع لباست را عوض کردی ؟ _

 همان موقع که داشتی تو خواب حرف می زدی . _

 مرجان کجاست ؟ _

 

 

552-552  

 رابعه عین سگ نگهبان مواظبش است که این طرف ها آفتابی نشود . _

 م و گفتم ؛به دنبال کفش گم شده ام گشت

 فکر میکنم پاهایم باد کرده و توی کفش عاریه ای ام جا نمی گیرد . به خصوص که عاریه هم هستند . _

 خاطره ها چون سایه ای به دنبالم بودند و رهایم نمی کردند شاید نشانه ها برای یاداوریشان بی شمار بود .

از فروشگاه پیرایش برایش خریده بود به تن داشت ، الی  ژیال در حالی که پیراهن حریر زنگاری رنگی را که مادرم

 در نیمه باز کرد و پرسید :

 مگر حاضر نیستید ؟ روزبه و راننده آقای خلج دنبالمان آمده اند . دارد دیر میشود عجله کنید ._

م بود . دستش را به به زور پاهای با د کرده ام را در کفش عاریه مرجان جا دام و برخاستم . برزو در ایوان منتظر

 طرفم دراز کرد و گفت :

 بیا بریم شهال . _

 "حق نداری به من دست بزنی . "کاش میتوانستم دستش را پس بزنم و بگویم 

نمی دانم تا آن لحظه گلچهره کجا بود که ناگهان پیدایش شد و به قول بیبی زلمبو زیمبوی دایره زنگی اش را پشت 

رتو کنار راننده نشست و من و برزو در صندلی عقب اتومبیل دخترها سوار ماشین برزو سرمان به صدا در آورد . پ

 شدند . به طرفمان دست تکان دادند و بوق ماشین را به صدا در آوردند .

 زبانمان از سردی احساسمان یخ زده بود و پرده سکوت را در بینمان کشیده بود .

دوم نمایش دست برزو حلقه دستم شد .عطر سکر آور باغ کافه  به جلوی کافه شهرداری که رسیدیم در پرده

شهرداری ، بوی عطر خاطرهها بود . انگار اشکان آنجا بود درست رو به رویم سایه اش گاه پیدا و گاه محو می شد . 

بچه ها زیر دست و پا می لولیدند و سرگرم جمع کردن اسکناس هایی بودند که آقای خلج و پدرم به سرمان می 

 ریختند .

انگور یاقوتی درون ظرف میوه بر روی میز گرد کنار باغچه چون چراغ چشمک زنی مرا به خود میخواند . منتظر 

بفرمائید نوش جان کنید ، فقط مواظب باشید قبل از خوردن  "دستی بودم که خوشهای از آن را تعارفتم کند و بگوید 

 "الی دانه هایش النه کرده باشد و زهرش را بریزد . انگور را دون کنید چون ممکن است کفش دوز ال به
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 مرجان داشت به سرم نقل می پاشید .

 "کاش به جای برزو اشکان در کنارم بود . "جمله ای که حسرت بیانش را داشتم یخ زبانم را آب کرد :

 

 

 

 

 

 ۲۲فصل 

 

 

 

 

، شیشه پنجره را می شکافت و نورش را به داخل در ضیافت آتش بازی ابرها ، برق آسمان به همراه غرّش رعد 

 اطاقم نفوذ میداد .

 لباسهایم به طور نامرتب بر روی تختم انباشته شده بودند و چون من میلی به سفر نداشتند .

به زحمت آنها را از چوب رختی جدا می کردم و در چمدان جا می دادم . کمد اتاق جایگاهشان بود و منزل ماوایشان . 

 رطوبت بعد از باران را میداد و بوی خوش و آشنای عطر تنم را . بوی

 ای کاش چشم داشتند و با نگاه ملتمسانه ای از من می خواستند که همین جا بمانیم .

 مامان رخی در حال تا کردنشان یک بند حرف میزد و گوشه ای آزرده ام را انباشه از نصایحش می کرد .

عافیت را بدان . با پیراهن سفید به خانه بخت برو و کفن سفید از آنجا خارج شو . من و  به زندگی ات بچسب . قدر "

پدرت به خاطر خوشبختی ات تن به این جدایی میدهیم وگرنه اشک چشم من از غم دوری ات خشک نمی شود . تو 

ار در آوری و قهر کنی خانه و آنجا غریبی به غیر از برزو کسی را نداری . با شوهرت سازگار باش. چون اگر ادا و اطو

 "کاشانه دیگری نداری که به آنجا پناه ببری .

دستم را به حالت نوازش بر روی لباس ساتن دوشس شیری که شب عروسی مرجان به تن داشتم کشیدم . انگار 

 . هر می شدندخاطره های شیرین زندگی ام در ال به الیش النه ساخته بودند و با اشاره دستم در مقابل دیدگانم ظا

 ژیال آن را از دستم قاپید و گفت :

این را بده به من آنجا به دردت نمیخورد . خیال می کنی پاریس مثل ایران است که هر شب به شب نشینی دعوتت  _

 کنند .

 پیراهن را به زور از دستش بیرون کشیدم و گفتم :

 میخواهی بردار. نه ، این یکی را به کسی نمیدهم . هر کدام دیگر را که _

 لب ورچید و گفت :

 چه خسیس خب نده . ولی مطمئن باش میپوسد و یک بار هم تنت نمی کنی. _

 مامان رخی با زیرکی خاص خود متوجه دلیلش شد و به تنه گفت :

ی مهنوز هم فکرهای احمقانه توی کله ات جا خوش کرده ، مهم نیست آنجا که بروی مستی از سرت میپرد و عاقل  _

 شوی .
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خودم را به نشنیدن زدم و کفش شیری دوخت جاییک را که اولین نشانه بود و اولین نقطه عطف داخل چمدان جا 

 دادم .

 انگار همه بغض های دنیا درهم گره خورده بودند و گلویم را می فشردند .

 از داخل آن بیرون آورد و گفت :مادرم سرگرم وارثی محتویات کوچک کیف مهمانیام بود . اسکناسهای ده تومانی را 

 این پول ها آنجا به دردت نمیخرد پول فرانسه فرانک است که برزو عین ریگ به پایت خواهد ریخت . _

 اسکناس ها را از دستش گرفتم و گفتم :

 نه ، نه اینها را حتما میخواهم ببرم . _

 ژیال پوزخندی زد و با لحن پر تمسخری گفت :

 آنجا باهاش تمبرهندی و لواشک بخری .البد میخواد  _

 اخالق خواهرم به خانواده پدریام رفته بود و درست مثل بی بی و عمه توران همیشه حرفی برای نیش زدن داشت .

 به طرفش براق شدم و گفتم :

 به خودم مربوط است که می خواهم چه کارش کنم . _

 مادرم میانه را گرفت و گفت :

 روس جنگی شروع کردین ؟باز شما دو تا خ_

 بهانهای برای شکستن بغض گلویم یافتم و اشک ریزان گفتم :

 من از خواهر و برادرشان ندارم ،این ژیال آن هم از عطا . _

 ژیال گونهام را بوسید و گفت :

 بچه دل نازک ، اگر اشک توی آستین داری و به دنبال بهانه برای گریه ای مرا بهانه قرار نده . _

وقت سفر بود و وقت دل کندن و رفتن ، وقت خط کشیدن بر روی روزهای خوش زندگی و به کول کشیدن بار 

 سنگین خاطره ها .

شب های تابستان ، غلتیدن در زیر پشه بند در بستری با مالفه های سفید نیل زده و آهار خورده که نسیم مالیم 

ل سوخته سپردن . غرولندهای ژیال و دندان قروچه های شبانگاهی خنکش ساخته . گوش به آوای شنگرد عاشق د

عطای بد عنق را شنیدن ، قدم زدن در خیابان فرهنگ در کنار جوانی که صدایش آرام بخش بود و کالمش به دل می 

 نشست و دلم را می برد .

 با آن کالم گرم و زبان بی بی با نیش زبان هایش ، آقا جان با تند خوئی مادرم با صبوری اش و نوازش های خانم جان

 شیرینش گرچه در پشت سر می ماند اما یاد و خاطره هایشان کوله بار سفرم بود .

 خطوط چهره هایشان را در خاطرم نقاشی می کردم و از آنها تابلویی می ساختم که همیشه بر دیوار قلبم نصب باشد .

تم و چه به سرم می آمد ؟ چه بسا زمانی به وطنم باز می معلوم نبود چه موقع دوباره آنها را خواهم دید . کجا میرف

 گشتم که جوانها پیر شده بودند و از پیرهای امروز دیگر نشانی نبود .

 دیوان حافظ را که از طاقچه اطاقم برداشتم ، ژیال به تمسخر گفت :

 رد شوهرت بدهی .این را دیگر کجا میبری ؟ نکند خیال داری به جای ناهار شام ، شعر و غزل به خو _

 لبخند بر لبم نشاندم چطور میتوانستم به او حالی کنم که این دیوان چه ارزشی برایم دارد .
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کوچه های اطراف منزل خانم جان در خیابان فرهنگ وعده گاه من با اشکان بود . قدم زدن در زیر درختان تنومند 

 بودند و سایبان عشاق . ###که هنوز سر 

به الی صفحههای کتاب به حرکت در آوردم . زیر درخت بید مجنون درست رو به روی یک دستم را در ال 

 کتابفروشی ایستاده بودیم . اشکان گفت :

 "بیا یک یادگاری برای هم بخریم شهال ." _

 پرسیدم :

 "مثال چه چیزی ؟" _

می گیرم به نشانه عشقمان همیشه  مهم نیست چه باشد . مهم این است که میخواهم اولین هدیه ای را که از تو _"

 "داشته باشم .

 "پس اول تو بگو چه میخواهی برایم بخری . _"

 "دیوان حافظ که خودم عاشقش هستم و هر روز با آن فال می گیرم ." _

 "من برایت چی بخرم ؟ _"

 رمای زیر صفر سر بهمیتوانی برایم یک شالگردن بخری که اگر یک روز ترکم کردی و من چون مجنون در زیر س "

 "بیابان میگذارم و دنبالت میگردم ، بتوانم صورتم را با آن بپوشانم تا از سرما یخ نزند .

و حاال من ترکش کرده بودم ، اما از آن شال گردن قادر نبود وجود سردش را گرم کند و از اندوهش بکاهد ، تفال 

 زد و آن را برایم خواند .

 

 لی دم زددر ازل پرتو حسنت ز تج

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

 دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند

 دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد

 

 

 قطرات اشکم بر روی خطوطش چکید . کتاب را بستم و داخل چمدان گذاشتم .

 ژیال به نمک پرانی پرداخت و به تمسخر گفت :

 ی ببری ؟دیگ و قابلمه نمی خواهی یادگار _

 مادرم به او توپید و گفت :

کم نمک بریز دختر هر هه دلش بخواهد میتواند ببرد . سفر یک هفته ای که نیست شاید مجبور شود چند سال  _

 آنجا بماند .

 شاید هم یک عمر سرگردانی در دیار غربت بود ، بی آن که کسی دوستم داشته باشد و به فکرم باشد .

که از صبح به امامزاده ساله شمیران رفته بودند تا برایم نظر و نیاز کنند و دعا بخواند که سفید بی بی و خانم جان 

 بخت شوم با چشم تر برگشتند .
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اولین بار بود که چشم هایشان را گریان میدیدم خوددار بودند و هیچ وقت خم به ابرو نمی آوردند تا مبادا غرور 

یک رشته مروارید که یادگار مادرش بود به من هدیه داد و بی بی یاقوت  خانوادگی شان شکسته شود . خانم جان

 کبودش را که آرزو میکردم یک روز مال من باشد .

 چمنی خانم جان تر بود و با صدای خفه ای گفت : ###چشم های 

بده هر وقت  ستم . قولخدا میدونه دوباره قسمتم میشه که تو رو بیبینم یا وقتی به ایران بر میگردی که من دیگه نی _

 اونو به گردنت می اندازی به یادم باشی .

 با لذت صورتش را بوسیدم و گفتم :

 حتی اگر این گردنبند را به من نمیدادید ، باز هم دلم خیلی برایمان تنگ می شد . _

 بی بی انگشتر را به انگشتانم کرد و گفت :

ونو به کسی بدم ، ولی حاال که دیگه چیزی از عمرم به این دنیا باقی نمونده این یادگار مادرمه ، تا حاال دلم نیومده ا _

 باالخره باید یه صاحب دیگه ای پیدا کنه ، کی از تو بهتر .

راننده آقای خلج برای بردن چمدان هایم آمد . تا آن روز به این بهانه که میخواهم آخرین روزهای اقامتم در ایران 

 نم از رفتن به خانه پدر شوهرم سرباز زده بودم .را با خانواده ام بگذرا

برای مهمانی خداحافظی گلی خانم سنگ تمام گذاشته بود و اقوام نزدیک هر دو طرف به آنجا دعوت داشتند . خاله 

 رخساره از شادی در پوست خود نمی گنجید ، چون اولین بار بود که به قصر طالئی و باغ رویایی خلج می رفت .

 ای بابا اون موقع"خانم جان هم دلشان نیامد آخرین ساعات با من بودن را از دست بدهند و با این منطق که بی بی و 

 خودشان را راضی به آمدن کردند . "که شهال دوباره به ایران بیاد کی مرده ، کی زنده 

 گ های زرد و نارنجی.از حزن اولین روزهای آغاز پاییز فضای باغ دلگیر بود و باغچه هایش گورستانی از بر

برگ های نیمه جان انگور آالچیق که محرم اسرارمان بودند و شاهد گفتگویمان در آغاز این ماجرا انگار با من حرف 

 می زدند و به حالم گریه می کردند .

 وقت وداع با خاطره های تلخ و شیرین که پشت سر می ماند.

 زبان مرجان بسته بود و نگاهش خاموش .

آقای خلج به من عجیب و غیر منتظره بود . یک حساب بانکی در بانک ملی ایران در پاریس . متوجه بهت و هدیه 

 حیرتم شد و گفت :

یک هفته بعد ازرسیدنت به فرانسه ، برو بانک دفترچه حساب پس اندازت را بگیر . غیر قابل انتقال است و فقط  _

بود به برزو بدهم حق توست و هر ماه به حسابت واریز خواهم خودت حق برداشت داری .نصف مبلغی را که قرار 

 کرد .

برزو عصبی به نظر می رسید و دستهایش میلرزید . از پدرش رو دست خورده بود. معلوم بود آقای خلج زرنگ تر از 

 . دآن است که پسرش تصور می کرد . شاید یکی از دالیل موفقیتش در کار تجارت همین زرنگی و دوراندیشی بو

لبخندی که در چهره عبوس مرجان آشکار میدیدم ، حکایت از آن داشت که از رو دست خوردن رقیب برادرش 

 لذت میبرد .

 احساس خطر کردم . شاید به این ترتیب رهایی من از دام برزو مشکل می شد .
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اعت دوازده شب فرودگاه ایراندخت خانم غمگین و افسرده به نظر میرسید . شام را زود دادند چون می بایست س

 باشیم .

 گاهفرود به آمدن از نشدند حاضر من بخاطر هم جان خانم و بی بی حتی.  بودندن کنندگانمان ٔ  اکثر مدعوین بدرقه

 . کنند پوشی چشم

 ایراندخت خانم در موقع خداحافظی بسته کوچکی را به دارم داد و گفت :

 هروقت به مقصد رسیدی بازش کن . _

یعنی ممکن است از طرف اشکان باشد ؟ یعنی هنوز به یاد من است و فراموشم  "ون سینه به تب و تاب افتاد قلبم در

 "نکرده ؟

 بسته را توی کیف دستی ام لغزاندم و قلبم را همراهش به داخل کف سر دادم تا در کنار آن بسته آرام بگیرد .

 حرصم را در می آورد ، او را باعث بدبختی ام میدانستم . دوری از پدر و مادرم آسان نبود . اما اشک های مادرم

پدرم آرام بود . آنچه در قلبش می گذشت ، در چهره اش نقش نمی زد . عطا به تقلید از او با ژستی مردانه می 

 کوشید تا آرام باشد ولی در چهره گرفته وی تاثیرش نمایان بود .

به غیر از یک گوشواره نقره ، یک بسته تیله برایم گرفته بود .  ژیال مرا تنگ در آغوش گرفت و گریست . پرتو

 اشک چشمش را با خنده در آمیخت و با لحنی آمیخته به شوخی گتف:

 هر وقت دلت تنگ شد یکی از آنها را قورت بده و با یاداوری خاطره های دوران کودکی خوش باش . _

 سپس انگشت کوچکش را حلقه انگشتم کرد و افزود :

یادت نرود خونی که از این انگشت ها چکیده به دست های ما رنگ قرمز پاشیده که دوستی مان ابدی باشد . پس _

 همیشه قلبت را در کنار قلبم بگذار و چیزی را از من پنهان نکن . منتظر نامه ات هستم .

 لبهای مرجان در موقع بوسیدنم می لرزید . مهران با محبّت دستم را فشرد و گفت :

 مگر به من قول نداده بودی وقتی بزرگ شدیم زنم بشوی ؟ _

 

 

552-552  

 در میان گریه خندیدم و گفتم :

 شرطش این بود که تو هم عین آرتیست های فیلم خوشگل باشی . _

 سرش را کنار گوشم آورد و با لحن شیطنت آمیزی گفت :

 یعنی حاال برزو مثل آرتیست فیلم خوشگل است ؟! _

 وار هواپیما که شدیم برزو پرسید :س

 پسر خاله ات چی در گوش تو زمزمه می کرد ؟ _

 با بی حوصلگی پاسخ دادم :

هیچی ، مهران خواستگار دوران کودکی ام بود و من به اش قول داده بودم وقتی بزرگ شدیم اگر شکل آرتیست  _

شتیم . فکر می کنم دلش پیش ژیال گروست ، سینما باشد زنش بشوم ولی بزرگ که شدیم هیچ کششی به هم ندا

 چون بد جوری دور و برش می پلکد .
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 یک پسر شانزده ساله را چه به این حرف ها ! تا بزرگ شود هزار و یک هوس در دلش بارور خواهد شد . _

ه ای انم بستحوصله حرف زدن با او را نداشتم . دلم میخواست خفه خون بگیرد و راحتم بگذارد . بسته ایراندخت خ

که درون کیفم چون شیر خفتهای در قفس آماده تلنگری برای بیدار شدن و غرّش بود فکرم را به خود مشغول کرده 

 بود .

دستم را درون کیفم لغزاندم و آن را بیرون کشیدم . کاغذ کادوی صورتی که روبان قرمزی به دورش گره خورده 

 بود .

 دلم در مقابلش گشوده بود و راضی برای پنهان ساختن از او نداشتم . برزو زیر چشمی نگاهم میکرد . سفره

 گره کور بود و به سختی باز می شد . موقعی که تالشم برای گشودن بی تنیجه ماند دست پیش آورد و گفت :

 بده برایت باز کنم . _

 دستم را با بسته عقب کشیدم و گفتم :

 نه خودم بازش میکنم . _

؟  یعنی چه چرا باز نمی شود "از میانشان طنین آرامی داشت . با خودم گفتم : "لجباز  "خوردند و کلمه لبهایش تکان 

گره کرش عین گره کور زندگی مان است و با سماجتش برای باز نشدن میخواهد به من بفهماند که آن گره هم 

 "گشودنی نیست . ولی من باید بازش کنم ، باید !

 رصم میداد ، از جیبش چاقوی ظریف ملیله ای را بیرون آورد و گفت :لبخند موذیانه برزو ح

 بیا با این چاقو پاره اش کن . _

 با سر سختی گفتم :

 نه میخواهم روبانش را نگاه دارم . _

 "دیوانه  "صدایش را نشنیدم . اما از حرکت لبهایش احساس کردم گفت 

داخل جعبه یک زنجیر طال با دانه مروریدی به شکل اشک چشم درون  باالخره تالشم به نتیجه رسید و گره واز شد .

قاب طال قرار داشت و زیر آن یک کاغذ تا شده کوچک بود . با دستی لرزان و قلبی پر تاب و تاب آن را در مقابل 

 دیدگانم گرفتم .

 اشکان از راه دور فقط با دو بیت شعر داشت با من وداع می کرد .

 

 سست میدانستممن عهد تو سخت 

 بشکستن آن درست میدانستم

 این دشمنی ای دوست که با من ز جفا

 آخر کردی نخست میدانستم

 

 

 

 ۲۳فصل 
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 بدون وجود عزیزانم ، فرودگاه ارلی و شهر پاریس با همه ی زیبایی هایش مرده و خالی از سکنه به نظر می رسید .

 برزو ایستادم و گفتم : همین که پا به روی خالش نهادم روبروی

 خب ماموریت من تمام شد حاال بگو کجا باید بروم ؟ _

از طریق یکی از دوستانم مهدی برایت سوییت کوچکی اجاره کرده ام . خودش هم با زنش هما در همان ساختمان  _

 زندگی می کنند و تنها نیستی . نگران نباشه نمی گذارم به ات بد بگذرد .

 چه موقع باید به این بازی ادامه بدهم ؟ آخرش چی ؟ تا _

 زیاد طول نمیکشد . فقط به من فرصت بده . _

 تا کی ؟ _

 با صدای آرامی گفت :

 قرار نبود این قدر بی صبر باشی . هنوز تازه وارد این کشور شده ای و هیچ جای دیدنی پاریس را ندیدهای . _

 با لجاجت سر تکان دادم و گفتم :

دارم جایی را ببینم ، نه میخواهم با کسی آشنا شوم ، هیچ کدام از آنهایی را که دوستشان دارم اینجا  نه دوست _

 نیستند .

حاال وقت این حرفها نیست . هر دو خسته ایم ، تو باید بروی توی اپارتمانت استراحت کنی و من باید به سراغ  _

 ه خاطر این است که به داد آن زن بیمار برسیم .شارلوت و جاسمین بروم . خودت که میدانی همه کارها ب

امیدوارم هدفت فقط همین باشد و قصد دیگری نداشته باشی . من که جایی را نمی شناسم ، چطور می توانم به  _

 اپارتمانم بروم ؟

 خودم میرسانمت . بیا برویم سوار تاکسی شویم . _

بارید و صدای غژ غژ حرکت برف پاکن بر روی شیشه اتومبیل بر صبح زود بود و خیابان ها خلوت . باران نم نم می 

 جسم و روح خسته ام سوهان میزد . چشمهایم را بستم تا از یاد ببرم کجا هستم .

 باد خنکی که از الی شیشه باز اتومبیل به درون میوزید پوست صورتم را نوازش میداد و بدنم را میلرزاند .

 ید :صدای برزو را شنیدم که میپرس

سردت شده ؟ به ات گفته بودم هوای پاریس در این فصل سرد است و باید لباس گرم بپوشی . به هما میگویم تو  _

 را ببرد تا چند دست لباس گرم و مناسب بخری .

 بی آنکه چشم بگشایم گفتم :

 نه ممنون . به اندازه کافی همراه آوردهام و چیزی الزم ندارم . _

 مقابل یک ساختمان بلند چهار طبقه که نمای قدیمی داشت ترمز کرد ، برزو خطاب به من گفت : باالخره تاکسی در

رسیدیم ، پیاده شو . آپارتمانت طبقه سوم است و پله زیاد دارد . صبح زود است همه خواب هستند مواظب باش _

 لت را بیاوریم باال .زیاد سر و صدا نکنی که بیدار شوند . االن به سرایدار میگویم کمکت کند وسای

پیاده شدم و چشم به اطراف گرداندم . همه چیز برایم بیگانه بود . حتی وجود خودم . چه به سرم می آمد . تنها توی 

 یک آپارتمان در شهری غریب کسی را نمی شناختم چطور می توانستم زندگی کنم !

د و باعث فخر فروشی اش بود ، مفهوم نو عروسی که نور خوشبختی اش چشم دشمنان مادرم را کور می کر

 خوشبختی را نمیدانست .
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 در حال باال رفتن از پله ها گفت :

می توانستم جای بهتری برایت اجاره کنم اما حسن اینجا این است که تنها نیستی . هما و مهدی در همین طبقه  _

 ند .زندگی می کنند ، آنها از دوستان صمیمی من هستند و همه چیز را میدان

 به شارلوت چه خواهی گفت : _

 لزومی ندارد او بداند و غصه بخورد . بین من و تو که رابطه ای نیست ، پس برای چه باید اذیتش کنم ؟ _

 به طبقه سوم که رسیدیم ، سرایدار نفس زنان چمدان من را زمین گذاشت و کلید آپارتمان را به دست برزو داد .

ده متری بود با یک آشپزخانه کوچک و سالی که در آن چند مبل راحتی و یک میز عسلی سوییت شامل یک اتاق دواز

 قرار داشت .

 وسایل اتاق دو مبل راحتی مشابه مبل های سالن بود ، دو کمد در دو طرف آن و یک میز چهار صندلی در انار پنجره .

 برزو به یکی از مبل ها اشاره کرد و گفت :

شو است . داخل یکی ازکمدها به اندازه کافی رختخوب هست. خیالت راحت باشد جایی  این مبل ها تختخواب _

 نیاوردمت که به عروس نازنازی سخت بگذارد .

 سپس برخاست و به آشپزخانه رفت ، در یخچال را گشود و گفت :

ا طرز روشن کردن هما برایت سنگ تمام گذاشته ، یخچال پر از خوراکی و اغذیه گوناگون است . بیا اینجا ت _

 خوراک پز را نشانت بدهم .

 ولی من آشپزی بلد نیستم . توی خانه خودمان حتی یک تخم مرغ هم نیمرو نکرده ام . _

مهم نیست ، غذای سرد توی یخچال هست و یک رستوران در چند قدمی ساختمان . کم کم همه جا را یاد می  _

ندارد . هما به ات طرز پختن غذاهای ساده را یاد خواهد داد . به  گیری . اینجا پخت و پز مثل ایران دنگ و فنگ

اندازه کافی پول در اختیارت میگذارم که کمبودی نداشته باشی . گرچه تو از من پولدار تری و حساب بانکی ات چند 

 برابر حساب بانکی من است . پدر زرنگم بلد است چطور سر مرا شیره بمالد .

 در سر داشته باشد احساس خطر اردم و گفتم :از فکری که ممکن بود 

 ولی من همه اش را به خودت میدهم . _

 مگر نشنیدی که گفت غیر قابل انتقال است . بعید بدانم همه اش را یک جا به حسابت واریز کند . _

 "به خشم آمدم و اگفتم 

ابم بریزد . تنها آرزویم این است که این قایله این حرفها را چرا به من میزنی ؟ من که ازش نخواستم آنها را به حس _

 زودتر خاتمه یابد و به ایران برگردم .

 از تند رویاش پشیمان شد ، برخاست و گفت :

حق با توست . حاال وقت این حرف ها نیست . خوب استراحت کن . بعد از ظهر به سراغت می آیم تا تو را با هما و  _

 مهدی آشنا کنم .

. تنها و بی کس . با مبل هایی که تخت می شدند و چراغ خوراکپزی که با برق کار میکرد . همه چیز برایم تنها ماندم 

 عجیب و بیگانه بود . صورتم را با دستهایم پوشاندم و هق هق کنان گفتم :

 پوسی ؟دختره احمق . این چه باالیی بود که سر خودت آوردی ؟ حاال میخواهی چکار کنی ، اینجا بمانی و ب _
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دلم هوای خانه را کرد . تخت فنری اطاقم که هر وقت رویش می خوابیدم فنرهایش زیر تنهام به صدا در می آمد . 

غژ غژ می کرد و با هر تکانی باال ، پایین می رفت . آشپزخانه نرگس که بوی سیر داغ پیاز داغش اشتها آور بود . 

اتاقش می پخت و من عاشق عطر و بویش بودم و حاال باید با آن  آبگوشتی که زمستان ها در کماجدان در زیر کرسی

 غذاهای سرد که معلوم نبود گوشت خوک است با گاو سر می کردم و با بی اشتهایی آنها را به دندان می کشیدم .

 رون قابزنجیر طالی اشکان را از داخل کیفم بیرون آوردم و آن را به گردان آویختم . انگار قطره اشک او بود که د

طال روی سینه ام چکید . کاغذ تا شده را از درون جعبه بیرون کشیدم و چندین بار شعری را که برایم نوشته بود 

 خواندم .

 نه، من عهد بسته را نشکستم . من سست پیمان نیستم و غیر از او هیچ کس دیگر را نمیخواهم . _

ی شنیدم . انگار همه بیدار شده بودند و داشتند به محل صدای پای کسانی را که جلوی اپارتمانم می گذاشتند م

 `یعنی حاال توی این ساختمان بزرگ تنها هستم ؟ "کارشان میرفتند . ترس برم داشت . 

برخاستم و ازپشت کلید را روی در گذاشتم . باید لباسهایم را در کمد آویزان می کردم . اگر برزو بعد از ظهر 

به طور نامرتب وسط اتاق باقی مانده ، مرا یه دختر شلخته و دست و پا چلفتی میدانست  بازمیگشت و میدید همه چیز

خب بداند چه فرقی می کند که با سلیقه باشم یا شلخته ؟ مگر نه اینکه در اولین برخورد نظرش را  "، با خودم گفتم 

رفت . من احمق بودم که دنبال در مورد دخترهای ایرانی گفت و طرز لباس پوشیدن و آرایش مان را به مسخره گ

 "چنین آدمی راه افتادم و به اینجا آمدم . آن هم برای هیچ و پوچ .

 کاش تیله های اهدایی پرتو را می بلعیدم و خودم را خفه می کردم . دختر احمقی مثل من همان بهتر که بمیرد .

از دیگری در کمد آویختم و کفشهایم را  سرگرم بیرون آوردن وسایلم از داخل چمدان شدم .لباسهایم را یکی پس

 به طور مرتب در جا کفشی جا دادم .

هر کدام از آنها برایم یک خاطره بود . اما دیگر نمیخواستم به گذشته بیندیشم . کاش آن خاطره ها ، عین آدم برفی 

 و از بین میرفت .هایی که در باغچه منزل خانم جان درست می کردیم با اولین تابش نور خورشید آب می شد 

یک نفر چند تقه به در آپارتمانم زد . حدس زدم باید هما باشد . جوابش را ندادم . چند لحظه ای مکث کرد و چون 

 پاسخی نشنید رفت . صدای دور شدن پاهایش را که شنیدم خیالم راحت شد که رفته .

 در آن لحظه آمادگی روبرو شدم با هیچ کس را نداشتم .

 را الی دیوان حافظ روی میز کنار پنجره گذاشتم . هر دوی آنها یادگاری او بودند . شعر اشکان

شال گردن اهدایی من به او کجا بود ؟ آیا یک روز آن را دور گردنش می بست و در سرمای زیر صفر به دنبالم 

 میگشت ؟

 

 

 

 ۲۳فصل 

 

 

 

ک نفر دیگر مشت به در می کوبید . اول فکر می کردم انگار یک نفر دستش را یک بند روز زنگ در می فشرد و ی

 خواب میبینم ، ولی وقتی ازخواب پریدم و چشمهایم را مالیدم ، هنوز آن ضربات ادامه داشت .
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 این بار برزو صدایش را روی سرش گذاشت و پشت سر هم تکرار می کرد :

 شهال کجایی ؟ در را باز کن . _

، کلید را در قفل چرخاندم و به محض گشودنش چهره نگران برزو را در مقابلم  خیز برداشتم به طرف در پریدم

دیدم . پشت سرش مرد جوان چشم و ابرو مشکی و قد بلندی ایستاده بود و در کنارش زن جوانی که چشم های 

 سیاه و پوست سبزه اش با رنگ بلوند موهایش هماهنگی نداشت .

 وپید و گفت :نگاه برزو که به من افتاد به طرفم ت

 یعنی چه ! پس چرا در را باز نمی کردی ؟ _

 خمیازه ای کشیدم و گفتم :

 اصالً نفهمیدم چه موقع خوابم برد . انگار سنگ شده بودم و هیچ کدام از حواسم کار نمی کردند . _

م . هما گونه ام را داخل شدند و در را پشت سرشان بستند . نیازی به معرفی نبود ، ندیده همدیگر را می شناختی

 بوسید و گفت :

 حالت چطور است عزیزم ؟ چیزی کم کسری نداری ؟ _

 پاسخ بوسه اش را دادم و گفتم:

 نه ممنون ، خیلی زحمت کشیدید . نیازی به این کارها نبود . _

 به طرف یخچال رفت و پس از وارسی محتویاتش گفت :

 ؟همه چیز سرجایش است ، مگر ناهار نخوردی  _

 نه هنوز ، من غذای سرد دوست ندارم . _

 استیک و جوجه هم بود . میتوانستی سرخ کنی . _

 قیافه حق به جانبی به خود گرفتم و گفتم :

 راستش من اصالً آشپزی بلد نیستم . حتی یک تخم مرغ هم بلد نیستم نیمرو کنم . _

 پس مادرت چی یادم داده ؟ _

 بلد نیست . موضوع این است که خودش هم _

عیبی ندارد ، یاد میگیری. همه ما اول بلد نبودیم . ولی اجبار آدم را وادار به یاد گرفتن می کند . بیا اینجا کنار من  _

 بایست تا یادت بدهم چطور استیک میپزند .

 برزو با خنده گفت :

 ببینم میتوانی یک دختر نازپرورده را تبدیل به یک آشپز قابل کنی . _

 ه تو چه میرسد ؟ قرار نیست که برای جنابعالی آشپزی کند .ب _

 خب الاقل شکم خودش گرسنه نمی ماند . _

کنارش ایستادم و چشم به حرکاتش دوختم . ساده و بی تکلف بود و در حین آشپزی توضیح کامل در مورد پخت و 

 پز به من داد .

 ل دود کردن سیگار برگ مشغول گپی زدن شدند .مهدی و برزو همانجا توی حال روی مبل نشستند و در حا

 هما پس از فراغت از آشپزی گفت :
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۲۳۳-۲۳۱ 

 

 شام من حاضر است ، چطور است بروم بیاورم اینجا دور هم بخوریم ؟ _

 با تعجب پرسیدم :

 شام ؟!! حاال که وقت شام نیست . ساعت تازه شش بعد از ظهر است . _

 ل ایران نیست که ساعت ده ، یازده شامت را بخوری و بعد با شکم پر بخوابی .چرا هست . اینجا مث _

 سپس خطاب به برزو گفت :

 تو میز بچین تا من بروم غذای خودمان را بیاورم . _

 ای بابا ، اگر گذاشتی با دل راحت یک سیگار بکشیم . به شهال بگو ظرف ها کجاست خودش ظرف ها را می چیند ._

 لگی گفتم :با بی حوص

 من هنوز راه و چاه این خانه را بلد نیستم خودت بچین . _

 با صدای بلند خندید و گفت :

 انگار من سال ها توی این آپارتمان زندگی کرده ام . خب من هم مثل تو اولین بار است به اینجا می آیم . _

 هما گفت:

و به راه می کنم . بیا شهال جان این سفره را بینداز روی میز خیلی خب تنبل ها . بحث نکنید . خودم همه کارها را ر _

 و بشقاب ها را هم بچین االن من بر می گردم . امان از این مردهای خودخواه که فقط به فکر خودشان هستند .

ب ش یعنی این مرد می خواهد هر "برزو بی خیال سیگار را گوشه لب نهاد و به پشتی مبل لم داد . با خودم گفتم :

 "اینجا پالس باشد ؟ قرار ما این نبود اصالً تحملش را ندارم . باید به اش بفهمانم که حد خودش را بشناسد .

 سرگرم چیدن میز شدم . هما به آپارتمانشان رفت و و با دیس اسپاگتی برگشت و گفت :

از شهال بسازم که انگشت هایتان  تنوع است . هر که هر چه میخواهد بخورد . قول میدهم یک ماهه یک آشپز قابلی _

 را هم بخورید .

پس از صرف شام و شستن ظرفها آنها به آپارتمانشان برگشتند و ما تنها شدیم . منتظر بودم برزو جل و پالسش را 

جمع کند و دنبال کارش برود ، اما انگار او خیال رفتن نداشت . روی مبل جا خوش کرده بود و روزنامه اش را 

 . به غیر از حرص خوردن کار دیگری از دستم بر نمی آمد .میخواند 

یعنی چه ؟! مگر این مرد خانه و زندگی ندارد ؟ اصالً از جان من چه می خواهد . آن طور با عجله عقدم  "در دل گفتم :

 "کرد آورد اینجا که به زن مریضش برسد . پس چرا نمیرود سراغش ؟

 باالخره طاقت نیاوردم و پرسیدم :

 شارلوت را دیدی ؟ _

 روزنامه را تا کرد و روی میز گذاشت . حالت نگاهش تیره شد و لبهایش لرزید و پاسخ داد :

توی خانه بستری است . قدرت حرکت ندارد . آنقدر الغر شده که به زحمت توانستم بشناسمش . وقتی مرا دید  _

دلم از غصه ریش شد طفلکی خیلی ناامید است  "بر نگردی میترسیدم دیگر  "انگار دنیا را به اش داده اند . می گفت 

. به اش اطمینان دادم که هیچ وقت ترکش نمی کنم و همیشه در کنارش می مانم . جاسمین پر در آورده بود . مدام 
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 بیچاره خاله فرانسیس توی این سنّ و "دیگه نمیذارم از پیشم بری ددی . "دور و برام می پلکید و یک بند می گفت 

سال باید هم از شارلوت پرستاری کند و هم مواظب جاسمین باشد . هر طور شده فردا صبح ترتیب بستری شدن 

فایده ندارد ، بی خود پولت را دور  "شارلوت را در بیمارستان میدهم . امروز هر کاری کردم زیر بار نرفت می گفت 

کده شروع میشود . گور پدر دسر و دانشگاه . با این تا چند روز دیگر کالسهای دانش "نریز ، من خوب بشو نیستم .

همه مشکالت این یکی دیگر قوز باال قوز است . اصالً حوصله اش را ندارم . یک خوداموز فرانسه برائت میخرم . هما 

 کمکت خواهد کرد که مکالمات روزمره را یاد بگیری .

 سه .شاید الزم نشود . به قول خودت گور پدر درس و زبان فران _

این یکی فرق می کند . برای این که زیاد به ات سخت نگذرد و بتوانی گلیم خودت را از آب بیرون بکشی باید  _

زبان یاد بگیری . لجبازی نکن هما هم دانشجوی رشته معماری است . هر وقت بی کار باشد به ات سر میزند . فردا 

 ی ایم .صبح بعد از این که شارلوت را بستری کنم به سراغت م

 بی بی تفاوتی گفتم :

اگر هم نیایی مهم نیست. نمی خواهد به خاطر من خودت را ناراحت کنی و دچار عذاب وجدان شوی . فقط به ام  _

 بگو این وضع تا کی باید ادامه پیدا کند ؟

 هنوز تازه از راه رسیده ای صبر داشته باش . _

فرانسه به قول معروف کنگر بخورم لنگر بیندازم . اگر وا میدادم بی باید به اش می فهماندم قرار نیست آنجا توی 

 خیالش می شد و چه بسا این وضع سال ها به همین ترتیب ادامه می یافت . با ترشرویی گفتم :

من در یک خانه شلوغ و پر رفت و آمد بزرگ شدم اینجا توی این قفس دلم میگرد دارم خفه میشوم . تو مشکالت  _

میبینی و برایت مهم نیست که من چه میکنم . خودآموز فرانسه به چه دردم می خورد . اگر با خانواده ات خودت را 

رو راست بودی و از همان روز اول فریبشان نمیدادی نه خودت گرفتار می شدی و نه مرا گرفتار می کردی . همه ی 

نهان نمیماند آن موقع چه جواب به آنها خواهی ماه پشت ابر پ "مشت های بسته یک روز باز میشود . به قول معروف 

 داد ؟

 دوباره سیگاری آتش زد و بوی تندش را در فضا پراکند و گفت :

تو در گذشته زندگی میکنی و با خاطره هایت خوش هستی . به امید آینده ای و زندگی در کنار مردی که دوستش  _

فکر آینده ام . فقط حال را میبینم و زن بیماری را که با مرگ  داری . ولی من نه با خاطراتم زندگی می کنم و نه به

دست به گریبان است و فقط به من امید بسته . از چهره زیبا و گونه های برجسته اش ، پوست و استخوانی باقی مانده 

قش و چشم های آبی اش به گودی نشسته . با وجود این من دوستش دارم ، درست به اندازه همان روزی که عاش

شدم . شاید به نظرت مسخره بیاید . میبینم که پوزخند میزنی اما باور کن اگر به خاطر شارلوت نبود چشم داشتی به 

ثروت پدرم نداشتم و مجبور نمی شدم چنین نقشه بی شرمانه ای بکشم و تو را گرفتار کنم . مرا ببخش شهال . از 

جوری به من پیله کرده بودند . فکر می کنی به آسانی راضی شدند رویت شرمنده ام ، اما راه دیگری نداشتم . آنها بد

برادرم با دختری عروسی کند که پدرش ورشکسته شده و دیناری برایش باقی نگذشته ؟ خون به دلش کردند . و 

وجود این که مرجان عروس انتخابی خودشان بود تمام مدتی که روزبه در پاریس بستری بود یک بند با هم جنگ و 

ال داشتند و تهدیدش می کردند که اگر نامزدیاش را با او بهم نزند از ارث محرومش خواهند کرد . روزبه بیدی جد

مهم نیست ، من نیازی به ثروت شما ندارم ،  "نبود که از این بادها بلرزد محکم و استوار در مقابلشان ایستاد و گفت :
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شهامت او آنها را به زانو در آورد .  "ندگی ام را در می آورم .چالق که نیستم حاال که خوب شد کار می کنم و خرج ز

وقتی فهمیدند تهدیدشان کاری نیست و به مقصود نخواهد رسید وا دادند و میدان را خالی کردند . بخصوص که در 

زن پر  اناین مدت اشکان سر و سامانی به زندگی خانواده شان داده بود و از نظر مالی کمبودی نداشتند . طفلکی مرج

طاقت و صبوری است وگرنه زندگی کردن با پدر و مادر من در زیر یک سقف آسان نیست .چه بسا روزبه خیلی زود 

به این نتیجه برسد که باید زنش را از آن خانه بیرون ببرد ، باور کن شهال همان روز اول حقیقت را به آنها می گفتم ، 

 ه می سوزد . معلوم نیست چه سرنوشتی در آن خانه پیدا خواهد کرد .شارلوت را از دست میدادم . دلم برای رابع

 لبخند تلخی زدم و گفتم :

 هر چه باشد بدتر از سرنوشت من نیست . _

 دیوان حذف را از روی میز برداشت و در حال ورق زدنش یاداشت اشکان را یافت و گفت :

 این خط اشکان است . این شعر را او برایت نوشته ؟ _

 با صدای پر بغض و گرفتهای گفتم :

اگر به مفهومش توجه کنی میفهمی چه تصوری از یک دختر عهد شکن و سنگ دل دارد . آیا واقعا من این طور  _

 هستم . این تویی که این تصور را در او به وجود آوردی . چرا ما باید به آتش تو بسوزیم ؟ چرا ؟

 : کتاب را بست و برای دلجوئی از من گفت

 این آتش را من روشن کردم ، قول میدهم خودم هم خاموشش کنم . _

 با لحن غضب الودی گفتم :

تو در خیال و رویا زندگی می کنی و از واقعیت های زندگی بی خبری . همه چیز را ساده و سهل می پنداری . در  _

قصه ساخته و پرداخه ذهنت را با خوبی و خیال عهدهای شکسته را به هم می بندی ، تارهای گسسته را گره میزنی و 

خوشی به پایان میرسانی . از اینجا برو ، بگذار با درد خودم تنها باشم . تو هم چیزی از قماش همان خانواده ای . 

همان طور که آنها با احساس مرجان بعضی کردند و در سخت ترین شرایط زندگی به جای دلداری دادن و بدادش 

ش را زیر پاشنههای طالئی شان له کردند ، تو هم به کمک آنها این بال را به سر من آوردی . از رسیدن قلب شکسته ا

اینجا برو ، مگر نشنیدی چه گفتم . نمیخواهم بیهوده وقتت را تلف کنی . الزم نیست برایم دل بسوزانی و اینجا پرسه 

 بزنی فقط برو و تنهایم بگذار .

گار بدبویش را گوشه لب داشت به طرف در رفت و بدون کلمه ای در یک چشم هوا را پس دید . همان طور که سی

 بهم زدن ناپدید شد .

 

 

 

 

 

 ۲۱فصل 

 

 

 

شب از نیمه گذشته بود که صدای موزیک مرا به پشت پنجره کشاند . مرد چاق و خپله ای با چهره بشاش و خندان و 

به گوسفند آویخته بود داشت اکوردئون میزد . گروهی زن و گونه های برجسته ای که در دو طرف صورتش عین دن
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مرد پیر و جوان هم نوع با آهنگش دست جمعی آواز میخواندند و دست میزدند . یکی دو نفر هم آن وسط سرگرم 

 رقصیدن بودند .

 "یعنی چه مگر اهالی این شهر خواب بدارد ؟! حاال چه وقت بزن و بکوب است ! "با خودم گفتم :

یاد آهنگ پر سوز و گداز شبگرد عاشق محل افتادم و دلم گرفت . صدای موزیک تند تر شد و صدای قهقهه های به 

 "چه خوشگذران  "شادی پر شورتر . زیر لب گفتم :

 با وجود این که از پدر و مادرم دلخور بودم با آن دو را باعث این سرگردانی میدانتسم دلم برایشان تنگ شد .

م جذب این محیط شوم . نه نمیتوانستم . باالخره گروه رقصنده از حرکت باز ایستادند ، نوازنده ی من نمیتوانست

 خسته دست از نواختن کشید و جمعشان گسسته شد .

سکوتی محض و مرده جای آن همه سر و صدا را در خیابان گرفت . دچار وحشت شدم ، با قلبی پر تپش پشت در 

فت و آمد در راهروهای خانه ادامه داشت . انگار با هم مسابقه گذاشته بودند ، می گوش ایستادم . تا دیر وقت ر

 رفتند و می آمدند .

به یاد همسایه کنجکاومان اشرف خانم افتادم که در غیاب همسر دو زنه اش زاغ سیاه همسایه ها را چوب میزد . آیا 

گاه پشت در آپارتمان گوش می ایستادم . چاره حاال من هم دچار همان سرنوشت شده بودم که گاه پشت پنجره و 

 ای نبود باید چراغ را تا صبح روشن می گذاشتم وگرنه از ترس قبض روح می شدم .

برای کشتن لحظات دیرگذر شب تصمیم گرفتم برای تمام اعضای خانواده ام نامه بنویسم . حتی خانم جان و بی بی را 

باالخره یک نفر پیدا می شد و نامه ام را برایشان میخواند . به غیر از نامه ام به هم که سواد نداشتند از قلم نینداختم . 

 پرتو بقیه نامه ها کوتاه و مختصر بود و از چند سطر تجاوز نمی کرد .

 "هوای پاریس سرد است ، حالم خوب است و دلم برایتان تنگ شده . "

دم خوشگذرانی مر "دادن ، فقط یک جمله به آن افزودم  نه حرفی برای گفتن به آنها داشتم نه چیزی برای توضیح

 "پاریس یک نوع ورزش شبانگاهی است بعد از کار و تالش روزانه .

آخرین نامه را که داشتم مینوشتم همان طور که روی مبل نسسته بودم خوابم برد . این بار صدای حرکت پاشنه ی 

 پریدم و در را به رویش گشودم .کفش هما را که پشت در شنیدم با اولین زنگ از جا 

 لبخند ملیحی بر روی لب های قرمزش نشاند و با لحن گرم و دوستانه ای گفت :

 صبح بخیر ، سحر خیز شدی . _

اصال نخوابیدم که سحر خیز شوم . یک دلیلش این بود که دیروز بعد ظهر تا غروب یک بند خوابیدم و دلیل  _

 ان در پشت پنجره اطاقم .دیگرش سر و صدای یک عده خوشگذر

بدون تعارف داخل شد و در را پشت سرش بست . کیف دستی اش را روی میز وسط سالن رها کرد ، جلوتر از من 

 وارد نشیمن شد . سپس روی مبل لم داد و گفت :

ح تفری همه ی پاریسی ها خوشگذران هستند و به خودشان بد نمی گذرانند . شعارشان این است ، روز کار و شب _

 تو هم سعی کن همین طور باشی .

 جمله آخرش به نظرم مسخره آمد . انگار از حال و روزم بی خبر بود که از من توقع خوشگذرانی داشت .

 از خون جگرم کامم تلخ شد و لبخند زهر آلودی بر لبانم نشست . چین به پیشانی افکندم و گفتم :

 ز خودم و زندگی ام حالم بهم میخورد .چه جوری ؟! با این وضعی که من دارم ا _
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 به کالمش رنگ مالمت داد و گفت :

تقصیر خودت است ، نباید زیر بار میرفتی . شاید درست نباشد من این حرفها را به تو بزنم . چون برزو عین برادر  _

یلی را برای تبرئه کاری من است و دوستش دارم ، ولی وقتی این جریان را از زبانش شنیدم شاخه در آوردم . هیچ دل

 که کردی نمی پذیرم .

 با درماندگی گفتم :

 چه کار میتوانستم بکنم اول از من قول گرفت و قسمم داد که رازش را فاش نکنم بعد جریان را بهام گفت ._

کند . م نمیاوال هیچ آدم عاقلی تا وقتی نداند هدف طرف مقابل چیست هرگز به این راحتی خود را پایبند قول و قس _

 دوّماً چطور حاضر شدی پای سفره عقد مردی بنشینی که میدانستی نمیتوانی در کنارش زندگی کنی ؟

در منزل ما حرف اول و آخر را پدرم میزند و بچه ها از خود اختیاری ندارند . بهانه ای نداشتم که از زیر بار ازدواج  _

 می ریختم و رسوایش می کردم . شانه خالی کنم . مگر این که پته برزو را روی آب

یعنی چه اختیاری نداشتم ؟! این حرف یک دختر تو سری خور و عقب مانده است ،نه یک دختر تحصیل کرده و  _

خوش برورو ، به چه امیدی آمدی ؟ برزو دیوانه شارلوت است حتی همان پوست و استخوان که روی تخت مچاله 

حوری بهشتی است . تو فقط برایش یک وسیله ای برای بقای آن زن .از من شده و از درد به خود میپیچد . برایش 

نرنج که این طور رک باهات حرف میزنم ، ولی به عنوان یک زن از این کار تو حرص میخورم و منطقت را قبول 

 ندارم .

 به طرف پنجره رفت، از پشت شیشه به بیرون خیره شد و گفت :

ن چه خبر است . همه در رفت و آمد هستند . پشت این پنجره زندگیست و هدف . یک بلند شو بیا اینجا ببین بیرو _

 چشمه اش را دیشب دیدی و یک چشمه اش را حاال میبینی ، ولی تو با چه هدف و مقصودی اینجا هستی ؟

 روی صندلی کنار پنجره ولو شدم و گفتم :

 من به امید رهایی ام و برگشت به ایران . _

 و گفت :پوزخندی زد 

 چه امید عبثی . _

 نگاهش بر روی دیوان حافظ مکث کرد و افزود :

اهل شعر و مطالعه هم که هستی . خیلی وقت است الی کتاب غیر درسی را باز نکردم من و مهدی هم سال اول  _

 دانشکده با هم

 

 

542522  
ه برای هم ساخته شده ایم و می توانیم یک عمر آشنا شدیم . دو سالی طول کشید تا باالخره به این نتیجه رسیدیم ک

در کنار هم زندگی کنیم . حاال هر دو درس میخوانیم و هم کار می کنیم . چون تازه واردی شاید کار من به نظرت 

حقیر بیاید اما من باکی از گفتنش ندارم . معموالً هفته ای دو سه شب چند ساعتی از بچه هایی که والدینشان به 

 یروند نگهداری می کنم .مهمانی م

مهدی هم روزی چند ساعت در یک فروشگاه کار می کند ، ما مثل برزو بچه پولدار نیستیم و باید روی پای خودمان 

 باشیم ، مدرسه که میرفتم عاشق فال حافظ بودم . بدم نمی آید االن هم نیت اونم و تفال بزنم .
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اب به گردش در آورد و همان صفحه ای را که شعر اشکان در چشم هایش را بست ، انگشتانش را الی صفحات کت

 میانش بود گشود سپس با تعجبی آمیخته با شیطنت گفت :

 عجب ! انگار خواجه حافظ شیرازی برای من فال اختصاصی گرفته و آن را در یادداشتی برایم فرستاده . _

 ال خندیدن داشته باشم .انتظار داشت به شوخی اش بخندم اما غمگین تر از آن بودم که ح

 آن یاداشت آینه دق من بود و ترکه ای برای تنبیه شاگرد کودن و کند ذهنی که در مکتب عشق در جا زده بود .

 با دستپاچگی گفتم :

 نه ، این فال اختصاصی من است نه تو. _

 زیر چشمی نگاهم کرد و گفت :

 چطور مگه ؟!_

 میتوانی بخوانیش. _

 و شمرده ای به خواندنش پرداخت و گفت : با صدای آرام

 این خط خودت است ؟ _

 با خط اشکان است . _

 به چهره اش حالت حیرت داد . لب ورچید و پرسید :

 اشکان ! اشکان دیگر کیست ؟ من که نمی شناسمش ، معرفی اش کن . _

 با ناباوری گفتم :

 د !پس برزو می گفت که تو و مهدی همه چیز را میدانی _

 من نمیدانم همه چیز شامل چه مسایلی می شود . خودت بگو . _

اشکان برادر مرجان زن روزبه است و اگر برزو عین بالی آسمانی یک دفعه در ایران نازل نمی شد و پای او به  _

 میان نمی آمد قرار بود ما با هم عروسی کنیم .

 وست داشتید.که اینطور ! البد منظورت این است که همدیگر را د _

 انگار اشک هایم پشت ابر دیده گانم کمین کرده بودند تا من این جمله را بر زبانم بیاورم و بعد ببارند .

 با اشاره سر جوابش را دادم . منتظر نشد تاییدش را از زبانم بشنود و گفت :

گفتم  باهات بی رودربایستی بودم میمرا ببخش شهال جان ، ولی باید بگویم که تو دیوانه ای ، اگر یک کمی بیشتر  _

عقلت پاره سنگ بر میدارد . طفلکی اشکان از شعری که برایت نوشته میشود فهمید که چه تصوری در مورد بی 

 وفائی ات دارد ، صبحانه خوردی ؟

 حرکت شانه هایم با هق هق گریه هایم هماهنگ شد و پاسخ دادم :

 نه میل ندارم . _

 داشت . چه بسا مرا دختر سبکسری میدانست که واژه دل بستگی برایش بی معنا بود .اشک هایم را باور ن

 با تأسف سر تکان داد و گفت :

اشکان نمیداند برزو چه خدمتی به اش کرده ، دختری که بلد نباشد یک چایی دم کند به درد زندگی نمی خورد ،  _

میدهم . امروز برزو تو را به من سپرده و خودش رفته  ولی خب تا مرا داری غصه نخور . خودم همه چیز را یادت

دنبال بستری کردن شارلوت در بیمارستان . مهدی هم سر کار است و تا غروب بر نمی گردد . االن وقت مناسبی 
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است تا تو دوره صبحانه درست کردن و خوردن را ببینی . بعد هم باهم میرویم بیرون دوری در اطراف خانه و 

میزنیم تا الاقل اگر چیزی الزم داشتی ، بدانی از کجا تهیه اش کنی . درس اول زبان فرانسه را هم از  فروشگاههایش

 من بگیری .

 با بیزاری گفتم :

 شاید الزم نباشد این چیزها را یاد بگیرم . _

 چرا ؟! _

 چون خیال ندارم زیاد اینجا بمانم و در اولین فرصت بر میگردم . _

 ندید و گفت :با صدای بلند خ

 اشتباه نکن . نباید می آمدی . اما حاال که آمدی دیگر راه برگشت نداری . _

 با سرسختی گفتم :

ولی من بر میگردم . خواهی دید که بر میگردم . برزو به ام قول داده . من از او توقع دارم که پای بند قولش باشد و  _

 در اولین فرصت اشکان را در جریان قرار دهد .

خنده تمسخر آمیزی گوشه لبانش نشست . لب هایم خشک شده بود . چشم هایم می سوخت . پره های بینی ام می 

 "دیدی حق با من بود . "لرزید . قلبم چون طفل لجبازی لگدپرانی می کرد و با زبان بی زبانی می گفت 

 

 

 

 ۲۶فصل 

 

 

 

ن من است یا دشمن او ؟ رک و راست حرفش را میزد و نمی دانستم هما دوست من است یا دوست برزو . دشم

 طرف هیچ کس را نمی گرفت . در واقع بیان حقیقت برایش مهم تر از جلب نظر طرف مقابل بود .

با همین رک گویی و زبان تلخ و گزنده به راحتی خود را دلم جا کرده بود . الاقل میدانستم که این یکی با من 

زی کردن را ندارد . تمام روز را نزد من ماند . بعد از صبحانه گشتی در خیابان های روراست است و قصد نقش با

 شهر زدیم . خرید را به عهده من گذاشته بود . وادارم می کرد آنچه را که میخواستم بخرم به فرانسه تلفظ کنم .

یک یک نام غذاها در مورد مزه و در رستوران نزدیک منزل ناهار خوردیم . آنجا هم دست بردار نبود . در حال تلفظ 

 محتویاتش به ام توضیح می داد .

 نم نم باران که نوک بینی ام را لمس کرد گفتم :

 االن تند می شود بیا زودتر برگردیم . _

 خندید و گفت :

 چیه از باران میترسی ؟ _

 نه ولی از خیس شدن می ترسم . _

 رفتی ؟یعنی هیچ وقت در تهران زیر باران راه ن _

 با یاداوری گذشته اه حسرت بر لب نشاندم و پاسخ دادم :
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چرا به یاد دارم یک روز یک نفس زیر باران دویدم تا به موقع خودم را به وعده گاهی که اشکان در آنجا انتظارم را  _

را  م حرفهایمانمی کشید برسانم و بعد او مرا در زیر چترش پناه داد . این آخرین فرصتی بود که توانستیم با ه

بزنیم .ای کاش چون شاگر کودنی در مکتب عشق رفوزه نمی شدم .ای کاش آموخته هایم به راحتی از ذهنم می 

 پرید و اثری در قلبم باقی نمی گذاشت .

 بعد از آن دیگر او را ندیدی ؟ _

چهار چشمی ما را میپاییدند فرصت  چرا دیدم ، او به مهمانی منزل ما که برزو هم در آنجا بود آمد ، اما آنهایی که _

 نزدیک شدنمان را به هم ندادند . زندگی در گل زدن استاد است و درست به هدف میزند .

 تا دوازه بانش که باشد و با یک خواتا این فرصت را برای رقیب ایجاد کند ، قبول داری ؟ _

 از کالم نیشدارش رنجیدم و گفتم :

 به رخم بکشی و مالمتم کنی ؟باز هم میخواهی خطایم را  _

 وارد ساختمان شدیم و با هم از پله ها باال رفتیم . جلوی در آپارتمان ایستاد و گفت :

خب خانم خلج من دیگر باید بروم و به زندگی ام برسم . امروز غروب هم باید از دو بچه تخس و غیر قابل تحمل  _

 . تا تو یک چرتی بزنی برزو به سراغت خواهد آمد . نگهداری کنم . خدا بدادم برسد . فردا می بینمت

 با بی تفاوتی شانه باال انداختم و گفتم :

در انتظار آمدنش چشمم به در سیاه نشده . ترجیح میدهم تنها باشم . تو به من خیلی محبت کردی هما جان .  _

 این را درک می کنم و ازت ممنونم .میدانم به اندازه کافی گرفتاری و این ساعت ها چقدر برایت ارزش دارد . 

اصالً برایم مهم نیست من از جان و دل کمکت می کنم تا شروع ترم جدید فرصت دارم . تا آن موقع هم تو به  _

 اندازه کافی راه افتاده ای و نیازی به من نداری . خداحافظ .

نرگس خالی که هر وقت به خانه بر می گشتم خانه سرد و بیروح بود و هیچ کس در آنجا انتظارم را نمی کشید . جای 

تابستانها با شربت سکنجبین و خاکشیر یخمال خستگی را از تنم در میبرد و زمستان ها با انار دون کرده و گلپر و 

 نمک .

 عین بچه یتیم ها افسرده و مغموم باالتکلیف وسط سالن ایستادم و نظری به اطراف افکندم .

ه پیدا کند . هما هزار و یک گرفتاری داشت . نمیتوانستم دائم هوارش شوم . باید روی این وضع نمیتوانست ادام

پاهای خودم می ایستادم . به تنهایی گلیمم را از آب بیرون می کشیدم و به این نتیجه میرسیدم که نباید به کسی 

 متکی باشم .

ه خود نهیب زدم . چرا نمیتوانی عادت های گذشته را من نمیتوانم مثل هما باشم ، چون او از همان طور بار آمده بود .ب

از سرت بیرون کنی ؟به شانه های سست برزو هم نمیتوانی تکّیه کنی ، چون پوشالی سست و با یک تکان فرو 

میریزد . یک دختر دست و پا چلفتی به هیچ درد نمیخورد . تقصیر خودت نیست . این طور بارت آوردند . برای این 

 اختیار خود داشته باشند . نگذاشتند شخصیت واقعی ات رشد کند . که تو را در

در این قضیه تو مقصر نیستی . اشتباه پدر مادرت بود که کار را به اینجا کشاند . حاال که میدانی پشتت خالیست ، 

ه جای ، پس بالاقل جلوی پایت را ببین تا در خلع قدم بات نداری . معلوم نیست چه مدت مجبور شوی پاریس بمعنی 

این که خود را چون پرنده آشیان گم کرده ، در قفس محبوس کنی و منتظر بمانی تا آب و دانه جلویت بگذارند ، بی 

 نیازشان باش.
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 با عزمی راسخ حرکتی به خودم دادم ، بارانی خیس را از تنم در آوردم و به جالباسی آویزان کردم .

به دست گرفتم و همانجا روی مبل راحتی سالن مشغول مطالعه شدم . از برای شروع ، کتاب خودآموز زبان را 

 آموخته هایم در دبیرستان که آن موقع درس زبان خارجه فرانسه بود کمک گرفتم .

به مبارزه با خواب که داشت پلکهایم را سنگین میکرد برخاستم تا به اش بفهمانم که وقت خواب است ، نه وسط روز 

 رام میشد و زمان را گم میکردم .وگرنه شبهایم ناا

به خود متکی بودن کار زیاد سختی نیست . کم  "برای اولین بار در عمرم کتری آب را جوش آوردم و زیر لب گفتم :

 "کم دارم یک چیزهایی یاد میگیرم .

بود قوری از  در موقع ریختن چای از قوری ، بخار کتری دستم را سزاند ، از شدت درد فریاد کشیدم چیزی نمانده

 دستم رها شود و روی زمین بیفتد .

 از خیر خوردن چای گذشتم و ناله کنان دستم را زیر آب سرد گرفتم تا از سوزشش کاسته شود .

از ناتوانی ام به گریه افتادم . سوزش دستم آرام نمی گرفت . معلوم میشد هنوز یک دختر نازپرورده ام و هیچ کاری 

 از دستم بر نمی آید .

غروب بر روی روشنایی روز پرده سیاه کشید و بر دلتنگیهایم دامن زد . دلم از غم بودن در غربت و غریبی می 

سوخت و انگشتانم از ناشی گاری . آب کتری داشت تمام می شد که به دادش رسیدم . همینم مانده بود که کتری هم 

 بسوزد .

 `در اپارتمانم زد و گفت هما در موقع رفتن به سر کار چند ضربه کوتاه به 

 من دارم میروم ، چیزی الزم نداری ؟ _

 بعد از این که دست سوخته ام را پشت سرم پنهان کردم در را به رویش باز کردم و پاسخ دادم :

 نه ممنون ، چه موقع بر میگردی ؟ _

 نزده ؟قرار است ساعت یازده مهدی بدنبالم بیاید و با هم برگردیم . برزو به ات سر  _

 مهم نیست ، منتظرش نیستم . _

 به طرفم دست تکان داد و گفت :

 من رفتم مواظب خودت باش . _

 چند قدمی از آنجا دور شد به عقب برگشت و خطاب به من گفت :

 در را نبند ، برزو دارد از پله ها باال می آید . _

 ر درد بر روی سینه ام می افزود و عصبی ام می کرد .ترجیح دادم نیاید ، عامل بدبختی ام بود . وجود او بر فشا

 سرحال به نظر نمیرسید . چهره اش گرفته بود و نگاهش سرد .

 وارد آپارتمان که شد گفت :

 مرا ببخش قرار بود صبح به ات سر بزنم اما نتوانستم ، از هما خواستم جورم را بکشد . تنهایت که نگذاشت ؟ _

 با بی تفاوتی گفتم :

االن هم مجبور نبودی بیای . فکر می کنی آمدنت به اینجا مسکنی بر دردهای من است ؟ سعی نکن مرا به هما _

تحمیل کنی . او خودش به اندازه کافی گرفتاری دارد . با وجود این امروز سنگ تمام گذاشت و تمام روز با من بود . 
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دختره دهاتی چه دمی  "البد داری تو دلت میگویی  تو عادت کردی برای راحتی خودت از دیگران بیگاری بکشی .

 "در آورده و بلبل زبانی میکند .

 حوصله جر و بحث را نداشت . همانجا روی مبل نشست و گفت :

چته شده ؟ انگار سر جنگ داری . روز بدی را گذراندم . شارلوت زیر بار بستری شدن نمی رفت . به زور او را در  _

میدانی ن "بی خودی پولت را حرام نکن . من خوب بشو نیستم . ". التماسم می کرد و می گفت بیمارستان خواباندم 

 شهال دلم آتش گرفت . تمام روز در کنارش ماندم و دلداری اش دادم .

 پرسید:

 چایی میخوری ؟ _

 بدم نمیآید . البته اگر آماده باشد چون زیاد نمیتوانم بمانم جاسمین بی تابی می کند . _

می توانستی نیایی . آن بچه بیشتر از من به ات نیاز دارد . با وجود هما من احساس تنهایی نمیکنم زن مهربان و _

 همراهی است .

 میدانم ، مهدی هم فوق العاده است . من از نظر دوست خیلی شانس آوردم . _

 سپس نگاهش بر روی انگشتان تاول زده ام خیره ماند و پرسید :

 سوزاندی ؟ دستت را _

 دستم را کنار کشیدم و گفتم :

 موقع ریختن چایی از بخار کتری سوخت . _

 پوزخندی زد و گفت :

عیبی ندارد اولش همیشه همین طور است . کم کم یاد می گیری که باید احتیاط کنی . بازی با آتش سوختن دارد .  _

 ولیه باید توی آشپزخانه باشد .صبر کن االن برایت پماد سوختگی می آورم . جعبه کمکهای ا

 مهم نیست ، حاال که دیگر تاول زده . _

 بی اعتنا به اعتراض ام ، به آشپزخانه رفت و با پماد سوختگی برگشت و گفت :

 دستت را جلو بیاور ._

 دستم را عقب کشیدم و گفتم :

 نه ممنون ، بده خودم بمالم . _

 با شیطنت خندید و گفت :

نگشتت را لمس کنم ؟ دختر بی عقل تو زن عقدی من هستی ، ولی نترس خیالت راحت باشد . به قولی که میترسی ا _

 داده ام پای بندم . حاال که می ترسی بیا بگیر خودت روی محل سوختگی بمال .

 پماد را از دستش گرفتم و گفتم :

 وی پای خودم بایستم و محتاج کسی نباشم .موضوع این نیست که تو فکر می کنی . ولی دوست دارم بعد از این ر _

 لبخند موذیانه ای زد و گفت :

 اولی اش را که ثابت کردی . _

 لب ورچیدم و با لحنی آمیخته با رنجش گفتم :

 قرارمان این نبود که به من طعنه بزنی ! _
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 بعد از این که برایم چایی بیاوری ثابت می شود چقدر پیشرفت کرده ای . _

 شرطی که هولم نکنی ، وگرنه دوباره دستم را می سوزانم .به  _

 بگذار کمکت کنم . _

 نه این جوری بیشتر دستپاچه می شوم ، برو سرجایت بنشین . _

 سرجایش نشست و گفت :

 اطاعت سرکار خانم خلج . _

 تادم و زهر کالمم را بهدوباره طنین این کلمه چون گرزی بر فرق سرم فرود آمد . به عقب برگشتم و مقابلش ایس

 جانش ریختم و گفتم :

 حواست کجاست ؟ خانم خلج در بیمارستان بستری است ، کسی که روبرویت ایستاده شهال امجدی است نه خلج . _

 تقصیر من نیست قباله ازدواجمان باعث این اشتباه است . _

 دندانهایم را از خشم بر هم فشردم و به حرص گفتم :

 باله به دستم بیفتد ریز ریزش میکنم .اگر آن ق _

 حاال که دستت بهاش نمیرسد و توی صندوقخانه مادرت در امان است . پس چایی چی شد خانم امجدی ؟ _

 برو خودت بریز حوصله اش را ندارم . _

مهمان میدانستم آخرش این طوری خواهد شد . اصالً از خیرش گذشتم ، فکر می کردم تو هم مثل خانواده ات  _

 نوازی .

 اینجا خانه تو است ، نه خانه من . این منم که مهمانت هستم . _

 با حرکت تندی برخاست و گفت :

 راست میگویی حق با توست . داشت یادم میرفت . االن خودم برایت چایی میآورم . _

 به کارش نمیآمد . اعتراضی نکردم و نشستم . قلب آتش گرفته ام پر تاول بود و پر سوز و پماد سوختگی

 فنجان چایی را در مقابلم نهاد و گفت :

 زیر کتری خاموش بود . باید ببخشید یک کمی سرد است . البته مهم نیست چون من چایی را سرد میخورم . _

 پاسخش را ندادم . عالقه ای به ادامه بحث نداشتم . دلم می خواست زودتر تنهایم بگذارد . حزن غروب بر روی قلبم

 فشار می آورد و تمام غم های دنیا را به درونش سرازیر می ساخت .

 موضوع صحبت را عوض کرد و پرسید :

 برای پدر و مادرت نامه نوشتی ؟ _

 تا دلت بخواهد نامه نوشتم و هیچ کس را از قلم نینداخته ام . فقط مانده پستشان کنم . _

 . آدرس فرستنده را هم نوشتی یا نه ؟ همه را بده به خودم ، فردا برایت پست میکنم _

 نه هنوز چون نمیدانستم چه باید بنویسم . _

خب معلوم است باید آدرس آپارتمان من باشد ، چون آنها گمان می کنند تو آنجا ساکنی . ممکن است فردا نتوانم  _

م مشکل تحصیل چه کار کنم . یی به دیدنت بیایم . پس فردا هم باید یک سری به دانشگاه بزنم ، اصالً نمیدانم با

مقدار پول برایت میگذارم که لنگ نمانی ، هفته آینده با هم میرویم شماره حساب بانکی ات را بگیری . با کتاب 

 خودآموز چطوری ؟
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 دارم میخوانم ، در دبرستان زبانم بد نبود ، اگر تالش کنم کم کم راه میافتم . _

 گشتی با هم بزنیم و چیزی بخوریم ؟ چطور است قبل از رفتن برویم یک _

نه ممنون امروز به اندازه کافی با هما گشت زدم و هر چه را که الزم داشتم خریدم. در یخچال همه چیز هست  _

 نترس گرسنه نمیمانم .

 من من میروم و در اولین فرصت به دیدنت میایم . _

. در را پشت سرش بستم ، انگار بار سنگینی را از روی شتاب او برای گریز به اندازه شتاب من برای رفتنش بود 

 دوشم برداشتند و مرا از قید خود رها ساختند .

 

 

522-552 

 حواست کجاست ؟ خانم خلج در بیمارستان بستری است ، کسی که روبرویت ایستاده شهال امجدی است نه خلج . _

 ت .تقصیر من نیست قباله ازدواجمان باعث این اشتباه اس _

 دندان هایم را از خشم بر هم فشردم و به حرص گفتم :

 اگر آن قباله به دستم بیفتد ریز ریزش می کنم . _

 حاال که دستت به اش نمیرسد و توی صندوقخانه مادرت در امان است . پس چایی چی شد خانم امجدی ؟ _

 برو خودت بریز حوصله اش را ندارم . _

خواهد شد . اصالً از خیرش گذشتم ، فکر می کردم تو هم مثل خانواده ات مهمان  میدانستم آخرش این طوری _

 نوازی .

 اینجا خانه تو است ، نه خانه من . این منم که مهمانت هستم . _

 با حرکت تندی برخاست و گفت :

 راست میگویی حق با توست . داشت یادم میرفت . االن خودم برایت چایی می آورم . _

 نکردم و نشستم . قلب آتش گرفته ام پر تاول بود و پر سوز و پماد سوختگی به کارش نمی آمد . اعتراضی

 فنجان چایی را در مقابلم نهاد و گفت :

 زیر کتری خاموش بود . باید ببخشید یک کمی سرد است . البته مهم نیست چون من چایی را سرد می خورم . _

ه بحث نداشتم . دلم میخواست زودتر تنهایم بگذارد . حزن غروب بر روی قلبم پاسخش را ندادم . عالقه ای به ادام

 فشار می آورد و تمام غم های دنیا را به درونش سرازیر می ساخت .

 موضوع صحبت را عوض کرد و پرسید :

 برای پدر و مادرت نامه نوشتی ؟ _

 . فقط مانده پست شان کنم .تا دلت بخواهد نامه نوشتم و هیچ کس را از قلم نینداخته ام  _

 همه را بده به خودم ، فردا برایت پست می کنم . آدرس فرستنده را هم نوشتی یا نه ؟ _

 نه هنوز چون نمیدانستم چه باید بنویسم . _

خب معلوم است باید آدرس آپارتمان من باشد ، چون آنها گمان می کنند تو آنجا ساکنی . ممکن است فردا نتوانم  _

دیدنت بیایم . پس فردا هم باید یک سری به دانشگاه بزنم ، اصالً نمیدانم با مشکل تحصیل چه کار کنم . ییم به 
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مقدار پول برایت میگذارم که لنگ نمانی ، هفته آینده با هم میرویم شماره حساب بانکی ات را بگیری . با کتاب 

 خودآموز چطوری ؟

 نبود ، اگر تالش کنم کم کم راه میافتم .دارم میخوانم ، در دبرستان زبانم بد  _

 چطور است قبل از رفتن برویم یک گشتی با هم بزنیم و چیزی بخوریم ؟ _

نه ممنون امروز به اندازه کافی با هما گشت زدم و هر چه را که الزم داشتم خریدم. در یخچال همه چیز هست  _

 نترس گرسنه نمی مانم .

 صت به دیدنت میایم .من من میروم و در اولین فر _

شتاب او برای گریز به اندازه شتاب من برای رفتنش بود . در را پشت سرش بستم ، انگار بار سنگینی را از روی 

 دوشم برداشتند و مرا از قید خود رها ساختند .

 ۲۷فصل 

 

د و لبم از مالمتم دست کشیآرزوهایم از نفس افتادند و در کنج دلم آرام گرفتند . دیگر امیدی به تحققشان نبود ق

مرا به حال خود رها ساخت . اشک اشکان آوخته در زنجیر طال به گردنم بود و تصویرش در آخرین دیدار و لحظه 

 وداع در سینه ام .

امیدهایم نیمه جان و ناله کنان چون برگ زرد پاییزی ، زیر پاهایم لگد مال می شدند و اه حسرت را بر لبانم می 

 نشاندند .

 هما هر وقت فرصت می یافت به من سر میزد و در آموزش زبان کمکم می کرد .

 کم کم خودم را عادت دادم که شب ها موقع خواب چراغ را خاموش کنم و از تاریکی ترسی به دل راه ندهم .

ن پدرش به نام م دیدارهای برزو با من کوتاه و عجوالنه بود . یک هفته بعد مرا با خود به بانک برد تا پولی را که

 حواله کرده بگیرم و قسمت عمده اش را به حساب او منتقل کنم .

روز به روز دلتنگ تر و بی قرار تر می شدم . دو هفته از آمدنم به پاریس می گذشت که برزو با چند پاکت نامه که از 

 ایران برایم رسیده بود به دیدنم آمد .

لک ساخته بود .طاقت دوری ام را نداشت و از اینکه مرا به راه دور شوهر  قطرات اشک خشک شده ، نامه مادرم را پر

 داده اظهار پشیمانی می کرد . قسمم می داد که برایش بنویسم خوشبختم یا نه .

 یعنی خودش نمیدانست چه باالیی به سرم آورده ؟ شاید هم میدانست و به همین دلیل نگرانم بود .

 سوال را از من داشت و میخواست اوضاع و احوال خودم را بیشتر برایش توضیح دهم .پرتو هم به طریق دیگری این 

در جواب فقط از دلتنگی هایم نوشتم و از آرزوی بازگشت به ایران . خوشبختی یک کلمه بود و متضادش طوماری که 

 به راحتی صفحات سفید کاغذ را سیاه می کرد .

اییز از راه رسید . درختان چون نو عروسان نور تور سفید بر سر افکنده و بر زمستان بی حوصله بود و در دومین ماه پ

جلوه زیبایی های شهر می افزودند . دلم به هوای بودن در خانه لمیدن در زیر کرسی ، گرم کردن پاهای یخ زده ام با 

ا و دعوای زرگری ب عطسه گذاشته منقل گوش دادن به قصه های تکراری بی بی ، پر میکشید . حتی یاداوری جنگ

 عطا و ژیال هم لذتبخش بود .
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 تاس ممکن آیا "شال بافتنی ام را که به دور گردن پیچیدم تا برای خرید از خانه بیرون بروم از خودم پرسیدم :

 دور به ارزش بی ٔ  شی چون را آن یا ؟ کند استفاده من اهدایی گردن شال از زمستان سرمای و سوز در هم اشکان

شکی نداشتم که از من متنفر است ، هرگز حاضر نخواهد شد به حرفهایم گوش کند . دلیل این بی وفائی  ؟ انداخته

ه تو برزو لعنت ب "برایش اهمیتی ندارد . خیانت به هر دلیل و به هر شکلی که باشد خیانت است و غیر قابل بخشش .

 که این بال را سرم آوردی .

متد زنگ در را شنیدم . برزو پشت در بود ، مرا که آماده بیرون رفتن دید دستم به دستگیره درد بود که صدای م

 پرسید :

 کجا داری میروی ؟! _

 داشتم میرفتم نان بخرم. _

 توی این هوا !! خودم قبل از رفتن برایت میخوارم . _

ن برق گرفته ها از جا شال گردن و بارانیاش را که به جا رختی آویخت نگاهم در همان نقطه متوقف شد .ناگهان چو

 پریدم و با تعجب پرسیدم :

 این شال گردن را از کجا آورده ای ؟! _

 به جای جواب پرسید :

 چطور مگر ؟! این هدیه مرجان است . هفته پیش برایم فرستاده ، چه شده چرا ماتت برده ؟ _

 : زانوانم لرزیدند . قدرت ایستادن نداشتم ، به مبل تکّیه کردم و نالیدم

 نه خدای من ، نه . باورم نمی شود . آخر چرا ؟ چرا ؟؟ _

 دستپاچه شد . شانههایم را تکان داد و گفت :

 چی شده شهال ؟از چی ناراحتی ؟ به من بگو ، خواهش می کنم . _

 در حالی که به سختی میگریستم فریاد کشیدم :

شکان بود . حاال آن را به وسیله مرجان برایت فرستاده تا این بال را تو سرم آوردی . این شال گردن هدیه من به ا _

درجه نفرتش را به من نشان بدهد . پس چه شد وعده وعیدهایت برزو ؟ مگر نگفتی خودت همه چیز را برایش 

توضیح میدهی ؟ دروغگو ، دیگر همه چیز تمام شد ، تمام شد . من اشکان را برای همیشه از دست دادم . جای من 

اینجا توی این چهار دیواری ، تنها بدون هیچ امیدی به آینده . شب ها خوابش را میبینم . نگاهش سنگین کجاست ؟ 

و پر مالمت بر روی نگاهم فشار می آورد . دیگر هیچ اثری از عشق و محبت در آن نیست . حاال مفهوم آن اشکی را 

 ی هستم که از چشمش افتاده .که به من هدیه داده می فهمم . از نظر او من چون همان قطره اشک

 دوباره شانه هایم را تکان داد و گفت :

خیلی خوب کافی است . بس کن شهال . این قدر خودت را عذاب نده . من اشتباه کردم . خیلی وقت است که به این _

با  ه ام . نبایدنتیجه رسیده ام که کارم اشتباه بوده . این راهش نبود ، نه این راهش نبود . من به بن بست رسید

خودخواهی ام باعث بدبختی ات می شدم . حاال دیگر تمام ثروت پدرم هم قادر نیست جسم بی جان شارلوت را 

زندگی ببخشد . دکتر ها جوابش کرده اند . من تحملش را ندارم . آخر چرا باید این طور بشود . من زندگی خودم و 

 ا فدایش کردم . به امید این که یک روز دوباره سالم او را ببینم .تو را در گرو سالمتی اش گذاشتم . همه چیزم ر



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

1 3 3  

 

باورم نمی شد ، داشت گریه می کرد . حرکت لب هایش در موقع گریستن عضالت صورتش را زری دست هایش 

مین او ه "میلرزاند . تکلیفم را نمیدانستم . حرفی برای دلداری اش به نظرم نمیرسید . حق با هما بود که می گفت :

 "پوست و استخوان را که روی تخت مچاله شده می پرستد .

مدتها به همین حالت باقی ماند . وجود مرا از یاد برده بود . خودش بود با خیاالتش و تصور زنی که در خیالش بدون 

بیند با دیده بتغییر باقی مانده بود . از پشت پرده تار به زندگی می نگریست و آنچه را که با دیده گانش نمیتوانست 

 خیاالتش میدید و به آنها جان می بخشید .

 چه لزومی داشت کالمی برای دلداری اش بر زبان بیاورم . چون گوشش صداهای بیرون را نمی شنید .

 مدعی طول کشید تا آرام گرفت و صورتش را از قید دست هایش آزاد کرد و گفت :

ودم نیست . تمام روز به خودم فشار می آورم تا آرامش ظاهری ام مرا به بخش شهال که ناراحتت کردم . دست خ _

را حفظ کنم و نگذارم شارلوت بداند که در دل من چه می گذرد و حاال تو سنگ صبورم شدی . اگر شارلوت بمیرد 

 دکترش را خواهم کشت .

 طاقت نیاوردم و گفتم :

از دست دادی ! اگر عمرش به دنیا باقی نباشد هیچ حرف های عجیبی میزنی ! نکند دیوانه شده ای و عقلت را  _

 دکتری نمیتواند معجزه کند .

 با غضب به من توپید :

 بس کن ، حرفش را نزن ، دیگر نمی خواهم بشنوم . _

اولین بار بود که اشک یک مرد را میدیدم . بی صدا می گریست و صدای فریادش را همراه با گلوله بغض هایش به 

 یخت . منتظر جواب نشد و ادامه داد :سینه فرو میر

باالخره باید یک راه وجود داشته باشد . نمیتوانم بگذارم به این سادگی از دستم برود . تکلیف طفلک بیچاره ام  _

چیست ؟ خاله فرانسیس از غصه مریض شده . امروز ناچار شدم او را به بیمارستان منتقل کنم . نمیدانم حق دارم این 

ز تو بکنم که یک مدتی جاسمین را پیش خودت نگاه داری تا فکری به حالش بکنم یا نه ؟ راستش امروز خواهش را ا

آمده بودم که ازت اجازه بگیرم چند روزی او را بیاورم پیش تو . ولی حاال فهمیدم چقدر از من متنفری و پشیمان 

 نگهداری از دخترم بشوی .شدم ، چون با نفرتی که در چشم هایت می بینم بعید میدانم حاضر به 

 بدون این که بیندیشم گفتم :

آن بچه گناهی ندارد و من هرگز گناه پدرش را به پایش نخواهم نوشت . فقط نمیدانم در این مورد چه توضیحی به  _

 شارلوت و خاله اش خواهی داد .

 هیچ کدام از آنها االن در وضعیتی نیستند که ازم توضیح بخواهند . _

 و کینهام را نسبت به ظلمی که او به من روا داشته بود به دست فراموشی سپردم و گفتم :نفرت 

 پس معطل چه هستی ؟ برو و همین االن بیاورش اینجا . تا هر وقت الزم باشد پیش من می ماند . _

 او اینجاست . _

 کو؟ من نمی بینمش ! _

به ات بد کردم اما تو همیشه جواب بدی هایم تا با خوبی  گذاشتمش پیش هما . چون میترسیدم قبول نکنی . من _

 میدهی.
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من حساب او را از تو جدا کردهام . تا وقتی که شارلوت و خاله اش در بیمارستان هستند میتواند همین جا پیش من  _

 بماند فارسی بلد است ؟

 با سرافکندگی جواب داد :

 نه نمیداند . _

 م :با تأسف سر تکان دادم و گفت

چرا نخواستی زبان مادری ات را یادش بدهی ؟ بزرگترین راه ارتباط برای ایجاد محبت زبان است . اگر بخواهی  _

 یک روز این ارتباط را بین جاسمین و پدر و مادرت به وجود بیاوری ، زبان گویای احساس است .

میگذرد بیشتر اوقات زندگی اش را با سعی کن تو یادش بدهی . در ظرف دو سال و نیمی که از عمر این بچه  _

 شارلوت و فرانسیس گذرانده و من در این میان نقش کوچکی داشتم . طبیعی است که با فرانسه زبان باز کرده .

 خیلی خب تو برو دنبالش . باالخره یک کدام از ما دونفر زبان آن دیگری را یاد می گیریم . _

بسا میترسید اگر صدای رفتنش را بشنوم فریاد و فغان پشیمانی ام را سر دهم بی صدا و آرام از در بیرون رفت . چه 

برگرد ، حواسم نبود . اصالً مرا چه به بچه داری ! من تازه دارم دست راست و چپم را تشخیص میدهم ،  "و بگویم :

 "آن هم با هزار و یک مشکل .

رت اشکان در البالی تارهایش تنیده شده بود و طناب شال گردن همانجا به جالباسی آویزان بود . انگار خشم و نف

 دارم بود و آماده حلقه اویز کردنم .

ای کاش جای اثر انگشتانش را بر روی پرزهایش می یافتم و بر آن بوسه می زدم . آخر چرا نمی توانستم به اش 

ود ، ایم عزیز است . او هستی من بثابت کنم که حتی ذره ای از عشق و محبتم نسبت به او کاسته نشده و تا چه حد بر

 تمام زندگی ام .

 

 

 

 

 

 

 ۲۸فصل 

 

 

 

 

پلک چشمهایم را بر روی هم فشردم تا اشک هایم را مهار کنم و در مقابل جاسمین نگریم ، غریبی میکرد و از داخل 

ند و از در فاصله گرفت . شدن به آپارتمان زنی که نمی شناخت وحشت داشت . مرا که دید پاهایش را به عقب کشا

در دیده گان آبی خوشرنگش برق هراس نمایان بود . موهای فرفری طالئی اش گردی صورتش را چون قاب در 

 میان گرفته بود .

 دستم را که به طرفش دراز کردم پشت پدرش پناه گرفت تا از اسیبم در امان بماند .

 به اش بفهماند که نباید از من بترسد .برزو سر به عقب برگرداند و با مالیمت کوشید تا 

 بعید میدانستم کنار آمدن و جلب توجه اش آسان باشد . لجوج و سرکش به نظر می رسید و میل به گریز داشت .
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بالتکلیف میان چهار چوب در آپارتمان ایستادم و چشم به آن دو دوختم . برزو خم شد و جاسمین را در آغوش 

 و پا زدنش او را با خود به داخل آپارتمان آورد و روی مبل سالن نشاند . گرفت و بی اعتنا به دست

بیگانه وار نظری به اطراف افکند . سپس لب ورچید چندین بار با بغض کلمه مامی را تکرار کرد و در تالش برای 

 رهایی و گریز پاشنه هایش را بر روی پایه مبل فشرد .

 

 

شانه ها و سینه اش را می لرزاند . برزو کنار پایش زانو زد و دست های  هق هق گریه نیمه پنهان در گلویش

کوچکش را در پناه دست های خود گرفت و در حال بوسه زدن بر روی انگشتان ظریف و ناخن های الک زده 

 قرمزش گفت :

ل خاله شهال میمانی ، قوگریه نکن عزیز دلم . مامی یکی دو روز دیگر به خانه بر می گردد . تا آن موقع اینجا پیش  _

 بده دختر خوبی باشی .

 با لجاجت سر تکان داد و گفت :

 نه ...... نه ، دوست ندارم اینجا بمانم میخواهم برم پیش خاله خودم . _

چرا عزیزم ؟ یک لحظه صبر کن ببین خاله شهال چه عروسک خوشگلی برایت خریده . درست مثل خودت مو  _

 فرفری و چشم آبی .

 س چشمکی به من زد و به زبان فارسی گفت :سپ

 برو از توی جیب بارانی عروسکی را که برایش خریده ام بردار بیاور اینجا و از طرف خودت به اش بده . _

عالقه ای به صحنه سازی نداشتم ، اما چاره ای نبود . دستم را که داخل جیب بارانی اش بردم نگاهم بر روی شال 

 بر روی حسرت هایم نمک خشم پاشید و گفتم :گردن خیره ماند ، 

 یک باالیی سر این تحفه مرجان بیاور ، هر وقت نگاهش می کنم حالت جنون بهم دست میدهد . _

 با صدای آرامی گفت :

 اول تو دل این بچه را بدست بیاور ، بعد من خودم ترتیب آن لعنتی را میدهم . _

 با تشر به او توپیدم :

 ان الکن و تته پته چطور میتوانم دلش را به دست بیاورم ؟! آخر چرا به این بچه زبان یاد ندادی ؟با این زب _

 خودت یادش بده . حاال دیگر اختیارش دست توست . _

برخالف انتظارم جاسمین عروسک را از دستم گرفت و بی اعتنا به من سرگرم نوازش گیسوانش شد . برزو با 

 ت :رضایت سر تکان داد و گف

 دیدی گفتم صبر داشته باش . وسعت آرزوهای این بچه به اندازه همین اسباب بازی کوچک است . _

 سپس خطاب به جاسمین افزود :

 از عروسکی که خاله شهال برایت خریده خوشت آمد یا نه ؟ _

 اوهوم . _

قرار داد و به تقلید از بزرگترها از تنها پاسخش همین بود . دیگر توجه ای به ما نداشت . عروسک را روی زانوانش 

 پاهایش گهواره ای ساخت برای خواباندنش . برخاستم و گفتم :
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 باید یک چیزی برای شام درست کنم . _

 الزم نیست بنشین . منزل هما ته بندی کردیم . وای خدای من داشت یادم میرفت که باید بروم برایت نان بخرم . _

 خر ، فعال الزم ندارم .مهم نیست ، موقع رفتن ب _

 در موقع بیان این جمله نگاهش را از من دزدید :

 بعید میدانم امشب بتوانم به خانه بروم . چون فکر نمی کنم جاسمین حاضر شود بدون من اینجا بماند . _

 با ترشرویی و خشمی آشکار گفتم :

 ین پیش من بماند ، نه تو .نه ، این دیگر غیر ممکن است . قرارمان این بود که فقط جاسم _

 راستش انتظار نداشتم این قدر غریبی کند ، اگر بروم اذیتت خواهد کرد . با وجود این اگر نخواهی نمی مانم . _

 پس اسمشب او را با خودت به خانه ببر ، فردا صبح برگردان . _

د را عذاب بدهم و بیاورمش اینجا . می جاسمین صبح ها دیر از خواب بیدار میشود . دلم نمی آید بچه خواب آلو _

 برمش خانه هما .

حقه باز دغل ، خوب بلدی هر بار به طریقی حرفت را به کرسی بنشانی ، اما این بار نه . غیر ممکن  "در دل گفتم :

 "است زیر بار بروم .

از می ماند بست و خطاب اسباب بازی تازه خیلی زود دل جاسمین را زد . دیده گان خواب آلودش را که به زحمت ب

 به پدرش گفت :

 خوابم میآد ، پس چه موقع میریم منزل ؟ _

 با پرویی پاسخ داد :

 امشب من و تو همین جا پیش خاله می مانیم . _

 با بیزاری سر تکان داد و گفت :

 نه ، اینجا نه . میخوام برم خونه خودمون . _

 چه فرقی میکند عزیزم . _

 وی خودم رو میخوام . اونا که اینجا نیستن .من بالش و پت _

 لبخند پیروزمندانهای بر لب آورد و گفت :

 چرا اینجاست . توی ساک خودت . _

 سپس برخاست و از ساک دستی اش پتو و بالش او را بیرون آورد و گفت :

 ببین عزیزم دیدی ددی به فکر همه چیز هست . _

کر همه چیز را ارده و مجهز آمده . چه بسا پیژامه خودش را هم آورده . حیله بد جنس حقه باز، ف "زیر لب گفتم :

 "گرترین مرد روی زمین .

 کمکش کردم تا لباس خواب جاسمین را به تنش بپوشاند و جای خواب او را در اتاق من آماده سازد .

 جاسمین خیلی زود دل به خواب سپرد و در بستر آرام گرفت . 

 شم به بیرون دوخت و گفت :برزو از پنجره چ

 عجب برفی می آید . االن میروم برایت نان می خرم و بر می گردم ._

 با لحن سردی گفتم :
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زیاد مهم نیست . برای شب و فردا صبح نان دارم . برای بعد از آن هم یک فکری می کنم . مگر نمیخواهی به خانه  _

 خودت بروی ؟

ممی کنی اگر جاسمین بیدار شود و ببیند من اینجا نیستم ، چه قشقرقی به پا  هنوز روی حرف خودت هستی ؟ فکر _

 خواهد کرد ؟ از آن گذشته حاال وقت خواب نیست که بیرونم میکنی .

از سماجتش به تنگ آمدم . به راحتی نمیتوانستم از شرش خالص شوم از همان روز اول با اه و ناله و چرب زبانی خود 

د و حاال وبال گردنم بود . من نه میتوانستم نقش بدل همسرش را بازی کنم و نه نقش بدل مادر را بند زندگی ام کر

 برای بچه اش را .

 با تعجبی آمیخته با نگرانی پرسیدم :

 مگر جاسمین وسط شب هم بیدار می شود ؟! _

 کند .این اواخر که اوضاع خانه ناارام شده ، خواب راحتی ندارد و زیاد بهانه گیری می _

اگر بیدار می شد چه کار میتوانستم بکنم . من خواهر و برادرم دایه بزرگ شده بودیم ، حتی مادرم هم سر رشته 

 زیادی از بچه داری نداشت .

درست است که مثل ژیال خوش خواب نبودم ، اما دلم نمیخواست نصف شبی با بهانه گیری و نحسی بچه ای که زبانم 

. چقدر در خواب شیرین و دوست داشتنی بود ، گاه لبهایش با لبخند ملیحی باز و بسته میشد  را نمیفهمید بیدار شوم

 و گاه فاصله دو ابرو را کوتاه میکرد و چهره اش حالت اخم به خود می گرفت . 

 باالی سرش ایستاد و در حالی که با لذت به او داشت گفت:

 نرفته و بیشتر شکل مادرش است . میبینی چقدر خوشگل است . خدا را شکر که به من _

ناگهان ساکت شد . رنگ اندوه بر چهرهاش نشست . سوز کلمه آه لبهایش را سوزاند و قلبش را به آتش کشید . 

 پس از لحظه ای مکث با صدای خفه و گرفته ای گفت :

ت . ناله هایی که روی تخت خدا میداند چقدر این بچه را دوست دارد . تارو پود وجودش به یک تار موی او بند اس _

بیمارستان از سینه اش بیرون می آید ، از درد نیست از دوری جاسمین است . توی خواب و بیداری صدایش میزند و 

قربان صدقه اش میرود . اصالً نمیداند خاله بیچاره اش هم سکته کرده و در همان بیمارستان بستری است . وای به 

 مین باش من االن بر میگردم .روزی که بداند. تو مواظب جاس

 کجا میروی ؟ _

باید یک مقدار تنقالت برایش بخرم که کمتر بهانه گیری کند . اگر نحس شود به راحتی نمیتوانی ساکتش کنی . با  _

 خودم کلید میبرم که در موقع مراجعت صدای زنگ در بیدارش نکند .

هنوز ادامه داشت ، اما رفت و آمد عادی بود . جاسمین ناله پشت پنجره رفتم و چشم به بیرون دوختم . بارش برف 

 ای کرد و روی تخت جا به جا شد . دستپاچه شدم و زیر لب گفتم :

 وای خدای من نکند بیدار شود ؟! _

 چون محکوم به اعدامی بودم که به دنبال فرجام برای حبس ابد میگردد . هیچ کس به دادم نمیرسید هیچ کس .

خانه برایم شکلک در می آوردند و مورد مسخره قرارم میدادند . قلبم هم صدا با آنها فریاد سر داده بود  در و دیوار

دیوانه بی عقل این همه راه آمدی تا دایه بچه مردی شوی که باعث بدبختی ات شده . دیدی اشکان چطور با  ":
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گرفت ؟ باز هم میخواهی اینجا بمانی و تا گلو در  فرستادن آن شال گردن برای برزو انتقام بی مهر و وفائی تو را ازت

 "مردابی که پا به رویش گذاشته ای فرو بروی ؟

اشکهایم بی صدا بر روی گونه هایم فرو می افتادند . با آغوش باز به استقبال دل تنگی هایم رفتم تا سینهام را 

 "روی تخت نشسته بود و در حال گریستن بسترشان قرار دهم . صدای گریه جاسمین را که شنیدم به خود آمدم . 

 صدا میزد . "مامی .... و ددی 

به طرفش رفتم تا در آغوشش بگیرم و ارامش کنم . ولی همین که از الی چشم های نیمه بازش چهره مرا در مقابل 

 "نه ، نه  "خود دید به حالت اعتراض دست ردّ به سینه ام زد و با خشمی آمیخته با فریاد گفت :

 پس کلماتی بر زبان آورد که نفهمیدم .س

نگاهش به اطراف و بستر بیگانهای که در آن خفته بود و مشاهده چهره نااشنای زنی که سعی در آشنایی میکرد 

 شدت گریه اش می افزود .

اند و رپس برزو کجا بود ؟ چرا نمیآمد ؟ دوباره دستم شانه هایش را لمس کرد این بار با شدت بیشتری مرا از خود 

 گفت :

 ددی من کجاست ؟ _

 

 

 صورتم را پشت دستهایم پنهان ساختم و نالیدم :

 کجایی برزو به دادم برس . _

 صدایش را از پشت سر شنیدم :

 من اینجا هستم شهال ، چی شده ؟ _

 سر به عقب برگرداندم و او را دیدم که داشت بسته های خرید را روی مبل می گذاشت .

 دگی و عجز آشکار گفتم :با درمان

 این بچه آرام نمی گیرد . کالفه ام کرده ، کار من نیست از عهده اش بر نمی ایم . _

 اولش این طور است ، کم کم عادت می کند. _

جاسمین که با شنیدن صدای پدرش آرام گرفته بود از تخت پایین آمد و موهای فرفری اش را که از اشک چشم تر 

تش کنار زد و خود را در آغوش برزو رها ساخت ، سپس سر به روی شانه اش نهاد و با نوازش های بود از روی صور

 وی دوباره به خواب رفت .

برزو او را روی خط خواباند و پس از این که خوابش سنگین شد پاورچین پاورچین از اتاق بیرون آمد و با صدای 

 آهسته ای گفت :

 و هم گریه کردی ؟!!مرا ببخش باعث زحمتت شدم ، ت _

 نمیتوانستم آرامش کنم . مشت به سینه ام میزد و فریاد می کشید ، از من خوشش نمی آید زور که نیست . _

بچه که این حرفها حالی اش نمی شود ، این طبیعی است که در اولین برخورد با کسی که نمی شناسد غریبی کند .  _

یک کمی اخالقش به پدرش رفته ، من هم در برخورد اول همین حالت را قول میدهم خیلی زود به ات انس بگیرد . 

 نسبت به تو داشتم و هر چه مادرم سعی میکرد نظرم را به طرفت جلب کند موفق نمی شد .
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این هم از بد شانسی من بود که بعد نظرت عوض شد . البته آن موقع هنوز آن نقشه شوم را برایم نکشیده بودی ،  _

 ا به عنوان طعمه در نظر گرفتی دیگر دست بردار نبودی .ولی وقتی مر

تکه های برف را از روی بارانیاش تکاند و آن را به جالباسی آویخت . شال بافتنی به گردنش نبود . معلوم می شد 

 یک جایی گم و گورش کرده و تا دوباره به خاطره تلخ آن تالفی را در ذهنم تداعی نکند .

 گفت : از جواب طفره رفت و

 تا غذا سرد نشده بیا با هم خریدها را در یخچال جا بدهیم . بعد شام مان را بخوریم . _

 تو که رفته بودی فقط نان و تنقالت برای جاسمین بخری پس اینها دیگر چیست ؟ _

واد چون میدانستم غذای سرد دوست نداری برای شام خودمان گوشت ژیگو و سیب زمینی خریدم و یک مقدار م _

غذایی که مجبور نباشی جاسمین را تنها بگذاری و برای تهیه اش از خانه بیرون بروی . البته نان و تنقالت را هم از 

 قلم نینداختم .

جاسمین ناارام بود و مراتب توی تخت وول میخورد . شام را که خوردیم برزو در شستن ظرف ها کمکم کرد . سپس 

 را گوشه لب نهاد و گفت :روی مبل سالن نشست . سیگار برگ 

تصمیم با توست . اگر نخواهی بمانم میروم ، ولی اگر میترسی باز هم جاسمین بیدار شود و ناارامی هایش آزارت  _

 دهد میمانم و همین جا توی سالن میخوابم .

دلش  ه هر وقتپاسخش را ندادم . تصمیم گرفتن برایم آسان نبود . باید میفهمید که خانه من کاروانسرا نیست ک

 بخواهد بیاید و برود . نه دلم که جوالنگه غیر شود .

بی آنکه قصد داشته باشد خود را در قلبم جا کند اختیار دلم را به دست گرفته بود تا در اسارت خواسته هایش باقی 

 بماند.

 شان ساخت .بوی دود سیگار بد بویش مشامم را همراه با حسرت هایم انباشته از بوی خوش تنباکوی کا

چه خوش آهنگ بود قل قل یکنواخت و بدون مکث بی بی و خانم جان که همراه با هر پک به میالبش و رقص گل 

 محمدی در تنگ خوش نقش ونگار پایه اش ، عطر تنباکو را در فضا می پراکند .

ن را در جا گارش فشرد و آانتظارش برای شنیدن پاسخ من بی نتیجه ماند . به حالت عصبی انگشتش را بر روی ته سی

 سیگاری خاموش کرد و سپس از جا بلند شد و گفت :

خیلی خب حاال که راضی نیستی بمانم ، میروم امیدوارم بدقلقی های جاسمین بعد از رفتنم پشیمانت نکند . شاید  _

لوت و خاله فرانسیس امشب ناارام آشد اما نگران نباش کم کم به وجودت عادت میکند . امیدوارم هر چه زودتر شار

 سر زندگیشان برگردند . شب بخیر .

منتظر بود صدایش کنم و مانع رفتنش شوم ، آماده بود که بماند . ساک دستی اش کنار جالباسی تکّیه داده به دیوار 

 حکایت از آن داشت که مقدمات ماندنش قبل از آمدن فراهم شده و من در تعیین تکلیف نقشی به عهده ندارم .

ه ، این بار نمی گذاشتم حرفش را به کرسی بنشاند ، دکمه های بارانی اش را بست . ساک دستی اش را برداشت و ن

 گفت :

 مواظبش باش ، چون عادت دارد شبها موقع خواب رویش را پس میزند . _

با سوز  دستگیره در زیر دستش به حرکت در آمد و آن را به طرف داخل کشید ، اما به محض گشودنش همراه

 سردی که به درون راه یافت صدای گریستن جاسمین برخاست .
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 میان دو لنگه در متوقف شد و همراه با لبخند موذیانه ای گفت :

 ای وای دوباره بیدار شد ، برو آرامش کن من رفتم ._

 با لحن عاجزانه ای گفتم :

 من نمیتوانم خودت برو . _

ساک دستیاش را کنار در بر زمین نهاد و با قدم های پر شتاب خود را به کنار تبسم پیروزمندانهای بر لب آورد . 

 بستر دخترش رساند .

 

 

 

 ۲۹فصل 

 

 

 

 

ارتباط برقرار کردن با جاسمین آسان نبود ، از من خوشش نمی آمد . بیست و چهار ساعت در کنار زنی به سر بردن 

میزد ، با جمله بندی مسخره میکوشید تا خود را مهربان جلوه دهد و  که با زبان الکن و تلفظ غلط لغات با او حرف

 نقش مادری را بازی کند ، حرصش را در می آورد .

اسباب بازی های رنگارنگی را که برزو از طرف من برای به دست آوردن دلش می خرید سرگرمش می کرد ، اما 

 دلیلی برای جلب محبتش نبود .

 لوت می رفت و شب ها همانجا در سالن روی مبل تختخواب شو میخوابید .برزو روزها به عیادت شار

هر وقت فرصتی می یافت ما را برای گردش و تفریح به پارک یا باغ وحش میبرد . به محض آمدنش چهره خمود و 

 ادرشگرفته جاسمین از هم باز میشد . در آغوشش پناه می گرفت و با التماس از پدرش میخواست که او را نزد م

 ببرد .

یکشنبهها روز دیدار مادر بود ، با شادی میرفت و با کوهی از غصه که بر روی شانه های ظریفش سنگینی می کرد ، به 

 خانه باز می گشت . عروسکهای بی زبان سنگ صبورش بودند و تیماردارش .

ت مبل پناه می گرفت ، مروارید اشک هایش نوازش کنان زینت بخش گونه های گلگونش می شد . غرق ماتم پش

 ساعتها در همانجا باقی می ماند و بی اعتنا به اصرار من و هما از عزلتکده اش بیرون نمی آمد .

رفتارش نسبت به من خشن و بی ادبانه بود . موقعی که زبان به شکوه گشودم هما از من خواست که صبور باشم و 

 برای دلجوئی ام گفت :

رجوش بود ، وقتی با دوستان دور هم جمع می شدیم فارسی حرف میزدیم حرص شارلوت هم اولش خیلی دی _

 میخورد و از جمع مان گریزان بود ولی بعدها با من صمیمی شد .

 آهی کشیدم و گفتم :

کاش در مورد جاسمین هم همین طور باشد و من بتوانم دلش را به دست بیاورم . تا حاال به دیدن شارلوت رفته ای  _

 ؟
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ته ای یکی دو بار میروم ، شکی ندارم که این بار زنده به خانه بر نخواهد گشت . نمیدانی چه حال و روزی دارد . هف _

طفلکی خیال می کند جاسمین پیش من است . البته به این خیال باشد بهتر است چون اگر پای تو به میان بیاید مرگ 

 وجود رقیب برایش آسان نیست . سخت و دلخراشی خواهد داشت . برزو را میپرستد و تصور

من نه رقیبش هستم و نه دشمنش . تنها آرزویم این است که سالمت به خانه اش برگردند . باور کن تحمل این  _

وضع برایم آسان نیست . دل من به دور از این جا ماوا دارد و دور از آشیانه اش ناارام است . نه نمیتوانم به پاریس و 

ندم نه به برزو . این شهر در زندگیم گذرگاه صعب العبوری است که با همه سختی اش ناچار به زیبایی هایش دل بب

گذاشتن و عبور از آن هستم . راه دراز و باریک است با جاده پر پیچ و خم و تاریک که در حال گذر از آن قلبم به 

باورند راهی که آنها پیش پایم گذاشتند  همراه پاهایم پر از تاول های چرکی است . پدر با مادر خوش خیالم بر این

 به دروازه های بهشت باز می شود و بوی عطر گلها و میوه های بهشتی اش دارمان نامرادی ام خواهد بود.

 

 

552-552 

 شوری اشک بر روی لبهایم مهر سکوت زد ، هما پرسید :

 از اشکان خبر داری یانه ؟ _

 ام می شد بیرون ریختم و پاسخ دادم : حسرت های دلم را که باعث دل آشوبه

البد او هم چون من در جایی دور از اینجا پریشان است ، با دلی که به دست سنگتراش سپرده تا قلب پر خشم و  _

نفرتش را نسبت به دختر بی مهر و وفائی که رسم عاشقی را نمیداند سنگ کند . قلب و احساسش را آزاد از فکر و 

ر آتش سوز و گدازش بپاشد . برزو عهد و پیمانش را از یاد برده . انگار به این خیال نیست که من خیالم کند و آبی ب

 در اینجا چه روزگاری دارم .

 پوزخندی زد و گفت :

احمقانه است ، تو خیلی ساده ای شهال . اشکان هرگز نمیتواند منطق تو را در مورد دلیل این بی وفائی بپذیرد و  _

برزو بدهد . به هیچ وجه حرف های برزو را باور نخواهد کرد . تو زن برزو هستی و نامش چون لکه  گوش به اراجیف

سیاهی بر روی شناسنامه ات افتاده با مدرک خیانت به عشقی است که ادعای وفاداری اش را داری . این راهی است 

یر قابل باور است . پس به امید این که با چشم باز انتخاب کردی و ادعایت به تحمیلی بودنش پوچ ، مسخره و غ

نباش که بتوانی راه رفته را برگردی و آنچه را که از دست داده ای دوباره به دست بیاوری . شاید از من بدت بیاید 

 که این طور رک و بی پرده باهات صحبت می کنم ، اما مرگ شارلوت راه برگشتت را خواهد بست .

 م بیرون جاست ، جاسمین لب ورچید و به گریه افتاد .از فریادی که بی اختیار از گلوی

نه ، نه این غیر ممکن است . مرگ او سند رهایی من است نه اسارتم . وقتی که بمیرد این تراژدی به پایان خواهد  _

 رسید و دیگر دلیلی برای ماندنم نیست .

ردد و همان زن سرزنده و شاداب سابق سود پس باید شب و روز دست به دعا برداری که زنده و سالم به خانه برگ _

. آن موقع شاید برزو به این فکر بیفتد که باید به قولی که به ات داده عمل کند . امروز هوا کمی آفتابی است . من هم 

 بی کارم دوست داری با هم بیرون برویم و با جاسمین گشتی بزنیم ؟

 را گرفتی . نه حوصله اش را ندارم ، تو با این حرف ها حالم _
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واقعیت تلخ است و سخنان فریبنده شیرین . دوست داشتی یک مشت دروغ تحویلت بدهم . بلند شو خودت را  _

 اوس نکن من لباس جاسمین را تنش می کنم ، تو به خودت برس .

ی هما مهارت زیادی در شاد کردن جاسمین داشت . سر به سرش می گذاشت قلقلکش می داد و خنده بر لبانش م

 نشاند .

 صدای زنگ در که برخاست جاسمین ذوق زده به هوا پرید و گفت :

 دادی اومد . _

خودش بود برزو . خیلی راحت می شد فهمید که حالت عادی ندارد ، لبخند روی لبانش مرده بود . قلم رنج با بی 

 عمیق را می نشاند . رحمی بر چهره جوانش شیارهای پیری را خراش میداد و بر روی خراش هایش چین های

خنده بر روی لب های هما رنگ باخت . احساسش گویاتر از کالم به او فهماند که چه اتفاقی افتاده ، با صدای لرزان و 

 پر افسوس زیر لب گفت :

 شارلوت ؟! _

حکم مبرزو با تکان سر و اشک چشم گفتهاش را تایید کرد . سپس به طرف جاسمین رفت و در حالی که دخترش را 

 به سینه می فشرد با صدای بلند گریست . 

جاسمین بی آنکه بداند چه اتفاقی قطرات اشک بی امانش را بر روی آخرین صفحه دفتر زندگی مادرش چکاند . آن 

 دفتر دیگر هرگز گشوده نمی شد .

سینه سوارکار اسب رم کرده آرزوهای شارلوت در موقع سقوط به پشت حصار بسته زندگی آخرین نفس ها را از 

 محتضرش بیرون رانده بود .

 نمی دانستم مفهوم نیستی او رهایی من است یا اسارتم .

 کلمات آرام بخش هما چاشنی قرص مسکن شد که به زور به برزو خورانده بودند .

 در میان اشک او زاری هایش صدای خفه و لرزانش را از سینه بیرون فرستاد او گفت :

جاسمین را  "وی مرگ می کرد ، اجل به سراغش آمد . در آخرین لحظه های حیاتش به من گفت :در حالی که آرز _

به تو می سپارم ، اما نمیدانم تو را به که بسپارم ، خوشبختی من درست ماند فواره ای بود که وقتی به اوج رسید 

د تا کتابفروشی محل به دنبالت دویسرنگون شد قول بعده بعد از مرگم تصویر دختری را در ذهن داشته باشی که در 

دسته کلیدی را که جا گذاشته بودی به ات بدهد . نه تصویر شم نیمه سوخته ای را که به انتها رسیده و فتیله سوخته 

اش در حال خاموش شدن است . آن موقع که دختر زیبا و شادابی بودم دوست نداشتم یک روز پیر و زشت شوم ، اما 

 "وم زشت و تکیده شده ام . خواهش می کنم این نقش را از ذهنت پاک کن برزو .حاال بی آنکه پیر ش

 اشکهایش به او مجال ادامه سخن نداد . هما کوشید تا آرامش کند و گفت :

 بس کن دیگر ، مگر نمیدیدی شارلوت داشت زجر میکشید باید خدا رشکر کنی که راحت شد . _

نده بود و جان داشت . در نگاهش عشق بود و زندگی . خیلی سعی کردم درست است که عذاب می کشید ، ولی ز _

بهاش بفهمانم به همان شکلی که هست می پرستمش . عشق مرا تشبیه به ترحم میکرد و باورش نداشت . آرزوی 

آخرین وداع با دخترش را به گور برد . کاش به حرفش گوش نمیکردم و روز آخر جاسمین را به دیدنش میبردم . 

ز من خواست در مرگش عزاداری نکنم و بعد از به خاک سپردنش مراسم سوگواری دیگری نداشته باشیم . من ا

 میروم به آپارتمان خودم . میخواهم امشب با شارلوت و خاطره هایش تنها باشم .
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 هما با چشمان گریان به تسالیش پرداخت و گفت :

 این حال جایی بروی . همین جا پیش ما بمان . تو که اینقدر ضعیف نبودی برزو . الزم نیست با_

کجا بمانم ؟ شهال بارها مرا از آپارتمانش بیرون رانده و من به خاطر جاسمین از رو نرفتم و اینجا ماندم . افسوس  _

خوردم که چرا زندگی این دختر را هم با خودخواهی ام خراب کردم . از رویش شرمنده ام . نمیدانم کتر میتوانم 

ان کنم . عشق به شارلوت احساسات دیگرم را به نابودی کشانده بود . به تنها چیزی که می اندیشیدم درمان او جبر

بود . هرگز نمیتوانم خودم را به خاطر ظلمی که به شهال کردم ببخشم . چه بسا حاال دارم تقاص این ظلم را پس 

ی نمیفهمد فقط قلبش میزند و بقیه عضا بدنش بی میدهم . خاله فرانسیس هم در حال اغما فرو رفته . دیگر چیز

 حرکت است .

جاسمین بی آنکه بداند چه اتفاقی افتاده عمق فاجعه را حس میکرد . آغوش پدرش تنها پناهگاه امنش بود . 

دستهایش درهم قفل شده بودند و قلبشان هم صدا با هم فریاد درد را سر میداد و ضجه های جگر خراششان را به 

 ی رساندند .اوج م
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حق با هما بود نه شارلوت زنده از بیمارستان بیرون آمد ، نه خاله فرانسیس . برزو کلید آپارتمانش را که گور 

آرزوهایش را در آنجا کنده بودند به مهدی سپرد تا وسایل شخصی او را از آنجا بیرون بیاورد و به آپارتمان دو 

 که به جای سوییت قبلی اجاره کرده بود منتقل کنند و با من و جاسمین هم خانه شود .خواب های 

جاسمین دیگر میلی به بازی و درد دل با عروسک هایش نداشت . افسردگی و دل مردگی پدر افسرده اش ساخته 

را که آماده در آغوش  بود . دیگر چون گذشته از من گریزان نبود . بوسه هایم را با گرمی پاسخ میداد . دستهایم

کشیدنش بود پس نمیزد . کلمه مامی را با حسرت و احتیاط بر زبان می آورد و در موقع بیانش زیر چشمی پدرش را 

 می پایید که از شنیدن آن قطرات اشک دیده گانش را آبیاری می کرد .

 ه هر روز می شنید درک میکرد .دیگر لغات فارسی برایش زبانی نااشنا نبود و کم کم داشت مفهوم جمالتی را ک

امیدهایم چون حباب هایی رنگارنگ رقصان از مقابل دیدهگانم رژه میرفتند تا زبانم را برای گله بگشایند و فرا 

رسیدن زمان وفای به عهد را به برزو یاداوری نماید . اما برزو از زمان حال فاصله گرفته و غرق در گذشته بود و حتی 

قرارهایش را با من به یاد نمی آورد . شنیدن خبر مرگ ایراندخت خانم در اثر سکته قلبی بر  شاید اصالً قول و

اندوهم دامن زد . خه بسا ناکامی پسرش عامل اصلی این سکته بود . در موقع خواندن نامه گلی خانم زارزار 

 میگریستم . دیگر تحمل سکوت و پرده پوشی را نداشتم .

 بود گفت : برزو که شاهد بی تابی ام
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میدانم االن به چه فکر میکنی شهال تو مرا در مرگ عزیز مقصر میدانی . او هنوز جوان بود و فرصت زیادی برای  _

زندگی داشت. البد با خودت می گویی غصه اشکان او را کشته . مرا به بخش که ازت غافل شدم . باید زودتر از اینها 

ندگی ات را روشن کنم . حتی خیلی زود تر از این که جاسمین بیشتر از اینها به به فکر میافتادم تا تکلیف نابسامانی ز

ات وابسته شود و جدایی از تو برایش سخت شود . قول میدهم برای تعطیالت عید به ایران برویم . جاسمین را به 

ام تر شده و آماده شنیدن هما می سپارم و تو را به وطنت بر می گردانم تا آن موقع چلّه عزیز هم گذشته و اشکان آر

 واقعیتی است که باورش آسان نیست .

 در حالی که به سختی میگریستم گفتم :

بس کن دروغگو ، این امکان  "غیر ممکن است باور کند . اولین کلمه که از دهانت خارج شود فریاد خواهد زد : _

 "ندارد .

صورتم را با سیلی هایش سرخ کند و سینه ام را هدف  تحمل دشنام ها و فریادهایش را خواهم داشت . حتی اگر _

 مشت و لگدهایش قرار دهد حرفم را خواهم زد.

 از این نمیترسی که پدر و مادرت بفهمند چه کلکی به آنها زدی ؟ _

 حاال دیگر برایم فرقی نمی کند . آن موقع که دلم نمیخواست آنها چیزی نداند به خاطر شارلوت بود ، حاال که او _

دیگر زنده نیست چه فرقی میکند بدانند یا ندانند . زندگی مفهوم واقعی اش را برایم از دست داده . دیگر شادی 

 هایم در مسیر آن زالل جویبارش روان نیستند و در البالی 

 گل والیش مدفون مانده اند . اکنون نه من آن جوان سرزنده و شادابی هستم که دختر کتابفروش محله در اولین

دیدارش دلش را برده و نه تو آن دختر خوشگلی که به گیس های بافته اش روبان قرمز میزد و هر دوی ما در آهن 

گداخته زندگی گداخته و فوالد شده ایم و از باالی بلندی ها بر روی پستی ها غلتیده ایم . مرگ شارلوت مرا از پا 

د آمد . حاال فقط آینده جاسمین برایم مهم است و قولی انداخت . دیگر برایم مهم نیست که چه بر سر خودم خواه

که به تو داده ام برایم در درجه اول اهمیت قرار دارد خواهش میکنم گریه نکن شهال . چون اشکهایت بیشتر از اشک 

داوای و زاری های خودم دلم را می سوزاند . من به تو صدمه زده ام اما خودم هم صدمه دیده ام . رویاهایم در مورد م

شارلوت شکل واقعی به خود نگرفتند . ثروتی که گمان می کردم چاره درد او خواهد شد وبال گردنم شد . پولی که 

 پدرم به حسابت واریز کرده دست نخورده است و به خودت تعلق دارد دیگر به آنها نیازی ندارم .

د . امیدوارم یک روز به این نتیجه برسی که باید من مزد بدبختی را از تو نمی گیرم و هرگز به آنها دست نخواهم ز _

 دست دخترت را بگیری و او را به ایران بیاوری ، تا خانواده ات بدانند چه نوه شیرین و دوست داشتنی دارند .

حاال وقتش نیست . نه من این آمادگی را دارم نه آنها تحمل رویارویی با چنین واقعیتی را . جاسمین از مرگ  _

ربه سختی خورده نمیخواهم ضربه بعدی را از برخورد سخت و گزنه پدر و مادرم بخورد تا قبل از این بیاه مادرش ض

بتواند خودش را در دلشان جا کند به اندازه کافی آسیب خواهد دید . بعضی واقعیت ها غیر قابل باورند ، با وجود این 

م باور کنم که مرده . دیگر هیچ وقت نمیتوانم از کوچه که شارلوت در مقابل دیدگان خودم جان داد ، هنوز نتوانست

گلدان هایمان زرد شده  ###خاطراتم بگذارم و قدم به خانه ای بگذارم که آشیانه عشق من و شارلوت بود . برگ 

مرغ عشق هایمان مرده اند و مهدی آنها را از آپارتمان بیرون آورده ، اما لباس هایش با بوی عطر آشنای همیشگی 

همانجا توی کمد آویزان است . به اش قول دادم تصویر آخرین روزهای حیاتش را از ذهنم پاک کنم ، ولی مگر  اش

 میتوانم بایداوری گونه های فرو رفته و چشم های بی فروغش جگرم را آتش میزند .
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ن کوتاه زندگی درست است که شارلوت برایت خیلی عزیز بود و ذهنت در اشغال خاطره های تلخ و شیرین دورا _

تان است . اما حاال که دیگر نیست نباید نیاز آن کسی را که هست از یاد ببری . این تویی که نمیگذاری جاسمین 

چون بچه های دیگر از شور و حال کودکی اش لذت ببرد . نمیبینی چقدر افسرده است ؟ نگاه او به دور و بارش 

در موقع بازی با عروسک هایش دیگر آنها را نوازش نمی کند ،بلکه  مخصوصا به تو توأم با اضطراب و نگرانی است .

با خشم و غضب کتکشان میزند و با بیزاری به گوشه ای پرتاب می کند . این حالت را تو با قنبرک ساختنت به وجود 

رم را ظوآورده ای . پس بعد از این سعی کن هر وقت به خانه می آیی فقط به فکر این بچه باشی نه کس دیگری من

 میفهمی یا نه ؟

حق با توست . امیدوارم برای جبران دیر نشده باشد . حاال دیگر جاسمین همه وجود و هستی من است . تو پرده  _

سیاهی را که جلوی چشم های مرا گرفته بود کنار زدی . مدتها بود که هیچ چیز را در اطرافم نمیدیدم . امیدوارم 

 قابل جبران باشد .ظلمی را که در حق تو کرده ام 

بعضی زخم ها آن قدر عمیق و کاری هستند که اثرشان برای همیشه در قلب باقی می ماند ، ای کاش زخمی که با  _

همدستی هم به قلب و روح اشکان وارد کردیم اثرش عمیق و ماندنی نباشد . فقط به من بگو با چه مرحمی به دنبال 

 رف برای تبرئه این عملدرمان این زخمی ؟ کدام جمله و کدام ح

 

 

552-552 

گویی ات ؟ وقتی که قصد نداری راز زندگی ات را در مقابل خانواده ات فاش کنی چطور میتوانی به اشکان بقبوالنی 

که من چه نقشی در زندگی ات داشته ام ؟ با چه حربه ای به دنبال رسیدن به هدفی ؟ حتی اگر از او نخواهی رازت را 

کدام حیله و چه دلیل و برهانی میتوانی جدایی من و خودت را از هم موجّه جلوه دهی که مورد اعتراض فاش نکند با 

پدر و مادرت قرار نگیری و اشکان را وادار کنی در ظاهر وانمود نماید که دارد با یک زن بیوه عروسی می کند ؟ چاله 

 وط مان در آن حتمی است .ای که به اشتباه در جلوی پایمان کندی تندیل به چاه شده و سق

بغض گلویم با سر و صدا شکست و شکسته هایش با هق هق گریه از سینه ام بیرون جست . جاسمین که از خواب 

پریده بود سراسیمه با سویم دوید و مرا در پناه آغوشش گرفت . سپس با انگشتان ظریفش اشک را نوازش کنان بر 

 روی گونه ام لمس کرد .

 اولین بار شاهد تراوش آن بودم به دلم نشست و قلبم را لرزاند . محبتی که برای

 طنین صدایش آرامش بخش بود و دلنشین .

 گریه نکن خاله شهال . _

 سپس دستش را تهدید کنان به طرف پدرش تکان داد و پرسید :

 تو اذیتش کردی ددی ؟ _

تظار نداشت یک روز جاسمین جایی را در قلبش به من برزو با تعجب و ناباوری به این صحنه می نگریست . انگار ان

اختصاص دهد . چه بسا از این می ترسید که این محبت زنگ خطر جدی باشد برای سرخوردگی دوباره دخترش در 

 زمان جدایی اجباری از من .

 دلم نیامد او را در آغوش من بیروم بکشد . دست پیش آورد و در حال نوازش گیسوانش گفت :
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 صیر من بود که گریه کرد ، اما قول میدهم دیگر اذیتش نکنم .تق _

 دست پدرش را پس زد و گفت :

 من دوست ندارم خاله شهال هم به همون جایی بره که مامی و خاله فرانسیس رفتن . _

ل نازنینم ردم طفالبد وقتی به ایران برگ "اولین بار بود که آنچه را که در قلبش بود بر زبان میآورد . با خود گفتم :

 "این تصور را خواهد داشت که من هم به همان جایی رفته ام که مادر و خاله اش رفته اند 

 چه بسا برزو هم در آن لحظه داشت به همین موضوع می اندیشید و از تصورش رنج می کشید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۱فصل 

 

 

 

 

نزدیکیاش حس نمی شد. درختان هنوز لباس سپیدی از برف به تن بهار در راه بود ، اما در شهر سرمازده پاریس 

 شاخه هایشان داشتند . در و پنجره خانه ها بسته بود و پرده ها آویخته . هیچ کس به فکر خانه تکانی عید نبود .

 یشده و شکوفه ها ###کاش بی خبران می دانستند االن چه شور با غوغایی در کشور ما برپاست . برگ درختان 

رنگارنگ میوه را زینت بخش شاخه هایشان ساخته اند . شیشه و پرده پنجره ها از تمیزی برق میزد . پرندگان 

 سرمست از بوی عطر گلها بر روی شاخسار نغمه سر میدهند .

در روزهای آفتابی دور تا دور حیاط خانه ها فرش ها شسته شده آویزانند تا در اثر تابش نور طالئی خورشید خشک 

 شوند .

سر پول تجریش و حاشیه خیابان های الله زار استانبول غوغایی برپاست . بازار دست فروشان در حال عرضه چغاله 

 نوبرانه گرم است ، تربچه نقلی چون نو عروسی در میان سبزی های تازه آب زده دلرباست . ###بادام و گوجه 

آی سمنو مال  سمنو "سوت طنین یک بلند گو با بیتی مصطلح  سمنو فروشان دوره گرد با صدائی از ته گلو به بلندی

 سمنو شان را برای فروش عرضه می کنند . "پای هفت سین سمنو 

ماهی های قرمز درون تشت پر آب ماهی فروشان درهم می لولیدند و منتظر مشتری اند تا هر کدام محبوس در 

 ###به نام هر کدام از بچه ها و نوه هایشان عدس و گندم تنگی بلورین روانه خانه ای شوند . خانم جان و بی بی 

کرده اند . بازار خرید و فروش شب عید گرم است . در الله زار ، استانبول جای سوزن انداختن نیست و فرصت 

خوبی برای جوجه فکلی ها و ژیگولو گشنه های مو روغن زده مدل کرنلی برای چشم چرانی و متلک پرانی و 

نهانی است . که گاه غیرت مردان را به جوش می آورد و نتیجه اش منجر به کتک کاری با مزاحمین نیشگون های پ

 در حاشیه خیابان ها می شود .

 امان از دلم که حتی برای همان مزاحمت ها هم تنگ شده بود .
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با احتیاط سخن می  برزو سرگرم مقدمه چیزی بود تا دخترش را برای یک جدایی دو هفته ای از خود آماده سازدن .

 گفت و تغییرات حالت چهره او را زیر نظر داشت .

برای جاسمین فاصله زمانی بین یک روز یا دو هفته آسان نبود . چند شب باید میخوابید و بیدار می شد تا دوباره 

مرد تا به بود می شپدرش را در کنار خود ببیند ؟ چند بار باید انگشتان دستش را که تازه شمارش آنها را یاد گرفته 

 لحظه دیدار برسد ؟

 "نکند ددی هم مثل مامی دیگر بر نگردد ؟ "چه بسا داشت با خود می گفت :

متفکر به نظر میرسید و میل به گریه داشت . دیده گان آبی اش درست به حالت چشم های آبی عروسکی که به سینه 

 می فشرد بهت زده و براق شده بود .

 باقی ماند سپس با لحن پر اضطرابی از پدرش پرسید :مدتی به همان حال 

 نکنه تو هم بری پیش مامی دیگه بر نگردی ؟ _

سینه ام از آتشی که ناگهان در وجودم زبانه کشید سوزان شد . شاید این همان آتشی بود که ازوجود جاسمین بر 

 میخاصت با جرقّه هایش به قلب من و برزو سرایت می کرد .

ا گرفتم و بلندش کردم و او را روی زانوانم نشاندم . انگشتان چاقش را یکی پس از دیگری بر لبهایم زیر بغلش ر

 چسباندم و در حال بوسیدنشان گفتم :

 ددی خیلی زود بر می گردد یا تو انگشتان دستت را بشمری وقت آمدنش می شود . -

 با نگرانی پرسید :

 ؟ تو چی خاله شهال ، تو هم بر می گردی _

انتظار این سوال را نداشتم . برایم عجیب و غیر منتظره بود که حضورم در آن خانه برایش اهمیت داشته باشد . 

 چطور میتوانستم به اش بفهمانم که مفهوم این سفر برای من پاسخ به انتظاری است که داشت به پایان میرسید .

ر تالطم اشک دل بستگی هایش بسته به تار مویی بودند مردمک آبی دیده گانش غریقی بود که گرفتار در امواج پ

که به راحتی می گسست . چطور میتوانستم با سختی کالمم امیدهایش را همراه با قلب نازکش در هاون ناامیدی له 

 کنم و زهر تلخ جدایی را در کامش بریزم .

را بر روی سینه پنهان میکردم پاسخ در آخرین لحظه سقوط در گرداب نامیدی به دادش رسیدم ، در حالی که سرش 

 دادم :

 یک کمی دیرتر از پدرت بر می گردم . _

 

 

 سر برداشت و با کالم شیرینش آتش به جانم زد :

 چند انگشت دیرتر ؟ _

دوباره تردید به جانم افتاد . درست نبود این بچه را با دروغ های فریبنده ام گول بزنم و بگذارم با انگشتان کوچکش 

 روز و شب های دوری را بشمارد و بیهوده در انتظار بنشیند . جوابم قانع کننده نبود .

 نمیدانم ولی سعی می کنم زیاد طول نکشد . _
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عادت به تسلیم داشت . بازی های کودکی مغلوب بازی زندگی شده بود و شادی هایش مغلوب غمی پنهان در سینه 

اشک هایش سینه ام را تر میکرد . برزو بی تاب و بی قرار طول و  اش ، بدن کوچکش در آغوش من می لرزید و

 عرض اتاق را می پیمود و به فکر یافتن جمله ای برای تسالیش بود .

انگار موی هما را آتش زده بودند ، چون به موقع از راه رسید و با دیدن چهره ماتم زده مان ابرو در هم کشید و گفت 

: 

اتم گرفتید ، سفر دو هفته ای که این حرفها را ندارد ، یک عروسک خوشگل توی چه خبرتان است ؟ چرا م _

 فروشگاه سر کوچه دیدم که درست به اندازه خود جاسمین است ، نمیدانی چقدرقشنگ است .

جاسمین هیجانی از خود نشان نداد . با بی تفاوتی به هما نگریست . به نظر میرسید داشتن اسباب بازی تازه برایش 

 اذبهای ندارد ، اما برزو از فرصت استفاده کرد و با مهربانی دست زیر بازویش فکند و گفت :ج

 بلند شو خوشگل من برویم ببینیم توی فروشگاه چه خبر است . _

 سپس بی آنکه منتظر جواب شود او را از آغوش من بیرون کشید و با خود برد .

 گفت : نرفته دلتنگش شدم . هما به اشکهایم خندید و

دیوانه ، برو دنبال زندگی ات . بچه است زود فراموش میکند ، تا همین دو هفته پیش سایه ات را با تیر میزد نگذار  _

به همین سادگی وابستگی ها زمین گیرت کند ، در تاریک خانه ذهن انسان بایگانی راکدی وجود دارد برای بایگانی 

 ی ندارند .پرونده آنهایی که در زندگیاش نقش عمده ا

 با دلخوری پرسیدم:

 یعنی تو فکر میکنی نقش او در زندگی من کمرنگ است .؟ دلم برایشخیلی تنگ خواهد شد . _

 به حالت تشر به من توپید و گفت :

تو دیگر شورش را در آوردی شهال. اصالً نمیدانم دلت کجاست ! حاال که مقدمات سفرت فراهم شده باید پر در  _

 سوی ایران پرواز کنی .آوری و به 

پر در آوردهام ، اما دلم خیلی شور میزاند ، االن که بعد از چند ماه انتظار دارم به لحظه موعود نزدیک می شوم  _

ترس برم داشته . انگار تازه چشمهایم باز شده و کوه مشکالتی را که در راه رسیدن به مقصود صد راهم است عیان 

 میبینم .

س راه بدهی موفق مخواهی شد . باز هم مجبورم رک و پوست خنده حرفم را بزنم . عیب تو این اگر به دلت تر _

است که ترسویی و خیلی زود تسلیم می شوی . آمدنت اشتباه بود ، نگذار نرگشتنت هم اشتباه باشد و تو را به این 

هدف را نشانه بگیر و تیر را از کمان نتیجه برساند که همیشه بازنده ای . به جای این که از خودت ضعف نشان بدهی 

خارج کن . نگران جاسمین هم نباش ، من اینجا مواظبش هستم و با هم خوب کنار می آییم . می خواهی کمکت کنم 

 چمدانت را ببندی ؟

ت سنه ممنون . به جای این حرف ها کمکم کن تا یک مقدار سوغاتی برای خانواده ام بخرم . مامان و ژیال به جای لی _

 خرید یک طومار برایم پست کرده اند .

پس بلند شو آماده شو زودتر برویم . هر چقدر هم مادر و خواهرت مشکل پسند باشند آنچه را که من می پسندم  _

 خواهند پسندید .
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من حاضرم فقط کافیست بارانیام را بپوشم .دوست صمیمی من پرتو هم مثل تو رک گوست و از همان روز اول به  _

رم هوار می کشید که نباید زیر بار این ازدواج تحمیلی بروم . خوشحالم که اگر در این شهر به غیر از نامرادی س

 چیزی نصیبم نشد ، الاقل یک دوست خوب مثل تو پیدا کردم .

 حالت تاثر به چهره اش داد و گفت :

لی ناچارم اقرار کنم که از دوری ات من مثل تو اشک در آستین ندارم و احساساتم را راحت بروز نمیدهم ، و _

دلتنگ خواهم شد . من و تو در این مدت شش ماه خیلی به هم انس گرفته ایم و تقریبا هر روز همدیگر را میدیدیم . 

 فکر میکنم برای برزو هم بعد از مراجعت از ایران جای خالی ات خیلی محسوس خواهد بود .

 میبستم گفتم :در حالی که در آپارتمان را پشت سرمان 

این یکی را باور ندارم . من در زندگی اش جایی را اشغال نکرده بودم که بعد از این خالی بودنش برای او  _

 محسوس باشد .

خودت را دسته کم نگیر راستش هنوز هم باورم نمی شود برزو دست به چنین دیوانگی بزند و بگذارد تو به ایران  _

تر از این حرف هاست . تو زن عقدی اش هستی ،، چه دلیلی دارد دو دستی به مرد برگردی . فکر می کردم زرنگ 

دیگری تقدیمت کند ! جاسمین به ات انس گرفته وقتی شارلوت کم کم به خاطره ها پیوست و آتش دلش سرد شد 

 می فهمد چه اشتباهی کرده ، پس تا تنور داغ است برو .

شته باشم . من به خاطر قولی که نسنجیده به اش داده ام خودم را اسیر دامش غیر از این نمیتوانستم ازش انتظار دا _

 کردم . از او هم انتظار داشتم همین کار را بکند . این نامردی بود که به من نارو بزند .

ه کحاال میبینم  "برزو مرد تر از آن است که پای بند قول و قرارش نباشد .  "نظر مهدی هم همین است و میگوید  _

حق با اوست . تو زنی نیستی که گذاشتن ازت آسان باشد به غیر از چهره زیبا خصوصیات خالقی ات اثرت را ماندنی 

 میکند .

آن طور هم که فکر میکنی نیست . من یک دختر بی تجربه هستم که مادرم به جای این که به ام دسر زندگی بدهد  _

وشی بود به هر محفلی که می رفتیم به دنبال شکار شوهر اسم و رسم در تصمیم گیری برای آینده ام به فکر فخر فر

دار برای دخترش بود که هنوز خیلی مانده بود تا ترشیده شود . آن قدر در توصیف زیبایی و هنرهایم غلوو می کرد 

 که از خجالت آب می شدم .

 قدرخودت را بدانی و مفت نبازی .من هم اگر جای او بودم همین حرفها را میزدم ، تو بی نظیری فقط باید  _

وارد خیابان که شدیم پرنده ای که بر روی شاخسار می پرید برف درخت را بر سرم تکاند ، سوز سردی به صورتم 

 شالق زد و صدایم را در آورد ،

 پس در پاریس چه موقع بهار می رسد ؟ االن در شهر ما درختان شکوفه داده اند . -

 : با لحن پر تاثری گفت

 وقتی که در پاریس درختان شکوفه بدهند تو دیگر اینجا نیستی و فرسنگ ها از ما دوری . _

تو خیلی حدس ها زدی حتی باید اقرار کنم کم کم دستی ته دل مرا خالی می کردی و می گفتی مرگ شارلوت یعنی _

اما خدا میداند آفتابش گرمی بخش اسارت من ، ولی حاال همه چیز بر عکس شده . من دارم به شهر آفتاب میروم . 

وجودم می شود یا آن را می سوزاند . برایم دعا کن که آرزوهایم سراب نباشد و انتظارم برای رسیدن به لحظه 

 موعود تبدیل به ناامیدی نشود .
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ا دحاال که به ات ثابت شده من پیشگوی خوبی نیستم ترجیح میدهم جلوی زبانم را نگیرم و حرفی نزنم که بع _

 وارانه از آب در نیاید ، من و جاسمین خیلی دلتنگت خواهیم شد.

 لبخند در میان اندوه هایم دور کوتاهی زد و بر لبانم نشست . زیر چشمی نگاهش کردم و گفتم :

جرأت نکردی اسم آن دیگری را بیاوری ؟ من هم دلتنگتان خواهم شد . تو از صمیمی ترین دوستم پرتو به من _

چون دفتر زندگیام را کلمه به کلمه خواندهای و از پیچ و خامهایش آگاهی . تو در تاریکترین لحظات  نزدیک تری

زندگی ام به دادم رسیدی و بار تنهایی را از روی دوشم برداشتی . هیچ وقت فراموشت نمی کنم و آرزو دارم یک روز 

 دوباره بهم برسیم به امید آن روز .

 رم حلقه کرد و گفت :دستش را با محبت به دور کم

 کجا ؟ همین جا در همین خانه ؟ _

نه شاید در آنجا در شهر آفتاب ، جایی که هر دو به اش تعلق داریم دوباره همدیگر را ببینیم ، مگر خیال نداری  _

 یک روز به وطنت برگردی ؟

ات پدر بزرگم لک زده . مزه البته که بر میگردم . من بچه کوهستانم دلم برای اسب سواری در کوه و کمر ده _

عسل و سر شیر و قیماقش با نان داغ لواش هنوز زیر زبانم است . کاش میتوانستم دوباره مثل زمان بچگی همراه با 

پسر عمویم مهدی کنار تنور داغ مطبخ گل باجی زانو بزنم و شاهد چسباندن خمیر نان به دور تا دورش باشم . به 

یره شوم و منتظر بمانم تا سر گل نان برشته اش راه به من که نوه عزیز درّدانه شعله های گداخته و رقصانش خ

 اربابش هستم بدهد .

به نظر میرسد در زندگی زناشوئی هم سر گلش نصیبت شده ، تو خوشبختی چون مهدی مرد خوب و همراهی  _

 است .

یم در بازی و یارکشی باید در یک گروه من و مهدی از همان زمان بچگی بند هم بودیم . بدون هم جایی نمیرفت _

 قرار می گرفتیم ، حاال هم در زندگی همین طور است . حاضر نشد بدون من برای ادامه تحصیل به فرانسه

 

 

 تا عقدم نکرد راهی نشد. "یا با هما میروم یا اصالً نمیروم  "بیاید . به پدرش گفت :

 با تعجب پرسیدم :

 را به من نزده بودی ؟ چرا تا حاال این حرفها _

چون دلم نمی خواست با شرح ماجرای عشق و وفاداری مان بر ناکامی ات دامن بزنم ، حاال که می بینم تو هم داری  _

 به مقصود میرسی خواستم بدانی خواستن توانستن است .

ل انداخته بود و با برق خوشبختی را در نگاهش درخشان دیدم . از یاداوری خاطرات شیرین کودکی گونه هایش گ

 همان احساس کودکانه به آرزوهایش بال و پر میداد و زبان نگاه ، آنچه را که در قلبش می گذشت بیان می کرد .

 

 

 

 

 ۳۲فصل 
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 دو روز مانده به زمان پرواز مان به ایران پای جاسمین در موقع پایین رفتن از پله ها لغزید و زمین خورد .

مشاهده دخترش که با دست و پای زخمی پای پله ها بر زمین افتاده و از درد فریاد می کشید آن برزو به محض 

 چنان دست و پایش را گم کرد که سراسیمه او را در آغوش کشید و به بیمارستان رساند .

از کارتیه و  هپایش شکسته بود و نیز به عمل جراحی داشت . چمدانهایم بسته گوشه اتاق انباشته از سوغاتی هایی ک

الفایت گرانقیمت ترین فروشگاههای پاریس در خیابان شانزلیزه و واسمار خریده و به زور در آنها چپانده بودم به 

 دختر خوش خیالی که شوق پرواز داشت دهان کجی می کردند .

ر که چرا دسفر فراموش شد . برزو هر روز از صبح پای بستر دخترش بست می نشست و خودش را مالمت می کرد

 موقع پایین آمدن از پله ها احتیاط نکرده است .

جاسمین با وجود درد شدید که می کشید از ته دل خوشحال بود که این حادثه باعث انصراف ما از سفر به دیار دور 

 شده است .

ا می هر روز من و پدرش را حاضر غایب می کرد و هر وقت یک کدام به دیدنش می رفتیم سراغ آن دیگری ر

 گرفت .

برزو منتظر بود زبان به شکوه بگشایم و قول و قرارهایش را به یادش بیاورم ، اما من در آن موقعیت به تنها چیزی 

 که نمی اندیشیدم همان رفتن و سفر کردن بود .

 تسلیم محض بودم بدون هیچ تالش و مقاومتی ، هم زبانم بسته بود و هم دست و پایم .

ا به اتاق عمل بردند انگار جسم و جان من به همراه او با چاقوی جراحی شکافته می شد . کاش روزی که جاسمین ر

 من هم مثل او بیهوش می شدم و چیزی نمی فهمیدم .

برزو می ترسید دخترش دیگر به هوش نیاید و به همان جایی برود که همسرش رفته . رنگ به چهره نداشت . پشت 

 تکّیه گاه قرار داده بود تا نقش زمین نشود . در اتاق عمل شانه ی مهدی را

هما مثل همیشه روحیه اش را حفظ کرده بود و ترسی بدل راه نمیداد . برزو را به مهدی سپرده بود خودش دور و بر 

 من می پلکید نگرانی و اضطرابم را مورد تمسخر قرار میداد و میگفت :

کی عوض اینکه به برزو دلداری بدهی خودت داری از حال میروی ! سر در نمی آورم این کارها برای چیست ؟ تو ی _

یک شکستگی پا که این همه دنگ و فنگ ندارد . مواظب باش به گریه نیفتی چون آن وقت باید اینجا ارکستر دسته 

 جمعی راه بیندازیم و همه با هم اشک بریزیم . امتحانش مجانی است شروع کن .

 با دلخوری گفتم :

سرم نگذار که حوصله اش را ندارم . این بار هم پیشگویی ات درست از آب در نیامد هما و همه چیز سر به  _

 برخالف انتظارمان اتفاق افتاد .

پس برای همین سگرمه ات تو هم است و بغض کردهای . مرا بگو که فکر می کردم نگران جاسمین هستی ، از تو  _

م ، چون آبرویم پیش تو رفته و دستم برایت رو شده . ولی خب روی من چه پنهان دیگر اصالً خیال پیشگویی ندار

زیاد است و زبانم جان میدهد برای فضولی . وقتی پای طفلکی جاسمین شکست و سفر به تعویق افتاد به خودم گفتم 

 "البد در به هم خوردن سفر و نرفتن شهال و برزو به ایران حکمتی در کار است  "

 ت عصبی طول و عرض راهرو را متر میکردم و هما پا به پایم قدم بر میداشت به او توپیدم :در حالی ک ابی حال
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باز که تو شروع کردی ، درست بشو نیستی و هر طور شده حرفت را میزنی . آن قدر دلت کوچک است که هیچ _

 حرفی در آن بند نمی شود .

ن قدر تند قدم بر میداری ؟ بیا بریم یک گوشه خب چه کنم دیگر ترک عادت موجب مرز است . حاال چرا ای _

 بنشینیم .

 فکرم پیش جاسمین بود که روی تخت جراحی قرار داشت . با دلخوری گفتم : _

حاال چه وقت این حرف هاست ، دلم مثل سیر و سرکه میجوشد . تو هم برای لوده گری و نمک پرانی وقت گیر  _

 آوردهای .

 با رنجیدگی گفت:اخم کرد و با لحنی آمیخته 

بیا و خوبی کن ، مثال میخواستم فکرت را از عمل جراحی جاسمین منحرف کنم . مهدی هم دارد با برزو کلنجار  _

 میرود . به مادرت خبر دادی که نمیروی ؟

به اش خبر دادم طفلکی مادرم بد جوری سنگ روی یخ شده البد همه ی دوستان و افراد فامیل را خبر کرده که  _

 خترش دارد از فرنگ می آید .د

 با پاهای از توان افتاده نفس نفس زنان روی نیمکت ولو شد و گفت :

 از طرز حرف زدنت معلوم است که خیلی از مادرت دلخوری و گناه همه ی ناکامی هایت را به گردن او میاندازی . _

 کنارش نشستم و گفتم :

را که صد راه خوشبختی ام شدند هرگز نخواهم بخشید . میتوانستم به  خب مگر غیر از این است ، من گناه آنهایی _

جای این که اینجا پشت اتاق عمل بند بند وجودم را به دست دلشوره و اضطراب بسپارم از شدت نگرانی بخود بلرزم 

در کنار و درگیر ماجرایی شوم که به من ربطی ندارد در یک گوشه دنج در وطنم زندگی آرام و بی دغدغه ای را 

 مردی که دوستش دارم داشته باشم .

 پوزخندی زد و گفت :

دلم نمیخواهد دوباره مالمتت کنم ، این درست نیست که برای تبرئه خودت دیگران را محکوم کنی تا بار گناهانت  _

ندگی ز سبک شود ، اشتباهات گذشته قابل جبران نیست فقط سعی کن تکرار نشود ، تو داری زیادی خودت را آلوده

برزو و دخترش می کنی . بایید میدانم زودتر از تابستان این سفر عملی باشد ، چون تا آن زمانی که خیال برزو در 

مورد سالمتی دخترش راحت نشود دل به سفر نخواهد داد . پرستار اتاق عمل بیرون آمده و دارد با برزو حرف میزند 

 بیا بریم ببینیم چه خبر است .

ته بود و جاسمین داشت به هوش می آمد . برزو آرام گرفته بود و لبخند بر لب داشت ، به نزدیکش عمل بخیر گذش

 که رسیدم گفت :

چیزی نمانده بود از ترس قالب تهی کنم ، قلبم عین آبکش سوراخ شده بود و خونابه هایش به درون سینه ام فرو  _

 میریخت .

 م :آبی بر آتش وجود گر گرفته ام نشاندم و گفت

 الهی شکر که بخیر گذشت ، وضع من هم بهتر از تو نبود . داشتم قبض روح می شدم . _

سکوت و خاموشی اش شکست چون کودکی بود که تازه زبان باز کرده و میل به سخن گفتم دارد . نگرانی از 

 وجودش رخت بر بست . به چشمان بی فروغش رنگ جال زده شد .
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 و کج بود : خنده بر روی لبانش یک باری

پدر سوخته خوشگل من ، ببین چند نفر را برای شکستن یک پا مچل خودش کرده . مرا ببخش مهدی جان تو و  _

هما از کار و زندگی افتادید . تقصیر خودتان است که این قدر لوسش میکنید . حاال که آمدید باید باالی سرش بمانید 

 اند که چقدر عزیز است .تا بهوش بیاید و همه را دور خود ببیند و بد

 سپس نگاهش به سوی من چرخید . شور و شوق را درنگاهش کشت و شرم را بجای آن نشاند و گفت :

 تقصیر من است که تو هنوز هم اینجایی . اگر این اتفاق نمی افتاد االن همانجایی بودیم که میخواستی ._

ه من فرصت جواب نداد . آرزوهایم چون کالف گلویم از شدت بغض می سوخت . داغ دلم تازه شد . اشک ب

سردرگی درهم گره خورده بودند و روزگار برای گشودنشان بی حال و حوصله بود .آسمان آینده ابری بود و هیچ 

 ستاره چشمک زنی نوید باران و رنگین کمان بعد از بارانش را نمی داد .

ه بازی در حیاط خلوت خانم جان قایق سواری و بازی های کودکانه ، جمجمک برگ خزون و قایم باشک و تیل

تماشای فیلم و شعبده بازی در بوت کالب و پیچ پیچ و درد دل با پرتو در حیاط دبیرستان انوشیروان دادگر ، آغاز 

عشق در کفاشی جاییک و کافه شهرداری ، پشت پا زدن به تمنای دل در زیر آالچیق منزل آقای خلج ، چون خواب 

ودند که لتنگر سرنوشت باعث از خواب پریدن و ناتمام ماندمشان شده باشد . منتظر ماندیم تا جاسمین نیمه تمامی ب

را به بخش منتقل کنند . در موقع به هوش آمدن بی قرار و ناارام بود . روی تخت تقال می کرد با دیده گان نیمه بسته 

تا مبادا در موقع تقال سرم را از دستش بیرون  دست هایش را حرکت میداد . پرستارها از دو طرف مواظبش بودند

 بکشد .

بود . نامی که دیگر در  "مامی ، مامی  "ناله هایش دل من و برزو را به درد میآورد . تنها کلمه ای که بر زبان میراند 

 زمان هوشیاری بر زبانش جاری نمی شد .

یوار داشت ، نه صدائی از گلویش خارج میشد و نه در موقع ادای این کلمه دیده گانش مرطوب بود ، برزو رو به د

 حرکتی به شانه ها و سینه اش می داد .

بی خود احساساتی  "شکی نداشتم که دارد می گرید . دلم از ناله های جاسمین ریش می شد . به خودم نهیب زدم :

 "ای بند این بچه کنی میبازی .نشو، سعی نکن به اش دل ببندی . حرف های هما یادت نرود . اگر بخواهی خودت را پ

 زمان هوشیاری جاسمین کوتاه بود و دوباره به خواب رفت . یکی از پرستارها خطاب به برزو گفت :

حاال دیگر تنهایش بگذارید تا فردا صبح کامال هوشیار میشود . تا آن موقع بهتر است دور و برش خلوت باشد و  _

 استراحت کند .

 اد و ترجیح میداد بماند . به همین جهت زیر بار نرفت و گفت :برزو دل به رفتن نمید

 من می مانم ، شما بروید . _

 مهدی با مهربانی شانه اش را لمس کرد و گفت :

ماندنت در اینجا ثمری ندارد ، پرستار شب مواظبش است . اثر داروهای بیهوشی خوابش خواهد کرد ،می توانی  _

 ی .فردا اول وقت به دیدنش بیای

 ولی اگر بیدار شود و من در کنارش نباشم غریبی میکند . _

 هما لحن کالمش را با شوخی در آمیخت و گفت :
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مثل اینکه یادت رفته دخترت را به من سپرده بودی و میخواستی به ایران برگردی .اگر قرار باشد کسی پیشش _

 یرویم یا فقط من می مانم .بماند من هستم نه تو . خب حاال تصمیم بگیر یا همه با هم م

 مهدی حالت دستور به صدایش داد و گفت :

این بار من تصمیم گیرنده ام ، دکتر تایید کرده امشب الزم نیست کسی اینجا بماند ، فردا صبح به نوبت می آییم  _

 سری به اش میزنیم . پس به پیش آقای خلج.

و مهدی بعد از مدتی کلنجار رفتن با او راضی به رفتنش کردند و  هنوز برزو دو دل بود و تردید داشت . باالخره هما

 همه با هم از بیمارستان خارج شدیم .

 

 

 

 ۳۳فصل 

 

 

 

غروب داشت به آسمان رنگ سرخ حزن را می پاشید . آسمان جوالنگه ستاره ها بود که یکی پس از دیگری با 

فت و آمد بود و رهگذران شاد و سر خوش ، بی خبر از غمی که دلربایی دامن کشان پیدایشان می شد . خیابان پر ر

به دل ما بود قهقهه خنده را سر میدادند و با شور و حال سرگرم گپی زدن بودند . قبل از رسیدن به ایستگاه تراموا 

 برزو قدم آهسته کرد . از هما و مهدی فاصله گرفت و با صدای آهسته ای گفت :

گر مایل باشی میتوانی با اولین پرواز به ایران بروی و مدتی منزل مادرت بمانی ، من هم به تصمیم با خودت است ، ا _

محض این که وضعیت جسمانی جاسمین بهتر شد و به خانه برگشت او را به هما می سپارم و به تو ملحق میشوم تا به 

 قولی که به ات داده ام عمل کنم .

 ی گفتم :با تأسف سر تکان دادم و با لحن پر سوز

رفتن من چه نتیجهای دارد ، آنجا کاری به غیر از حرص خوردن از دستم بر نمی آید . اشکان به من رو نشان _

نخواهد داد و به حرف های صد تا یک غازم خواهد خندید . از آن گذشته تا به حال جاسمین خوب نشود ، من از 

 اینجا تکان نمی خورم .

 گار باورش نمی شد که این جمله از دهان من بیرون جسته باشد . با تعجب پرسید :ایستاد و به من خیره شد . ان

 این را از ته دلت می گویی شهال . یعنی باید باور کنم که نگران جاسمین هستی ؟ _

از لحن کالمش رنجیدم . چطور به فکرش رسیده بود که دل من از سنگ است و ناله های درد دخترش آن را به درد 

 ورد . با لحنی آمیخته با رنجش گفتم :نمی آ

چرا نباید باور کنی ؟! من جاسمین را مثل دختر خودم دوست دارم .هر وقت من و تو برویم جاسمین از رفتن ما  _

دلتنگ و غمگین خواهد شد. چه االن چه بعد از جوش خوردن استخوان پایش و چه ماه ها بعد از آن ، به ات قول 

الش خوب شود وانمود خواهد کرد که خوب نشده . به پاهایش لنگ خواهد داد تا دلت را میدهم حتی وقتی که ح

بسوزاند و نگذارد از کنارش جم بخوری . با وجود این شکوه ای ندارم . دختر نازک نارنجی و بی صبر و تحمل آقای 

ض است . بعضی وقت ها امجدی صبرش زیاد شده و در مقابل عکس العمل های از پیش برنامه ریزی شده تسلیم مح
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با خودم فکر می کنم شاید پایش به عمد لغزیده یا آنقدر حواسش به سفر ما بوده که اصالً نمیفهمیده پاهایش را کجا 

 باید بگذارد .

 من در کنارش بودم ، اما نمی گذاشت دستش را بگیرم می خواست ثابت کند بزرگ شده . _

میفهمیدی که هنوز آن قدر بزرگ نشده که بدون کمکت از پله ها پایین و پس در این میان تو هم مقصری . باید  _

باال برود . این بی مباالتی ات درست مثل این است که خودت از پله ها هلش داده باشی که بیفتد . هر باالیی سر بچه 

 ها بیاید تقصیر بی احتیاطی بزرگ تر هاست .

 پوزخندی زد و گفت :

ا رحم کرد که قرار نیست محاکمه ام کنند وگرنه اگر تو وکیل مدافعش بودی به یقین از محبّتت ممنون ، خد _

 محکوم به اعدام می شدم .

 

حرف حقیقت تلخ است . به خصوص برای تو که همیشه دل به رویا می سپاری و از روبرو شدن با واقعیت ها  _

اخته ای و در هیچ شرایطی حاضر به آشکار گریزانی . پشت پرده ی سیاهی ، رمز و راز زندگی ات را پنهان س

کردنش نیستی . دلم برای این بچه می سوزد که نمی تواند در میان بستگانش باشد و مفهوم وابستگی های خانوادگی 

 را درک کند .

اه بتو از هر فرصتی برای گوشه زدن و مالمتم استفاده میکنی ، دلیل برای حاشا کردن نیست قبول دارم که کارم اشت _

 بوده و این بال را من سر خودم و بچه ام آوردم . خواهش می کنم این قدر به من سرکوفت نزن .

 به ایستگاه تراموا رسیده بودیم . برزو موضوع صحبت را عوض کرد و گفت :

 باز هم روی پیشنهاد من فکر کن شهال . _

 هما با کنجکاوی پرسید :

 ولم و باید از همه چیز سر در بیاورم . نکند میخواهی دوباره عقدش کنی ؟چه پیشنهادی ؟ تو که میدانی من فض _

 برزو لبخند تلخی زد و پاسخ داد :

نه فضول خانم همان یک بار که عقدش کردم برای هفت پشتم کافی است . میخواهم بفرستمش ایران . خودم هم  _

 بعد از این که جاسمین حالش خوب شد به اش ملحق می شوم .

ن جای تو بودم میرفتم . حواست باشد سوغاتی های آخرین مدلی که از فروشگاه های کارتیه و الفایت برای م _

خانواده ات خریده ای و به زور توی چمدان هایت چپاندی تا یکی دو ماه دیگر هم فصلش میگذارد و هم دمده می 

 شود و برایشان تازگی نخواهد داشت .

نحوی میخواهد مرا دک کنید و از شرم راحت شوید ، اما من با برزو آمدم و با برزو هم بگمانم هر کدام از شما به  _

 به ایران برمیگردم .

سوار تراموا که شدیم بی اختیار هوای اشکان و اتوبوس شمیران در دلم زنده شد . هوای اشکان و درد دل هایش بیاه 

 نزدیکی های تجریش کشاند . تمامی نداشتند و به جای رفتن به کفاشی جاییک ما را ناه

؟  چرا نباید به ایران بروم "دلم هوایی شد و قلبم با تکانهای پی در پی در سینه به حرکت در آمد . با خودم گفتم :

حتی اگر به من اخم کند و تحویلم نگیرد و ازم گریزان باشد مهم نیست . این بار من به دنبالش میروم . جلوی در 

ینشینم همراهش سوار اتوبوس می شوم با سماجت وادارش میکنم به حرفهایم گوش کند ، اما خانه اش به انتظار م
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آن اتوبوس مرا به مقصد نخواهد رساند ، از پشت مه غلیظی که مسیر مقابل را تاریک و سیاه می کند به غیر از 

 "سرگردانی و گم شدن در بیراهه های زندگی هیچ چیز هویدا نیست .

 را دنبال کرد و پرسید :هما قطرات اشکم 

باز که تو داری گریه میکنی ؟ اینجا شهر آفتاب نیست بلکه شهر بی خیالی است . کاری نکن که همه مالمتت کنند  _

 و به اشکهایت بخندند .

 با بی اعتنایی شانه باال افکندم و گفتم :

ها گذرا و سطحی است . اشک و خنده آنها غرق دنیای بی خیالی خودشان هستند و مکث نگاهشان بر روی چهره  _

دیگران نقشی در زندگی شان ندارد . گریه ام به خاطر آنهایی است که نقششان در زندگی ام پر رنگ بود و من با 

 نادانی کمرنگشان کردم .

 با لحنی آمیخته با شیطنت گفت :

مسخره ام کنی . در مورد رفتن و زبانم الل اگر بخواهم باز هم حرفی بزنم که باعث شود بعدأ دست بگیری و _

 ماندن تصمیم به خودت است ولی اگر من جای تو بودم میرفتم .

 آهی کشیدم و گفتم :

رفتن من هیچ چیز را عوض نمی کند . باید این قدر اینجا بمانیم و آینه دق برزو شوم که یادش نرود چه قولی به ام  _

واسته مرا با دست و پای بسته در زنجیر تعهداتم آنجا به حال داده وگرنه پای آمدنش سست می شود و از خدا خ

خود رها می کند و بی خیال در پاریس ماندگار می شود . آن موقع چه کاری از دستم بر می آید ؟ هر چه فریاد و 

 فغان سر بدهم و بخواهم به اشکان ثابت کنم که جریان چه بوده به جایی نخواهم رسید .

ا را نکن شهال . بعید میدانم برزو آنقدر بی معرفت باشد که نخواهد گره کوری را که به دست بی خودی این فکره _

 خودش بسته باز کند .

به من حق بده که این فکرها را بکنم . چون گشودن این گره کور آسان نیست . شکی ندارم که خودش هم  _

د شد . دلم آنجاست در میان خاطره هایم .پرتو با مستاصل شده و نمیداند به چه طریقی موفق به حل این معما خواه

نامه هایش مرا به دنیای دیگری می برد . دنیایی که همه ی زندگی ام را در خود حل کرده . من بوی خاک وطنم را 

که با رطوبت باران در آمیخته و آترش سکراور است دوست دارم ، اما خاک پاریس در موقع در آمیختن و رطوبت 

 عطر و بو را ندارد .باران این 

تو داری حرف دل مرا میزنی ، ولی همیشه عنان اختیار را نباید به دست دل سپرد . من اینجا هستم چون مهدی  _

 اینجاست .

 شاید اگر به جای برزو اشکان اینجا در کنارم بود من هم همان احساس تو را داشتم . _

یه مسیر را تا خانه قدم زنان طی کردیم . برزو از من فاصله می گرفت به مقصد رسیده بودیم و باید پیاده میشدیم . بق

 و در کنار مهدی قدم بر میداشت .

به جلوی در آپارتمان که رسیدیم ایستاد و باالتکلیف چشم به من دوخت . اولین شبی بود که باید با هم تنها در آنجا 

بستری بود با بی قراری هایش به پدرش اجازه نداده میماندیم . چون ظرف یک هفته ای که جاسمین در بیمارستان 

 بود که شب ها از کنارش جم بخورد .

 متفکر به نظر میرسید . کلید را در دست میچرخاند و قصد گشودن در را نداشت .
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 با تعجب پرسیدم :

 پس چرا در را باز نمی کنی ؟ _

 پس از لحظه ای مکث پاسخ داد :

بود که تو وجودم را در این خانه تحمل می کردی ، حاال که او نیست اگر از اینجا ماندنم در  تا حاال به خاطر جاسمین _

 عذابی میتوانم شب با منزل مهدی بخوابم .

اشتباه نکن ، این جاسمین نبود که چون سدی بین ما حایل میشد بلکه عهدی که با هم بسته ایم این سد را ایجاد  _

همنجایی است که قبال بوده . هیچ فرقی نکرده پس از تنها ماندن با من واهمه نداشته  می کند . جای تو در این خانه

 باش .

 

 

 

 

 ۳۳فصل 

 

 

یک هفته بعد جاسمین با چهره خندان و پای بسته به خانه بازگشت . مهربانتر از قبل شده بود و بیشتر به من می 

 که دیگر هوس سفر به سر من و پدرش نزند .چسبید . انگار میخواست طوری دلم را به دست بیاورد 

به محض این که از کنارش تکان می خوردم صدایم میزد . تخم محبتش را آن چنان در دلم کاشت که طاقت دوری 

 اش را نداشتم .

این بار پیشگویی هما درست از آب در آمد . یک ماه بعد از عمل با وجود این که شکی نداشتم پای جاسمین کامال 

 شده ، تظاهر به درد میکرد و در ظاهر قادر به راه رفتن نبود . خوب

پزشک معالجش اطمینان داشت که او دردی ندارد و راه رفتن برایش مشکل نیست . من میدانستم دردش چیست ، 

 ولی جرأت بیانش را نداشتم .

دند و برگها پر طراوت و محصور و خرم ش ###باالخره بهار یک ماه دیرتر از ایران به پاریس رسید . درختان سر 

 کننده ، اما دل من هنوز در پاییز بود و در انتظار زمستانی که گرد سفید پیری بر سر و سینه ام بپاشد .

انگار فصل شباب از دفتر زندگی ام کنده شده بود . در عین جوانی احساس پیری و دلمردگی می کردم . لحظات 

 رزوهایم بسته بودند .زندگی نشسته در کمین کمر به قتل آ

 دلم به دور از آشیانه پر پر میزد و بال میگشود تا مرا بر فرازش بنشاند و با خود به جایی ببرد که آرزویم بود .

 

بعد از ظهرها که جاسمین را می خواباندم بی حوصله و دلتنگ پشت پنجره می نشستم و درست مانند او در این 

 ر را باید بشمارم تا به لحظه دیدار برسم .اندیشه بودم که چند انگشت دیگ

فصل امتحان بود و من هما را کمتر میدیدم ، چون او هم مثل مهدی و برزو سرگرم کلنجار رفتن با کتاب های درسی 

 اش بود.

گاه پشت جالباسی پنهان میشدم و از آنجا دزدکی سرک می کشیدم و جاسمین را میدیدم که دور از چشم من راحت 

 ن لنگ زدن توی اتاق میدود و سرگرم بازیست .و بدو
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این بار دیگر تامل جایز نبود باید هر طور شده بعد از پایان امتحانات ترم آخر برزو را وادار به سفر به ایران می 

 کردم .

حاال  یی ،تو که قرار بود عید بیا "نامه های مادرم پر سوز و گداز بود و از تاخیرم در رفتن شکوه داشت و می نوشت :

 "کم کم دارد تابستان می شود و هنوز به فکر آمدن نیستی .

جواب برایش نداشتم ،چون اختیار سفر دست خودم نبود . نامه های مرجان سرد و کوتاه بود . به غیر از احوالپرسی و 

ارش نامه لمس آرزوی دیدار حرفی برای گفتن نداشت . نام اشکان چون کلمه ممنوعه ای نوک قلمش را در موقع نگ

 نمی کرد .

آن روزها من و برزو کمتر با هم طرف صحبت می شدیم . هر وقت به خانه میآمد کتاب درسی اش را به دست می 

 گرفت به اتاقش پناه می برد و تا وقت شام از آنجا بیرون نمی آمد .

 باالخره تاقی نیاوردم ا یک شب موقع صرف غذا حرف دلم را زدم و پرسیدم :

 س امتحانت چه موقع تمام می شود ؟پ _

 تکه گوشتی را که به چنگال گیر کرده بود در بشقاب رها ساخت و گفت :

 چطور مگر ؟ _

از یاد بردم که جاسمین سر میز نشسته . حرف های تلنبار شده در دلم یکی پس از دیگری نوک زبانم را سوزاندند و 

 به بیرون رانده شدند .

ده ، این روزها وقتی متوجه نیست که من دزدکی مواظبش هستم توی اتاق بازی می کند و پای جاسمین خوب ش _

 میدود . به گمانم حاال دیگر وقتش شده که به ایران برویم .

از تو چه پنهان من هم به فکرش هستم . آخر هفته که امتحانم تمام شود میروم دنبال تهیه بلیت و تدارک سفر .  _

و قرارهایم را با هما و مهدی بگذارم . تو که میدانی جاسمین را به غیر از آنها به کس دیگری  البته اول باید قول

 نمیتوانم بسپارم .

 البته که نمیتوانی . پس زودتر قول و قرارهایت را با هما بگذار . _

 زیر چشمی نگاهم کرد و پرسید :

 چی شده ؟ چرا اوقاتت تلخ است ؟ _

 بیشتر از این تحمل این وضع را ندارم . دیگر طاقتم تمام شده _

من که به ات گفتم تو زودتر برو ایران من بعد می ایم . تو میروی دنبال زندگی ات . جاسمین هم دیر یا زود به  _

دوری ات عادت می کند و به این نتیجه میرسد که مکث آنهایی که به شان دل می بندد در زندگی اش کوتاه و زود 

ا صبح در دانشگاه موضوع را با هما و مهدی مطرح می کنم و بعد از مشورت با آن دو میروم دنبال گذر است . فرد

 خرید بلیت . حاال راضی شدی ؟

هنوز نه . وقتی راضی میشوم که توی هواپیما آماده پرواز نشسته باشیم . چشم من ترسیده ،همش میترسم باز هم  _

 م .اتفاقی بیفتد که نتوانیم به ایران بروی

 به دلت بد نیاور. این بار هر اتفاقی بیفتد میرویم . _

جاسمین که جسته گریخته فارسی میفهمید . بشقاب غذایش را پس زد ، خودش را در آغوش پدر رها کرد . لب 

 هایش را بر روی گونه او چسباند و با لحن پر نازی ، به زبان فرانسه ازش پرسید :
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 کجا میخوای بری ددی ؟ _

 و جا خورد . انتظار نداشت جاسمین پی به موضوع صحبت ما برده باشد . در حال نوازش گیسوانش پاسخ داد :برز

 هنوز هیچ جا ، فعال که پیش دختر خوشگل خودم هستم . _

 لب ورچید و با لحنی آمیخته به قهر گفت :

 پس چرا به خاله شهال گفتی که سوار هواپیما میشین ؟ _

 ولی نه به این زودی .گفتم عزیزم ،  _

 اگر برین منم باهاتون میام . _

 راه دور است خسته می شوی . تا چشم بهم بزنی ما برگشتیم. _

 مژههایش را بهم زد و پرسید :

 چند تا چشم بهم زدن ؟ _

 برزو قهقه ای زد و در حالی که با شیفتگی چشم به دختر شیرین زبانش داشت گفت :

 ، خواستم بدانی که خیلی زود بر میگردیم .منظورم این نبود  _

جاسمین بی میل شده بود و دیگر اشتهایی به خوردن غذا نداشت . نگاه برزو با مالمت بر روی چهره ام نشست و با 

 زبان بی زبانی به من فهماند که زمان خوبی را برای بیان مقصود انتخاب نکرده ام .

ه و مغموم سر بر شانه پدر نهاد ، دستهایش را به دور گردن او قفل کرد و کار از کار گذشته بود . جاسمین افسرد

 همانجا به خواب رفت .

 خوابش که سنگین شد ، برزو وی را در بسترش خواباند و با صدای آرامی خطاب به من گفت :

 به غذا نزد . کاش جلوی جاسمین موضوع رفتن مان را مطرح نمیکردی . از حاال ماتم گرفته . دیدی آصال لب _

حق با توست ، با وجود این که خودم فارسی یادش دادم اصال حواسم نبود که میفهمید ما چه می گوییم . فکر میکنی  _

 باز مشکل پیش بیاید ؟

خدا میداند . در هر صورت غصه خواهد خورد ، تو که میدانی این بچه چقدر برایم عزیز است . اصالً تحمل رنج و  _

 دارم .اندوهش را ن

 باالخره دیر یا زود باید می فهمید که ما عازم سفریم وگرنه روز آخر شوکه می شد . _

از االن دارم به روزی فکر می کنم که به پاریس بر میگردم و تو همراهم نیستی . باید کاری میکردم که زودتر از  _

ات عادت کرده . نمیدانم اگر سراغت را از  زندگی ام بیرون بروی . حاال دیگر خیلی دیر شده و این بچه حسابی به

من بگیرد چه جواب به اش بدهم . جایت در این خانه خیلی خالی خواهد بود . وجودت در اینجا به من آرامش میداد 

و تحمل فقدان شارلوت را آسان تر می ساخت . خوش به حال اشکان که زنی مثل تو دوستش دارد . او خودش خبر 

 بخت است . نمیخواهی هدیه ای به عنوان سوغاتی برایش بگیری ؟ندارد که چقدر خوش

بارها خودم به این موضوع فکر کردم . اما همیشه به این نتیجه رسیدم که ممکن است همان باالیی به سر هدیه ام  _

گی ها دلش دبیاید که سر آب شال گردن آمد . قلب اشکان انباشته از کینه نسبت به من است . بعید میدانم به این سا

 با من صاف شود . خیلی طول میکشد تا به مفهوم وفاداری ام پی ببرد و بداند چه بوده .

 به صدایش رنگ محبت داد ، به دلداری ام پرداخت و گفت :
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بارها به ات گفتم که این را به من بسپار . خودم میدانم چطور جبران خطایم را بکنم . در هر صورت دست خالی نرو _

 انم که تمام شد با هم میرویم دنبال خرید .. امتح

 بغض گلویم شکست . دانه های اشک بر روی گونه هایم لغزید . با صدای خفه و پر حسرتی گفتم :

 می ترسم این یکی هم قسمتش نشود . _

ه به را کناامید نباش. همه چیز درست میشود . از وقتی به پاریس آمدی مواظبت هستم . هیچ وقت ندیدم زنجیری  _

ات داده از گردنت بیرون بیاوری . مجبورم همه چیز را الم تا کام از همان روز اول که زیر آالچیق منزل پدرم سفره 

دلم را گشودم ، تو را شریک غم هایم کردم و با التماس ازت خواستم کمکم کنی ، تا روز آخر برایش شرح دهم . 

نکند و در وفاداری ات شک کند . حاال که به آخر خط رسیدیم باید آن موقع دیگر خیلی بی انصافی است اگر باور 

 "اعتراف کنم از همان روز اول که دیدمت تحت تاثیر زبایی و خصوصیات اخالقی ات قرار گرفتم و با خودم گفتم :

ه من که اما راه دیگری برای انتخاب نداشتم ، چون این خانواده ام بود ن "حیف است این دختر را طعمه قرار دهم 

انتخاب میکرد . آن لباس شرقی و آن آرایش مو برازنده ات بود ومن مخصوصا از لج مادرم آن حرف ها را به ات 

 زدم .

اتفاقا حرفهایت باعث خوشحالی ام شد ، چون خیالم راحت شد که مرا نپسندیده ای و این مژده را به اشکان و  _

 "اریس در گروست و اصالً خیال ندارد در ایران زن نگیرد شکی ندارم دل برزو در پ "مرجان دادم و گفتم 

حدست درست بود ، من این خیال را نداشتم ، ولی مادرم ول کن معامله نبود و میخواست هر طور شده به دامم  _

 بیندازد .

 این من بودم که به دام افتادم نه تو . قفسی که آنها برای شکارت ساخته_

 

 

552-552 

 در خود جای داد و تو زندانبانم شدی . در قفس را باز کن برزو اگر اینجا بمانم می پوسم .بودند مرا 

هیچ وقت این در بسته نبوده شهال . تو درست مثل یک پرنده آزاد بودی .. فقط کافی بود بال بگشایی و پرواز کنی .  _

ر موردت اشتباه کرده . غذا سرد شد و تو من شال گردن را به اشکان بر میگردانم و به شگا می فهمانم که چقدر د

 هنوز یک لقمه هم نخورده ای .

مهم نیست شوری اشک چشم ، شام امشبم شد . همان برای سیر کردنم کافی است . بچه که بودم هر وقت گریه  _

 پرچمنی نیس که  ###حیف این چشای  "می کردم خانم جانم به من توت خشک و بادام زمینی می داد و می گفت 

و شاداب بماند نیاز به آبیاری دارد و حاال خبر ندارد که من از وقتی  ###غافل از این که چمن برای این که  "آب بشه 

به پاریس آمدهام یک بند مشغول آبیاریاش هستم . یاد خانم جان بخیر . چقدر دلم برایش تنگ شده . کاش 

 میدانست نوه عزیز کرده اش چه روزگاری دارد .

ن نباش . نوه عزیز کردهاش را تر و تازه و شاداب تحویلش میدهم . غذای امشب حرام شد . نه من خوردم نه نگرا _

فره را حاال بلند شو س "سر سفره با دهان پر نباید حرف زد  "تو نه جاسمین . بی خود نیست که قدیمی ها گفته اند :

 جمع کنیم و ظرفها را بشوریم .
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جاسمین از زمان حرکت مان بی خبر بود . هما اصرار داشت وقتی از خانه بیرون میبرویم که بچه خواب باشد . دلم 

نمی آمد به این شکل از او جدا شوم .می ترسیدم بعد از بیداری از این شک رفتن بیشتر به گریز شباهت داشت ، 

 خاطره بدی در ذهنش باقی بماند .

چکش به دور گردنم حلقه شود برجستگی گونه هایش ، گونه هایم را لمس کند و دلم می خواست دستهای کو

 قرمزی لب هایش در موقع بوسیدنم بر روی لب هایم فشار بیاورد .

 زیر بار نرفتم و در مقابل اصرار هما مقاومت کردم و گفتم :

بغلش کنم ، قربان صدقه اش بروم  نه هما جان ، دوست ندارم به این شکل ازش جدا شوم . میخواهم یک بار دیگر _

 و بشنوم که با آن زبان شیرین خاله شهال صدایم می زند .

 لب ورچید ، چپ چپ نگاهم کرد و به کالمش رنگ مالمت داد و گفت :

بس کن دختر ، مامان بازی کافی است . برو دنبال کار و زندگی ات . من خودم بلدم چطور آرامش کنم ولی اگر  _

 باشد بروید هم آرام کردن او سخت است هم آرام کردن شما. وقتی بیدار

منطقش را قبول داشتم ، چون نه وداع با او آسان بود نه با جاسمین . هر کدام یک تکه از گوشت تنم را کنده و با 

 خود برده بودند ، تا جای خالی شان همیشه برایم نمایان باشد .

در کدام رودخانه ای جاری می شود . همیشه در عین اندوه خونسرد و بی نمی دانستم جایگاه اشکهای هما کجاست و 

 تفاوت به نظر میرسد . فقط من که او را خوب می شناختم میدانستم تا چه اندازه از رفتنم غمگین است .

 برق نگاهش فالش میزد و نقش چهره ام را در خاطرش حک می کرد صدایش آرام و بدون لرزش بود :

یادت هستم و هیچ وقت فراموشت نمی کنم . تنها آرزویم این است که به خواسته ات برسی . سفر بخیر همیشه به  _

 برو به امان خدا .

به زحمت کوشیدم تا اشکهایم تبدیل به هق هق نشود . از خانه که بیرون آمدیم او تا دیدم که از پشت پنجره به 

 لت گریه داشت .طرفم دست تکان میدهد . بی آنکه بگرید دیدگانش حا

 مهدی در حال حمل چمدان به من گفت :

این طوری نگاهش نکن ، من زنم را خوب می شناسم ، خیلی دل نازک است.فقط از ننه من غریبم بازی خوشش  _

 نمی آید .

 دلتنگی هایم چوب بختکی بر روی سینه ام فشار می آوردند و به شور و شوق سفر مجال خودنمایی را نمی دادند .

یعنی دیگر هیچ وقت آن دو  "دلمنمی خواست هما و جاسمین در حاشیحا زندگی ام قرار بگیرند ، از خودم پرسیدم :

 "را نخواهم دید ؟

 کاش بیشتر جاسمین را می بوسیدم .ای کاش بوی عطر تنش را در مشامم ذخیره می کردم .

 یترسیدم .شوق پروازم آمیخته با اضطراب بود . از آنچه پیش رو داشتم م

 چه پیش می آمد ؟ برزو چه بهانه ای برای جدایی از من می آورد که بتواند پدر و مادرش را قانع کند ؟
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در خانه ما طالق یک فاجعه بود . مادرم بعد از آن همه فیس و افاده که به دوستان و آشنایان فروخته بود وقتی 

 ز شدت وحشت پس می افتاد .میفهمید که من قصد جدایی از پسر حاج خلج را دارم ا

 برزو پرسید :

 به چه فکر میکنی ؟ حواست کجاست ؟ مهماندار دوبار شکالت تعارفت کرده ، اصالً نفهمیدی ! _

 میخواستی سهم مرا هم برداری . _

ت یسهم تو یک شکالت نیست بلکه دنیایی مهر و عاطفه است . هر چه فکر می کنم می بینم هیچ عیبی نمیتوانم رو _

 بگذارم و به خانواده ام بگویم که قصد جدایی از تو را دارم .

 به حالت اخم ابرو تاباندم و با لحنی آمیخته با نگرانی گفتم :

 ببینم نکند می خواهی دبه در آوری ؟ _

بزنم و  شکاننترس این خیال را ندارم . البته همه چیز بستگی به این دارد که چه پیپش خواهد آمد . تا حرفم را به ا _

 ازش جواب نگیرم هیچ تصمیمی نمیتوانم بگیرم . تو هم تا آن موقع چیزی را بروز نده .

این بار سنگین را باید به تنهایی از روی دوش برداری . همانطور که تا حاال همه فشارش بر روی دوش من بود ،  _

دار شده و دارد دمار از روزگار همای بیچاره در حاال نوبت توست که حمل آن را به عهده بگیری.البد االن جاسمین بی

 میآورد .

عجیب است اتفاقا من هم داشتم به همین موضوع فکر می کردم . طفلکی هما از کار و زندگی خواهد افتاد ، چون  _

 .همیشه در تعطیالت کار میکند تا خرج تحصیالتش را در آورد . البته من به طریقی تالفی اش را در خواهم آورد 

 نمیگذارم بی خود ضرر کنند . الهی شکر که الاقل از دوست

 د ؟نمی کن ####شانس آوردم . اگر آنها نبودند نمیدانستم چه کار کنم . تو راحتی ؟ تکان های هواپیما که دلت را 

 اصالً به اش فکر نمی کنم . آنقدر مورد برای دل بهم خوردگی دارم که دیگر به فکر این یکی نیستم . _

 آهی کشید و گفت :

 امشب جاسمین بی شام خواهد خوابید ، چون وقتی از موضوع ناراحت است و غم دارد بی اشتها می شود . _

 با حسرت سر تکان دادم اره گفتم :

می دانم بارها امتحانش کردهام ، دلش کوچک است . با کوچکترین غم و غصه ای لبریز می شود . شاید باور نکنی _

 ین زودی دلم برایش خیلی تنگ شده .ولی به هم

 از تو چه پنهان من هم همین احساس را دارم و دلم برایش لک زده . _

این هم یک نمره منفی است برای پنهان کاری هایت وگرنه میتوانستی در مسافرت هایت به ایران بچه ات را هم  _

 در کنار داشته باشی تا او غصه بخورد ، نه تو دلتنگش شوی .

 ریز اول که دیدمت باورم نمیشد یک روز برسد که این طور راحت در کنار هم بنشینیم و با هم درد دل کنیم . _

من هم روز اولی که دیدمت باورم نمیشد که وجود تو در زندگی ام عامل بهم زننده خوشبختی ام خواهد بود . کاش  _

را در زندگی مان جار میزدند . چند ساعت مانده برسیم  لحظه ها زبان داشتند و قبل از رسیدن دلیل آمدن و نقششان

 من دیگر طاقت ندارم .

هنوز اول پروازیم . خیلی مانده که برسیم ، اگر بتوانی بخوابی زمان در نظرت سریع تر خواهد گذشت . وقت شام  _

 بیدارت میکنم .
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 به پشتی صندلی تکّیه دادم ، چشم هایم را بستم و گفتم :

 د امشب من یک راست میروم منزل مادرم و تو میروی منزل خودتان .یادت باش _

 خیلی خب قبول ، حاال بخواب . _

 پریشانی افکار به من مجال خواب را نمیداد . شوق دیدارم با اضطراب درهم آمیخته بود .

 شدم و گفتم : صدای طفلی که چند صندلی جلوتر از ما در حال گریستن بود به گوشم رسید . هراسان نیم خیز

 جاسمین دارد گریه میکند . _

 

 

 دست بر روی شانه ام نهاد و با لحنی آمیخته با حزن و اندوه گفت :

 سرجایت بنشین ، جاسمین نیست . بچه یکی از مسافرین است که ناارامی می کند ._

 ن هستند.می دانستم که االن در ایران هر کدام از عزیزانم به نحوی آماده پذیرایی از م

چه بسا خانم جان هم داشت تدارک مهمانی ورودم را میدید و از همین حاال سلطان مشغول ساییدن کشک غذای 

 مورد عالقه ام کله جوش بود که یک غذای محلی آذربایجان است.

نبود  ی بردند . معلومنمی دانستم، انوش به ایران برگشته یا نه . هیچ کدام از افراد فامیل در نامه هایشان نامی از او نم

 میانه آقا جان با دائی خلیل شکراب است یا روابط حسنه شده .

از یاداوری نام انوش لرزه اندامم افتاد و سخنان تهدید آمیزش در گوشم زنگ زد . میدانستم او هم مثل پدرش کینه 

 توز و بی گذشت است و آدمی نیست که حرفی بزند و به آن عمل نکند .

 فی داشته باشد چی ؟ وای اگر بخواهد به برزو آسیبی برساند چه کار باید می کردم ؟ اگر قصد تال

 "نه خدای من نه . "صورتم با دستهایم پوشاندم و چندین بار زیر لب گفتم :

 با این تصور که دارم خواب میبینم دستهایم را از روی صورتم کنار زد و با لحنی آرامی گفت :

 ی شده ؟ نکند خواب بدی دیدی .بیدار شو شهال . چ _

 با صدای ناله مانندی گفتم :

 کاش فقط یک خواب باشد ، کاش ._

البته که فقط یک خواب است . ما االن توی هواپیما هستیم و با یک ساعت دیگر به ایران برسیم . به جای این که  _

 ش .فکر بد به ذهنت راه بدهی ، به تحقق رویای شیرینت فکر کن و آرام با

دستش را کنار نکشید و گذاشت روی دستم باقی بماند . شعله های آتش درونش زبانه کشید و صدا را در حین عبور 

 از گلویش پر سوز و گداز ساخت .

تو داری به خانه بر می گردی به جایی که همه بی صبرانه انتظار بازگشتت را می کشند و من دارم از خانه ام دور  _

ای که تو با گرمی وجودت برای من و جاسمین ساخته بودی . این دومین خانه است بعدی دارد می شوم از خانه 

 ویران می شود . بدون تو تحمل محیط سردش برایمان آسان نیست .

 در موقع بیان این جمله سر به زیر افکنده بود و از نگاهم می گریخت ، با تعجب گفتم :

همان روز اول راه ما از هم جدا بود . قلب تو در تسخیر زنی بود که دوستش من در زندگی ات نقشی نداشتم . از  _

 داشتی . به خاطر بقای وجود او بود که بنای نیمه تمام آرزوهای مرا ویران کردی.
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و حاال آمده ام یا آن بنا را با تو بسازم و به عهدم وفا کنم . من در منزلگاه عشقم را بستم تا خاطره هایم در پشت  _

صارش محبوس بماند . از گشودنش وحشت دارم ، چون میترسم آنچنان غرقشان شوم که دیگر خودم را در ح

میانشان پیدا نکنم و به مرز جنون برسم . هنوز کلید آن آپارتمان دست مهدی است . دست نخورده و بدون تغییر . 

 همه چیز سر جایش است . حتی یک سر سوزن جا به جا نشده .

ین و گرانبهاترین یادگاری را داری .وجود جاسمین زندگی ات را گرم می کند . به او فکر کن و بگذار تو بزرگتر _

 آن در برای همیشه بسته بماند .

تو با محبتهایت به مردی که بزرگترین ظالم زندگیت بود تحمل آن درد را برایم آسان کردی . مرهمی بودی بر  _

. این مرهم التیام بخش زخم دل هر دوی ما بود ازت ممنونم و برایت  روی زخمها و جراحت قلب من و جاسمین

 آرزوی خوشبختی میکنم .

 صدایم در موقع بیان این جمله با اه و پر سوز و گداز حسرت از سینه بیرون آمد :

من در  اتو دستم را گرفتی تا کمکت کنم از روی آتشی که زیر پایت روشن شده بگریزی . تو به سالمت جستی ، ام _

 آن آتش سوختم .

میدانم به ات بدی کردم و شرمنده ات هستم . قول میدهم جبران کنم و دستت را بگیرم تا از روی آتش بپری .  _

این بار تو به سالمت به مقصد میرسی ، ولی من بعد از این به هر سوً بگریزم آن آتش به دنبالم است . کم کم داریم 

 یرون نگاه کنی چراغ های شهر را زیر پایت خواهی دید .میرسیم ، اگر از پنجره به ب

قلبم از شدت شوق نور باران شد، ردّ چراغها را گرفتم تا شاید در میانشان چراغی را که به خانه اشکان نور میبخشد 

 بیابم . شاید آن المپهایی که درخشش بیشتری داشت متعلق به کافه شهر داری است .

 آورد و پرسید : برزو سرش را نزدیک گوشم

 دنبال چراغ خانهاش میگردی ؟ _

است که از دور واقعیت جلوه م کند . تجربه به من ثابت کرده که نباید به جلوههایشان  #####آن چراغها چون  _

 دل ببندم و فقط آنچه را که قابل لمس باشد باور کنم .

وختی و حاال فاصله ات با دختر چشم و گوش بسته ای که تو در این نه ماه به اندازه نه سال پخته شدی و تجربه اند _

 همراه من به پاریس سفر کرد زیاد است .

کاش  "به آسمان شهر تهران نزدیک میشدیم باید سر جایمان می نشستیم و کمربندها را می بستیم . زیر لب گفتم :

 "انوش برنگشته باشد ، کاش .

 

 

 

 

 ۳۶فصل 

 

 

 

ن دو قلوهای بهم چسبیده هیچ وقت از هم جدایی نداشتند با هم به استقبالمان آمده بودند و از عطا و مهران که چو

 پشت شیشه سالن ترانزیت به طرفم دست تکان می دادند .
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مامان رخی از پشت سر گلی خانم سرک میکشید و با نگاه به دنبالم میگشت . بعید میدانستم خواهر خوش خوابم 

خواب شیرینش ترجیح داده باشد . انتظار آمدن مرجان را هم نداشتم ، چون میدانستم به غیر از استقبال از من را به 

 این که عزادار است میلی به آمدن هم ندارد .

با شور و حرارت از آغوشی به آغوش دیگر پرتاب می شدم . مادرم از شوق گریه می کرد و در حال بوسیدنم قربان 

بود که تحویلم گرفت و دوباره آخرین نفر که این بار دیگر حاضر نشد مرا از خود جدا صدقه ام می رفت . اولین نفر 

 کند .

 گلی خانم انتظار داشت یک راست از فرودگاه به همراه آنها به منزلشان بروم اما برزو پیشدستی کرد و گفت :

وقتمان را با خانواده خودمان بگذرانیم من و شهال با هم قرار گذاشتیم تا مدتی که در ایران هستیم هر کدام بیشتر  _

 و آنها را سیر ببینیم .

سپس زیر بازویم را گرفت و کمکم کرد تا سوار اتومبیل پدرم شوم . اقاجان طبق عادت در موقع رانندگی ساکت بود 

 و با احتیاط میراند

 

 

552-552  

صندلی عقب در کنار عطا و مهران نشسته بودم مامان تمام مدت گردن کج می کرد و در حالی که چشم به من که در 

 داشت ، باران سوال بر سر و رویم می بارید .

از راه نرسیده میخواست از تمام ماجراهایی که بر من گذشته بود آگاه شود . نگاه کنجکاوش تیز و ناراضی به نظر می 

 رسید .

 ن قدر الغر شدی ؟همه میروند خارج چاق و سرحال می شوند بر میگردند تو چرا ای _

از سوالش یکه خوردم . انگار تا آن لحظه به چهره و اندامم در آینه دقیق نشده بودم و نمیدانستم الغر تر شدهام یا 

 چاق تر . با وجود این سوالش را بی جواب نگذاشتم و گفتم :

 شوم .از چاقی متنفرم . اصالً دوست ندارم عین زن های جا افتاده و خوش خوراک پروار  _

 ابرو باال انداخت و با دلخوری از حاضر جواب ام گفت :

 من نگفتم مثل آنها بشو . صحبت یک پرده گوشت بود ، نه یک خروار دنبه . _

 آقا جان طاقت نیاورد و بی آنکه چشم از جاده مقابل بردارد گفت :

نه ماه بی قراری و اشک و اه ، حاال که  حرف بهتری نداشتی به دخترت از اولین ساعت ورودش بزنی رخی ؟ بعد از _

 از راه رسیده به جای احوالپرسی داری تشویقش میاونی که مثل گوسفند پروار شود !

ای بابا امجدی چه حرفها میزنی ! خدا نکند این ریختی بشود . من فقط نگرانم که چرا زیر چشمهایش گود افتاده و _

 رنگش پریده .

 همین که چند ساعتی استراحت کند سرحال خواهد شد . این از خستگی سفر است . _

 موضوع صحبت را عوض کردم و پرسیدم :
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از فامیل چه خبر ؟ دلم برای بی بی و خانم جان یک ذره شده . در زمستان وقتی داشتم از سرمای پاریس می _

پخته شده در چاله کرسی لرزیدم دلم برای لمیدن در زیر کرسی و گرم شدن با حرارت آتش منقل و خوردن دیزی 

 نرگس لک میزد .

 پس کاش زمستان میآمدی ، چون حاال باید زیر آفتاب داغ تابستان عرق بریزی . -

در حال کلنجار رفتن با خاطره های خوش سال های نوجوانی ، شب هایی را به خاطر آوردم که در هوای لطیف و 

آبی میدوختم و به بازی با ستارگان می پرداختم و بر هر یک از  مالیم اوایل تابستان در زیر پشه بند چشم به آسمان

 آنها نام یکی از رویاها و آرزوهایم را می نهادم .

زمانی که رقصان به گرد ماه حلقه میزدند ، تحقق آرزوهایم را نزدیک میدیدم و همین که یکی از آنها پشت ابر پنهان 

 و میمرد و زمان مرگ آرزوهایم فرا میرسید . می شد ستاره بخت من به همراهشان افول می کرد

 صدایم از عمق خاطره هایم سرشار از شوق و لذت طنین انداز شد .

اتفاقا شبهای تابستان خوابیدن در زیر پشه بند در ایوان خانه و گوش به آوای شبگرد محل سپردن هم خودش  _

 لذتی دارد .

 عطا بلند خندید و به طعنه گفت :

 شود رنج غربت بدجوری در تو اثر کرده ، چه بسا حتی دلت برای شوستشو با آفتابه لگن هم لک زده !معلوم می _

 مامان با دلخوری تشر زنان گفت :

 خبه خبه عطا ، کم نمک بریز . _

 حتی دلم برای همین مزه پرانی های برادرم هم تنگ شده بود .

قاقیا به دیوار خانه های محل زینت بخشیده بود و بوی عطر گل به خانه رسیدیم . گلهای خوشرنگ بنفش و گل بهی ا

 یأس و محبوبه شب فضارا معطر می ساخت .

پشه بند اشرف خانم روی پشت بام به راه بود . نرگس با دامن شلیته چیت گلدار محلی و چارقدی از جنس همان 

 د .پارچه به سر در کنار همسرش در هشتی منزل انتظار ورودمان را می کشی

به محض دیدنم پروانه وار آغوش گشود و مرا در میان بازوانش جای داد. بوی عطر گالبی که به افتخار ورودم به سر 

 و سینه اش پاشیده بود ، بوی عطر محبت هایش را میداد .

 ژیال داخل پشه بند غرق خواب ناز بود و حتی سر و صدای ما باعث بیداری اش نشد .

ی بی همراه باال پایین رفتن سینه اش به محض رسیدن به کنار پشه بند قطع شد . دیدگان آشنای ب ## ##صدای 

 بسته اش را گشود و بوسه ام را با گرمی لبانش پاسخ داد و گفت :

 فدات بشم عزیز دلم ، باالخره اومدی . _

 م کمک میکردند .مهران و عطا به غالم در حمل چمدانهای سنگین و با د کرده ام و انتقالشان به اتاق

 مادرم طاقت نیاورد و باالخره پرسید :

 برای همه سوغاتی خریدی ؟ نکنه کسی را از قلم انداخته باشی ؟ _

 فرصت را مناسب دانستم و گفتم :

همه که نه ، راستی خانواده دائی خلیل را از قلم انداختم چون نمیدانستم میانه تان با آنها هنوز شکراب است یا  _

 ط حسنه شده .رواب
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نه چندان . آقا جانت الم تا کام باهاشان حرف نمیزند . فقط من و رخساره به زور خانم جان ظاهرا با خلیل آشتی  _

 هستیم .

 انوش چی ؟ از سفر برگشته یا نه ؟ _

جه امتحان یچرا از بخت بد از سفر برگشته ، اتفاقا هفته پیش توی خیابان شاه رضا موقعی که داشتیم میرفتیم نت _

عمه رخی قرار نبود  "آخر سال ژیال و روشنک را بگیریم جلوی من و رخساره را گرفت و بدون مقدمه به من گفت :

شهال را به غیر از من به کس دیگری شوهر بدهی ، به خداوندی خدا قسم اگر دستم به پسر خلج برسد باالیی به 

 ".روزگارش می آورم که ابر آسمان به حالش گریه کند 

قلبم با حرکت تندی درون سینه ام به تقال افتاد . دلشوره هایم مشت های تهدید آمیزشان را به طرف قلبم نشانه 

 گرفته بودند . با صدای لرزانی گفتم :

 وای مامان ، میترسم نکند انوش باالیی سر برزو بیاورد ؟ _

 حالت اخم به چهره اش داد ، چپ چپ نگاهم کرد و گفت :

چه ! مگر شهر هرت است ، بچه می ترساند ؟ خیالت راحت باشد . همان موقع جوابش را دادم و به اش گفتم  یعنی _

 "بی خودی به دلت صابون زده بودی انوش ، حتی اگر پای پسر خلج هم به میان نمی آمد شهال زن تو نمی شد . "

 ست به تهدیدهایش عمل کند .معلوم است که نمی شدم ، اما انوش کینه توز و نترس است نیید نی _

ای بابا ، تو دیگر چقدر ساده ای دختر . بی خودی قمپز در می کند . بین حرف تا عمل خیلی فاصله است . البته بهتر _

است برزو را در جریان بگذاری که حواسش باشد و غافلگیر نشود . یادت میآید قبل از عروسی با برزو چه بامبولی 

به دل من و پدرت کردی ؟ حاال دیدی حق با من بود که اصرار داشتم زن پسر خلج بشوی ؟ در آوردی و چقدر خون 

 درست میگویم یا نه ؟

هنوز موقعیت برای بیان هدفم از سفر به ایران مناسب نبود . طبق قرار قبلی با برزو می بایستی منتظر می ماندم تا او 

 او موضوع را با خانواده هایمان در میان بگذاریم .با اشکان حرف هایش را بزند و بعد از اتمام حجت و 

 برای گریز از پاسخ گفتم :

حاال وقت این حرف ها نیست . روز خسته کننده ای را پشت سر گذاشتیم . چند ساعت انتظار در فرودگاه اورلی و  _

خواهد زودتر جای خالی ام را بازرسی در فرودگاه مهراباد دمار از روزگارم در آورده . خیلی خوابم می آید . دلم می

زیر پشه بند در کنار خواهر خوشگل بد اخمم اشغال کنم و سر روی بالشی بگذارم که بوی خانه و کاشانه ام را میدهد 

. 

 هر طور میل توست . برو استراحت کن وقت بسیار است . فردا صبح با هم صحبت میکنیم . _

 یخواهد زودتر محتویاتش را ببیند .احساس کردم چشم به چمدان ها دارد و دلشم م

مدهای پاریسی ، مادر مد پرستم را وسوسه کرده بود . در آن لحظه خواب برایم جاذبه ای نداشت ، فقط هدفم این 

 بود که موضوع بحث را عوض کنم .

گفتم  م گرداندم وکلید را در قفل چمدان باد کرده ای که زبام تداریک سفر قبلی که ناکام ماند در آن را نگشوده بود

: 

این لباس ها را از بهترین و گرانقیمتترین فروشگاه های پاریس یعنی کارتیه و الفایت خریده ام ، همه اش سلیقه  _

 هماست و آخرین مد است .
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 با دقت و کنجکاوی و شوقی آشکار به زیر و رو کردنشان پرداخت و گفت :

 ی ژورنال مد زن عمو مهشیدت دیده ام کدامشان مال من است ؟مدل این لباسها را تن مانکنهای فرانسوی تو_

بیشتر مال شماست . ژیال و آقا جان و عطا . انتخابش باشد با خودتان . هر کدام را که پسندیدید کنار میگذارم و  _

 آنچه که ماند مال بقیه افراد فامیل .

 پس خانواده برزو چی ؟ _

 لشان .چمدانش را دادم به خودش ببرد منز _

 

 

 دست به روی پرز کت پوست روباه کشید و گفت :

 معلوم می شود حسابی سنگ تمام گذاشتی . _

دلم پیش آنهایی بود که دوستشان دارم و هر چیز خوبی را که میدیدم قبل از این که به فکر خریدش برای خودم  _

 از قلم نینداختم .باشم به فکر خریدش برای عزیزانم بودم . حتی نرگس و غالم را هم 

 دست هایش به دور کمرم حلقه شد . مرا به سوی خود کشید سرم را به سینه فشرد و گفت :

درست است جاذبه این لباس ها زیاد است اما اصل کار خودت هستی که برگشتی . کم کم داشت طاقتم تمام میشد  _

 و از کرده خود پشیمان میشدم .

 رها کردم و گفتم : قطرات اشکم را بر روی سینه اش

 تصمیم های عجوالنه همیشه پشیمانی دارد ولی من از همان روز اول چوب ندامت را آماده فرود بر سرم میدیدم . _

 صورتم را بین دستهایش محصور ساخت به اشک های کمین کرده بر روی مژه هایم خیره شد و گفت :

 منظورت این است که از این ازدواج پشیمانی ؟ _

 ار نبود دمل چرکی ام را به این زودی سر باز کند با چند جمله سر و ته قضیه را هم آوردم و پاسخ دادم :قر

جاذبه های پاریس برای من لطفی ندارد . ترجیح میدادم زن مردی بشوم که بیشتر از یک خیابان ییک کوچه مرا از _

 خانواده ام دور نکند .

 با صدای بلند خندید و گفت :

یر خودم است که ناز پرورده بارت آوردم . خب معلوم است برای دختری مثل تو که همیشه نوکر و کلفت تقص _

دست به سینه در خدمتش بوده اند زندگی در غربت بدون داشتن یار و مددکار آسان نیست ، ولی خب اولش سخت 

 است ، بعد عادت می کنی .

 رفته و از عادتش هم خبری نیست .از اولش که خیلی گذشته ولی سختی اش از بین ن -

 بوسه ای بر گونه ام زد و گفت :

 خیلی خب عزیز دلم دیر وقت است و تو خسته ای برو بگیر بخواب . صبح را که از دستمان نگرفته اند . _

ب و آنقدر هوای خانه را داشتم که هوای پاریس برایم زهاگین بود . هم از برف و بارانش متنفرم و هم از آفتا _

 گرمایش و از شما چه پنهان اصالً دلم نمیخواهد دوباره به آنجا برگردم .

دست گرمش با محبت شانه ام را لمس کرد و دور از چشم دلتنگی هایش از دوری ام که در این مدت سینه اش را 

 تحت فشار داشتند گفت :
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 به ات گفتم که کم کم عادت میکنی . _

 

 

 

 

 ۳۷فصل 

 

 

ه بند که شدم ، ژیال غلطی زد و خود را کنار کشید تا جا برای خوابیدنم باز کند . دلم برایش خیلی تنگ شده وارد پش

بود . قید غرولندش را زدم ، بی اختیار سرم را جلو بردم و لب هایم را محکم بر روی گونه اش فشردم . دیدگانش را 

 نیمه باز کرد و ناگهان فریادی از شوق کشید و گفت :

 جانمی جان ،این تویی شهال ! _

اولین بار بود که بوسه هایش طعم محبت را میداد و دلچسب بود . خواب از سرش پریده بود و داشت برندازم می 

 کرد .

چه خوشگل شدی . کرم پودرهای پاریسی معجزه میکنند . خوش به حالت . کاش یک پدر سوخته ای پیدا میشد  _

ت میداد . حوصله درس خواندن را ندارم . امسال هم سه تا تجدیدی آوردم . کفر مامان مرا هم از این خراب شده نجا

ا خودش ت "معلوم نیست تو به کی بردی ، من و پدرت هیچ کدام این قدر بی استعداد نبودیم . "در آمده میگوید :

 کاش میدانستم کارنامه هایش کالس نهم بیشتر درس نخوانده . نمیدانم چه اصراری دارد من حتما دیپلمم را بگیرم .

 را کجا قایم کرده تا می فهمیدم آن موقعه ها چه دسته گلی به آن داده .

 یواش تر می شنود و به خدمتت میرسد . _

 با شهامت گفت :

 

 موجود نبود

 

 

 نه حاال که المپ های پر نور زنبوری و سه فتیله را گرفته . "چراغ خونه  "گفت :

 از بازویم گرفت و با صدای آهسته ای گفت :ژیال نیشگونی 

 اگر ولش کنی تا ظهر حرف میزنه ، بیا زودتر برویم . _

ماهی های قرمز حوض غریبی نمی کردند و مرا از یاد نبرده بودند . جست و خیز کنان به طرفم دوم تکان میداد و 

 لذت بودن در خانه را به یادم می آوردند .

اتاقم برد و تا همه ی سوغاتی هایش را نگرفت دست از سرم بر نداشت . مادرم از قافله  ژیال مرا کشان کشان به

عقب نماند و به ما ملحق شد . سهم خودش ، پدرم و عطا را کنار گذاشت و به فکر بقیه افتاد . از این که هیچ کس را 

 از قلم نینداخته بودم ، راضی به نظر میرسید .

 سوغاتی هایش را بر روی هم انباشته کرد ، با رضایت سر تکان داد ، بوسه گرمی بر چمدان هایم که خالی شد ژیال

 گونه ام زد و گفت :

 حسابی خجالتم دادی شهال جون ، یکی از یکی قشنگ تر . _
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 امتحان کن ببین کفشها و لباسها اندازه تنت است یا نه؟ _

 همش قالب تنم است . انگار به تن خودم پرو شده . _

 گس لباس و کفش خودش را گرفت و در حالی که چشمهایش از خوشحالی برق میزد گفت :نر

 دستت درد نکنه خانوم کوچیک ، خدا عوضت بده . اصالً خودمو قابل نمیدونستم این همه واسم زحمت بکشین ._

 سپس با خجالت افزود :

 اگر واسه غالم هم چیزی آوردین بدین من خودم به اش میدم . _

 ورش را فهمیدم . میترسید همسرش را از قلم انداخته باشم ، بسته غالم را به دستش دادم و گفتم :منظ

 از طرف من به اش بده . شما دو تا خیلی به گردن من حق دارید و هیچ وقت فراموشتان نمیکنم . _

 از تقسیم سوغاتی که فارغ شدم خطاب به مادرم گفتم :

 نندهشان را به دنبالم بفرستد که بروم منزل آنها .قرار است ساعت ده برزو را _

 چرا ! چه خبر است ؟ ما هنوز تو را سیر ندیده ایم. _

 باید به دیدن مرجان بروم و از نزدیک فوت مادرش را به اش تسلیت بگویم . _

 با یاد آوری مرگ ایراندوخت خانم ، نگاهش تیره شد و با لحن پر تاثری گفت :

همه کس و کارش را از دست داده ، اولین ضربه را فوت پدرش به اش زد و بعد سکته عزیز به  طفلکی مرجان _

 یکباره او را از پا انداخت . هنوز خودش را پیدا نکرده بود که برادرش جالی وطن کرد و تنهایش گذاشت .

 نه ، نه این غیر ممکن است . امکان ندارد باور نمیکنم ._

ماسیدند . نگاه مادرم با حیرت بر روی چهره پریشان و دیده گان گریانم نشست . نه مفهوم شکهایم بر روی مژگانم 

اشکهایم را میدانست و نه مفهوم بی قراری ام را و بیهوده میپنداشت که عشق من به اشکان چون خوراک نیم پزه و 

 رو آوردم و فریاد زدم :غیر قابل هضمی دور ریختنی بود .دست های مشت کرده ام را بر روی چمدان خالی ف

 آخر چرا ، چرا باید این طور شود ؟ تقصیر شما بود که این طور شد نباید به این سادگی مرا ازش جدا می کردید . _

 آقا جان هراسان به داخل اتاق سرک کشید و با نگرانی پرسید :

 چه خبر شده شهال ؟ چرا فریاد میزنی ؟ _

 

 

552-542  

 وز بهت زده بود پاسخ داد :مامان رخی که هن

 نمیدانم ، من هم سر در نمی آورم . انگار یک دفعه جنی شد. _

 معلوم بود که سر در نمیآورد . چون هیچ وقت احساس من برایش قابل درک نبود .

 کم کم به خود آمد ، جذبه گذشته را بازیافت و با تشر گفت :

گذشته را از سر بیرون کند و فقط به فکر زندگی اش باشد . این ادا  یعنی چه ! دختری که شوهر کرده باید سودای _

اطوارها برای چیست ؟ نکند انتظار داشتی اشکان اینجا بماند تا تو هر وقت برگشتی پشت جعبه آینه بگذاریش و 

اال میبینم حتماشایش کنی ؟ حاال دیگر بود و نبودش تفاووتی به حالت ندارد . مرا بگو که فکر میکردم عاقل شدی . 

 که هنوز همان دیوانه ای که بودی هستی .
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تمام وجودم گر گرفته بود و از درون می سوختم . نباید به این زودی خودم را رسوا می کردم . حتی اگر از ایران 

 رفته باشد البد مرجان میداند که مقصدش کجاست .

 منتظر بمانم تا آن را به سرانجام برسابد . قرار من و برزو این بود که این کار را به عهده او بگذارم و

دور و بر گلدان خوشبختی ام پر از علف های هرز بود . باید به آن کسی که در روییدنشان نقش داشت فرصت 

 میدادم تا خود به تنهایی برای کندن و از بین بردنشان قدم بردارد .

 

 

 

 

 ۳۸فصل 

 

 

ی آمد . حتی دیگر نایی برای مالمتم نداشت . در کدام نقطه زندگیم ایستاده قلبم ناتوان شده بود و صدایش در نم

بودم . ضربه محکمی که بر فرق سرم آمده بود گیجم میکرد . تلوتلو خوران قدم هایم را بر روی ساعت زمان به 

 پیش میراندم . بی هدف و گنگ از لحظه ها میگذشتم ، گذاشتی که بی مفهوم و تهی بود .

های شهرم بدون اشکان بی جاذبه بود . کوه دماوند برفی نداشت تا سپیدی هایش را به رخم بکشد . لخت و زیبایی 

 عور بی هیچ پوششی دور نمایش در مقابل دیدگانم نمایان بود .

 گل یأس در گلدان بی بو و پژمرده بود . چطور میتوانستم به منزل خانم جان بروم و قدم در کوچه و خیابانی بگذارم

 که بارها جای پای من و اشکان بر روی سنگفرشش اثر گذاشته بود .

سنگ ساب زمان بی راهم بود و به راحتی میتوانست اثر آن ردّ پاها را بسابد و از بین ببرد ، اما برای ساییدن و از بین 

 بردن ردّ پایش در قلبم کاری از دستش بر نمی آمد .

که اشکان دیگر در ایران نیست . آنقدر صبر کرد و بهانه آورد تا او جالی به برزو شک کردم . شاید او میدانست 

 وطن کند بعد دست مرا بگیرد و با خود به تهران بیاورد .

باغ خانه خلج نفرین شده بود . از قدم گذاشتن به محوطه اش وحشت داشتم . مگر نه اینکه اولین بار ناقوس بدبختی 

 خته شد .ام در زیر آالچیق همین خانه نوا

هیجانی که در لحظه برودم به فرودگاه مهراباد داشتم زنده به گور شده بود . بی خود نبود که شب گذشته آن ابر به 

 ناگهان پیدایش شد و روی ستاره آرزوهایم را پوشاند . احساسم کشتنی نبود نمیتوانستم نابودش کنم .

را به خود به آنجا ببرد . با بی میلی لباس پوشیدم . مامان رخی بی راننده آقای خلج طبق قرار قبلی به دنبالم آمد تا م

خبر از آنچه که در دلم میگذشت به فکر تداریک ضیافتی به مناسبت ورودم بود . همین که مرا آماده رفتن دید گفت 

: 

 زیاد آنجا نمان سعی کن زود برگردی . _

 ش چسباندم و با صدای گرفته ای گفتم :لب های سردم را که دیگر حرارتی نداشت بر روی گونه ا

 اگر بتوانم زودتر بر میگردم . البته اگر مامان گلی به زور پیله نکند و مرا برای ناهار نگاه ندارد . _



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

1 7 2  

 

باغ چون روح مرده ای بود که به آن لباس زیبا پوشانده باشند . انگار داشتم پا به جنگل انبوهی می نهادم که در زیر 

ی از حیوانات وحشی برای دیدنن دندان تیز کرده اند . آوای پرندگان خوش الحان در نظرم چون درختانش گروه

 زوزه گرگ هراس آور بود .

 با چه رویی میخواستم به دیدن مرجان بروم و از او سراغ برادرش را بگیرم ؟

ام بود و هیچ حالت غیر عادی در به نزدیک عمارت که رسیدم از دور برزو را دیدم که داشت به استقبالم می آمد . آر

 چهره اش دیده نمی شد .

 روزبه و رابعه در ایوان ایستاده بودند و از دور به طرفم دست تکان میدادند .

شکم برآمده و صورت پف کرده مرجان در آخرین ماه های بارداری بر روی زیبایی چهره و اندامش ماسک زده بود 

. 

بوسیدنش را داشتم او بود . ولی آغوش که به رویش گشودم دستهایش را به دو  تنها کسی که در آن خانه آرزوی

 طرف بدنش آویزان ماندند . لبهای گرم و مشتاقم در تماس با سردی لب هایش از سرما لرزیدند .

 آب دیدگانم را حرام میدانست . سرش را عقب کشید تا گونه هایش آلوده اشکهایم نشود .

با او آسان نبود . حالت نگاه سرد و بی روحش لبریز از خشم و نفرتی آشکار بود . حتی چه بسا وارفتم . کنار آمدن 

 مرا در مرگ مادرش مقصر میدانست .

قبل از سفرم به پاریس در زیر ذره بین نگاه کنجکاو خانواده همسرش جرأت نزدیک شدن به مرا نداشت و اکنون 

 این خودش بود که از دیدنم پرهیز میکرد .

جمله که سهل است حتی یک کلمه هم برای تسالیش به خاطرم نرسید . احساس خفگی می کردم . نفس به زحمت از 

 سینه ام بیرون می آمد . نیازم به او با نفرتش به من در آمیخته بود .

 مرجان منتظر پایان این لحظات پر شکنجه بود و من در جست و جوی یافتن روزانه امیدی در این دیدار .

 روزبه زیر بازوی همسر پا به ماهش را گرفت و خطاب به او گفت :

 چی شده ؟ چرا رنگت پریده ! نکند حالت خوب نیست ؟ _

 به شانه او تکّیه داد و با استفاده از فرصت گفت :

 نمیتوانم سرپا بایستم . سرم دارد گیج میرود . مرا ببر به اتاقم . _

ی و آشکار بود . برزو متوجه سرخوردگی ام شد . در آن جمع فقط او بود که بهانه اش برای گریز از من تصنع

 میدانست در دلم چه میگذارد .

 گلی خانم برای دلجوئی ام گفت :

دلخور نشو شهال جان . مرجان حال طبیعی ندارد . از یک طرف هنوز عزادار مرگ مادر است و از طرف دیگر دچار  _

نمیتوانیم زیاد پاپی اش بشویم ، توی این خانه همه هوایش را دارند . مخصوصا که  افسردگی دوران بارداری است .

 همین روزها به امید خدا اولین نوه من و خلج را به دنیا خواهد آورد .

اولین نوه خانواده خلج جاسمین بود ،نه  "بی اختیار نگاهم بر چهره برزو نشست که از شرم سر به زیر افکنده بود 

 "ان و روزبه فرزند مرج

 به دنبال فرصتی میگشتم تا با برزو تنها شوم و از او بپرسم نتیجه صحبتش با مرجان در مورد اشکان به کجا رسیده .



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

1 7 3  

 

گلی خانم یک بند حرف میزد اما اکثر سواالتش بی جواب میماند بی حوصله تر از آن بودم که خودم را قاطی 

 جمعشان کنم .

حرص میخوردم و یک بند از خودم میپرسیدم یعنی چه ؟ به گمانم این مرد اصالً حالی اش  در دلم غوغائی بر پا بود .

نیست که برای چه مرا به اینجا آورده ؟ انگار به جای مبل به روی سنگ نشسته بودم . چه لزومی داشت گوش به 

 قفس طالئی آزاد کند .اراجیف مادر و خواهرش بدهم ؟ باید به اش بفهمانم که توقع دارم زودتر مرا از این 

 باالخره متوجه اشاره هایم شد . بهانه ای برای رهایی ام بافت و گفت :

شهال جان ، چمدان سوغاتی ها را گذاشته ام توی اتاق خودم ، اگر موافقی بیا برویم ترتیبش را بدهیم و تقسیمش  _

 کنیم .

 هنوز جمله اش تمام نشده بود که برخاستم و گفتم :

 ضرم بریم .من حا _

نمی دنم واقعا ایوان خانه اینقدر دراز و بی انتها بود یا بی صبری ام برای رسیدن به جواب آن طور طوالنی و بی انتها 

 جلوه اش میداد .

 همین که وارد اتاق بزرگی که بی شباهت به یک سالن نبود شدیم بدون معطلی پرسیدم :

 با مرجان صحبت کردی ؟ _

 م .از جوابش وا رفت

 هنوز نه ، خودت که میدانی اصالً از من چون شوهر تو هستم خوشش نمی آید و اصالً تحویلم نمیگرد . _

 با دلخوری گفتم :

 آخر چی ؟ نکند یادت رفته به من چه قولی دادی ؟یعنی حتی ازش نپرسیدی اشکان کجاست ؟ _

 اغش میروم .سوال ندارد خب البد در خانه اش است . در اولین فرصت به سر _

 با لحنی آمیخته به خشم پرسیدم :

 مطمئنی در خانه اش است ؟ _

 سر در نمی آورم . اصال نمیفهمم منظورت چیست ؟ مگر قرار است جای دیگری باشد ! _

 دستم را تهدید کنان به طرفش تکان دادم و گفتم :

ایران نباشد وای به حالت . تو روزگار مرا سیاه اگر آنچه که من از مادرم شنیدم حقیقت داشته باشد و اشکان در  _

 کردی و کار را به جایی رساندی که دیگر هیچ روزانه امیدی برایم باقی نمانده .

حیرتی که در نگاهش نمایان شد مرا به شک انداخت ، شاید واقعا حدسم درست نبود و برزو نمیدانست او دیگر در 

 د پرسید :ایران نیست . با تعجبی آمیخته با تردی

این حرفها چیست که میزنی ؟ هنوز که اتفاقی نیفتاده مگر ما چند ساعت است که در ایران هتیم . این قدر عجول  _

 نباش به من فرصت بده موضوع را باهاش در میان بگذارم .

 

 

 نورافکن نگاهم مستقیم به دیدگانش تاباندم و گفتم :

 ی تو نمیدانی که اشکان دیگر در ایران نیست ؟!!خیلی عجیب است باورم نمی شود ! یعن _
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خشکش زد . انگار سنگ شده بود و هیچ حرکتی نداشت . لب هایش نیمه باز بود و نگاهش ثابت و متمرکز در یک 

 نقطه . درست همان شوکی به او وارد شد که به من در موقع شنیدن این جمله از زبان مادرم .

 : منتظر جواب نشدم و ادامه دادم

آنقدر برای سفر به ایران دست دست کردی که او رفت . حاال میخواهی چه کار کنی ؟ لحظه ای که پایان انتظارش  _

میپنداشتم ، آغاز انتظاری دیگر است . تو به من قول دادی آنچه را که ازم گرفت به من برگردانی . حاال چی ؟ حاال 

را ندارم . در و دیوارش نفرینم میکنند . این نفرین های مرجان  هم روی قولی هستی ؟ من تحمل ماندن در این خانه

است که به دیوارهایش چسبیده و بازتابش به من بر میگردد . وقتی که داشتم میبوسیدمش احساس کردم دلش 

ید ومیخواهد گلویم را بگیرد و آنقدر بفشارد که دیگر صدایم در نیاید . نم پس نخواهد داد . امکان ندارد به ات بگ

 برادرش کجاست .

باران اشکهایم چون سیل خانمان براندازی بود که قصد نابودی ام را داشت . برزو با دستپاچگی نظری به اطراف 

افکند . بیشتر از آن میترسید که صدای گریه ام توجه اهالی خانه را به سویمان جلب کند و در صدد پی بردن به 

 دلیلش بر آیند .

 فت کسی در آن حوالی نیست با صدای لرزانی گفت :همین که اطمینان یا

آرام باش شهال ، گریه نکن . من نمی دانم مادرت چی به ات گفته ، مگر قرار نشد این کار را به عهده من بگذاری ، 

گم که نشده هر جای دنیا که باشد پیدایش میکنم . هر کس نداند خواهرش که میداند کجاست دلیلی ندارد ازم 

 ند .پنهانش ک

به هر کس بگوید به تو نخواهد گفت . من در نوک قوله ناامیدی ایستاده ام . فقط یک حرکت کوچک کافی است تا  _

در سراشیبی اش بغلتم و سرنگون شوم . تو مرا به این قول رساندی و از سرنگونی ام باکی نداری . تو میدانستی البد 

اصالً شایدهایی قبل از این سفر خبر داشتی که اینجا نیست فقط از مرجان پرسیدی ، فقط میترسی به من بگویی . 

 میخواستی با آمدن به ایران ثابت کنی که پای بند قولت هستی .

اینقدر بی انصاف نباش شهال . درست است که بدون وجودت خانه من بی نور است . درست است که جای خالی  _

مین قسم که حتی اگر عاشقت می شدم پشت پا به احساسم میزدم و مادر را برای دخترم پر کرده ای اما به جان جاس

 گوش به ندای قلبم نمیدادم . به جبران خطای گذشته ازت میگذشتم تا به مراد دلت برسی . قول بده صبور باشی .

پدرم  ونمیتوانم ، وقتی مامان رخی به من گفت که اشکان جالی وطن کرده ، آنچنان فریادی کشیدم که خانه لرزید  _

 هراسان به اتاقم آمد تا ببیند چه اتفاقی افتاده .

 وای پس آنها فهمیده اند !! _

نه آن طور که تو فکر میکنی . از نظر مادرم هنوز از خاکستر آتش خاموش گذشته جرقّه ای هست . به من توپید و  _

شکار شدن رازت میترسی و من از زنده تو از آ "زن شوهر دار نباید به فکر بهم زدن خاکستر آن آتش باشد  "گفت :

 بگور شدن احساسی که کشتنی نیست و هر چقدر خاک به رویش بریزی باز با ناله هایش اشکان را صدا خواهد زد .

 با لحنی آمیخته با رنجش و درد نهفته در صدایش پرسید :

اما قصدم جبران خطایم است . نه چرا فکر میکنی من چنین قصدی دارم ؟ درست است که باعث ناکامی ات شدم ،  _

 دامن زدن به ناکامی ات . به من اطمینان کن شهال خواهش میکنم .

 دستهایم را مشت کردم و هق هق کنان گفتم :
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کجا میتوانم سر به دیوار بکوبم و فریاد بزنم ؟ کجا میتوانم عقده های دلم را خالی کنم و هر چقدر دلم میخواهد  _

توانم آرام باشم . وقتی قلبم ناارم است . تو مرا دعوت به صبوری میکنی . دست خودم نیست ، گریه کنم ؟ چطور می

 کاسه صبرم لبریز شده آرزوهایم در پرواز به آشیانه ای که ویران شده ناکام مانده اند .

ک با مشت های گره خورده ام در میان دستهایش آرام گرفت ، مردمک چشمهایش را محصور در هاله ای از اش

 اندوه به نگاهم دوخت و دل دردمندش همدرد دل سوخته ام شد .

 

 

 

 

 ۳۹فصل 

 

 

 زیرزمین خانه بوی مهر و محبت را میداد و همه کسانی که دوستشان داشتم در آنجا جمع شده بودند .

 ر میان قهقهه هایخانم جان با آن لهجه شیرین و دلچسب معرکه گرفته بود . طنین صدایش آن قدر بلند بود که د

 خنده حاضرین به وضوح به گوش میرسید . در میان غم های بی شمار دلم شادی دیدار او جوانه زد .

 چه کار خوبی کردم که با وجود اصرار گلی خانم حاضر نشدم ناهار آنجا بمانم و به خانه برگشتم

نه به سینه ام قرار گرفت . پیراهن پر نرگس با سینی محتوی استکان های خالی چای جلوی پله های زیرزمین سی

 نقش و نگار ساتن سوغاتی را به تن داشت ، مرا که دید چرخی در مقابلم زد و گفت :

ببین چقدر قشنگه خانم کوچیک . پوشیدمش که امتحان کنم ببینم اندازه ام است یا نه . بعدش انقدر دلمو برد که  _

 دیگه نتونستم از تنم بیرون بیارمش .

به حالش که دلش این قدر کوچک بود و خواسته هایش آن قدر محدود . او را جزئی از خانواده ام میدانستم و  خوش

 دوستش داشتم .

با دست زبر و کار کرده اش گل های سرخ و برجسته را بر روی پارچه ساتین نرم و لغزان دامنش با لذت نوازش 

 میکرد .

 

 

 گفتم :با مهربانی نگاهش کردم و  442-422

 ولی این لباس مهمانی است . حیف است موقع کار بپوشی اگر آلوده به لکه چربی شود شاید نتوانی پاکش کنی . _

 برق نگاهش را بر صورتم تاباند و گفت :

حاالم مهمون داریم . همه اون پایین جمعاً و منتظر دیدن گل روی شما . خانم جان با عشق و کالمی برخاسته از قلب  _

 تاقش صدایم زد. شوق دیدارش به من قدرت پرواز داد .مش

 آغوش گرمش وسیله ای بود برای برداشتن وزنه سنگینی که بر قلبم فشار می آورد .

آزاد و سبک بر روی سینه گرمش رها شدم . اشک غم به همراه اشک شادی لغزید و در ترکیب با هم گونه هایم را 

 آبیاری کرد .

 هایش گرفت و عشق و محبتش را در کالمش نشاند . سرم را در میان دست

 چمنی ات غرق اشک بشه . ###بازم که گریه می کنی عزیز دلم . چند بار به ات گفتم حیفه چشمای  -
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صدایش ، صدای آشنای روزهای خوش و بی خیالی بود . نفس هایش بوی پسته و بادام زمینی پیشکشی به نوه هایش 

 غم بود و پیام آور شادی . را میداد . لبخندش قاتل

 آغوش جاذبه ای داشت که جدایی از آن ممکن نبود .زن عمو مهشید با لودگی خاص خود گفت :

 خانم جان پس ما چی ؟ بگذارید خورده هایش را هم بریزد اینجا ._

 با بی میلی مرا از سینه اش جدا کرد و گفت :

 به اونای دیگه برس بعد دوباره برگرد توی بغل خودم .هزار تا ماچ دیگه طلب من . حاال برو یه کم  _

هر کدام به سبک خودشان مهر و محبتشان را آشکار می کردند . زن عمو مهشید در عین محبت سراغ ژورنال های 

 جدید مد را می گرفت و خاله رخساره نگران آن بود که چرا این قدر الغر شده ام .

 م گفت :عمه توران در حال قربان صدقه رفتن

فدات شوم عزیز دلم . البد شوهرت آن قدر خسیس است که در خرج خانه امساک می کند و بخورد و خوراک  _

 زنش نمیرسد .

 خانم جان که از خواهر شوهر دخترش دل خوشی نداشت ، به طعنه گفت :

. این دختر از اولش قلمی  از کجا میدونی توران خانم مگه علم غیب داری ؟ خورد و خوراک به چاقی الغری نیست _

 بود و خوش قد و قواره . خودم فدای قد و باالش میشم .

مامان رخی و خاله رخساره چشمکی بهم زدند و از حاضر جواب مادرشان لذت بردند . نزدیک ظهر مردهای خانواده 

 به ما پیوستند .

ا آور بود . اما نه برای من که هر میلی در سر سفره خانم جان مرا در کنار خود نشاند . بوی غذاهای ایرانی اشته

 وجودم کشته شده بود .

خانم جان و بی بی قلیان چاق کردند و سرگرم کشیدن آن شدند . مامان رخی با ایما و اشاره به من فهماند که وقت 

 تقسیم سوغاتی است .

واده ه شدند. فقط خانم جان ماند و خانکاش میرفتند و تنهایم می گذاشتند . بسته هدایا را که گرفتند کم کم پراکند

 خاله رخساره .

 به فکر افتادم که به بهانه استراحت به اتاقم بروم و ساعتی با افکارم تنها باشم .

صدای احوالپرسی گرم و بلند باالی پرتو را که با نرگس شنیدم ، انگار بال در آوردم . با پای برهنه به ایوان دویدم و 

 او شدم . آماده استقبال از

حالت ساده و دخترانه اش را حفظ کرده بود و آرایشی نداشت . گونه هایش از شوق دیدارم گل انداخته بود . همین 

 که در آغوشش فرو رفتم بغض گلویم شکست .

 اخم بر روی پیشانیاش چین افکند و با تعجب پرسید :

ری آبغوره میگیری ! مرا بگو که چقدر دلم برایت یعنی چه ؟! نفهمیدم عوض این که از دیدنم خوشحال باشی دا _

 تنگ شده بود .

 من هم همین طور ، یعنی تو فرق اشک شوق و اشک غم را نمیدانی ؟! _

 نه، نمیدانم ، خودت بگو کدام یکی است . _

 وارد اتاق که شدیم در را پشت سر بستم و گفتم :
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 بی معرفت کجا بودی ، از صبح منتظرت بودم . _

دیشب از شوق دیدنت خوابم نبرد از صبح زود حاضر به یراق لباس پوشیده قصد آمدن را داشتم اما با شور و  _

یعنی چه ! کجا میخواهی بروی ؟ چه بسا اصالً عروس خانم آنجا نباشد و  "اشتیاقم کلنجار رفتم و به خودم نهیب زدم 

م صبر دیگر نمیتوان "نفهمیدم چی خوردم . به مادرم گفتم :ناهار کوفتم شد . اصالً  "به منزل مادر شوهرش رفته باشد 

کنم . جلوی در منزلشان از نرگس میپرسم اگر خانه شلوغ بود بی سر و صدا بر میگردم . الهی شکر وقتی رسیدم که 

 بقیه داشتند میرفتند .

د . االن فقط خانم جان و خاله اتفاقا به موقع آمدی ، از صبح لشکر خانواده امجدی و جعفری اینجا صف کشیده بودن _

 رخساره مانده اند .

 تکانی به خود داد و با شنیدن صدای جیر جیر تختخوابم که روی آن نشسته بود گفت :

راستش هم دلم برای خودت تنگ شده بود و هم برای سر و صدای تختخوابت که همیشه رویش ولو می شدم . _

وا هستیم که روی همین تخت بغل دل هم مینشستیم و به جای درس انگار هنوز همان دو شاگرد مدرسه سر به ه

 خواندن قهقهه های خنده و هرّه کره هایمان ، بی بی و مادرت را به جانمان می انداخت .

منتظر بود از یاداوری خاطرات خوش آن زمان ها لبخند بر لب بیاورم ، اما با مشاهده چهره اخمو و گرفته ام چشمان 

 کرد و با تعجب پرسید : درشتش را تنگ

 چته ، انگار سرحال نیستی ؟ باز چه خبر شده ، فکر کردم سر عقل آمدی ، نکند دوباره فیلت یاد هندوستان کرده ؟ _

 فیل من همیشه به یاد هندوستان بود. هر که نداند تو که میدانی در دل من چه خبر است . _

 با دست ضربه محکمی به پشتم زد و گفت :

 وانه هنوز همان بی عقلی که بودی هستی . آن پسر که دیگر اینجا نیست .دی _

 از جوابش حیرت کردم . انتظار نداشتم در جریان زندگی اشکان باشد . حیرت زده پرسیدم :

 تو از کجا میدانی ! مگر ازش خبر داری ؟!! _

ورم . چندین بار او را توی کوچه خیابان های خودت که میدانی من فضولم و هر طور شده باید سر از کار همه در بیا _

این محل دیدم . سر و وضعش خیلی بهم ریخته بود . پیش خودم اسمش را مجنون گذاشته بودم . هیچ وقت توجه ای 

به اطرافش نداشت و غرق افکار خود بود . در تمام مراسم فوت مادرش حضور داشتم . آخرین امید زندگی اش را که 

دلبستگی هایش را به همراه او به خاک سپرد . بعد از مراسم چهلم خانه و حجره اش را فروخت .  از دست داد همه

 سهم مرجان را داد و بقیه را برداشت و رفت .

 نور امیدی در قلبم درخشید و هیجان زده پرسیدم :

 تو که از همه جا خبر داری پس البد میدانی کجا رفته ؟ _

 

 

 :با شیطنت خندید و گفت 

 این یکی را دیگر نمیدانم ، اصالً چه ربطی به من و تو دارد که او کجا رفته ! آه حسرتم پر سوز و گداز بود : _

 ای کاش میدانستی این موضوع چقدر برایم اهمیت دارد .دستش را تهدیدکنان به طرفم تکان داد و گفت :_
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ر مدرسه ای و هزار سودا برای آینده به سر داری . زن حسابی ، حیا کن . طوری حرف میزنی که انگار هنوز شاگ _

چشمت دنبال جوان های چشم چرانی است که جلوی دبیرستان انوشیروان دادگر در خیابان کالج صف کشیده اند و 

منتظری برایت نامه پراکنی کنند و چرند و پرندهایی را به نام شعر عاشقانه بدون وزن و قافیه به خوردت بدهند . آن 

ا گذشته شهال خانم . تو حاال یک زن شوهر داری ، همین روز هاست که شکمت باال بیاید و یک نوه خوشگل تپل زمانه

 مپل تحویل خانواده خلج و امجدی بدهی .

نمی خواهد به من بگویی که هنوز عاشق اشکان هستی ، چون نیستی . از همان روز که رهایش کردی و رفتی فهمیدم 

دلدادگی را نمیدانی و معنایش طوطی وار و بی مفهوم در محضت جا گرفته . من دلم برای آن که مفهوم کاقی عشق و 

 جوان سوخت ، چون واقعا عاشقت بود .

 در حالی که هق هق گریه ام همراه و تکان شانه هایم فنرهای تخت را میلرزاند گفتم :

نگاهش بود ، چون نورافکنی چشم هایم را کاش جلویش را میگرفتی ، کاش نمیگذاشتی برود .برق خشمی که در  _

 زد و با توپ پر تشرزنان گفت :

دیوانه شده ای !! از روز اول که پای این پسر به میان آمد شروع کردی به نقش بازی کردن . نه عشق و عاشقی ات  _

جودت سراپا شفتگی معلوم بود و نه مهر و وفائی و پشت پا به عهد و پیمان زدنت . در حالی که وانمود می کردی و

است . قول و قرارهایت را از یاد بردی و شوهر کردی و حاال که بردن نام مرد دیگری به غیر از شوهرت لکه ننگی 

است بر دامنت داری این لکه را پر رنگ تر میکنی. بگذار راحت و بی پرده باهات حرف بزنم . به خاطره آن چند 

تو چکید و با خونی که در رگهایت جاری بود در آمیخت و به خاطر آن  قطره خونی که از انگشت من بر روی انگشت

پیمانی که در بچگی با پاکی و صفای دل با هم بستیم حتی اگر میدانستم او کجاست به ات نمیگفتم . من دوست تو 

 هستم نه دشمنت .سوز سینه ام زبانم را سوزاند و گفتم :

 انستی شاید این طور سخت در مورد من قضاوت نمیکردی .خیلی چیز هاست که تو نمیدانی ، اگر مید _

چندین بار سرش را عین پاندول ساعت به این سوً و آن سوً گرداند در چهره سرد و بی تفاوتش اثری از مهر و عاطفه 

 نمیدیدم .انگار میخ آهنین کالمم بر روی سنگ دلش بی اثر بود .

 صورتش کنار زد و گفت : با دست حلقه موهای پر پیچ و تابش را از روی

 با رمز و راز صحبت کردن به درد من نمیخورد . اگر چیزی هست که من نمیدانم بگو و حاشیه نرو. _

 حاال نمیتوانم پرتو ولی اگر به فرانسه برنگشتم و اینجا ماندم شاید آن موقع حرفی را ناگفته باقی نگذارم . _

 لب ورچید و با اخم گفت :

عمای دیگر . برای چه نمیخواهی به فرانسه برگردی ؟ مبادا به این خیال باشی که از شوهرت طالق این هم یک م _

 بگیری !

 کاش ناچار به پرده پوشی نبودم . کاش الاقل میتوانستم به یکی حرفم را بزنم و باری از روی دوشم بردارم .

. مظلوم وار سر به یک سوً خم کرد و با لحنی  از جواب دادن طفره رفتم . ورود نرگس رشته کالممان را پاره کرد

 آمیخته با شرم گفت :

میبخشین خانم کوچیک . خانم بزرگ گفتن به تون بگم یه توک پا با پرتو خانم تشریف ببرین زیرزمین تا  _

 مهمونای دیگه هم شما رو ببینن .

 مگر باز هم مهمان آمده ؟ _
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 به دیوار مون با دو سه نفر دیگه . غریبه نیستن . اشرف خانم همسایه دیوار _

 خیلی خب تو برو ما میآییم . _

پرتو با شیطنت به بر انداز کردن طرز راه رفتن و حرکات نرگس پرداخت و همین که او از در بیرون رفت با لحنی 

 آمیخته با شوخی گفت :

ق کرده . پیراهنی که تنش است چه کارش کردی ؟ خیلی احساس شیکی میکنم ، حتی راه رفتن و حرکاتش هم فر _

 سوغاتی است ؟

 خب آره ، چطور مگر ؟ برای تو هم کلی سوغاتی آوردهام . خودت میدانی که چقدر عزیزی. _

 پس چرا معطلی بده ببینم . _

 به بسته بزرگی که گوشه اتاق برایش کنار گذاشته بودم اشاره کردن و گفتم :

ش کنی ، چون االن به ات نمیدهم اینجا گرو است و شرط دادنش این است که تا اینا هاش . البته میتوانی تماشای _

 آخر شب پیشم بمانی .

 ای بدجنس ._

 

 

 

 

 ۳۲فصل 

 

 

تا غروب فرصت تنها ماندن با پرتو را نیافتم . خانه یک بند پر و خالی می شد . کسی نماند که آن روز به دیدنم 

 د که حوصله پرتو سر رفت و گفت :نیامده باشد . طرف های غروب بو

امروز سرت خیلی شلوغ است . چه خبر است ؟ انگار توی شهر جار زده اند که شهال خانم از فرنگ برگشته و همه  _

هجوم آورده اند که تو را ببینند . من میروم و یک روز دیگر می آیم که سرت خلوت باشد و بیشتر ببینمت .همین که 

 ، سقلمه ای به پهلویم زد و گفت : شروع به اعتراض کردم

 زود باش سوغاتیهایم را بده من بروم ، وگرنه پیرهن نرگس را از تنش در می آورم و با خودم میبرم._

از تهدیدش ترسیدم . چون اگر شیطنتش گل می کرد بعید میدانستم به آن عمل کنم . با وجود این که دلم نمی آمد 

ای به غیر از این ندیدم که بعد از هزار قسم و آیه که فردا حتما به دیدنم بیاید با  به این زودی ازش جدا شوم چاره

 بسته سوغاتی ها او را روانه خانه شان کنم .

پرتو که رفت احساس خلع می کردم . خودم را در جمع تنها یافتم و سوزش درد تنهایی که موقتا او مسکنش شده 

به تدریج تمام وجودم را فرا گرفت و ناکامی ام را در رسیدن به مقصوص به  بود . دوباره عود کرد . درد رونده ای

 یادم آورد .

اقوام دور و نزدیک دست بردار نبودند . بسوال های تکراری انگار فقط به این قصد به خانه ما آمده بودند تا به 

نمره بدهند . چون من خودم  انشائی که شب گذشته در مورد دیدنی های پاریس عروس پایتختهای جهان نوشته ام

 فقط آنقدر اطالعات در مورد این شهر داشتم که آنها را در کتاب درس تاریخ خوانده بودم.
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 زیاد هم امیدوار نباشه و "انتظار آمدن برزو را میکشیدم که قول داده بود برای شام بیاید . در دل به خود نهیب زدم :

 "ر خویش است . این تویی که زندگی ات را مفت باخته ای به وعده هایش دل خوش نکن . هر کس به فک

کم کم دوروبرمان خلوت شد . هوا خنک بود و با د در میان شاخ و برگ درختان ولوله انداخته بود . گاه کمر خم می 

 کردند و به دور خود می چرخیدند . گاه همراه با زوزه باد جامه میدریدند و عریان می شدند .

جوانمرگ بود .دلم به شور افتاد . پس برزو کجا مانده بود ، چرا نمی  ###ه درختان پر از برگ های دور و بر طعن

 آمد ؟

 نرگس سفره را گسترد و بشقاب ها را بر رویش چید . بی بی که طاقت گرسنگی نداشت غرولندکنان گفت :

 و خواب های پریشان میبینم . اگه دیر شام بخورم ، بد خواب میشوم و با شکم پر تا صبح له له میزنم _

 آقا جان داشت به نان سر سفره ناخنک میزد . با وجود این که بنده شکمش بود به خاطر من جیکش در نمی آمد .

 عطا نظری به ساعت مچی اش که سوغات من بود انداخت و گفت ؛

 دایش شده بود .ساعت ده شب که دیگر وقت آمدن مهمان نیست ، اگر میخواست بیاید تا حاال پی _

 ژیال یک بند خمیازه می کشید و شام نخورده خوابش گرفته بود .

 مامان رخی با باالتکلیفی نگاهش را متوجه من کرد و گفت :

 چه میگویی شهال به نظر تو باید منتظر بمانیم یا بگویم نرگس غذا را بکشد ؟_

م مهم نبود که بیاید یا نه . فقط به این می اندیشیدم که هیچ کس نمیدانست در آن لحظه در دل من چه میگذارد . برای

 باز هم از او رودست خوردم .

 در حالی که از آتش خشم و غضب گونه هایم گداخته بود ، پاسخ دادم :

 حق با عطاست ، اگر میخواست بیاید تا حاال آمده بود . البد آنها هم سرشان شلوغ شده و مهمان زیاد دارند . _

 رو به نرگس که باالتکلیف ایستاده بود کرد و گفت: آقا جان

 تو برو غذا را بکش . _

 سپس خطاب به عطا افزود :

تو هم دوچرخه ات را بده به غالم تا یه سری به منزل خلج بزند سر و گوشی هم آب بدهد ببیند چرا برزو خالف  _

 وعده کرده .

 ش را در کالمش نشاند و با لحن گرم و پر مهری گفت :بی بی با مهربانی دستش را حلقه کمرم کرد ، محبت

مبادا غصه بخوری عزیز دلم . کار مردها همینه . گاه پیش می اومد چند شبانه روز چشم منو بچه ها به در سفید  _

 میشد تا حاج بابایشان که قرار بود یه روزه برگردد از راه برسه.

دست به یک اندازه وسط ظرف سبزی خوردن از چهار طرف در سفره مثل همیشه رنگین بود . تربچه نقلی یک 

حصار پیازچه هایی که به شکل گل مریم برش خورده بودند قرار داشتند . بوی عطر ترشی های خانگی بی بی اشتها 

 آور بود .

 بی بی اشاره به دیس محتوی کله جوش کرد و گفت:

 ود خانم جاناینو سلطان مخصوص تو پخته . ظهر چون مهمان زیاد ب _
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 نذاشت نرگس سر سفره بیاره . می ترسید قسمتت نشه و بقیه فیض خوردنشو ببرن .

 با لذت سرگرم کشیدنش شدم و گفتم : _

 نمیدانید چقدر در پاریس هوس خوردنش را داشتم . کاش خانم جان نرفته بود و خودم ازش تشکر می کردم . _

 رده بود و خیال آرام گرفتن را نداشت .آن شب با د بدجوری پیله ک

غذای مورد عالقه ام را به بی میلی از گلو پایین فرستادم . تازه سفره را جمع کرده بودیم که غالم سراسیمه از راه 

 رسید . برای اولین بار بی اجازه داخل اتاق شد و با صدای لرزانی گفت :

به شون گفتم آقا برزو چرا به خونه ما نیومده اونجا چه ولوله ای به خاک بر سرمون شد آقا بزرگ . نمیدونین وقتی  _

 پا شد .

چشم های وحشت زده و از حدقه در آمده همه ی ما به دهان غالم دوخته شد . آقا جان با لحنی سرشار از نگرانی 

 پرسید :

 منظورت چیست غالم ! مگر آنجا نبود ؟ _

هوای خنونه ما بیرون آمده . هر چی به آقا اصرار کردن حاضر نشده ماشین نه آقا آنجا نبود . ساعت هشت شب به  _

 بیاره و گفته هوا خوبه پیاده میرم ، از اون موقع اونا خیال می کردن اینجاس .

 همه یک صدا پرسیدیم :

 خب پس کجا رفته ؟! _

 نگاهش به گل قالی بود ، صدایش خفه و گرفته از گلو بیرون آمد :

بزرگ فضولی ، ولی مجبورم بگم . وقتی داشتم از اونجا بر میگشتم آقا مرتضی شوفری آقای خلج هم  راتش آقا _

 باهام اومد که پرس و جو کنیم ببینیم تصادفی چیزی تو محل شده یا نه .

 این بار من فریاد کشیدم :

 خب بگو شده بود یا نه ؟

 آخه چه جوری بگم خانوم کوچیک ، شما ناراحت میشین . _

 مامان رخی به او توپید و گفت :

 این قدر حاشیحا نرو غالم زودتر حرفت را بزن ، _

 به تته پته افتاد . لرزش صدایش محسوس تر شد و گفت :

 پایین تر از کوچه ما یه کم مانده به خیابان انتظام یه ماشین جیگری رنگ به یه جوون زده و فرار کرده . _

ال همراه من برخاست ، زیر بازویم را گرفت تا مانع از افتادنم شود . فریادم بلند و وحشت زده از جا پریدم . ژی

 گوشخراش بود :

 چی به سر آن جوان آمده ؟ راست بگو آن جوان که بود ؟ _

نمیدونم خانم کوچیک . من که اونجا نبودم . آقا مرتضی پر و جو کرد نشونی لباسای آقا برزو را به اونا که شاهد  _

 دف بودن داد و بعد جلدی پرید پشت فرمون ماشین نشست تا بره این خبر رو به اربابش برسونه .تصا

سرم گیج رفت . احساس ضعف می کردم . به ژیال تکّیه دادم تا نقش زمین نشوم . درست است که برزو سد راه 

ین بود پدر دختری که هنوز خوشبختی و باعث و بانی جدایی ام از مردی که دوست داشتم شد ، اما او پدر جاسم
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خاطره دلخراش مادر کابوس شبانه اش بود . از آن گذشته این مرد تنها کسی بود که از راز زندگی و ازدواج نمایشی 

 ام آگاهی داشت . اگر اتفاقی برایش می افتاد این راز را با خود به گور میبرد .

میزدم . آنچه که در آن لحظه به آن می اندیشیدم وجود  با ناخن های تیز و بلندم صورتم را خراش میدادم و هوار

خودش بود و این که تا چه حد من در این حادثه مقصرم . نکند پای انوش در میان باشد ؟ نکند راننده آن ماشین 

 جگری رنگ او بوده ؟

 آقا جان زیر بازوانم را گرفت و گفت :

 ج ببینیم آنجا چه خبر است .کم هوار بزن دختر . بلند شو با هم برویم منزل خل_

 عطا برخاست و گفت :

 من هم با شما می آیم . _

 مادرم با رنگ و روی پریده و زانوان لرزان جلوی در خود را به ما رساند و گفت ؛

 من دلم طاقت نمی آورد ، اگر اینجا بمانم از شدت نگرانی و دلشوره دیوانه می شوم . _

شوم . روی صندلی عقب در آغوشش رها شدم و شانه هایش را با اشک هایم آبیاری  عطا کمکم کرد تا سوار ماشین

 کردم .

 صدایش بر خالف گذشته گرم و مهربان بود .

 هنوز که اتفاقی نیفتاده ، برای چی گریه میکنی ؟ از کجا معلوم آن جوان برزو باشد . _

 خودش است من مطمئنم که خودش است ._

 گر علم غیب داری ؟از کجا مطمئنی ، م _

 اگر او نیست پس از ساعت هشت تا حاال کجا رفته ؟ تو میدانی ماشین انوش چه رنگی است؟_

 مادرم سر به عقب برگرداند ، چشم غورهای به من رفت و با لحن تندی گفت:

 خبه خبه بس کن دختر . درست است که انوش هم مثل پدرش همه فان حریف است ولی قاتل نیست ._

 من نگفتم قاتل است فقط پرسیدم ماشینش چه رنگی است . _

 عطا بی توجه به خشم مادرم پاسخ داد :

 کرایسلر سرمه ای . _

 سپس پس از مکث کوتاهی ادامه داد :

چه فرقی بین سرمه ای و جگری است ؟ در تاریکی شب تشخیص اش آسان نیست . اما چه دلیلی دارد انوش این  _

 کار را بکند ؟

 رم که دل پر ی از خانواده برادر زنش داشت گفت :پد

 از آن تخم جنّ هر کاری بگویی بر می آید . چه بسا کار خودش باشد . _

 مادرم بی طاقت فریاد کشید:

بس کنید. کم به مردم تهمت بزنید. هنوز که اصالً معلوم نیست چه اتفاقی افتاده ، چرا به فکر عقده گشاییهای  _

 ؟خودتان هستید 

 خیلی خب ، دیگر کافی است رسیدیم . آنجا دیگر این حرف ها را پیش نکشید تا ببینیم جریان چیست ._

 کرمعلی در را به رویمان گشود و تو سرزنان گفت :
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دیدن چه خاکی به سرمون شد . همین االن پیش پای شما از بیمارستان میثاقیه تلفن زدن گفتن آقا بهروز رو بردن  _

نم بزرگ داشت خودشو میکشت . آقا به کمک آقا روزبه زیر بغلشو گرفت سوار ماشینش کردن رفتن اونجا . خا

 سراغش .

 زاری کنان گفتم :

 خدایا کمک کن زیاد صدمه ندیده باشد ._

 عطا به دلداری ام پرداخت و گفت:

 به چه کسی باید خبر بدهند حتما زیاد صدمه ندیده ، چون اگر هوش و حواسش به جا نبود که نمیتوانست بگوید _

 که او کجاست .

آن موقع در میان اقوام و آشنایان فقط منزل آقای خلج تلفن داشت و هنوز از آن به عنوان یک وسیله عمومی استفاده 

 نمی شد .

 مادرم داشت پا به پای من اشک می ریخت . چهره پدرم و عطا گرفته و مضطرب به نظر میرسید .

ویایی بود که از همان لحظه اول ورود به پاریس فکرم را به خود مشغول ساخت . غافل از این که بازگشت به وطن ر

در لحظه تحقق ، حوادث یکی پس از دیگری آن چنان ناگهانی و غیر مترقبه پیش خواهد آمد که قدرت مقابله با آن 

 از حد توان مان خارج خواهد بود .

 

 

 

 

 

 ۳۱فصل 

 

 

با واقعیتی که انتظارم را میکشید وحشت داشتم . آرزو می کردم زنده باشد با گوش های خودم صدای از روبرو شدن 

 ضربان قلبش را بشنوم ، با چشم باز به من بنگرد و با حرکت لبهایش نامم را به زبان بیاورد.

ش ا تیره ساخته بود .نگاهاولین کسی که در سالن انتظار به استقبالمان آمد روزبه بود . رنگ اندوه چهره روشنش ر

در جزیره سرگردان دیدگانش با نگرانی و اضطراب به این سوً و آن سوً میچرخید . حرکت باهایش با تانی و کند بود 

 . به نزدیک ما که رسید ایستاد و سالم کرد .

 قبل از این که من فرصت سوال بیابم ، آقا جان پرسید :

 حالش چطور است ؟ _

بود که چندان تعریفی ندارد . دستم را بر روی قلبم فشردم که داشت از جا کنده میشد و با لحن  سکوتش گویای آن

 ملتمسانه ای پرسیدم :

 چی به سرش اومده ؟ نکند ..... نه خدای من نه . _

 فرصت ادامه صحبت را به من نداد و گفت :

 یدوار است که بزودی به هوش بیاید .نه به آن بدی که تو فکر میکنی . صدمه زیاد دیده اما دکتر ام _

 منظورت این است که بیهوش شده ؟! مگر خودش شما را خبر نکرد ؟ _
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 با تأسف سر تکان داد و گفت :

از مدرکی که همراه داشته او را شناختند و به ما تلفن زدند . نمیدانی با چه حالی خودمان را به اینجا رساندیم تا به _

 کجای دادنش آسیب دیده . هوش نیاید معلوم نیست

 کجاست ؟ میخواهم به دیدنش بروم . _

در بخش مراقبت های ویژه بستری است و مالقات ممنوع است . از آن گذشته این موقع شب که وقت مالقات  _

 نست .

یشش لج االن پمن این حرفها سرم نمیشود . باالخره باید او را به نزدیکانش نشان بدهند . البد مامان گلی و آقای خ _

 هستند . یک کاری کن من هم بتوانم ببینمش .

هیچ کس پیشش نیست . مادر و پدر رفتند با دکترش صحبت کنند . اینجا باید آرامش خودت را حفظ کنی و  _

 صدایت بلند نباشد وگرنه حتی نمیگذارند توی سالن انتظار بمانی و بیرونمان میکنند .

 سیدم :تن صدایم را پاین آوردم و پر

 صاحب ماشینی را که به اش زده شناسایی کرده اند ؟ _

نه متاسفانه آن نامرد باالفاصله بعد از تصادف پا روی گاز گذاشته و در رفته . رهگذران به دادش رسیده اند و او را  _

 به بیمارستان رساندند .

 آقا جان گفت :

 میروم ببینم خلج کجاست . _

 راه افتاد و گفت :مامان رخی همراه او به 

 من هم میآیم . _

عطا هم ناگهان غیبش زد و اصالً نفهمیدم کجا رفت . روزبه با انگشت صندلی های آن طرف سالن را نشان داد و 

 گفت:

بیا بریم آنجا روی صندلی بنشینیم . برزو به من گفت که برخورد مرجان با تو خیلی سرد بوده و باعث رنجش ات  _

خاطر همین برای ناهار پیش ما نمانده ای. به اش حق بده . داغ پدر و مادر اعصابش را به هم ریخته . شده ، حتی به 

فکرش را بکن در عرض یک سال هر دو را از دست داده . رفتن اشکان از ایران آخرین قوای باقی مانده اش را 

ادث پیش آمده مقصر میداند نمیتواند تحلیل برده . شاید درست نباشد بگویم ولی چون تا حدی تو را در مورد حو

 رفتاری عادی باهات داشته باشد .

 با تعجب پرسیدم :

 خودش این را به ات گفت ؟ _

الزم نیست بگوید . کامال روشن است . زمانی که قرار شد تو زن برزو شوی همه ما میدانستیم که قبال اشکان  _

آنقدر زیاد است که در واقع هر دو به یک اندازه در این قضیه  خواستگارت بوده ، وابستگی مرجان و برادرش به هم

آسیب بیده اند ، راستش را بخواهی من هم به خاطر زنم مخالف ازدواج تو و برزو بودم اما اصرار مادرم و نفوذ او در 

به دل گرفتند  زندگی همه ی ما قدرت مخالفت را ازم گرفت و ساکت ماندم . از همان موقع خواهر و برادر کینه ات را

و چشم دیدنت را نداشتند . عزیز پا به پای اشکان غصه خورد و آب شد و همین غصه او را کشت . مرجان راه می 
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رفت و نفرینت می کرد . شکی نداشتم که برزو هم از نفرین های زنم در امان نیست . فقط رویش نمی شد جلوی من 

 ته عزیز را هم به گردن تو میدانند .اسم برادرم را بر زبان بیاورد . آنها گناه سک

من در این میان گناهی نداشتم و از تو چه پنهان با فشار پدر و مادرم ناچار به این ازدواج شدم . خدا میداند چقدر  _

اشک ریختم و التماس کردم تا شاید دلشان به رحم بیاید ، از این وصلت منصرف شوند و مرا به حال خودم بگذارند 

ک پا داشت . اشک و التماسهای من بی اثر بود . خودشان بریدند و دوختند و مرا برخالف میل سر سفره ولی مرغ ی

 عقد نشاندند . البد خبر داری که برزو هم تمایل چندانی به این وصلت نداشت ؟

 اولش این طور بود ، بعد نظرش عوض شد ._

 خوب مان ٔ  کرد . این را مرجان آن موقعه ها که میانهاو را تهدیدهای پدرتان به قطع مقرری ماهیانه اش عوض  _

 . گفت من به داشتیم ارتباط هم با اشکان و من هنوز و بود

 لبخند تلخی زد و گفت :

 زنها هیچ وقت نمیتوانند زبانشان را نگاه دارند . چه دلیلی داشت تو بدانی پشت پرده چه نقشی بازی میشود ؟ _

با هم بود و عشقی که به ناکامی می انجامید . او نمیخواست رشته این عشق گسسته دلیلش رابطه من و برادرش  _

 شود . اشکان چه موقع از ایران رفت ؟

 دو هفته قبل از سفر شما و هنوز ما نمیدانیم کجاست . _

 به خود جرأت دادم و پرسیدم :

 چطور ممکن است از محل اقامتش خواهر خود را بی خبر بگذارد ؟! _

قصدش معلوم نیست . هر وقت جایی مستقر شد البد تماس می گیرد . آنها آن قدر به هم وابسته اند که بعید م _

میدانم از هم بی خبر بمانند . درست است که ازدواج تو و برزو با فشار به هر دوی شما تحمیل شده اما به نظر میرسد 

 که با هم به تفاهم رسیده اید .

 درون چشیدم و در ظاهر شیرین جلوه اش دادم و گفتم :مزه تلخ خنده ام را از 

حساب زندگی از عشق جداست و بقیه اش عادت است . کسی که این سوال را از من میکند برادر همسرم است ، _

شاید اگر فقط شوهر خواهر اشکان بودی و نسبتی با برزو نداشتی جواب دیگری به ات میدادم . من مرجان را دوست 

اینقدر از من متنفر نبود و به ام این اجازه را میداد که ساعت ها در خلوت کنارش بنشینم و سفره دلم را  دارم . کاش

 در مقابلش بتکانم . شاید آن موقع آن قدر سخت در مورد من قضاوت نمی کرد .

ی الرزش دستهایش کبریتی را که برای آتش زدن سیگارش روشن کرده بود خاموش ساخت و با صدای گرفته 

 گفت :

باید به اش فرصت بدهی شهال . او از زمان برداری فشارهای زیادی را تحمل کرده و من نگران زایمانش هستم .  _

میترسم خودش یا بچه صدمه ببینند . خدا کند فقط بارش را سالم به زمین بگذارد . تو هم دعا کن برزو زودتر به 

کنم سر در نمی آورم . آخر برادرم این قدر بی احتیاط نیست که هوش بیاید و جراحتش سطحی باشد . هر چه فکر می

 در موقع رفت و آمد اتومبیل ها وسط خیابان راه برود .

من هم هر چه فکر میکنم عقلم به جایی نمیرسد . برایم خیلی عجیب است . کسی که در اروپا آنقدر به مقررات  _

مملکت خودش سر به هوا و بی توجه به مقررات باشد . از  راهنمایی و رانندگی اهمیت میدهد چطور میتواند در

 غروب منتظرش بودم . وقتی دیر کرد دلم شور افتاد چون میدانستم همیشه پای بند قول و قرارش است .
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 ما هم بی خیال ننشسته بودیم و فکر می کردیم پیش توست . _

 ی خلج داشتند به طرف ما می آمدند .از دور پدر و مادرم را دیدم که در حال گفتگو با خانم و آقا

گلی خانم با دستمال اشک چشمانش را پاک می کرد و کامال متاثر به نظر میرسید . مرا که دید هق هق گریه اش 

 شدید تر شد .

 قلبم با فشار از سینه ام رها شد و به تالطم افتاد . با نگرانی پرسیدم :

 حالش خوب نیست ؟ _

 پاسخ داد : آغوش به رویم گشود و

 نمیدانم . معلوم نیست هنوز به هوش نیامده خدا کند ضربه مغزی _

 

 

552-552 

 نشده باشد.

 وای نه ، خدای من نه ، آخر چرا نمیگذارند او را ببینم ، چرا ؟_

 آقای خلج با لحن پرتاثری گفت :

هایش نمیگذارند . خدا میداند اگر آن بی دیدن ما کمکی به حالش نمی کنه ، آنهایی که میتوانند کمکش کنند تن _

 شرفی که پسرم را به این روز انداخته پیدا کنم چه به روزش خواهم آورد . اینجا ماندن بی فایده است بیا بریم .

 زیر بار نرفتم و گفتم :

 اگر به هوش بیاید چه ؟ آن موقع هیچ کدام از ما کنارش نیستیم . _

 به سراغش می آییم . شاید تا آن وقت فرجی بشود .فردا صبح اول وقت دوباره  _

 عطا که تا آن موقع غیبش زده بود ناگهان پیدایش شد . با مهربانی زیر بازویم را گرفت و گفت :

 من رفتم باال از پشت شیشه تماشایش کردم ، آرام خوابیده هیچ حرکتی ندارد غیر ممکن است تا صبح بیدار شود . _

 با تعجب پرسیدم :

 تو چطور رفتی باال ؟! _

همان موقع که سر تو و آقا برزو به صحبت گرم بود از غفلت نگهبان استفاده کردم و خودم را به پشت در اتاق  _

مراقبت های ویژه رساندم . باالخره یک نفر باید شناسایی اش می کرد و میفهمید آن کسی که آن باال خوابیده 

 برزوست یا کس دیگری .

مثل بچگی هایش شیطان و بازیگوش بود . باورم نمی شد بزرگ شده و سال آینده دیپلم خواهد گرفت . هنوز هم 

خاطرات مدرسه همیشه با خاطره تعقیب های برادر متعصبم همراه بود . نمیدانستم نسبت به ژیال هم این تعصب را 

 پرسیدم . دارد و در راه مدرسه تعقیبش می کند یا نه ؟ باید این را از خواهرم می

 

 

 

 

 

 ۳۱فصل 
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 در ایوان منزل از پشه بندها خبری نبود . باران ریزی که می آمد ، باعث کوچ اهالی به اتاق هایشان شده بود .

ژیال مثل همیشه در خواب ناز غوطه ور بود ، اما بی بی با چشم باز انتظار مراجعت مان را می کشید تا از حال برزو 

 باخبر شود .

 ادرم در کنار بستر او نشست و به شرح ماجرا پرداخت ، نیازم به تنهایی مرا به اتاقم کشاند .م

برزو برای من یک غریبن بود . غریبه ای که به زور خود را داخل زندگی ام کرده ، رشته ارتباط ما با هم یک دروغ 

 گی ام به وی احساسی نبود عادت بود.بود و یک فریب ، اما دلم نمیخواست حتی یک مو از سرش کم شود . وابست

به جاسمین می اندیشیدم ، به این که او در عالم کودکی روز شمارش برای بازگشت پدر انگشت های کوچکش است 

 و خواب های شیرینش شب هایش رویای دیدارش و از خدا میخواستم این اسنگشت شمار بی شمار نباشد .

را که در زندگی خورده ام به حساب نمی آوردم ، چون نمی خواستم  خودم را فراموش کرده بودم . ضربه ای

 خودخواه باشم و سیاه بختی ام را با جان انسانها معامله کنم .

گره بخت بسته ام که به دست او باز میشد در دعاهایم برای سالمتی اش نقشی نداشت . مهم این بود که برزو به 

اگر پای انوش در میان باشد وجود من هم در وارد آوردن این ضربه  "م :سالمت نزد دخترش بارگردد . با خود گفت

 "نقش دارد .

خیلی زود قبل از این که خانم جان از باالیی که سر برزو آمده با خبر شود به سراغش میرفتم و ازش می پرسیدم که 

نه ما بیاید یا نه . چون میدانستم آیا آن روز غروب انوش به آنجا رفته و باخبر شده که قرار است آن شب برزو به خا

 تنها وسیله ارتباط ما با خانواده دائی خلیل مادر بزرگم است .

خانم جان عادت به سحر خیزی داشت . وقتی برای نماز بیدار می شد دیگر نمی خوابید . سپیده که دمید برخاستم و 

 لباس پوشیدم .

هوای صبحگاهی همراه با بوی نم باران بوی سبزه و خاک ساختم .  وارد ایوان که شدم نفس هایم را انباشته از لطافت

 آقا جان پشت سرم از اطاقشان بیرون آمد ، با تعجب پرسیدم :

 این موقع صبح دارید کجا میروید ؟_

 دارم میروم یک سری به برزو بزنم و ببینم به هوش آمده یا نه . تو کجا داری میروی ؟ _

ینم دیشب انوش بو سراغش رفته و فهمیده که برزو چه ساعتی قرار است به خانه ما بیاید یا به منزل خانم جان تا بب _

 نه ؟ برایم خیلی مهم است که بدانم پای پسر دائی ام در این قضیه گیر است یا حدسم اشتباه است .

 مگر نمیبینی باران می آید . بیا برویم من تو را میرسانم ._

 : سوار ماشین که شدیم پرسید

 دلم میخواهد بدانم چرا فکر میکنی پای آن پدر سوخته در میان است ؟ _

 چون قبل از عروسی ام تهدید کرده بود اگر به غیر از او زن مرد دیگری بشوم ، روزگارش را سیاه خواهد کرد ._

 را به پسر دشمنم پس چرا به من نگفته بودی این نامرد چه نقشه ای زیر سر دارد ؟ فقط همینم مانده که دخترم_

 بدهم .

 چون میدانستم خیلی عصبانی میشوید به تان چیزی نگفتم . _
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حتی اگر یک عمر بیخ ریش خودم میماندی و پیر دختر می شدی، قلم های پایت را میشکستم اگر اسم آن پسر را  _

 می آوردی و میخواستی زنش بشوی .

 دشم می شود .معلوم است که نمی شدم ، حتی از شنیدن اسمش چن _

رسیدیم ، من همین جا سر کوچه منتظرت میمانم . زود برگرد آن نامرد با بد کسی طرف شده اگر پایش در این _

 تصادف گیر باشد میکشمش .

از تهدیدش ترسیدم . شاید کار درستی نکردم که موضوع را باهاش در میان گذاشتم . دلم نمی خواست دوباره این 

م بیفتند و بلوا به پا کنند . آقا جان کینه توز بود و خشمگین ، ولی از کجا معلوم اگر با دائی قلدر دو خانواده به جان ه

 و پسر بی همه چیزش طرف می شد میتوانست حریفشان شود .

 سلطان از دیدنم در آن موقع صبح تعجب کرد ، با وجود این با چهره بشاش همیشگی گفت :

 م بیداره . حتما از دیدنتون خوشحال میشه .خوش اومدین خانم کوچیک ، خان _

خانم جان که از پشت شیشه اتاق چشم به بیرون داشت و کنجکاو بود تا بداند چه کسی آن موقع صبح به منزلش 

 شبیخون زده با دستهای آماده برای در آغوش کشیدنم تا جلوی پله های ایوان به استقبالم امد و گفت :

 چه کار خوبی کردی اومدی دلم برای دیدنت پر می کشید .فدات بشم نازنین من ،  _

 گونه های خیسم را بوسید و در حال نوازش موهای باران زده ام گفت :

 حسابی خیس شدی ، بیا تو . سرما میخوری . _

 هوا خوب است خانم جان . چهار تا قطره باران که مریضی نمی آورد . _

شتم با خودم میگفتم حوصله شلوغی و رفت و آمد خونه رخی رو ندارم . اونجا خب چه عجب ! دل به دل راه داره دا_

 آصال نمیتونم سیر نوه خوشگلم را ببینم . کاش خودش بیاد سراغم .

 حاال که میبینید آمده ام ._

 صبحونه خوردی ؟_

درد نکند چه کله جوش نه ، دوست داشتم با شما بخورم . شام دیشب را هم مهمان خانم جان خودم بودم دستتان  _

 خوشمزه ای ، مزه اش هنوز زیر دندانهایم است .

 نوش جانت ، تا منو داری غمی نداشته باش . بازم برائت درست میکنم ._

 می دانستم که نباید بی مقدمه موضوع را به انوش بکشانم ، وگرنه به دلیل آمدنم شک میکند .

گینه را الی نان داغ تازه از تنور در آمده سلطان گذاشت . سپس سر سفره کنارم نشست و با دست های خودش خا

 لقمه را مماس با دهانم قرار داد و گفت :

بخور نوش جونت . سر سفره من اگر بی اشتها بشینی اشتهای منو هم کور می کنی . آرزو میکردم زنده بمونم یه  _

 به جمالت روشن شد . بار دیگه تو رو ببینم . الهی شکر که به آرزویم رسیم و چشمم

به فکر آقا جان بودم که سر کوچه انتظارم را میکشید و فکر برزو که معلوم نبود به هوش آمده یا نه ! دلشوره داشتم 

 و میخواستم زودتر به اصل موضوع برسم و جوابم را ازش بگیرم .

 در حال جویدن لقمای که به دهان نهاده بودم پرسیدم :

چرا زود رفتید و منزل ما نماندید ؟ دوت دارم این مدت کوتاهی را که در ایران هستم بیشتر شما دیروز بعد از ظهر _

 ه ؟حدسم درست بود یا ن "شاید مهمان دارید و نمیتوانید بمانید  "را ببینم . خیلی دلم گرفت ولی با خودم گفتم :
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 آن گفت : بازمانده چایی در ته استکان را در نعلبکی ریخت و در حال سر کشیدن

نه قربون شکل ماهت ، چه مهمونی عزیزتر از دیدن گل روی تو ، فقط بس که اونجا شلوغ بود سرسام گرفتم و  _

 برگشتم .

 باورم نشد ، یک دستی زدم و گفتم :

 مرا به گو فکر کردم البد انوش آمده بود از شما بپرسد خانه ما چه خبر است . _

 ری گفت :چهره بشاشش تیره شد و با دلخو

از این حرفت خوشم نیومد ، هر چی باشه اونم پسر دائی توس . خب اگر دلش بخواد بیاد دیدنت گناه نکرده .  _

نمیدونم پس چه موقع دل امجدی و کاتبی با خلیل و خونواده اش صاف میشه . این غصه منو میکشه . جمعه که میشه 

تو هم که داری قدم جای پای بابات میزاری و حرفای اونو تکرار ماتم میگیرم اگه این یکی بیاد اون یکی نمی آد . 

 میکنی .

چای داغ زبانم را سوزاند . جواب را که میخواستم نتوانسته بودم ازش بگیرم . پیش از این نتوانستم پدرم را سر 

 کوچه منتظر بگذارم . برخاستم و گفتم :

 من دیگر باید بروم . _

 تون مثل هم هستین اومدن رفتنتون اصالً معلوم نیس .کجا به این زودی ؟ شما هم_

راستش نمیخواستم ناراحت تان کنم . فقط آمده بودم به تان خبر بدهم که دیشب موقعی که برزو داشت پیاده به _

خانه ما می آمد یک ماشین به اش زده و فرار کرده . االن هم بیمارستان بستری است . باید زودتر بروم سراغش 

 حالش چطور است .ببینم 

 نعلبکی از دستش رها شد ، چنگ به صورتش زد و گفت:

 وای خدا مرگم بده . چی به سرش اومده ؟ پس چرا زودتر نگفتی بمیرم برات عزیزم . _

 چیز مهمی نیست ، شما ناراحت نشوید . خدا به اش راهم کرده زیاد آسیب ندیده ._

 رخی کجاست ؟_

 د آمد بروید آنجا . من هم زود بر میگردم .منزل است . باران که بن _

 زیر بارون خیس میشی ._

 نگران نباشید قرار است آقا جان بیاید دنبالم . خداحافظ ._

 پدرم سر کوچه منتظرم بود . همین که سوار شدم پرسید :

 چقدر دیر کردی ، چی شد ؟ _

 دیشب انوش آنجا نرفته . _

 مطمئنی ؟_

انم جان دروغ بگو نیست . آخر او که نمیدانست چه اتفاقی برای برزو افتاده ، پس چه دلیلی دارد بله چون میدانم خ _

 آمدن انوش را به خانهاش حاشا کند .

پس تو هم بی خود فکرت را مشغول این موضوع نکن . آصال الزم نیست اسم پسر دائی ات را پیش خانواده خلج  _

یل ماست و آبروی خودمان میرود . برزو که به هوش بیاید همه چیز روشن ببری . هر چه باشد این مایه ننگ فام

 میشود . نشانی های راننده را که بدهد شاید بتوانیم مقصر را شناسایی کنیم .
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تردید به جانم افتاد . غیر از انوش هیچ کس با ما دشمنی نداشت . اگر آن حادثه تصادفی نباشد به جرأت میتوانستم 

 ش است .بگویم کار خود

 

 

 

 

 

 ۳۳فصل 

 

 

برزو هنوز به هوش نیامده بود و تحرکی نداشت . بعد از ظهر آن روز به ما اجازه دادند چند لحظه ای او را ببینم 

.ضربان قلبش مرا از زنده بودنش مطمئن ساخت . آرام خوابیده بود . چه بسا داشت خواب شارلوت را میدید و حتی 

 از آمدن به ایران به یاد نمی آورد . یک لحظه هم هدفمان را

 نمی دانستم به جاسمین میاندیشید یا نه . اگر همه ی خاطره های گذشته از ذهنش پاک شده باشد چی ؟

دو روز طول کشید تا باالخره دیدگان بسته اش نیمه باز شد و بی تفاوت به محیط اطرافش نگریست . صدایم را 

س العملی نشان نمیداد . نگاهش به من نگاه بیگانه ای بود که بی دلیل خود را داخل نمیشنید . شاید هم میشنید و عک

 زندگیاش کرده ، اما از نظر پزشک معالجش همین حرکت کوچک دلیلی بر آغاز بهبودی او به شمار می رفت .

ر را دقایق کند و دیر گذدر لحظات انتظار در سالن بیمارستان پرتو پای ثابت و همراهم بود . هم نشینی با او گذران 

 آسان می ساخت . حتی آنجا هم دست بردار نبود و میکوشید با مزه پرانی هایش از اندوهم بکاهد .

 موقعی که حوصله اش از بد اخمی هایم سر رفت به من توپید و گفت:

 چه خبرت است ؟ حاال خوب است که میگویی دوستش نداری و _

 

 

552-552 

گرو است وگرنه خدا میداند چه قسقرقی راه می انداختی ، از کار تو یکی من اصالً سر در نمی  دلت پیش آن دیگری

 آورم .

 مگر از کار تو من سر در می آورم ؟ اصالً بگو چرا شوهر نمی کنی بروی دنبال کارت ؟_

 با شیطنت خندید و گفت :

یاید مرا عقد کند و با خود به ینگه دنیا ببرد . کی چون منتظرم پسر شاه پریان از ناف آمریکا و اروپا بلند شود ب_

 گفته تو ماه عسلت را در پاریس بگذرانی و من در یکی از ده کوره های اطراف تهران !

نمی دانستم این وضع تا کی ادامه خواهد یافت . یک هفته از اقامتمان در ایران میگشت . بیشتر اوقات روز را در 

 اد خانواده ام را کمتر میدیدم .بیمارستان میگذراندم و افر

سفر خوشی که هما برایم آرزو کرده بود سفر ناخوشی بود که از همان لحظه ورود چهره زشت و کریه خود را نشانم 

 داده بود .

 به پستخانه رفتم ، تلگراف مفصلی برای هما فرستادم و در آن وضعیت برزو را برایش شرح دادم و افزودم :
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بود . من چکار چی ناشیای هستم ، چون قبل از این که تیر از کمان بکشم و هدف را نشانه بگیرم پرنده  حق با تو "

 "خوشبختی ام احساس خطر کرد و گریخت .

 

 

نمی دانستم منظورم را خواهد فهمید یا نه ؟ شاید بهتر بود بوسیله نامه منظورم را به اش می فهماندم ولی هیچ جان 

 نبود .برای نوشتن امن 

باالخره تصمیم گرفتم همانجا بنشینم و دور از چشم اغیار و آنهایی که نمی بایستی از راز زندگی من و برزو باخبر می 

 شدند آنچه را که در این مدت بر ما گذشته بر روی کاغذ بیاورم .

هم صفحه دیگری را با آب خطوط نامه با اشک چشمم خیس شد و به انتها رسید . اما هنوز ناگفته بسیار بود . باز 

 دیده تر کردم و نوشتم :

 

 

معلوم نیست اقامت برزو در ایران چقدر طول بکشد . طبیعی است تا قبل از بهبودی نسبی برزو قادر به مراجعت به  "

فرانسه نخواهد بود . میدانم لزومی به سفارش نست و تو خیلی بهتر از خودش از جاسمین مراقبت خواهی کرد . 

ی کن که رنج دوری از پدرش را حس نکند . راه آینده من بسته است و حتی شاه کلید هم قادر به گشودن قفلش کار

نیست . در اولین فرصت دوباره برایت نامه خواهم نوشت و تو را در جریان حال برزو قرار خواهم داد . به مهدی 

  "شهال است . به امید دیدار . سالم برسان جاسمین را ببوس و به اش بگو این بوسه از طرف خاله
 

 

نامه را پست کردم و به بیمارستان بازگشتم . وقت مالقات بود ، اگر دیر میرسیدم آن روز موفق به دیدارش نمی 

 شدم .

روزبه پشت در بخش مراقبت های ویژه ایستاده بود . به محض دیدنم لبخند زودگذری بر روی لبانش نقش بست و 

 گفت :

را کامال باز کرده و به هوش مامده . االن پدر با مادر جین کنارش هستند . قبل از آنها من رفتم هنوز  چشمهایش _

 هیچ کدام از ما را به جا نمی آورد و اصالً نمیداند چه اتفاقی افتاده و برای چه اینجاست .

 پرتو نور امیدی که داشت به قلبم می تابید خاموش شد . با نگرانی پرسیدم :

 نکند به همین حالت بماند و دچار بیماری فراموشی شده باشد ؟! _

 نترس اولش همیشه همین طور است . کم کم همه چیز را به خاطر خواهد آورد ._

 می خواهم ببینمش ._

نوبت بعدی مال تو . من نمیتوانم زیاد بمانم . مرجان حالش تعریفی ندارد پاهایش با د کرده و دچار نفس تنگی _

 . از زایمان خیلی میترسد .شده 

 شاید ترسش به خاطر حوادث ناگواری است که یکی پس از دیگری در زندگی اش رخ داده ، از اشکان چه خبر ؟_

 هنوز خبری نشده . بی خبری بیشتر عذابش میدهد ._

 باز هم حاضر نیست مرا ببیند ؟_
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به تان آرامش بدهد . تو غرق در مشکالت خودت هستی  هیچ کدام از شما دو نفر در موقعیتی نیستید که این دیدار_

و او گرفتار در دریای پر تالطمی که امواجش خروشان است . هر بار سعی کردم موقعیت تو را برایش تشریح کنم تا 

 "حرفش را نزن ، نمیخواهم بشنوم  "شاید خودش داوطلب دیدارت شود ، حرفم را قطع کرد و گفت :

تظار نداشتم . چهره سرد و خشکش در آخرین دیدارمان ، گویای احساس نفرتش نسبت به من غیر از این ازش ان _

 بود . االن در موقیعتی نیستم که تحمل این برخوردها را داشته باشم .

زمان غبار گذشته ها را میشوید ، خاک رویشان را می گیرد و صیقل شاب میدهد . مرجان دل نازک است و دلش _

 نم خیلی زود دلش نسبت به ات نرم خواهد شد .شیشه ای . مطمئ

 گلی خانم در موقع خروج از بخش لبخند بر لب داشت ، اما در عمق نگاهش غمی پنهان نهفته بود . مرا که دید گفت :

 برو پیشش شاید تو را بشناسد ما را که نشناخت . _

 آقای خلج برای دلداریاش گفت :

باشی ، شاید طول بکشد ، ولی باالخره هوش و حواس او سرجایش خواهد آمد و تا همین حد هم باید شکر گذار  _

 مادر جون صدایت خواهد زد .

 وارد بخش شدم . کنار تختش که رسیدم گفتم :

 سالم برزو._

سر برداشت و نگاهم کرد . با اشاره سر جواب سالمم را داد . در ذهنش به جست و جوی خاطره های دور گشت و 

 اطر نیاورد . برای رسیدن به پاسخ مجهوالت پرسید :چیزی به خ

 تو کی هستی ؟ _

 شهال امجدی ، اسم من چیزی به خاطرت نمی آورد ؟_

 شهال !..... شهال ؟..... نه چیزی به خاطرم نمی آید ._

 فکرت را به کار بنداز . شهال ، جاسمین ، شارلوت ._

 :مکث کوتاهی کرد . سپس با ناامیدی پاسخ داد 

 نه ، هیچ کدام را نمیشناسم . _

 در نهایت عجز و درماندگی به التماس افتادم .

 خواهش می کنم برزو . خیلی مهم است که همه چیز را به خاطر بیاوری . به من بگو چطور شد تصادف کردی ؟_

مه ی اندیشه ها و سر را میان دو دست گرفت ، به شقیقه هایش فشار آورد . مغزش تهی بود ، تهی و خالی از ه

 تعلقاتش .

 با ناامیدی پاسخ داد :

 نمی دانم ، اصالً یادم نمی آید چی شد ._

 آن شب قرار بود برای شام به منزل ما بیایی که این اتفاق افتاد ._

 با تعجب پرسید :

 کدام اتفاق ؟!! _

 یادت بیاید . توی خیابان امیریه به یک ماشین به ات زد و گریخت . خوب فکر کن شاید _

 هر چه به مغزش فشار آورد چیزی به یادش نیامد . خسته به نظر میرسید و خوابش می آمد . با بی حوصلگی گفت :
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 اصال یادم نمی آید ._

 با سماجت تکرار کردم :

 باید یادت بیاید ، باز هم فکر کن . _

 نه ، نمی توانم ، نمیتوانم ._

 گوی ما بود ، به طرفم آمد و گفت :پرستار که کمی دورتر شاهد گفت

 اذیتش نکنید . برای امروز کافی است . هنوز گیج است . کم کم همه چیز را به خاطر خواهد آورد . _

 اگر به خاطر نیاورد چی ؟_

 هفته پیش می ترسیدی اصال به هوش نیاید . دیدی که باالخره به هوش آمد ، پس باید امیدوار بود ._

کنجکاوی بر اندازم می کرد . انگار با موجود تازهای روبرو شده که اصال نمی شناخت . نگاهش بی روح  برزو داشت با

 و خسته بود . برایش فرقی نمی کرد که من که باشم . زنی که قربانی غرور و خودخواهی او شده و به جا نمی آورد .

د تا وی را به گذشته اش بازگرداند ، برایش اشک های دل سوخته ای که در کنارش زانوزده و ملتمسانه می کوشی

 مفهومی نداشت .

قلبش خالی از وابستگی هایش بود و مغزش خسته از به یاد آوردنشان . قدمهایم یارای همراهی ام را نداشتند . سیلی 

 مالمتهای قلبم جگرم را پر خون می ساخت .

اه است ؟! حاال دیدی به کجا رسیدی ؟ تو رها شدی ، دیدی گفتم اگر اولین قدم را اشتباه برداری تا آخرش اشتب"

رها در گردابی که دست و پا زدن برای رهایی از آن بی ثمر است و غرق شدنت حتمی . اگر گذشته را به یاد نیاورد ، 

 همجهوالت را خواهد پذیرفت . آنچه که فقط تو میدانی و دیگران نمی دانند . برایش مفهومی نخواهد داشت ، اما آنچ

واضح و آشکار است به راحتی ملکه ذهنش خواهد شد . تو زنش هستی . قباله ازدواج تان گویای واقعیتی است که 

همه قبولش دارند و فقط خودت قبولش نداری . منطقت در هیچ محکمه ای پذیرفته نمی شود و هیچ وکیل زبر دستی 

به پاریس برگردی و امید و آرزوهایت را در گوری که قادر به اثباتش نیست . ناچاری همراه زندگی اش شوی . با او 

ده ماه پیش به دست خودت کنده ای به خاک بسپاری . پس بنشین دعا کن که برزو هوش و حواسش را به دست 

 "بیاورد 

 وارد راهرو که شدم مامان گلی پرسید :

 تو را شناخت ؟ _

یهایی را که میدادم باور نداشت . مغزش برای اندیشیدن نه نشناخت .اشک ها و التماس هایم بی ثمر بود . نشان _

 بسته بود . اگر به همین حالت بماند چی ؟

 سرم را بر روی شانه اش گذاشت بغض گلو را فرو برد و با صدای گرفته ای گفت :

 و امیدوارنترس عزیزم ، همین که به هوش آمده نشانه این است که دارد به زندگی بر میگردد ، باید دعا کنیم  _

 باشیم .
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 ۳۳فصل 

 

 

این آخرین حد هوشیاری برزو بود و از آن پیش تر نرفت . بعد از این که به بخش منتقل شد ساعتها در کنارش 

مینشستم ، به بهانه های مختلف نام شارلوت و جاسمین را می آوردم و در مورد دوستانش هما و مهدی با او سخن می 

 گفتم .

نه شنیدن نام شارلوت قلبش را تکان میداد و نه تارهای احساس کیا عواطف پدرانه اش از غم دوری دخترش ، اما 

آوای حزین جدایی را سر میداد . از سماجتم در عجب بود . میخواست بداند من چه نقشی در زندگی اش دارم . 

، اگر گذشته را به خاطر نمی آورد جرأت نمی کردم به اش بگویم زنش هستم ، چون از پی آمد آن میترسیدم 

آموخته های جدید ملکه ذهنش میشد . آن موقع دیگر نمیتوانستم نوع ارتباطمان را برایش تشریح کنم و به او 

 بفهمانم دلیل این هم زیستی چه بوده . از کجا سرچشمه گرفته و قرار بوده به کجا ختم شود .

یخوردم صدایم میزد . در غیبتم شروع به بهانه گیری می کرد و به من انس گرفته بود . از کنارش تکان که م

 اطرافیانش را می آزرد .

 تحقیقات پلیس برای ردّ یابی و شناسایی راننده اتومبیل جگری رنگی که با برزو تصادف کرده به جایی نرسید .

 ن آوردند .سه هفته از بستری شدن برزو میگذشت که مرجان را برای وضع حمل به همان بیمارستا

 شور و شوق روزبه در مقابل نگرانی و اضطراب بی حد و حصرش رنگ و جالی نداشت با صدائی لرزان گفت :

خیلی میترسم شهال . با همه فشاری که مرجان در دوران بارداری تحمل کرده قدرت بدنی اش ضعیف شده و بعید  _

 میدانم زایمان راحتی داشته باشد .

 م :برای دلجوئی اش گفت

نگران نباش . هیچ اتفاقی نمی افتاد . تا به خودت بجنبی صدای گریه نوزادت را خواهی شنید . حال خود مرجان  _

 چطور است ؟

 از وقتی نامه اشکان رسیده وزیت روحی اش بهار شده . _

روا . بی پ قلبم در تنور داغ احساسم برشته شد و از حرارت شعله آتش گداخته اش گونه هایم به سرخی نشست

 پرسیدم :

 راست میگویی ! خبری ازش رسیده ؟ االن کجاست ؟ _

نامه اش از ترکیه پست شده . دو سه هفته ای در استانبول خواهد ماند اما خیال اقامت در آنجا را ندارد . مقصد  _

 بعدی اش معلوم نیست در اولین فرصت دوباره تماس خواهد گرفت .

اهد گفتگوی ما بود . در چهره اش اثری از توجه به موضوع بحث ما به چشم نمیخورد . برزو خونسرد و بی تفاوت ش

 نام اشکان چون نام های دیگر خاطره مرده ای بود که در گودال حفر شده در مغزش به خاک سپرده باشد .

اعث این یتی نبود که بدیگر چه فرقی میکرد اشکان در روم باشد یا پاریس و ژنو . موقع که برزو قادر به توضیح واقع

جدایی شده . تارهای احساسش که هر کدام به یکی از عالیق و وابستگی های قبلی اش وصل بود ترانه قدیمی عشق 

 را سر نمیداد .
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خاطرات تلخ و شیرین گذشته اش در کمد لباس های شارلوت در آپارتمان سابقش در خیابان دانتون مدفون مانده 

 ه جانش نمیزد .بود و یادآوری اش آتش ب

 نه ، محبوب خودش را به یاد می آورد و نه قول با قرارهایش را با زنی که قربانی عشق او به محبوبش بود .

 روزبه که با کنجکاوی حرکات مرا زیر نظر داشت پرسید :

 چت شده انگار حالت خوب نیست ؟_

شت به ایران شیرینترین و لذت بخشترین رویای با این همه باالیی که سرمان آمده توقع داشتی خوب باشد.بازگ _

زندگی ام بود . از کجا میدانستم از همان روز اول همه نقشه هایم نقش بر آب خواهد شد و قدم در کویر خشک و بی 

 آب و علفی خواهم گذاشت که لب های تشنه ام در حسرت یک قطره آب له له خواهد زد .

 دست بر روی شانه ام گذاشت و گفت :

بیا بریم توی راهروی بخش با هم قدم بزنیم و صحبت کنیم . به نظر میرسد محیط بیمارستان باعث خستگی جسم  _

و روحت شده و دیگر تحملش را نداری . به عقیده دکتر ملجش برزو بیشتر از این اینجا ماندنش بی ثمر است. آنها 

یارویی با محیط آشنای سابق زندگی اش است . شاید آنجا تالش خودشان را کرده اند . آنچه که او به آن نیاز دارد رو

راحت تر بشود مغزش را به کار انداخت . تصمیم با خودت است . میتوانی دست شوهرت را بگیری و با او به خانه 

خودتان در پاریس برگردی ، آنجا هزار و یک نشانه است که شاید یکی از آنها برای بازگرداندن قوای عقالنی اش 

 باشد . کافی

دل در سینه ام فرو ریخت . بازگشت به پاریس ، به شهری که در موقع ترک آن کلمه وداع بر زبانم جاری شده بود ، 

زندگی در زیر یک سقف با مردی که قول و قرار و عهده ایش با من چون سدی محکم و استوار در میانمان حایل بود 

 با یک تلنگر می شکست . و اثرات باقی مانده اش یک دیوار شکسته بود که

 روزبه از تغییر حاالت چهره ام سر در نمی آورد . با تعجب پرسید :

 چیه ؟! دلت نمیخواهد به پاریس برگردی ؟ _

 چطور مگر ؟!_

 لب و لوچه ات آویزان شده . انگار این تکلیف شاقی است که برخالف میلت میخواهم به ات تحمیل کنم ._

 نچه در قلبم میگذشت بر چهره ام نقش میزد و رسوایم میکرد ؟ سر تکان دادم و گفتم :یعنی به همین سادگی آ

موضوع این نیست . انتظار داشتم وقتی برزو را از بیمارستان بیرون میبریم ذهنش روشن شده باشد . نکند نظر  _

 دکتر این است که حالش از این بهتر نخواهد شد .

هر صورت با اینجا ماندن به نتیجه نخواهد رسید . درمان او دوا نیست . نشانه است .  اصال چنین حرفی نزده ، اما در _

ممکن است یک محل یک عالمت و شی کوچک یا برخورد با یک شخص برقی در ذهنش بزند و ضربه ای باشد برای 

 جا به جا کردن مغز تکان خورده اش .

 تو فکر میکنی امیدی هست ؟_

است برای نابودی امیدها . همیشه باید جنبه مثبت را چسبید . ببرش پاریس . شاید آن نشانه قتاله ای  ###ناامیدی _

 را آنجا بیابی .
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شاید آن نشانه جاسمین بود و شاید آپارتمان خیابان دانتون و خاطره هایی که در کمد لباس های شارلوت کمین 

طفلکی البد انگشتان دستش از  "ند . با خودم گفتم :کرده . نام جاسمین بر تار و پود وجودم نیش زد و آن را لرزا

 شمارش روزهای فراق خسته شده . بیچاره هما از کار و زندگی افتاده . قرار بود برزو زحماتش را جبران کند و هزینه

 

 

552-552 

 "نگه داری دخترش را بپردازد . حاال این کار بر عهده من بود .

 تر به نتیجه این گفتگو برسد و به نزد همسرش بازگردد .روزبه عجله داشت. میخواست زود

 باالخره کاسه صبرش لبریز شد و گفت:

من باید برگردم پیش مرجان . او دارد درد می کشد و به من نیاز دارد ، با برزو صحبت کن . کم کم به اش بفهمان  _

 که عازم سفرید ، بعدا میبینمت .

تاب و عجوالنه بود . احساس بی وزن میکردم . بدنم کرخت و بی حس شده بود منتظر پاسخم نشد . قدم هایش پر ش

 . پاهایم یارای همراهی ام را نداشتند . از قلبم فرمان می گرفتند و مرا از بازگشت به پاریس من می کردند .

 برزو با بی حوصلگی صدایم زد و گفت:

 کجایی شهال ؟ _

سید . وجودش را حس نمی کردم ، از او فاصله گرفته بودم ، فاصله ای به انگار صدایش از دور دستها به گوش میر

اندازه احساسم از کسی که بزرگترین ضربه زندگی را بر وجودم وارد ساخته . نمیشناختمش چهره اش برایم بیگانه 

 بود .

رار اسم را تحت فشار قسخنان روزبه به اندازه ضربه اتومبیلی که به مغز برادرش آسیب رسانده بود ، افکار و احس

 داده بود .

 چطور میتوانستم به مردی وابسته باشم که باعث قطع وابستگی هایم بود .

به گذشته برگشتم به زیر آالچیق رسیدم به زیر االچیق همان باغ نفرین شده که درخت هایش در اعزای نزدیک 

 د .شدن خزان ماتم گرفته بودند و رنگ سبزشان داشت به زردی میگرایی

ای کاش آن برگ ها زبان داشتند و همان موقع به من می گفتند که در بهار زندگی شاهد پر پر شدن برگ های 

 شاداب زندگی ام خواهم شد و به خزانش خواهم رسید .

 دوباره صدایم زد ، صدائی آمیخته با خشم و عتاب و چون ساز کوک نشده ای گوشخراش و سوهان روح .

 نی را داشت که پاسخش ناله ی قلب شناور در دریای خونش بود .انتظار پاسخ از ز

تکیه گاهم دیوار شد ، همان دیوار شکسته ای که در حال فرو ریختن بود . نه ، میخواستم او را ببینم ، نه صدایش را 

 بشنوم و نه همراهش به پاریس برگردم . همان یک بار که تن به این سفر دادم برایم کافی بود .

ایم را به عقب کشاندم و به حالت دو از آنجا دور شدم . در راهروی طبقه پایین گلی خانم و آقای خلج روی پاه

 نیمکت نشسته بودند و روزبه داشت پشت در اتاق عمل قدم میزد .

 از دیدنم تعجب کرد و پرسید :

 اینجا چه کار میکنی ؟! _
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 نگران مرجان بودم دلم طاقت نیاورد و آمدم ._

 نوز خبری نشده فارغ که شد خبرت میکنم با برزو صحبت کردی ؟ه_

 با درماندگی پاسخ دادم :

 االن آمادگی اش را ندارم . باید فکر کنم بعد تصمیم بگیرم . میترسم به تنهایی از عهده نگهداری اش بر نیایم . _

ه و در حال زندگی میکند . ترسی ندارد . مریض خطرناک که نیست . درحال حاضر فقط مردی است بی گذشت_

درست مثل کودکی که آموخته هایش محدود به محیط اطرافش است . سخت نگیر شهال . یادت رفت سر سفره عقد 

قول دادی و قسم خوردی که در شادی و غم ، درد و رنج همراه و همدمش باشی . این واقعیتی است که نمیتوانی 

طوطی وار این جمالت را برزبان آوردی چاره ای به غیر از همراهی منکرش بشوی . حتی اگر برخالف میل و رغبت 

 اش نداری .

 قبل از این که مجال پاسخ بیابم پرستار با چهره بشاش و خندان از اتاق عمل بیرون آمد و خطاب به او گفت :

 مژدگانی بده بسر است . یک پسر کاکل زری خوشگل . _

ایش خندید سکه طالئی را که قبال به همین منظور در جیب پیراهن تابستانی دیدگان روزبه برق زد و همراه با لب ه

اش نهاده بود به دست پرستار خوش خبر داد . سپس دستهایش را به گردن مادرش آویخت و با شوق و هیجانی 

 آشکار گفت :

 مژده بده مادر جون . اولین نوه ات پسر است . _

. آقای خلج به کنارشان رسید و با شور و شعف بنچاقی را که در دست  اشک شادی دیدهگان گلی خانم را تر کرد

 داشت نشانشان داد و گفت :

چشم ما روشن پسرم . آرزویم این بود که اولین نوه ام پسر باشد . این بنچاق هدیّه من به تو و مرجان است . دکّان  _

بهروز با تولدش روزی خودش را برای پدرش آورد . جواهر فروشی ابوالفضلی را به نام تو ، پدر بهروز ازش خریدم . 

 الزم نیست دیگر در مغازه من کار کنی ، برو نان زن و بچه ات را خودت در بیاور .

 این بار هم قدرت و اقتدارش را با تعیین نام نوه اش به اثبات رساند ، همیشه این او بود که حرف اول را میزد .

فرو بنشیند بی سر و صدا از بیمارستان خارج شدم . آفتاب داغ بعد از ظهر اوایل قبل از این که شور و هیجانشان 

مرداد ماه سوزان بود و دانه های عرق را بر پیشانی ام نشاند . هوا ساکت بود و درختان حاشیه خیابان تخت جمشید 

 نایی برای جنباندن شاخ و برگ هایشان نداشتند .

انه میگشتم که صدای ترمز اتومبیل سرمه ای رنگی در مقابلم مرا از جا پراند . قبل به دنبال وسیله ای برای رفتن به خ

از این که بتوانم حرکتی برای گریز از خود نشان دهم انوش سر از پنجره ماشین بیرون آورد ، با خنده ی چندش 

 : آوری دهان گشاد کرد و با لحن بی ادبانه و تحکم آمیزی مرا مورد خطاب قرار داد و گفت

 زود باش سوار شو شهال ._

با وحشت چند قدمی به عقب برداشتم و در حال تالش برای فاصله گرفتن از او چیزی نمانده بود به داخل جوی آب 

 سقوط کنم . دستم را به تنه درخت گرفتم ، تعادلم را حفظ کردم و گفتم :

 نه ممنون، منتظر کسی هستم . _

 با صدای بلند خندید و گفت :



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

1 9 8  

 

بی خود بهانه نیار ، میدانم که دروغ میگویی و مثل همیشه میخواهی مرا سر بدوانی . به من مربوط نیست پدرم با  _

 به را وفایم و مهر بی و عزیز ٔ  پدرت قهر است . آنها یک عمر کارشان این است . امروز عشقم کشیده دختر عمه

خورخوره که نیستم . نترس نمیخورمت . یعنی از راننده  لولو! ؟ میترسی چرا.  شو سوار زودباش.  برسانم اش خانه

اتوبوس خطی وماشین گرایه ای بد ترم ؟ ببین شهال ، مرا که میشناسی سرم درد می کند برای دردسر . اگر بخواهی 

 ادا اصول در بیاوری خودم بغلت می کنم مینشانمت توی ماشین .

طور بود زورگو و بی پروا . در زمان کودکی هم با قلدری  می دانستم که این کار را خواهد کرد ، همیشه همین

 میکوشید بچه های دیگر را تحت نفوذ خودش داشته باشد .

 از تهدیدش ترسیدم و سوار شدم . با حرکت تندی ماشین را از جا کند و به راه افتاد .

 شدیم با لحن تنه آمیزی گفت : #####از خیابان تخت جمشید که وارد خیابان 

خودت را به پول فروختی . اسکناس های کهنه و دست مالی شده خلج وسواسه ات کرد . ترسیدی زن من بشوی از  _

گرسنگی بمیری ! آخر مگر مال و منال پسر دائی ات کمتر از پدر این پسره بی کار بود که چند سال است توی فرنگ 

 .مفت خورده و خوابیده . یک دفعه هم دستش توی جیب خودش نرفته 

 به میان کالمش پریدم و گفتم :

اجازه نمیدهم به شوهر من توهینی کنی . دارد آنجا درسش را میخواند و یکی دو سال دیگر با عنوان مهندس به  _

 وطنش بر میگردد .

 به قهقهه خندید . چندین بار زبان را به حالت تمسخر در دهان چرخاند و سپس گفت :

با خیار میآد . اگر میخوات برای خودش کسی بشود تا حاال شده بود . تو چقدر ساده ای بزک نمیر بهار میآد کمبزه  _

دختر تا وقتی پول مفت زیر دست و بالش ریخته تحصیل به چه دردش میخورد ؟ مگر من به ات نگفتم حق نداری به 

 غیر از من به کس دیگری شوهر کنی ؟

 با بی اعتنایی گفتم :

 . من بزرگ تر دارم و این آنها بودند که در مورد شوهر کردنم تصمیم گرفتند .اختیارم دست تو نیست  _

آنها یا خودت که آب دهانت راه افتاده بود ؟ حاال میبینی که چی گیرت آمده . یک آدم مریض و بی مصرف که  _

 اصالً یادش نیست چه لعبتی زنش است .

 نور نگاهم را مستقیم به نگاهش تاباندم و گفتم :

اگر آن بی شرفی که او را به این روز انداخته پیدا کنم میکشمش . ماه زیر ابر پنهان نمی ماند ، باالخره یک روز  _

 حقیقت آشکار خواهد شد .

 

 

پا روی ترمز نهاد و اتومبیل را کنار خیابان متوقف ساخت . لب هایش را در زیر سبیل هایش لرزاند و با لحن تند و پر 

 غضبی گفت :

نمیفهمم ، این حرف ها را برای چه به من میزنی ؟! نکند به خیالت رسیده که من به این روزش انداختم ؟ این وصله  _

ها به پسر دائی شریفت نمیچسبد . بی خود تهمت به مردم نزن . هر فنی را حریف باشم این یکی را نیستم . ولی از 

میدانی چقدر دوستت داشتم ، یعنی حاال هم دارم ، از همان خدا میخواهم باالیی بدتر از این سرش بیاورد . خودت 
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زمان بچگی عاشقت بودم ، از همان وقتی که توی حیاط خلوت منزل خانم جان دور دیگ حلیم نذری خانم جان جمع 

ه ثّمیشدیم تا به تقلید از بزرگ ترها با قاشق چوبی آن را هم بزنیم و برای برآورده شدن آرزوهایمان که به اندازه ج

خودمان کوچک و محدود بود نیت کنیم . دیوانه وار میپرستیدنت . یادت می آید چقدر کوچک و ظریف بودی و 

چقدر زیبا و خواستنی ؟ موهای طالئی ات روی شانه هایت افشان بود . حتی وقتی روی پنجه پا بلند می شدی . قدت 

لت میکردم تا بتونی قاشق را داخل دیگ به دیگ نمی رسید و همیشه من که شش سال ازت بزرگتر بودم بغ

بچرخانی . از آتش اجاق می ترسیدی و خودت را در پناه من قرار میدادی تا از شعله های سوزانش در امان بمعنی . 

اسخ پ "بزرگ شوی چه کاره می شوی ؟ "شاید به نظرت مسخره بیاید ولی از همان موقع هر وقت کسی ازم میپرسید 

وم تا بتوانم دختر عمه خوشگلم را بگیرم ، به آرزویم رسیدم بزرگ شدم و پولدار شدم ، اما تو با میدادم پولدار می ش

بی رحمی پا به روی قلبم گذاشتی و رفتی . فکر نمی کردم به این زودی شوهر کنی . به خودم نوید میدادم که میروم 

م با خودم میبرم . چطور دلت آمد شهال ؟؟ چطور ترکیه ، آنجا پول و پله ای بهم میزنم بر میگردم شهال را عقد میکن

توانستی با بی رحمی دلم را بشکنی و هم خودت را بدبخت کنی و هم مرا . خانم جان به ام گفته شوهرت هوش و 

حواسش را از دست داده و گذشته را به یاد نمی آورد . درست مثل بچه کوچکی است که تازه باید الفبای زندگی را 

. نکند خیال داری معلمش بشوی تعلیمش بدهی و عمرت را به پایش تلف کنی ؟؟!! این انصاف نیست به اش آموخت 

. حیف از توست که به پایش بسوزی . وقتی کسی مثل مرا داری که حاضر است جانش را فدایت کند تا دیر نشده 

ندازد ، پایت را از زندگیاش قبل از اینکه این مرد دوباره عاشقت بشود و طناب یک عمر اسارت را به گردنت بی

 بیرون بکش و ازش جدا بشو .

ناله های پر سوز و گداز این عاشق مجنون لیلی دلیلی برای اثبات جرمش در جریان تصادف برزو بود. دندانهایم را از 

 خشم بهم فشردم و گفتم :

نین موقیعتی ترکش کنم .آقا جان از راهنمایی ات ممنون . آن قدرها هم که فکر میکنی بی وجدان نیستم که در چ _

و آقای خلج هم دست بردار نیستند . در این قضیه سر نخی یافته اند و تقریبا راننده ماشین کرایسلر ی را که به اش 

 زده را شناسایی کرده اند .

 گونه های پر گوشتش از شدت خشم قرمز شد . با لحن پر غضبی رشته کالمم را برید و گفت :

ته ماشینی که به آن المصّب زده کرایسلر بوده ؟ چرا از خودت حرف در می آوری !! این ردیابی و چه کسی گف _

لوس کردن اصل قضیه از یک کینه توضعی قدیمی سرچشمه میگیرد . مطمئن باش اگر کار من بود طوری ناقص اش 

یختم . چرخ های ماشینم را می کردم که نفس در سینه اش بریده شود و باال نیاید . دل و جگرش را بیرون میر

درست از روی قلبش عبور میدادم و جانش را میگرفتم . به یک باره خالصش می کردم . فهمیدی چه میگویم یا هنوز 

 به من شک داری ؟

زرنگ تر از آن بود که به این سادگی ها وا بدهد . حرفهای صد تا یک غاز و بی مفهومش دلیلی برای تبرئه اش نبود 

 را هم اثبات نمی کرد . خشمگین تر از خودش فریاد کشیدم :اما جرمش 

بهتر است یک چیزی را بدانی . البته فکر میکنم قبال هم این را به ات گفته باشم . یادم نمی آید هیچ وقت در مورد  _

گی بچزندگی مشترک حسابی روی تو یکی باز کرده باشم . چه از روی عشق و چه از روی حسابگری . حتی در زمان 

هم این تو بودی که دور و برم میپلکیدی و من از همبازی شدن با پسری که شش سال از من بزرگتر بود خوشم نمی 
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آمد . پس چه فرقی می کرد زن برزو باشم یا کس دیگری . چون در هر صورت زن تو نمی شدم . از جلوی کوچه ما 

 ردّ شدی نگهدار میخواهم پیاده شوم .

در شکستن دل داری . چه لزومی داشت این حرف ها را حاال به من بزنی و بی مهر و وفائی ات را تو مهارت زیادی  _

 نشانم بدهی . هنوز حرفم تمام نشده تا جوابم را نگیرم نمیگذارم بروی . فقط قول بده راستش را به من بگویی .

 وقتی نمیدانم چه میخواهی بپرسی هیچ قولی نمیتوانم به ات بدهم . _

حال تفکر لب به دندان گزید . نگاهش مستقیم به مسیر روبرو بود و توجهی به من نداشت . به نظر میرسید آنچه در 

که به آن می اندیشد دردناک است . دهان گشادش به حالت درد کوچک و جمع و جور شده بود و چشم هایش ریز 

 و پر اندوه . صدایش لرزان و همراه با اه پر سوزی به گوش رسید :

وقتی از ترکیه برگشتم و شنیدم شوهر کرده ای دلم خیلی گرفت . زلزله ای ویرانگر آوار شهر و دیارم را بر سرم  _

ریخت . داشتم دیوانه می شدم . خدا میداند با چه امید و آرزویی برگشته بودم . دستهایم را مشت میکردم و بر سر و 

میزدم ، سر به دیوار میکوبیدم و خودم را لعنت می کردم که چرا  سینه ام فرود می آوردم . یک بند نام رو را هوار

 گذاشتم به این مفتی دختر مورد عالقه ام را ازم بگیرند .

همان موقع باید به این نتیجه میرسیدی که انتظارت بیهوده بوده و تصوراتت در مورد رویای آینده بی پایه و اساس  _

 فتم میخواهم پیاده شوم .. چرا ماشین را نگاه نمیداری به ات گ

 قرار بود قبل از پیاده شدن به یک سوالم جواب بدهی . _

 تو که بجای سوال مراتب حاشیه میروی و حرفت را نمیزنی . _

داشتم میزدم ولی خودت نگذاشتی . وقتی داشتم هوار میزدم و مشت به دیوار میکوبیدم ، خانم جان دلش به حالم _

با همان لحن مهربان همیشگی گفت : آخه اون طفلی هم دلش نمیخواست زن پسر خلج  سوخت و برای دلداری ام

میخواستم ازت بپرسم این حقیقت داشت که به زور سر  "بشه و سر عقد یه چشمش اشک بود و یه چشمش خون .

 سفره عقد نشاندنت و خودت راضی به این عروسی نبودی ؟

دم به اش توضیح بدهم از کجا شروع کردم و به کجا رسیدم . قلبم انتظار این سوال را نداشتم . لزومی نمیدی

صندوقچه اسرار بود و کلیدش نهان در سینه ام . صیدی بودم که در بحرانی ترین لحظه زندگی اش به دامش افتاده 

 بودم . تا جوابش را نمیدادم خالص نمیشدم . با لحن سرد و بی تفاوتی گفتم :

زیاد کرده و برای دلداری ات این حرفها را گفته . البته اولش سخت بود زن مردی  خانم جان آب و روغنش را _

 بشوم که دوستش ندارم ، اما حاال دیگر به اش عادت کرده ام و شکوه ای ندارم .

 خنده اش زهرآگین بود :

. تو بزرگترین االن مجبوری این حرف ها را بزنی . باالخره هر چه باشد شوهرت است و بیخ ریشت بسته شده  _

ضربه زندگی را به من زدی . دوست داشتن گناه نیست من عاشقت بودم و هستم . هنوز هم تو را متعلق به خودم 

 میدانم و نمیخواهم امیدم را از دست بدهم . دلم روشن است و مطمئنم یک روزی مال خودم خواهی شد .

 دستم را روی دستگیره در گذاشتم و گفتم :

ه شوم . دیگر کافی است . نمیخواهم بشنوم ، تو حرفت را زدی و جوابت را از من گرفتی دیگر چه بگذار پیاد _

 میخواهی ؟

 پا به روی ترمز نهاد و با تکان شدیدی اتومبیل را متوقف ساخت و با لحن تندی گفت :
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 . نداشتم . خداحافظ پیاده شو . دیگر نمیخواهم ببینمت . فقط فراموش نکن که من در جریان آن تصادف نقشی _
 

 

 ۳۶فصل 

 

 

بچه  این "اشرف خانم پا به ماه بود و شکم باد کرده اش بهانه خوبی برای تمسخر به بی بی می داد که می گفت :

 "زنگوله پای تابوت جواهر خان است .

 ود .تمام طول راه را یک سره تا خانه دویدم .نفس نفس میزدم و صورت عرق کرده ام گل انداخته ب

 مردمک دیدگانم از حدقه به این سوت آن سوت میدوید . وحشت از این داشتم که انوش هنوز در تعقیبم باشد .

اشرف خانم جلوی در حیاط خانه اش ایستاده بود و داشت دستش را نوازش کنان بر روی شکم می کشید تا به دور و 

 ی با اوست .بری ها یادآوری کند که در مبارزه با هووی نازایش پیروز

پف صورت و بینی اش دست کمی از شکمش نداشت . نگاهش از سر کوچه تا جلوی در منزل در تعقیبم بود . به 

 نزدیکش که رسیدم پرسید :

 چت شده ؟!! از چی ترسیدی ؟ نکند کسی در تعقیبت بود ؟ _

درم از ترس پس خواهد افتاد . هنّ هنّ ایستادم و نفسی تازه کردم . میدانستم که اگر با این حال وارد حیاط شوم ما

 کنان پرسیدم :

 مگر قیافه ام خیلی درب و داغون است ؟ _

 ای همچین بفهمی نفهمی تو ذوق میزنی . حاال بگو چی شده ؟_

هیچ چی . چیز مهمی نیست . به نظرم رسید یکنفر داره دنبالم میکنه .آنقدر ترسیده بودم که اصال نفهمیدم چطور  _

 ا به حالت دو به خانه رساندم .خودم ر

 ابرو تاباند و چشمک زنان پرسید :

 ببینم آن یک نفر همان پسر دائی مجنونت نبود ؟ _

بایید میدانستم انوش را دیده باشد . چون او سر کوچه ما توقف نکرد و به سرعت از آنجا گذشت . با تعجب پرسیدم 

: 

 چطور مگر ! از کجا فهمیدی؟!! _

 غبغب انداخت و پاسخ داد : با دی به

من حواسم جمع است و هیچی چیز از نگاه تیزبینم پنهان نمی ماند . از تو چه پنهان از همان روز اولی که آمدی  _

 ایران مرتب همین دور و برها می پلکید و دنبال لیلی اش میگشت .

زندگی دیگران به اش فرصت این کار را  نمی دانستم این زن چه موقع به کار و زندگی اش میرسید ، چون فضولی در

 نمیداد .

 شاید اگر تصادف برزو در حوالی منزل ما بوقوع پیوسته بود اشرف خانم شاهد خوبی برای اثبات جرم بود .

 از چه موقع این دور و برها می پلکید ؟ _
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تا تو را به منزلشان ببراد  از صبح کله سحر فردای ورودت . حتی همان موقع که راننده آقای خلج دنبالت آمد _

 داشت تعقیبت می کرد .

 دیدگانم فالش زد و نورش چهره ام را روشن کرد . با لبی خندان پرسیدم :

 راستی میگویی اشرف خانم ؟!! _

 خب آره ، چرا تعجب کردی ؟ یک چیزی بگویم ناراحت نمیشوی ؟ _

 نه ، چرا ناراحت شوم . _

است ، ولی نمیدانم چرا به دلم برات شده که آن تصادف هم کار همین پسر دائی  البته این فقط حدس و گمان _

مجنونت بوده . چون از بعد از ظهر آن شبی که این اتفاق افتاد او را در این اطراف ندیدم ، اما از فردایش دوباره اینجا 

 پیداش شد و دورادور در تعقیبت بود .

 شوقی آشکار گفتم : صورت پف کرده اش را بوسیدم و با شور و

تو بی نظیری ! ازت ممنونم سر نخ خوبی به دستم دادی . از این بهتر نمی شود من میمیرم برای این جور سر نخ ها  _

 . خداحافظ .

 دستم را گرفت کشید و گفت :

ان بال را م همکجا ! صبر کن . مبادا یک دفعه از دهانت بپرد به این پسره بگویی من چی به ات گفتم . چون میترس _

به سرم بیاورد که به سر شوهرت آورد . من از مال دنیا همین یک تیکه مخ را دارم که این جور موقع ها کار می کند ، 

 اگر قرار باشد ضربه بخورد که دیگر به کار نمی آید .

 دستم را به حالت نوازش بر روی شکمش کشیدم و گفتم :

. خدا نکند که یک مو از سر مادرش کم شود . خیالت راحت باشد . آنچه قربان نی نی کوچولوی خوشگلت بروم  _

 که گفتی جایی درز نمیکند . تا وقتی مطمئن نشم کار انوش است بروزش نمیدهم .

در حیاط خلوت ، دیگ های بزرگ روی اجاق بود و نرگس و سلطان سرگرم پخت ربّ گوجه فرنگی بودند . بی بی و 

فرش در ایوان آب و جارو شده قلیان دود می کردند و با هم گپی میزدند . مادرم و خاله خانم جان نشسته بر روی 

 رخساره در تدارک شام شب سرگرم بیرون آوردن هسته آلبالو بودند .

معلوم می شد آن شب مهمان داریم و همه ی خانواده در منزل ما جمع هستند . هر اتفاقی می افتاد آنها کار خودشان 

 د و رفت و آمدشان به راه بود .را می کردن

 انتظار آمدنم را نداشتند . همین که وارد شدم مادرم با تعجب پرسید :

 چی شده آمدی ؟! مگر قرار نبود تا شب آنجا بمانی ؟ _

همه دورش همه بودند . یک امشب را به من استراحت دادند . مرجان فارغ شده . بچه اش پسر است . دیدم  _

 ت از فرصت استفاده کردم ، آمدم .سرشان شلوغ اس

مبارک است ، پس به سالمتی فارغ شد . الش مادر خدابیامرزش زنده بود و نوه اش را میدید . بیا آلبالو بخور .  _

 میبینم که آب دهانت راه افتاده .

 پس به موقع رسیدم . _

 در حال خوردنش گفتم :کنار مادرم نشستم . بشقاب را انباشه از میوه مورد عالقه ام کردم و 

 قربان میوه های خودمان که هیچ جا نظیرش پیدا نمیشود . _
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 خاله رخساره گفت :

 مرجان را دیدی ؟ حالش چطور بود ؟ _

نه ندیدم . هنوز توی اتاق عمل بود که من آمدم . آقای خلج نوه اش را ندیده اسمش را گذاشته بهروز . اصال منتظر  _

 درش قبال چه اسمی برایش در نظر گرفته اند .نشد ببیند پدر و ما

 مادرم گفت :

خب چه عیبی دارد ؟ در این مور موارد انتخاب بزرگتر هاست . من و پدرت هم اسم هیچ کدام از بچه هایمان را _

 خودمان انتخاب نکردیم .

 خاله رخساره افزود :

 من هم همین طور ._

 و با لحن تلخی گفت :خانم جان چشم غره ای به دخترهایش رفت 

ببینم مگه بد اسمی براشون گذاشتیم . بزگترها بهتر میدونن دارن چی کار میکنن . خدا رو شکر که اسم بچه قرتی  _

 ها رو بچه هاتون نیس.

 بی بی نظری به چهره بغ کرده و ابروان گره خورده ام افکند و پرسید :

 چته ؟ چرا تو همی ؟ اتفاقی افتاده ؟_

 ی بی جان ، چیز تازه ای نیست خسته شدم .نه ب _

به این زودی جا زدی ؟! هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد . اگه میخواهی بی شوهر نشی باید رو مخش  _

 کار کنی تا دوباره به حال اولش برگرده ، خسته شدم یعنی چه دختر !!

 خانم جان گفت :

چند ماه شوهر داری کرده ، چه خیری از زندگی باهاش دیده که حاال یه اذیتش نکن بی بی جان . این دختره مگه  _

عمر به پاش بشینه و پرستارش بشه . هنوزم هزار تا کشته مرده داره . خودم چند تا شونو میشناسم . اگه عقل اون 

 مرد سر جاش نیاد که نمیتونه گیس هاشو به پاش سفید کنه .

 مادرم با لحن دلخوری گفت :

رف ها چیه شما میزنید خانم جان . شوهر لباس تن نیست که وقتی کهنه شد یا از مد افتاد بیندازتش دور . این ح _

 مجبور است به پایش بنشیند . حاال هم که چیزی نشده این عارضه موقتی است و کم کم حواسش سر جایش میآید .

 اگه نیاد چی بازم باید به پاش بشینه ؟ _

عید است . فضولی است ولی به گمانم شما دلتان برای آن یکی نوه عزیز دردانه بی مصرف از شما این حرف ها ب _

 خودتان میسوزد که نشسته ببیند شهال چه موقع بی شوهر می شود .

 خانم جان از لحن پر طعنه دخترش رنجید ، لب ورچید ، اخم کرد و توپ و تشر زنان گفت :

اری میگی ؟ من یه موی شهال رو به همونی هم که میگی نمیدم مگه بدونم ای دختر چشم سفید . اصال میفهمی چی د_

 سفید بختش میکنه .

 بی اختیار از دهانم پرید و گفتم :

 حاال که سیاه بختم کرده . _

 مامان رخی با دستپاچگی به میان کالمم پرید و گفت :
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 منظورت کیست ؟ اصال میفهمی چه میگویی شهال ؟ _

 خیال میکنید من نمیدانم موضوع از کجا آب میخورد ؟ بله میفهمم ، _

 مامان رخی با لحن تهدید آمیزی گفت :

حیا کن دختر. دیگر نشنوم از این حرف ها بزنی . آن دفعه هم به ات گفتم ، دیگر تکرارش نکن . شنیدی چه  _

 گفتم ؟

 بیانش حالل بسیاری از مشکالت زندگی ام بود .چرا باید قلبم گنجینه اسرار میشد و حقایقی در آن پنهان می ماند که 

همه ی اطرافیانم ، حتی آنهایی که همین االن با تظاهر به محبت نگاهشان پر از دلسوزی بود ، فقط به خودشان می 

 اندیشیدند و اصال برایشان اهمیت نداشت که چی به سر من خواهد آمد .

و بیشتر فکرشان را به خود مشغول می ساخت تا مشکالت من . با تهیه ربّ گوجه فرنگی ، بیرون آوردن هسته آلبال

 دلخوری برخواستم و گفتم :

 من میروم به اتاقم تا چرتی بزنم و سر حال شوم . شاید آن موقع به قول شما کمتر پرت و پال بگویم . _

 

 

 

چیزی  پاریس برگردد . او از گذشته اش تصمیم گرفتن برایم آسان نبود . چطور میتوانستم برزو را رها کنم تا تنها به

 نمیدانست . نه دخترش را به یاد می آورد و نه محل زندگی اش را .

خطرت شارلوت ، چون وجود خود او برایش مرده بود ، اما وجود جاسمین چی ؟ او زنده بود ، جان داشت و با قلبی 

کسی که میتوانست پدرش را به نزدش بازگرداند  شرسار از امید و آرزو انتظار بازگشت پدرش را می کشید . تنها

 من بودم .

از دستهایم پوششی داختم برای پنهان نمودن اشکهایم که سیالب وار بر رپپی گونه هایم روان بود . آخر چرا .... چرا 

 باید این بال به سر من بیاید ؟! چرا نباید به فکر خودم و خواسته هایم باشم .

ازم حرکت سایه ای را در اتاقم حس کردم . همین که چشم گشودم نگاه نگران مادرم را به از الی دیدگان نیمه ب

 چهره ام دوخته دیدم . به طرفم خم شد ، با مهربانی بازویم را لمس کرد و پرسید :

 چی شده ، چرا گریه می کنی عزیز دلم ؟ تو که دل من را خون کردی . _

مارستان مرخص شود . نظر روزبه این است که ما زودتر به پاریس برگردیم . قرار است فردا پس فردا برزو از بی _

 چطور میتوانم همراه مردی که از گذشته اش چیزی نمیداند به آنجا بروم . خسته شدم دیگر نمیخواهم ادامه بدهم .

ه کسی میتواند این چه حرفی است که میزنی ؟ تو زنش هستی و باید همدم و غمخوارش باشی . به غیر از تو چ _

 همراهش برود ؟ حتی یک لحظه هم در رفتن تردید به دلت راه نده . کمکش کن تا گذشته را به یاد بیاورد .

 اگر هیچ وقت به یاد نیاورد چی ؟ _

 به جنبه منفی اش فکر نکن و امیدوار باش . _

 لعنت به آن کسی که این بال را سرش آورد . _

نگویی . درست است که من ارتباطی با خانواده برادرم ندارم ولی هیچ کس حق ندارد به  مواظب باش باز پرت و پال _

آنها تهمت بزند . هر وقت الزم باشد چمدانت را ببند و همراه شوهرت به خانه ات برگرد . حاال هم بلند شو صورتت 

 .را بشور و برگرد پیش مهمان ها . خانم جان به عشق تو این روزها اینجا می آید 
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 خیلی خب شما بروید من االن می ایم ._

 

 

 

 

 

 ۳۷فصل 

 

 

جرات نکردم تنها از خانه بیرون بیایم . میترسیدم باز هم انوش در تعقیبم باشد . از پدرم خواستم قبل از رفتن به 

ند راهانش داشتبازار مرا به بیمارستان برساند . جلوی قسمت پذیرش شلوغ بود . مریض تازه ای آورده بودند و هم

 ورقه پذیرش را پر می کردند .

 صدای آشنایی توجه ام را جلب کرد . صدائی که آرزوی شنیدنش وجودم را لبریز از حسرت میساخت .

من از راه دور آمده ام . خواهرم دیروز اینجا وضع حمل کرده . فقط به خاطر دیدن اوست که تن به این سفر داده  _

 از ظهر صبر کنم ، هر طور شده باید چند دققه او را ببینم .ام . نمیتوانم تا بعد 

 همانجا جلوی در خشکم زد . پاهایم بر روی زمین چسبیده بود و قدرت حرکت نداشت .

زبان در دهانم نمیچرخید و کلمه ای از میان لب هایم بیرون نمی آمد . فقط این صدای قلبم بود که بلند تر و پر 

 یگر ، همهمهه و سر و صدای اطراف را تحت شعاع قرار میداد .هیاهو تر از صداهای د

نیم رخ آشنای چهره اش ، جان شیفته ام را شفته تر می ساخت . از نزدیک شدن به او هراس داشتم . میترسیدم به 

 محض دیدنم از من بگریزد و دوباره ناپدید شود .

ند . هنوز مشغول جر و بحث با مسول قسمت اطالعات خانم باالخره پاهایم از قبلم فرمان گرفتند و به حرکت در آمد

 مرحمت بود . از کنارش گذشتم شانه به شانه اش ایستام و با صدای آهسته ای گفتم :

 آقای فرشچی ، تشریف بیاورید من شما را میبرم پیش خواهرتان . _

ند و نه پاسخم را داد . سنگ شده بود و صدای آشنایم او را از وجود من در کنارش مطمئن ساخت . اما نه سر برگردا

 هیچ حرکتی نداشت .

 خانو مرحمت که مرا می شناخت و مانعی برای رفت و آمدم ایجاد نمی کرد گفت :

 شما میتوانید همراه خانم خلج به دیدن خواهرتان بروید و زود برگردید . _

 رش از خود نشان نداد .برخالف تصورش ، اشکان تمایلی به این همراهی و مالقات با خواه

 خانو مرحمت دوباره تکرار کرد :

آقای فرشچی شنیدید چی گفتم . مگر نمیخواستید خواهرتان را ببینید . حاال که خانم خلج واسطه شده اند مشکلی  _

 نیست .

 اضر بهنفرتی آشکار در چهره درهم و گرفته اش به چشم میخورد . میدانستم که حتی به خاطر دیدن مرجان هم ح

 همراهی ام نخواهد شد .

خانم مرحمت کنجکاو دانستن علت برخورد سرد و آمیخته با نفرت او با من بود . صالح ندانستم بیش از این حس 

 کنجکاوی آن زن را تحریک کنم و گفتم :
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 اال .د بمن میروم به مرجان مژده بدهم برادرش از سفر برگشته چند دقیقه دیگر شما آقای فرشچی را بفرستی _

 نمی دانستم اشکان از پشت سر چشم به من دارد یا هنوز مبهوت بر جای مانده .

 

 

402-452 

به طبقه دوم که رسیدم ، پشت ستون پناه گرفتم و منتظر آمدنش شدم . فقط چند دقیقه طول کشید تا صدای پاهایش 

یچید . ماه ها بود که در انتظار این لحظه بودم و را در حال حرکت بر روی پله ها شنیدم . بوی عطر آشنایش در فضا پ

 حاال او آنجا بود . با فاصله چند قدم دورتا از من ، خون نفرت جای خون گرم محبت را در رگهایش گرفته بود .

فقط برزو بود می توانست با بیان حقیقت خون آلوده را از رگه هایش بیرون بکشد و به جای آن خون پاک محبت را 

 . بنشاند

حرف مرا باور نمیکرد . نه امکان نداشت باور کند . حتی به خودش زحمت گوش دادن به آن کلمات ظاهر فریب را 

 نمیداد .

 از پله ها باال آمد از مقابلم گذشت مرا ندید ، شاید هم دید و ترجیح داد تظاهر به ندیدن کند .

 ابم را نداد .اختیار از کف دادم ، به دنبالش دویدم و صدایش زدم ، جو

 قلبش ساکت بود . صدایش در چنگال خشم و نفرت فشرده می شد و در حالت خفگی قادر به فریاد نبود .

 سر به زیر افکند و به راهش ادامه داد سماجت کردم و به دنبالش رفتم و گفتم :

وفادار ماندم . باور کن این  اینقدر سنگدل نباش ، به من فرصت بده تا حرفم را بزنم . قسم میخورم که به عهدم _

 ازدواج مصلحتی بود و ما فقط در ظاهر زن و شوهر هستیم میشنوی چه میگویم ؟

 با لحن سرد و بی تفاوتی پاسخ داد :

بله میشونم . چیزی نمانده از شدت خنده بیهوش بشوم . چی فکر میکنی خانم خلج ؟! بخیالت رسیده حاال که  _

دست داده میتوانی با این مزخرفات گولم بزنی . من به دنبال هوای دلم به اینجا بر شوهرت هوش و حواسش را از 

نگشته ام . چون هوایی به دل ندارم . عشق تو در چاله چوله های قلبم سقوط کرده با مرده . ازت متنفرم . تحمل 

کشت . برای چه برگشتی ؟!! شاید دیدنت را ندارم . قاتل مادرم تویی . آن زن بی چاره را داغی که تو به دلم نشاندی 

میخواستی آینه دق مرجان بشوی ؟ برگرد به همنجایی که بودی ، به همانجایی که وسواسه هایش از راه به درت کرد 

 . من برای دیدن خواهرم آمدم ، نه تو پس از سر راهم برو کنار .

 خواهش میکنم اشکان فقط یک لحظه صبر کن . _

ه داد . گوش هایش برای شنیدن صدایم کار بود و دیده گانش برای دیدنم نابینا . وارد اتاق برنگشت و به راهش ادام

 "مرجان شد و در را پشت سرش بست . از رو نرفتم ، این فرصتی بود که نمیتوانستم از دست بدهم ، با خودم گفتم:

ی حقیقت را با اشکان در میان لعنت بتو برزو ، آخر این چوقت نسیان بود ؟؟ تو به من قول دادی ، قسم خورد

 "بگذاری ، پس چه شد ؟

از بیمارستان بیرون آمدم و جلوی در خروجی منتظرش شدم . برخالف قولی که به خانم مرحمت داده بود توقفش در 

آنجا طوالنی شد . از یاد بردم که برزو انتظار آمدنم را میکشید . دیگر وجود کسی که باعث بدبختی ام بود اهمیتی 
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میدادم . چون میدانستم از دست او کمکی برایم ساخته نیست و مغز علیل و غبار گرفته اش نمیتواند قدمی برای ن

 رساندن من به هدف بردارد .

باالخره پیدایش شد .شانه هایش افتاده بود و غمگین به نظر می رسید . روبرویش قرار گرفتم . صد راهش شدم و 

 گفتم :

 ار نکن . باید باهات حرف بزنم .خواهش میکنم از من فر_

 از نفرتی که در دیده گانش نمایان بود ، قلبم تیر کشید . با صدای فریاد ماندی گفت :

از جان من چه میخواهی ؟ همان یک بار که فریبت را خوردم کافی است . اگر میدانستم هنوز اینجایی هرگز به  _

وقت چشمم به چشمت نیفتد .مرجان ازت متنفر است .از شنیدن  ایران برنمی گشتم ، آرزو می کردم که دیگر هیچ

نامت حالش بهم میخورد . مبادا به دیدنش بروی .بگذار به حال خودش باشد . عزیز تحمل رنج من را نداشت در 

م اقلب ضعییفش نایی برای تپیدن باقی نمانده بود . هر کجا پنهان میشدم تا به دور از چشم او با غم و درد ناکامی 

خلوت کنم پیدایم می کرد و غمخوارم می شد. شیره جانش را می کشید تا آن را شهدی سازد برای شیرین ساختن 

کامم که تلخی بی وفائی تو زهرآگین اش ساخته بود. از من چه میخواهی ؟ دیگر کافی است . به اندازه کافی باعث 

زده یا چون عقلش را از دست داده دیگر به دردت  آزار من و خانواده ام شدی . به همین زودی پسر خلج دلت را

نمیخورد ؟ هرگز فکر نمی کردم تا به این حد هوسباز باشی و به این سادگی دل ببندی و دل بکنی . همان روز اولی 

 که فهمیدم عشق و محبتی را که ادعای داشتنش را می کردی به پسر خلج فروختی از چشمم افتادی .

 یگریستم گفتم :در حالی که به سختی م

 الزم نیست این را به من بگویی ، چون دلیل این ادعایت را همیشه بگردن دارم . _

 با دست زنجیر طالئی را که به گردن داشتم لمس کردم و افزودم :

ر دایناهاش ، اینجاس . تو به نشانه نفرت آن را به من هدیه دادی اما من آن را به عنوان یادگار عشقی که تا آبد  _

قلبم باقیست همیشه به سینه دارم . وقتی سوار هواپیما شدم و لفاف بسته را که عزیز از طرف تو به من داده بود باز 

کردم ، باران اشک هایم را بر روی اشکی فشاندم که نشان آن بود که از چشمات افتاده ام . تو انتقامت را از من 

بعد با پس فرستادن شال گردن اهدایی ام . آن روز بدترین روز  گرفتی اشکان . اول با آن اشک و زنجیر طالیش و

زندگی ام بود . نمیدانی وقتی آن را دور گردن برزو دیدم چه حالی شدم . آن شال گردن به اندازه یک زلزله ویرانگر 

ه ا میدید ، صدای نالقلبم را از جا کند تو را که امید زندگیام بودی از دست داده بودم . برزو درمانده بود ، اشکهایم ر

دم خو "های قلبم را می شنید ، از این که باعث این جدایی شده اظهار پشیمانی می کرد و برای دلداری ام میگفتم :

وعده میداد به زودی به ایران بر میگردیم و همه چیز درست می شود . اما  "همه چیز را به اشکان توضیح میدهم 

ودی و حاال هم که آمدی دیگر برزو چیزی از گذشته اش به یاد نمی آورد ،نه افسوس وقتی برگشتیم که تو رفته ب

گذشته اش را نه اسراری را که برای تبرئه من در دل داشت .آن تصادف برای برزو یک ضایع مغزی بود و برای من 

وباره موش کرده دیک ضایع قلبی . خواهش می کنم بیا با هم پیش او برویم . شاید دیدنت باعث شود آنچه را که فرا

 به یاد بیاورد و به ات بفهماند که عشق من پاک و دست نخورده تقدیم به توست نه او .

متاسفم ، دیگر فریبت را نمیخورم . قلب من در مقابل اشک هایت سنگ است و دیگر نمیتوانی با این حربه در  _

 گرفتید به ام پس بدهید . نه ترک های قلب شکستهسینه بلرزانی اش . نه تو نه برزو قادر نیستید آنچه را که از من 
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ام بند زدنی نیست و نه میتوانی وجود عزیزی را که باعث مرگش شدی دوباره زنده کنی .تو لیاقت این زنجیر را 

 نداری . اشتباه کردم که آن را به ات هدیه دادم .

 دن بند را از دستش قاپیدم و گفتم :در نهایت خشم دست پیش برد زنجیر را از گردنم کشید و پاره کرد . گر

 نه ، نه نمی گذارم تنها یادگاری را که ازت دارم ازم بگیری . _

 پس برو ، از جلوی چشمانم دور شو . دیگر نمیخواهم ببینمت . _

 تکه های غرور شکسته ام را به همراه زنجیر بهم چسباندم ، تالش برای به دست آوردن دلش بی ثمر بود . حرفهایم

را باور نمی کرد . سند اثباتش همراه با اسناد دیگر زندگی برزو در گور سرد و تاریک مغزش مدفون بود و خاک آن 

گور باعث سردی احساس اشکان نسبت به من بود و زنجیر پاره به همراه اشکی که در مشت می فشردم این سردی 

 را به اثبات می رساند .

اند حباب هایی که در زمان کودکی با مهران و عطا از کف صابون می حباب های دست ساز زندگی ام درست م

ساختیم یکی پس از دیگری در مقابل دیدگانم میرقصیدند و بر روی سراب های فریبنده ام فرو می افتادند و ناپدید 

 می شدند . اشکان قلبم را در زیر پاهایش لگد مال می کرد و می گذشت .

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۸فصل 

 

 

اشکان به کجا می رفت ؟ محل اقامتش کجا بود ؟ آیا دوباره میدیدمش یا این آخرین دیدار ما بود . سرزنش هایش 

را شنیدم . ضربات سهمگین تهمت های ناروایش را تحمل کردم ، غرورم را شکستن تا شاید قدرت مقاومتش را 

 از آن بود که می پنداشتم .بشکنم و او را به زانو در آورم ، اما اشکان سخت تر و مقاوم تر 

کنج دیوار در جلوی در ورودی بیمارستان مچاله شده بودم . تابش مستقیم نور آفتاب صورتم را هدف قرار میداد ، 

 چشم هایم را می سوزاند و بهانه ای بود برای دلیل جاری شدن اشک بر روی گونه هایم .

 ه صدای آشنایی نامم را بر زبان آورد و پرسید :چه مدت طول کشید ؟! نمیدانم . زمانی بخودم آمدم ک

 چرا اینجا ایستاده ای شهال ؟!! _

وجود مچاله شده ام از کنج دیوار فاصله گرفت . نمیدانستم آنجا ایستادنم را چطور می بایست برای روزبه توجیه کنم 

چه میگشت و در جستجوی چه بود . مردمک دیدگانم دچار سرگجه شده بود و در یک جا آرام نمی گرفت . به دنبال 

 ؟

 منتظر پاسخم نشد و دوباره گفت :

 منتظر کسی هستی ؟ _

 به عالمت منفی سر تکان دادم و گفتم :

 نه _
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 پس چرا اینجا ایستاده ای ، برای چه گریه می کنی ؟ راست بگو چی شده ؟!! _

 کل است .هیچ چی ، همین طوری . دلم خیلی گرفته . تصمیم گیری برایم مش _

 برزو را دیدی ؟_

 نه . _

 اشکان را چطور ؟ _

 سوال غیر منتظره ای بود . نمیدانستم هدفش از این پرسش چیست .

باید آرامشم را حفظ می کردم و عکس العمل نشان نمیدادم تا بیشتر از این کنجکاو نشود . صدایم ضعیف و لرزان 

 بود .

 به ایران برگشته ؟چرا دیدمش . برای چه به من نگفتی  _

همین امروز صبح رسید و همین که فهمید مرجان وضع حمل کرده چمدانش را زمین نگذاشته راهی بیمارستان شد  _

. ما هم از دیدنش تعجب کردیم . می گفت چون میدانسته زمان تولد نوزاد خواهرش نزدیک است دلش طاقت 

 . االن کجاست ؟ نیاورده و به طور ناگهانی تصمیم به این سفر گرفته

 خانم مرحمت را که میشناسی . چقدر مقرراتی است . به زور به اش اجازه داد نیم ساعتی خواهرش را ببیند . _

باز جای شکرش باقیست . می ترسیدم همین قدر را هم اجازه ندهد و اشکان مجبور شود تا بعد از ظهر برای دیدن _

 ؟او صبر کند . فکر میکنی به خانه برگشته 

 نمیدانم ولی از اینجا رفت . _

 نظری به چهره رنگ پریده و بی حالم افکند و گفت :

 پس چرا اینجا ایستادی ؟ بیا بریم تو ، مرجان را دیدی ؟ _

 نه چون میدانستم از دیدنم خوشحال نمی شود ترجیح دادم راحتش بگذارم . _

 با لحن معنی داری گفت :

پاریس برگردید . اینجا ماندن به صالح تو نیست . برو پیش برزو موضوع را باهاش بهتر است هر چه زودتر به  _

 مطرح کن . من میروم سری به مرجان بزنم بعدأ می ایم پیش شما .

منظورش را از بیان این جمله فهمیدم . به یقین میدانست دردم چیست و برای چه اینقدر پریشانم . چه بسا از همان 

اشکان قصد بازگشت به ایران را دارد و به همین دلیل اصرار داشت زودتر ترتیب مراجعت ما  روز قبل میدانست که

 را به فرانسه بدهد و حتی شاید این پیشنهاد مرجان بود که میخواست از برخورد من و اشکان با هم جلوگیری کند .

 ا سردار گم و پریشان بود .چون عروسک کوکی در کنارش به راه افتادم . افکارم با فاصله ای دور از آنج

در طبقه اول از هم جدا شدیم . برای بال رفتن از پله ها کششی در وجودم حس نمی کردم . چطور میتوانستم در آن 

 موقعیت با برزو روبرو شوم . پاهایم روی پله ها می لرزیدند و به عقب بر میگشتند .

 یب پوست می کند . مرا که دید گفت :گلی خانم کنار بستر پسرش نشسته بود و داشت برایش س

کجایی دختر ، از دیشب تا حاال کالفه ام کرده ، یی طفل مادر گم کرده به دنبالت می گردد و یک بند صدایت  _

 میزند .

 با تعجب پرسیدم :

 مگر دیشب شما پیشش ماندید ؟ _
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فت و صدایت میزد . دیدم صالح نیست تنهایش مجبور شدم ، نمیدانی چقدر ناارام بود . یک بند بهانه ات را می گر _

 بگذارم ،اگر نمی آمدی بیچاره می شدم .

 وابستگی اش به من غیر عادی و مزاحم بود .

 گلی خانم برخاست و گفت :

حاال که تو آمدی ، دیگر من خالص . االن میروم سری به مرجان میزنم ، بعد بر میگردم به خانه مان . بعد از ظهر  _

 ت ، خداحافظ .میبینم

 البد هنوز نمیدانست اشکان برگشته . برزو حالت اخم به چهره اش داد ، لب ورچید و با دلخوری پرسید :

 کجا بودی ؟ چرا دیشب گذاشتی رفتی ؟ _

 با بی حوصلگی گفتم :

 رفتم سری به پدر و مادرم بزنم ، خبر داری اشکان برگشته ؟ _

 رد و گفت :چشم هایش را به حالت تعجب گرد ک

 اشکان دیگر کیست ، من نمیشناسمش ._

خودت را به آن راه نزن ، خیلی هم خوب میدانی که کیست . نکند یادت رفته که هدف ما از برگشت به ایران این  _

 بود که تو حرفهایت را به او بزنی ؟

تالشی برای به یاد آوردن به  مغزش قدرت تفکر را از دست داده بود . حتی یک لحظه هم مکث نکرد تا بیندیشد و

 خرج بدهد و گفت :

 چه حرفی ؟!! من که چیزی یادم نمی آید ، اذیتم نکن شهال . _

از کوره در رفتم . آخر چطور میتوانستم در موقعیت حساس زندگی ام عنان اختیارم را به دست طفل نو پایی بسپارم 

 ه را می شکافت و بر روی بستر و چهره ماتش ولو می شد .که با دنیای اطراف بیگانه بود . نور آفتاب ششه پنجر

 نگاه بی تفاوت و بی حالش در مقابل درخشش آن نور هیچ حسی نداشت با حرص فریاد زدم :

 تو به من قول دادی ، قسم خوردی ، یک کمی به مغزت فشار بیاور شاید یادت بیاید چه قولی به ام دادی . _

 . در مقابل بیتابیام آرام و خونسرد بود . با بی اعتنایی شانه باال افکند و گفت : زحمت فکر کردن به خود نداد

 چه حرف ها میزنی شهال . من چه میدانم چه قولی به ات داده ام ، خودت بگو . _

 دست از سماجت بر نداشتم دستش را به شدت تکان دادما و با لحن تندی گفتم :

وگرنه دیر می شود . مممکن است اشکان به ترکیه برگردد و دیگر دستمان به اش باید یادت بیاید . همین امروز  _

 نرسد . تو را به جان جاسمین قسم مغزت را به کار بینداز .

 جاسمین دیگر ایست ؟ نمیشناسمش . امروز چه حرف های عجیب غریبی میزنی ._

 به اوج رساندم و گفتم :دستش را با شدت بیشتری تکان دادم و در نهایت ناامیدی صدایم را 

وای برزو تو داری دیوانه ام میکنی . من تحملش را ندارم ، جانم به لب رسیده ، یک کمی به خودت فشار بیاور .  _

 خواهش میکنم .

 سرش را میان دو دست گرفت و گفت :

 !!نمیتوانم ، مغزم کار نمیکند .اصال نمیدانم چه میگویی . من چه میدانم اشکان کیست ! _

 اشکان برادر مرجان است ._
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 منظورت زن روزبه است ؟ _

 پس چطور این یکی را میشناسی ؟!!! _

 

 

452-452 

دیشب مادرم به ام گفت که مرجان زن روزبه فارغ شده و بچه اش پسر است ولی در مورد اشکان چیزی به ام  _

 نگفت .

 چطور ممکن است یادت رفته باشد .اشکان همان جوانی است که قرار بود من زنش بشوم ،  _

 جمله ام به مذاقش خوش نیامد . لب ورچید و با دلخوری گفت :

 ولی مادر می گفت تو زن من هستی ._

معلوم میشد گلی خانم دیشب از غیبت من سواستفاده کرده و در کنارش مانده تا ارتباطات خانوادگی را یکی پس از 

ه در ذهنش میماند و ضبط می شد شاید به خاطر همین بود که خود را مالک من دیگری در مغزش فرو کند . این جمل

 میدانست .

اثبات عکسی آن ممکن نبود مدارک و اسناد برای اثبات ادعایش که کورکورانه از مادرش آموخته بود کفایت می 

 کرد .

 آستینش را کشیدم و گفتم :قول و قرارهایش با من سند و گواهی اش در بایگانی راکد مغزش خاک می خورد . 

موضوع چیز دیگری است . آن طور که مادرت میگوید نیست و تو باید این را به اشکان ثابت کنی که جریان چه  _

 بوده باید باهاش حرف بزنی باید میفهمی چه میگویم ؟

 گفت :اشک هایم دلش را سوزاند ، وابستگی اش به من روز به روز بیشتر میشد . دستم را گرفت و 

 چرا گریه میکنی ؟ مگر چه شده ؟ خب بگو بیاید اینجا من باهاش حرف بزنم فقط چی باید به اش بگویم ؟ _

 با ناامیدی پاسخ دادم :

 باید خودت یادت بیاید که قرار بود در چه مورد با اشکان صحبت کنی . _

 گریه نکن .آخر شهال ، من که چیزی یادم نمیآید . هر کاری بخواهی میکنم فقط _

 شانه هایش در زیر فشار دستهایم می لرزید . صدای فریادم گوشخراش و تحکم آمیز بود :

 باز هم به مغزت فشار بیاور . من این حرفها سرم نمی شود . باید یادت بیاید ، باید . _

 صدای روزبه را از پشت سرم شنیدم :

 تقصیر خودش نیست . چیزی از گذشته اش به خاطرش نمانده .چه خبر شده شهال؟!! این قدر به اش فشار نیار .  _

 دست برزو را رها کردم . به طرف روزبه برگشتم ، دیدگان پر اشکم را به چهره اش دوختم و گفتم :

 دیگر تحملش را ندارم انگار مغزش به اندازه یک نوزاد کوچک شده به نظر می رسد کامال تهی و خالیست . _

 یزی گفت :با لحن سرزنش آم

فکر میکنی با این حرف ها با این تکان ها و ضربه ها که به اش میزنی مغزش رشد می کند و به حال اولش باز  _

میگردد . تو از صبوری چیزی نمیدانی . عجول و بی طاقتی . زمان میبرد تا دوباره به حال اولش برگردد . باهاش راجع 

 به بازگشت به پاریس صحبت کردی ؟
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 نوز فرصت نشده .نه ه _

 پس داشتی چی بهش میگفتی ؟ _

 دستپاچه شدم . لزومی نمیدیدم او بداند که موضوع صحبتمان در مورد اشکان دور میزند .

درست است که او قول و قرارش را با من از یاد برده اما من خیال نداشتم بر خالف قولی که به اش داده ام و قسمی 

 م . خونسردی ام را حفظ کردم و با لحن آرامی گفتم :که خورده ام رازش را فاش کن

چیزی مهمی نبود . داشتم مغزش را تمرین میدادم تا شاید آنچه را که فراموش کرده به یاد بیاورد . مرجان چطور  _

 است . بهروز کوچولو را دیدی ؟

 ان زده گفت :چهره گرفته اش را لبخندی روشن ساخت . شور و شوق وجودش را انباشته کرد و هیج

بهروز را دیدم . مادر جان میگوید شکل من است . اما نظر پدر این است که بیشتر شکل مرجان است یا من دلت  _

 نمیخواهد پسرم را ببینی ؟

 حاال نه بعدأ میایم می بینمش . _

شود و برزو  پس مواظب شوهرت باش و ذهنش را آماده بازگشت به پاریس کن . احتمال فردا مرجان مرخص می _

به خانه بر میگردد . مادر جون امروز صبح با دکرز برزو صحبت کرده . قرار است تا آخر هفته بعد از عکسبرداری و 

آزمایشات نظر نهایی اش را در مورد او اعالم کند . میتواند بقیه مداوایش را در پاریس ادامه بدهد . این خودش یک 

 ه دادش خواهند رسید . نظر تو غیر از این است ؟شانس است . چون آنجا پزشکان متخصص ب

نمیدانم ، بهتر است تا آخر هفته صبر کنیم . بعد در موردش تصمیم بگیریم . شاید الزم باشد برزو چند روزی در  _

محیط آشنای خانه ای که در آن متولد شده و خاطرات خوش کودکی اش را گذرانده به سر ببرد و مبحوس در فضای 

 اش غرقشان شود . پر خاطره

 دستی به شانه برادرش زد و گفت :

این یک چشمه را امتحان میکنیم . البته با نظر پزشک فعال که ما مهمان داریم قرار است اشکان یکی دو هفته ای  _

 پیش خواهرش بماند .آمدنش خیلی به موقع بود و باعث تقویت روحیه مرجان شد .

ماند با وجود اشکان جایی برای من در خانه ی آنها نیست . مستاصل شدم . همه ی به این ترتیب میخواست به من بفه

نقشه هایم نقش بر آب شده بود . برزو هیچ کمکی نمیتوانست به من بکند . اکنون دیگر اطمینان داشتم که اشکان را 

قلبم می گشت آگاه شود . برای همیشه از دست داده ام . او میرفت بدون اینکه از احساس واقعی ام و آنچه که در 

وفایم را به بی وفائی تعبیر میکرد . خشم و نفرتی که در نگاهش عیان دیدم در زوایای قلبش ماندگار میشد . ضجه ها 

 و نامه های پر سوز و گدازم دلش را نمی سوزاند و خاطرات دور را در ذهنش زنده نمی ساخت .

شاکی نداشتم که اشکان آنجاست . چه بسا شب را هم پیش خواهرش ساعت مالقات که شد دلم به تب و تاب افتاد . 

 می ماند تا در خلوت فرصت بیشتری برای درد دل داشته باشند .

 دل در سینه ام ناارام بود . آشیانه اش را یافته بود و قصد گریز به آن سو را داشت .

ا چه خبر است . با خودم کلنجار رفتم . کار کاش میتوانستم پشت در اتاق مرجان دزدکی پناه بگیرم و ببینم آنج

 درستی نبود . اگر یکی از اعضا خانواده خلج مرا آنجا میدید آبرویم میرفت و رازم بر مال می شد .

برزو چشم بر هم نهاده بود و به نظر میرسید که خواب است . صدای باز شدن در اتاق نگاهم را متوجه آن سوت کرد 

 شت سرش آقا جان وارد شدند .. ابتدا مامان رخی و پ
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آهسته و با احتیاط قدم بر میداشتند تا صدای پایشان برزو را بیدار نکند . نگاه مادرم به من مشکوک و آمیخته با 

 دلسوزی بود . روی مبل چرمی لم داد و گفت :

هم که از چنگ  آن قدر به فکر شوهرت هستی که اصال خودت را فراموش کرده ای همان یک تکه گوشت تنت را _

 قصاب های پاریس نجات داده بودی داری اینجا آب می کنی . به گمانم تو بیشتر از برزو مریضی .

 داغ دلم تازه شد و گفتم :

این لقمه را شما برایم گرفتید مامان . اگر جیکم در می آمد خفه ام می کردید . نمیدانم جای چه کسی را در آن  _

 ن یک تکه گوشت هم که تا حاال به تنم مانده هنر است .خانه تنگ کرده بودم . همی

چین های پیشانی را بر روی هم خواباند . ابروهایش را تا روی پلک چشم پایین کشید و به چهره اش حالت اخم داد 

 و گفت :

ده . وآصال فهمیدی چه گفتم ؟!! حرفم را بد تفسیر نکن . من نگفتم شوهرت عیب دارد و انتخاب ما اشتباه ب _

مریضی و تصادف برای هر کس ممکن است پیش بیاید . این عارضه موقتی است ، حالش که خوب شد دوباره همان 

 شاخ شمشادی می شود که بود . غصه خوردن هیچ دردی را دوا نمی کند . یک کمی هم به فکر خودت باش عزیزم .

آمدم . حاال عوض اینکه پیش آنهایی که به عشق این حرفها نیست . فقط خستهام با چه عشق و امیدی به ایران  _

دیدنشان تن به این سفر دادم باشم مجبورم شب و روز اینجا با بوی الکل با اتر سر کنم و گوش به اه و ناله مریض ها 

 بدهم . دارم دیوانه می شوم . فکر می کنید تحملش آسان است ؟!!

 ز دیگر مرخصش می کنند .یک عمر که قرار نیست اینجا بمانید . یکی دو رو _

بادبزن فانتزی تاشو را در مقابل صورت عرق کرده اش به حرکت در آورد و در حالی که نگاه مستقیمش را به چهره 

 ام دوخته بود گفت :

 قبل از آمدن به اینجا به دیدن مرجان رفتیم اتفاقا برادرش هم آنجا بود . میدانستی ؟ _

 تا با سردی اش از حرارت آتش گداخته گونه هایم بکاهم و پاسخ دادم : دست هایم را روی صورتم گذاشتم

 بله میدانستم . از روزبه شنیدم که اشکان امروز صبح به ایران برگشته . _

 تو نرفتی دیدن مرجان ؟ _

 حوصله استنطاق شدن نداشتم . هدفش را از این پرسش ها میدانستم . تا به پاسخ نمی رسید دست بردار نبود

 .نگاهش به تیزی نوک خنجری در سینه ام فرو میرفت ، اما گریز از آن ممکن نبود .

 با صدائی به ظاهر آرام گفتم :

 هنوز نرفته ام . راستش عالقه زیادی به دیدنش ندارم ، چون روز اول زیاد تحویلم نگرفت . _

 طور است ؟دلش از جای دیگر پر است . اگر این توت است پس اصال نرو . برزو چ _

 همان طور که بود هیچ فرقی نکرده ، امروز خودم را کشتم تا شاید گذشته را به یاد بیاورد ولی نشد که نشد . _

 آقا جان گفت :

 عجله نکن . درد یکدفعه می آید ، اما جان آدم را می گیرد تا از بدن خارج شود . نظر دکتر چیست ؟ _

ند . دیشب گلی خانم پیشش مانده و سعی کرده ارتباطات خانوادگی اش را نمیدانم ، هر دفعه یک چیزی میگوی _

 کامل کند . باید از اول همه چیز را به اش آموخت . عین نوزادی که تازه متولد شده .
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 مادرم اه پر سوزی از سینه بیرون داد و گفت :

 طفلکی برزو ، اون که گناهی ندارد . _

 است که او را به این روز انداخته .میدانم ، گناه از آن کسی  _

 نیشی را که در کالمم بود حس کرد و گفت :

 هر که باشد باالخره یک روز گیر می افتاد دنیا دار مکافات است . _

 آقا جان به طعنه گفت :

سیده پس چرا بعضی آدم ها که این همه مردم آزاری کردند و مال مردم را خوردند هنوز به مکافات عملشان نر _

 اند ؟

 این یکی هم طعنه به خانواده دائی خلیل بود . تعصب خانوادگی مادرم گل کرد و با لحن رنجیده ای گفت :

خیلی خب بس کن . کم به پر و پای آنها به پیچ . حاال که دیگر چشمت توی چشمشان نیست . چرا دست بر  _

 نمیداری !!

چوب و گربه دزده است . اصال کی گفت منظور من جناب آقای خلیل مگر من اسم کسی را آوردم !! این همان مثل  -

 جعفری زاده و فرزند گرامی ایشان است .

 مامان رخی چشم تنگ کرد و با لحن آمیخته به رنجش گفت :

 آمدیم عیادت مریض یا میدان جنگ کم نیش بزن مرد . _

باز کرد ، تازه واردین را از نظر گذراند ، سپس سر و صدای آن دو باعث بیدار شدن برزو شد . دیدگانش را نیمه 

 خطاب به من پرسید :

اشکان آمده ؟ فقط بگو چه حرفی باید به اش بزنم ؟قلبم در سینه فرو ریخت . دستپاچه میان کالمش پریدم و  _

 گفتم :

ناسی . همین چند روز نه او پیش خواهرش است . آقا جان و مامان رخی به دیدنت آماده اند . تو که آنها را می ش _

 پیش اینجا بودند .

 لحن کالم مادرم آمیخته با شک و سوظن بود :

 اشکان را از کجا میشناسد ؟ مگر او امروز اینجا بود ؟ _

شما که میدانید او چشم دیدن ما را ندارد و غیر ممکن است این طرف ها آفتابی شود . البد مامان گلی دیشب در  _

 انواده اسمش را پیش برزو برده .موقع معرفی افراد خ

به نظر میرسید قانع نشده و حرفم را باور نکرده باشد. اما آقا جان به موقع به دادم رسید و موضوع صحبت را عوض 

 کرد . با مهربانی حال برزو را پرسید و گفت :

به خودت فشار بیاوری تا  از ظاهرت معلوم است که خیلی بهتر شدی . رنگ و رویت باز شده . فقط مانده یک کمی_

 بلکه یادت بیاید چطور شد تصادف کردی تا من دمار از روزگار راننده ماشینی که به ات زده در بیاورم .

 بهت زده دیوار روبرو را هدف نگاهش قرار داد و گفت :

ی شار بیاور . ولخیلی عجیب است . این روزها هر کس به من میرسد میگوید سعی کن به یاد بیاوری . به مغزت ف _

 من اصال نمیدانم چه چیزهایی را باید به یاد بیاورم .
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 مهم نیست پسرم کم کم همه چیز یادت میآید . اصال خودت را ناراحت نکن . _

دیشب مادر م می گفت من و شهال باید زودتر برگردیم پاریس . چون خانه ما آنجاست . در کشوری دور از اینجا .  _

 ه جایی بروم که نمیشناسم .من دوست ندارم ب

اتفاقا خوش به حالت ، پاریس یک شهر رویایی و خیال انگیز است . تو آنجا مشغول تحصیلی . حیف است درس  _

 ات را نیمه کاره بگذاری .

در اندشه فرو رفت . سخنان پدرم را قابل تعمق میدانست . به خصوص که او با آب و تاب و کلمات غلو آمیز به 

 یبایی های شهری می پرداخت که هرگز قدم به آنجا ننهاده بود .توصیف ز

برزو با دقت و کنجکاوی گوش میداد و حتی مژه هم بر هم نمیزد . کم کم حوصله مادرم از پر حرف های همسرش 

 سر رفت و گفت :

و آنجا را مثل کف بلند شو امجدی چقدر حرف میزنی . سرم را بردی . این پسر سال ها در آن کشور زندگی کرده  _

 دستش میشناسد . گفته های تو به جای اینکه اطالعات اش را کامل کند ناقصش می کند .

 نطق پدرم نیمه کاره ماند . با دلخوری برخاست و گفت :

ای بابا پریرخ ! باز تا چونه من گرم شد ساز رفتن کوک کردی . تو که میدانی شهال جان این مادرت همیشه دوست 

دش گوینده باشد و دیگران شنونده . هر وقت بازار گفت و گوی من گرم می شود حوصله اش سر میرود . داره خو

 خیلی خب من حاضرم برویم .

 مادرم در حال برخاستن از روی مبل از من پرسید :

 شب به خانه می آیی ؟ _

دمار از روزگار پرستارها در می آورد فکر نمیکنم . دیشب مامان گلی اینجا بود . امشب نوبت من است وگرنه برزو  _

. 

 تنها که شدیم برزو پرسید :

 پس چرا اشکان را نیاوردی اینجا من باهاش حرف بزنم ؟ _

آموخته های تازه در ذهنش میماند و از یادش نمی رفت . همان طور که چیزی نمانده بود مرا در مقابل پدر و مادرم 

 : گفتم ای آهسته صدای با.  بدهد ٔ  لو

 این موضوع محرمانه است . یادت باشد جلوی کسی اسم اشکان را نیاوری . بعدأ میفهمی چرا . _

 خب حاال بگو چرا !!_

 االن نمی شود . _

 یعنی حاال نباید باهاش حرف بزنم ؟! _

 سر را به عالمت منفی تکان دادم و گفتم :

 است . تا وقتی که یادت نیاید چی باید بگویی دیدنش بی فایده _

ضربه ای که به در خورد از ورود عیادت کننده دیگری خبر داد . از دیدن تازه وارد تکه خوردم و بهت زده به در 

 خیره ماندم .

چندین بار او را در منزل هما دیده بودم. پسر جوان بزله گویی بود با چهره بشاش و روحیه ای با نشاط . به هر 

 رامحفلی پا می نهاد به راحتی خود 
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452-452 

 در دل تازه واردین جا می کرد .

لبخند آشنایش دلم را گرم کرد . از سرزمین آشنایی ها آمده بود تا سفیری باشد برای پیوند دادن برزو با گذشته 

 هایش .

 با لب خند به طرف او رفت و با لحن گرمی گفت :

 سالم برزو جان . _

 نداد . به کمک شمسا شتافتم و گفتم : سرد و بی تفاوت نگاهش کرد و آشنایی

 آقای شمسا برای دیدن تو از پاریس به اینجا آماده اند . البد دوستان قدیم را فراموش نکرده ای . _

 عکس العملی نشان نداد . در نگاه غریب و بیگانه وارش اثری از آشنایی نبود .

 شمسا لبه ی تخت نشست و گفت :

ر ما را به جا نمی آوری ؟ هما و مهدی خیلی نگرانت هستند و خیلی سالم رساندند . جاسمین او بی معرفتا حاال دیگ _

 بی طاقت شده و مرتب بهانه ات را می گیرد . حسابی هما را کالفه کرده .

 با تعجب به من خیره شد و پرسید :

راری می کند ؟ هیچ کدام از جاسمین دیگر کیست ؟ این یکی را اصال نمی شناسم . برای چی از دوری من بی ق _

 آنهایی را که آقای شمسا اسم میبرد نمیشناسم شاید عوضی به اینجا آمده ؟

عوضی نیامده برزو . ایشان از دوستان قدیمی خودت هستند . باید ازش ممنون باشی که این همه راه را آمده تا تو _

 را ببیند .

 جاسمین چی ؟ او دیگر کیست ؟_

یگر محرمانه است و نباید جلوی کسی اسمش را بیاوری، شما هم آقای شمسا حواستان باشد وجود این یکی د _

 خانواده خلج در مورد جاسمین چیزی نمیدانند .

میروی ران حتما برو سراغ شهال ببین  "میدانم ، حواسم هست . شما نگران نباشید ، هما قسمم داد گفت : _

برگشتن به پاریس را دارد . کم کم اختیار جاسمین دارد از دستشان  اوضاعشان چطور است و چه موقع برزو خیال

 "خارج می شود .

وضع برزو را که میبینید . اصال کسی را نمی شناسد . آگاهی اش محدود به اطرافیانش است و فقط آنهایی را که در _

 زمان حال حضور دارند به جا می آورد .

ود او را با گذشته اش پیوند داد . اینجا ماندن دردی را دوا نمی کند . حال شاید در بیمارستان های پاریس بهتر بش _

جاسمین خوب نیست مرتب تّب می کند . نمیدانید دختر بیچاره چقدر الغر شده . نام ددی و خاله شهال ورد زبانش 

پدرش و شما را صدا است و با سوز و اه یک بند تکرارش می کند . نیمه شب ها با فریاد از خواب بیدار می شود و 

 میزند . این نامه هما است . برای شما نوشته . به من گفت فقط به دست خودش برسان و به دست کس دیگری نده .
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دستش را با پاکت به طرفم دراز کرد . هول شدم . ترسیدم . هر آن ممکن بود یکی از اعضائ خانواده سر برساند . 

از اسرار زندگی برزو بود که من حق افشایش را نداشتم . هنوز هم به قول با میدانستم مطالب آن نامه کاشف بسیاری 

 قرارمان وفادار بودم . با چنگ و دندان رازش را حفظ می کردم و نمی گذاشتم کسی بویی از آن ببرد .

 مان سر در با شتاب پاکت را از دستش قاپیدم و در کیفم جا دادم . برزو آرام و خونسرد نگاهم می کرد . از حرکات

 نمی آورد . قضیه نامه برایش مبهم بود و مفهومش را نمیدانست .

 شمسا به طرفش رفت و کنار بسترش ایستاد و گفت :

امیدوارم بزودی در پاریس ببینمت ، من فردا عازم رشت هستم . یک ماهی پیش خانواده ام می مانم بعد برمیگردم  _

د تا آن موقع دوستانت را به یاد بیاوری . همکالسی های دانشکده هم مشتاق فرانسه . به امید دیدار در آنجا . شای

 دیدارت هستند خدانگهدار .

 

 

 

 

 

 ۱۲فصل 

 

 

برزو گیج بود و حال خودش را نمی فهمید . ارتباطش با دیگران سردرگم و گنگ بود . چهره های جدیدی که یکی 

عای دوستی و فامیلی می کردند . افکارش را تحت فشار می گذاشتند پس از دیگری پیدایشان میشد ، می آمدند و اد

 . مغزش برای اندیشیدن وسعتی نداشت .

 : گفتم و آمدم پایین ها پله از او همراه شمسا ٔ  به بهانه بدرقه

ی اق نمشب و روز خودم را نفرین می کنم که چرا وادارش کردم به ایران برگردیم . اگر اینجا نمی آمدیم ، این اتف _

 افتاد .

این حرف را نزنید . این عادت بدی است که ما ترکه برداریم به جان اشتباهات گذشته بیفتیم و برای تنبیهش با _

ضربات پی در پی پشتش را سیاه کنیم . شما که نمیدانستید اینجا چه اتفاقی خواهد افتاد . این عارضه موقتی است . 

یدا خواهد کرد . من فقط نگران جاسمین هستم که دارد زآرع زآرع آب می بدون شک برزو دیر یا زود خودش را پ

 شود . بهار است اول او را دریابید . به امید دیدار شما در پاریس .

وقت مالقات تمام شده بود . راه پله و راهروها شلوغ بود و عیادت کننده گان درحال ترک بیمارستان با هم گپی 

سیدم خانم و آقای خلج و روزبه را دیدم که برای عیادت پسرشان داشند از پله ها باال میزدند . به طبقه اول که ر

 میرفتند .

 نگاه گلی خانم با کنجکاوی بر روی چهره شمسا متوقف شد و با تعجب از من پرسید :

 کجا داری میروی ؟ _

 : منتظر نشدم تا برای کشف هویت همراهم سوال پیچم کند ، پیشدستی کردم و گفتم

ایشان آقای شمسا دوست برزو هستند که تازه از پاریس آمده اند . امیدوار بودم الاقل دوست صمیمی اش را به یاد  _

 بیاورد . اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد .اصال انگار نه انگار که ایشان را قبال دیده و باهاش همکالس بوده .
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 شمسا پس از احوالپرسی با آنها افزود :

لبته من از ندیده گرفتنم ناراحت نشدم . فقط دلم از این می سوزد که چرا این اتفاق باید برای او بیفتد . ما با هم ا _

توی یک دانشکده و یک رشته تحصیل می کردیم و اکثر اوقات فراغت مان را با هم می گذراندیم . ترجیح دادم به 

ر اذیت میشود . هوشیاری اش باید خود به خود و به تدریج اش برای یاد آوری فشار نیاورم . چون این جوری بیشت

 اتفاق بفتد نه با فشار اطرافیان . البته این نظر من است .

 آقای خلج در تائید سخنان او گفت :

حق با شماست . من خودم هم به همین نتیجه رسیدم . در مورد بازگشت به پاریس هم فکر کردهام . آنجا تحت  _

 تر است .دارمان باشد به

اتفاقا نظر من هم همین است . حتما این کار را بکنید . آنجا ما دور و برش هستیم و تنهایش نمیگذاریم . خیالتان  _

 راحت باشد . خداحافظ .

منتظر فرصت بودم تا نامه هما را بخوانم . توقفشان در اتاق برزو کوتاه بود . گلی خانم اصرار داشت آن شب من به 

بروم تا او نزد پسرش بماند دلیل اصرارش روشن بود . از بر خورد من و اشکان که آن شب آنجا بود می منزل مادرم 

 ترسید.

کم کم راهروهای بیمارستان خلوت شد . فقط هر از گاهی صدای ناله بیماران به گوش میرسید . برزو با اشتها 

فرنگی های خوراک گوشت فرو می کردم . دلم سرگرم صرف غذا بود و من با بی میلی چنگال را بر فرق سر نخود 

 برای درد دل با هما تنگ شده بود .پرتو دردم را نمیدانست و نمیتوانست سنگ صبورم باشد .

باالخره فرصت خوبی برای خواندن نامه پیش آمد . همین که نامه را از داخل پاکت بیرون آوردم و سرگرم خواندنش 

 دهنش پرسید : شدم ، برزو در حال جویدن لقمه در

 این چی بود که شمسا به ات داد ؟ _

 این نامه هماست . زن مهدی . آنها دوستان قدیمی ات هستند که جاسمین را بهشان سپرده ای . _

باز با حرف هایت داری سردار گمم میکنی . به ات گفتم که من هیچ کدامشان را نمی شناسم . به من چه ربطی  _

 تشان بسپارم .داشت آن دختر را به دس

 ربطش را بعدأ میفهمی . االن میخواهم نامه هما را بخوانم ببینم چی نوشته ._

 پس بلند بخوان تا من هم گوش کنم . _

 با صدای بلند خواندم :

 

 از راه دور با عشق و اشتیاق برای تو شهالی عزیزم:"

 

نویسم ، چون نمیدانستم چطور آن را به دستت برسانم این اولین نامهای است که یک ماه بعد از رفتن تان برایت می

 که کسی از مضمونش آگاه نشود .

دلم برای تو و برزو خیلی تنگ شده . من و مهدی همیشه یادتان هستیم . جاسمین آرام نمی گیرد بس که انگشتان 

 مد .دستش را شمرده خسته شده . دوباره خراب کردم و باز هم پیشگویی ام معکوس از آب در آ
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درست نیست که بخواهم برایت تکلیف میان کنم ، ولی خب حاال که اشکان از ایران رفته و برزو در حالتی نیست که 

بتواند به عهدش وفا اند و تو را که میدانم چقدر برایش عزیزی به دست رقیب بسپارد پس الاقل به خاطر جاسمین 

 هم که شده برگرد .

دت را در دل این دختر جا کنی . شب و روز بهانه تو و پدرش را می گیرد . بدجوری چطور توانستی به این راحتی خو

 به ات عادت کرده .

خدا میداند وقتی اولین تلگراف تو رسید ، چه حالی شدم . اصال باورم نمی شد . آخر چطور این اتفاق افتاد !! چطور 

اورد ؟!! بعضی واقعیت ها عجیب و غیر قابل لمس امکار دارد برزو دخترش را که جان و زندگی اش بود به یاد نی

 هستند و در باور نمیگنجند .

نامه ات که رسید عین آدم های مست تلو تلو می خوردم و سکندری می رفتم . گور آرزوهایت بود آنجا . باید 

د بهشت میرسانمیرفتی و مرگشان را به چشم میدیدی تا باورت شود که با پس گردانی از دروازه ای که تو را به 

 رانده شدی .

کاش آنجا بودم و انگشتانم را نوازش گرانه بر روی اشک های چشمت میخواباندم تا تسکین ات دهم و همدردت 

 باشم .

من نمیتوانم وادارت کنم که برگردی ، ولی آنجا ماندنت چه ثمری دارد ؟!! از آن گذشته بهانه ای برای ماندن نداری 

بل خانواده و دیگران منکر واقعیتی شوی که عکسش غیر قابل باور است . چطور میتوانی بگویی . تو نمیتوانی در مقا

زنش نیستی . چون هستی و انکارت بی فایده است . پس برگرد خیلی زود و بدون معطلی . دلم برای جاسمین می 

رده شینند ، هجوم غم ها افسسوزد . طفل بیچاره در سنی که باید شادی های زندگی تبسم شوند و بر روی لبانش بن

 اش کرده . فکر نکن البد چون از نگهداری اش عاجزم این حرف ها را میزنم ، نه این طور نیست .

آنچه باعث پریشان ام شده این است که اگر وضع به این منوال پیش برود این بچه از بین خواهد رفت . تو به چه 

کان دوباره بر میگردد ؟ تازه اگر برگشت حضورش در آنجا دردی را امید آنجایی ؟ فکر می کنی معجزه میشود و اش

از تو دوا نمی کند . مگر اینکه ذهن برزو برای بیان گفتنی ها روشن شود . این اتفاق خواهد افتاد اما نه به زودی . 

 زمان می برد تا او به حال اولش بر گردد .

ه دلبسته تو و برزوست و بیان واقعیتی است که برای تصمیم سخنان من گر چه تلخ است ، ولی از دلی بر میخیزد ک

 گیری ات ناچار به نوشتنش هستم .

 مهدی اینجا کنار من نشسته و میگوید چقدر روده درازی میکنی !!! این که یک نامه نیست ، بلکه یک طومار است .

یس مالیم و دلپذیر شده ، در موقع پیاده روی نمی دانم آنجا به یادم هستی یا نه ؟! اینجا پر از یاد توست . هوای پار

 طالیه های خورشید نوازش کنان بر روی چهره ات می نشیند و زمان آفتاب گرفتن هم آغوشت می شود .

 

 

452-442 

نمی خواهم ناراحتت کنم ولی بهتر است بدانی مدّتی است جاسمین مرتب تب می کند ، آزمایش ها چیز خاصی نشان 

کتر مورگان عقیده دارد که دلیل باال رفتن حرارت بدنش بی تابی و دلشوره و دل نگرانی هایش از نمی دهند . د

 دوری شماست .
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تا میتوانی در مورد جاسمین با برزو حرف بزن ، میترسم دخترکم از برخورد سر پدرش جا بخورد و دچار ضربه 

 روحی بشود .

 یاد ما کن مهدی سالم میرساند . به فکر من و مهدی هم باش و مغزش را انباشته از

 

 "به امید دیدار ، هما

 

اشک هایم خطوط نامه تا سیاه کرد. به قول هما گور آرزوهایم اینجا بود . باید می آمدم و مرگشان را به چشم 

 میدیدم تا باورم شود که با پس گردبی از دروازه های بهشت رانده شده ام .

نمیتوانست مفهوم آنچه را که می شنید در ذهنش حالجی کند . مغزش آماده پذیرفتن برزو با دقت گوش میداد ، اما 

ارتباطی که در این نامه تشریح میشد نبود . فقط اشکهایم را میدید و سوز صدایم در موقع بیان دلش را میسوزاند و 

 در عجب بود که این اشک و زاری برای چیست .

 همین که ساکت شدم پرسید :

 ه می کنی ؟ مگر چی شده ؟چرا گری _

 نامه را تا کردم و داخل کیفم جای دادم سپس برخواستم و گفتم :

 چیز مهمی نیست . من میروم بیرون قدم بزنم . قول میدهم زود برگردم . _

 به التماس افتاد .

 باز میخواهی من را تنها بگذاری . نه نرو همین جا پیش من بمان . _

 اه ، زیاد طول نمیکشد .فقط یک هواخوری کوت _

 دستش را به طرفم دراز کرد و گفت :

 نامه را بده به من میخواهم دوباره خودم بخوانمش . _

خواندنش شرط دارد . باید قول بدهی در مورد آن با کسی صحبت نکنی . مطالبش محرمانه است . به خصوص  _

 دانند . اول قول بده تا بعد من نامه را به ات بدهم .موضوع دخترت جاسمین که پدر و مادرت در مورد او چیزی نمی

 زیر لب گفت :

 منظورت این است که من دختر دارم ؟ تو زن من هستی با او دخترمان است ؟ _

جاسمین دختر من نیست . دختر شارلوت است . شاید اگر کمی فکر کنی یادت بیاید که چقدر شارلوت تا دوست _

 رد .داشتی با چطور شد که او م

 خطوط چهرهاش درهم فشرده شد و صدایش لرزید .

 زن من مرده ؟ پس تو کی هستی ؟ _

جواب این یکی خیلی سخت است من نمیتوانم یک باره همه حقایق را در مغزت فرو کنم . کم کم همه چیز را خواهی 

 فهمید . نامه را دوباره بخوان شاید یک چیزهایی یادت بیاید .

 

 

 

 

 ۱۱فصل 
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هوا سرمست از عطر گل ها دچار خلسه شده بود و حتی نسیم را هم از بر هم زدن این آرامش بر حذر میداشت . 

 غروب با رنگ صورتی و زرد کم کم سطح آبی آسمان را می پوشند و فاصله ای بود در میان روشنایی و تاریکی .

 هایم را بر روی زمین می کشاندم . در حاشیه خیابان تخت جمشید در زیر درختان پناه گرفتم و قدم

رانده شده ای بودم که دیگر خانواده پذیرایم نمی شد . از نظر آنها من شوهر داشتم و می بایستی همراه و همسفر او 

 باشم .

افکارم سردرگم و پریشان بود . دل نگرانی هایم برای جاسمین آزارم میداد . نیاز آن دختر به من در تصمیم گیری 

 نقش عمده ای داشت . دلتنگش بودم و دلم برای شیرین زبانی نایش ضعف می رفت .هایم 

 از فکر این که بیمار و رنجور شده باشد اختیار از کف دادما و پرنده خیالم به هوایش پر می کشید .

کند و چه بر سرش می آمد ؟ شاید برزو به این زودی ها قادر نباشد ، چون گذشته مهر و محبتش را نثار او 

 احتیاجاتش را بر آورده نماید .

 به قدم زدن ادامه دادم . درختان سایبانم بودند و گنجشکان جیک جیک کنان ترانه میخواندند . #####در خیابان 

از ترس آلوده شدن به آفات پرندگان به پیاده رو پناه آوردم . هوا کم کم رو به تاریکی میرفت . ترس برم داشت . 

 نوش به سراغم می آمد چی ؟اگر دوباره ا

بیحوصله تر از آن بودم که تن به جر و بحث با او بدهم . میل به گریز از همه کسانی که به نوبه خود ناقصی در ناکامی 

 ام داشتند وجودم را انباشته بود .

 پرندگان بی خیال باالی سرم پرواز میکردند و به ترانه خوانی ادامه میدادند .

یک نفر پشت سرم قدم بر میدارد و سایه به سایه در تعقیبم است . پاهایم در زیر تنه ام به لرزه به نظرم رسید 

 افتادند . ضربان قلبم تند شد . نفس را در سینه حبس کردم .

حاضر بودم همه محتویات کیفم را دو دستی تقدیمش کنم تا دست از سرم بردارد و از سر راهم کنار برود ، اما به 

 از سرقت گردنبند یادگاری صرف نظر کند .شرطی که 

آن زنجیر پاره گرچه نشانه خشم و نفرت اشکان نسبت به من بود ، اما با ارزشترین و تنها یادگاری بود که از او 

دیوانه چرا پرت و پال میگویی . مگر توی این خیابان پر جمعیت میتواند آسیبی  "برایم به جا مانده بود . با خود گفتم :

 "ات برساند . از چه میترسی ؟ برو توی یکی از این مغازه ها ، همانجا بمان تا طرف گورش را گم کند به 

راهم را کج کردم ، از صاحب صدای پا فاصله گرفتم ، اما قبل از این که وارد مغازه شوم دزدکی و زیر چشمی نظری 

 به سوی تعقیب کننده مشکوکم افکندم .

با شانه های فرو افتاده و قدی که در ظرف همین چند ساعت خمیده به نظر میرسید .. غرق خدای ما او اشکان بود . 

 مانم بی آنکه به اطراف توجه داشته باشد ، آهسته و با تانی قدم بر میداشت. بعید میدانستم حتی مرا دیده باشد .

ندگی اش را بهم میزدم . باالتکلیف دلم برایش سوخت . این وجود من بود که آزارش میداد . نباید دوباره آرامش ز

 بر جای ایستادم .

نمی توانستم خودم را از دیدنش محروم کنم خطوط چهره اش را در خاطرم نقش زدم . چه به روز خودم آوردم و چه 

 به روز او .
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میپنداریم  اباید از اول میدانستم که در زندگی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و واقعیت هایش غیر از آن است که م

 . دل به تصورات بستن و به امید تحقّق آن نشستن ثمری به غیر از ناامیدی ندارد .

 . کشاندش می ٔ  پاهایم در اختیار خودم نبود و از من فرمان نمی برد . فرماندهاش قلبم بود که داشت به آن سو

 به طرفش رفتم . درست روبرویش قرار گرفتم و صدایش زدم :

 اشکان . _

ه نظر نمیرسید صدایم را شنیده باشد . هنوز سر به زیر داشت و شاید هنوز نمیدانست چه کسی راهش را سد کرده ب

. 

از جایم تکان نخوردم و منتظر شدم تا عکس العملش را ببینم . دیوار گوشتی مقابل را ندیده گرفت .. راهش را کج 

 کرد و بی اعتنا از کنارم گذشت .

د . اطمینان داشتم که آخرین دیدار است و فرصتی که دیگر پیش نخواهد آمد . پشت سرش به این آخرین دیدار بو

 راه افتادم . شانه به شانه اش قرار گرفتم و با لحن ملتمسانهای گفتم :

تو فاصله عشق و نفرت را طی کردهای و به بیزاری رسیده ای چشم دیدنم را نداری و چشم هایت برای دیدنم  _

حتی وقت چند قدم جلوتر از تو راه میرفتم مرا نمیدیدی . به خودت تلقین کرده ای که وجود خارجی  نابیناست .

 ندارم ، اما این طور نیست من زندهام با قلبی که با طپش هایش تو را صدا میزند .

 حرفم را قطع کرد و گفت :

دنت کشیدم و پاره کردم می شود دوباره از شنیدن کلمات تکراری خسته شده ام . زنجیر طالئی را که من از گر _

جوش داد و به گردن آویخت ، ولی زنجیر عشقی که تو گسستی قابل جوش دادن نیست چرا آمدی ؟ چرا دوباره 

آرامش زندگی ام را بهم زدی ؟ من نمیتوانم کولی سرگردان شوم و از شهری به شهر دیگری کوچ کنم . من و 

رم کردی او را بگذارم و بروم و حاال که قصد دیدنش برگشته ام باز هم وجود مرجان به هم وابسته ام ، تو مجبو

 توست که وادارم می کند دوباره به سرگردانی ام ادامه بدهم .

از من چه میخواهی ؟!! اگر به خیالی که میتوانم اسیر هوس های زنی شوم که از بیماری شوهرش سواستفاده میکند ، 

آن روز که در کفاشی جایی چشمم به ات افتاد و گرفتارت شدم . فکر میکنی آن روز به سخت در اشتباهی . لعنت به 

سادگی ازت گذشتم ، از عزیز خواستم از جاییک اسم و آدرست را بپرسد و بعد وقتی دانستم دختر آقای امجدی 

این حرفها را به ات میزنم هستی ، اطمینان یافتم که در شب عروسی خواهرم دوباره تو را خواهم دید . اصال چرا حاال 

 . بازی کردن با احساسی که مرده دوباره زنده اش نخواهد کرد .

مرجان اطالعی از برخورد مجدد ما با هم ندارد . دلم نمیخواهد درد دیگری بر درد دل پر دردش بگذارم .کاش به 

ه ام . هرگز نمیتوانی تصور کنی جای برزو من دچار مشکل فراموشی میشدم و خاطره های تلخ گذشته را از یاد برد

در شب عروسی ات من چه کشیدم ، مشت بر در و دیوار کوبیدم و هوار زدم . طفلکی عزیز دلش نمیآمد با آن حال 

تنهایم بگذرد و به جشن عروسی ات بیاید . به زحمت وادارش کردم به خاطر حفظ ظاهر دندان روی جگر بگذرد و 

های بر باد رفته پسرش بر پا شده . تو بزرگترین ضربه را به من زدی . آمده ای تا به محفلی برود که در اعضا آرزو

 چه چیز را به ام ثابت کنی ؟ به خیالت رسید که من بچه ام و به همین سادگی فریبت را می خورم ؟!!

خفه  گلو صدایشوری اشکهایم گونه هایم را می سوزاند و بر روی شیرینی دیدارش نمک می پاشید . از البالی بغض 

 ام را به گوشش رساندم و گفتم :



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

2 2 3  

 

من اصال قصد فریبت را ندارم ، میدانم حرفهایم را باور نخواهی کرد . ولی ای کاش باور می کردی . آنچه امروز  _

صبح از من شنیدی حقیقت دارد . من قربانی یک دعوای خانوادگی شدم . پدر و مدار طماع ام بی آنکه بداند پشت 

خبر است به دست خودشان باعث بدبختی ام شدند . با چشم گریان سر سفره عقد مردی نشستم که مثل پرده چه 

خودم عالقه ای به این ازدواج نداشت و من برایش وسیله ای بودم برای پر کردن حساب بانکی اش که فقط در 

 نسنجیده بی آنکه بدانم حفظ صورت این وصلت امکان پذیر بود . ابتدا ازم قول گرفت اسرارش را فاش نکنم و من

این راز چه باالیی بر سرم خواهد آورد با این تصور که او به دنبال سنگ صبوری می گردد قول دادم وقسم خوردم . 

به خاطر همین قسم بود که وقتی خانواده ام با فشار وادارم کردند تن به این ازدواج بدهم نتوانستم دهان بگشاتم و 

 که تنها راه نجاتم از این وصلت بود .پرده از راضی بردارم 

با هم قرار گذشتیم که این ازدواج سوری باشد و هیچ ارتواتی بین ما وجود نیاید . با قلبی خالی از امید و انباشته از غم 

دوری ات همراهش به پاریس رفتم و منتظر روزی شدم که پدرش حساب بانکی برزو را پر کند و بعد از این که او به 

 رسید به عهدش وفا کند و به ات به فهماند که بین ما هیچ رابطه ای نبوده . هدفش

 به میان حرفم پرید و با لحن تندی گفت :

این مزخرفات چیست که میگویی. بچه گول میزنی ؟ فکر کردی این قدر ساده لوحم که باورم شود . تو فقط به  _

گرفتی و در اصل زنش نیستی ؟!! الاقل حرفی بزن و دلیلی  خاطر پر کردن حساب بانکیاش چنین ناقصی را به عهده

 بیاور که قابل قبول باشد .

این واقعیت است . فقط افسوس که برای من بیان دلیلش ممکن نیست و زبانم را قسمی که خوردم بسته است .  _

افسوس که وقتی به اینجا  فکر میکردم به ایران برگردیم با زبان خودش همه چیز را به ات توضیح خواهد داد ، اما

آمدیم تو رفته بودی و حاال که برگشته ای دیگر برزو چیزی از گذشته اش به یاد نمی آورد . امروز صبح بعد از 

برخورد با تو به سراغش رفتم گریه کنان و با التماس ازش خواشتم به مغزش فشار بیاورد تا شاید یادش بیاید که 

حرف هایی به ات بزند ، ولی افسوس که حاال او درست ماند طفلی است که باید همه قرار بود وقتی تو را ببیند چه 

چیز را از اول به اش آموخت . من تو را از دست داده ام میدانم . میدانم عشق من به تو در مقابل نفرتت به من چون 

ی همین ذره اقیانوس خواهد شد ذرهای در مقابل دریا است و به راحتی در آن غرق می شود ، اما اگر باور داشته باش

 برای بلعیدن و خشک کردن دریای خشم و نفرتت .

 دندان هایش را از خشم بهم فشرد و گفت :

من خودم را قبل از رسیدن به آن اقیانوس در این دریا غرق می کنم و هرگز اجازه نمیدهم دختری که آن بار با  _

بوده بود دوباره حاکم بر قلبم شود . تو نمیتوانی منکر حقایقی پیراهن ساتن شیری و کفش عاریه مادرش دلم را ر

شوی که آشکار است . حتی اگر حرف هایت حقیقت داشته باشند باالتر از آن حقیقت دیگری وجود دارد که زنجیر 

 وار به پایت می پیچد . هر قدمی که به جلو برداری به عقب رانده می شوی و به سر جای اولت باز میگردی . تو

عروس خانواده خلج و زن برزو هستی و هیچ سندی که معتبر تر از قباله ازدواجت باشد برای ردّ ادعای آنها نمیتوانی 

رو کنی . آن پسر عین لش آن باال افتاده . با وجود این که در مغز پوکش هیچ اثری از هوشیاری نیست ، هیچ وقت از 

اشتنی اش . پای تو دانسته لغزید ، اما برخالف تصورت این یاد نخواهد برد که تو زنش هستی و محبوب دوست د

لغزش یک ترک موقتی نیست . بلکه شکستی عمیق است و هرگز جوش نخواهد خورد . تو حرف هایت را زدی و 

من شنیدم دیگری چیزی برای گفتن و شنیدن باقی نمانده . حاال دیگر باید زودتر پیش مرجان برگردم فقط به این 
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ش گذشتم و به این قصد به اینجا آمدم تا وجودم را از هوای آلوده ای که میترسیدم دوباره قلم را تسخیر دلیل تنهای

کند رهایی ببخشم آن وقت تو آمدی تا دوباره انباشه از آن هوایش کنی ، بگذار به حال خودم باشم ، خواهش میکنم 

 شهال از اینجا برو .

 ،بسازم و جیکم در نیاید ؟ منظورت این است که باید یک عمر بسوزم_

این فکر را باید روز اول میکردی و همه جوانب را در نظر میگرفتی ، نه حاال . برزو باید خیلی احمق باشد که از زنی  _

مثل تو بگذرد و به کس دیگری واگذارت کند . حتی اگر هم سر عقل بیاید خودش را به حماقت خواهد زد تا دلیلی 

ته باشد . یک چیز را فراموش نکن . خانواده خلج حقشان بود این بال سر پسرشان بیاید ، برای شکستن عهدش داش

چون آنها با وجود این که از احساس من و تو بهم خبر داشتند از ترس این که آن تن لش در فرنگ زن بگیرد به 

را که معلوم نیست آنجا چه  خاطر منافع خودشان ما را قربانی کردند . خیالت راحت باشد نیم چه راز شوهر احمقت

غلطی می کرده و چه دسته گلی به آب داده که تو جرات گفتنش را نداری فاش نخواهم کرد مرا ببخش که یک آن 

دچار جنون شدم و آن زنجیر را به گردنت پاره کردم . دلم برایت می سوزد چون تو هم مثل من مفت باخته ای . من 

بودیم درست در جایی که انوار طالئی خورشیدش خبر از تلو آفتاب خوشبختی  و تو در شرق دروازه بهشت ایستاده

مان میدادن ، اما همین که تابش نور لبخند را بر روی لبانمان نشاند به ناگهان از آنجا رانده شدیم و به غروبش 

قلش را هم از دست رسیدیم . از اینجا برو . قبل از این که مجنونت از دوری تو سکته مغزی کند و همان یک جو ع

 بدهد برگرد پیشش .

 

 

 

 

 ۱۲فصل 

 

 

 غروب رفت و جای خود را به ستاره ها داد تا با نورافشانی شان رنگ سیاه شب را روشن کنند .

با وجود این که المپ تیرهای چراغ برق مسیر راهم به بیماسرستان یک در میان سوخته بود ، ترسی به دل راه 

 ر دیدگان اشکان که با فاصله کمی عقب تر از من قدم بر میداشت قوت قلبم بود .نمیدادم . چون نو

دلم میخواست این راه تا آبد ادامه داشته باشد و به مقصد نرسیم . کاش میدانستم در قلبش چه میگذارد ، کاش 

 زبانش با احساسش یکی بود .

 ردان شب رو به چشم نمیخورد .خدا را شکر که در آن حوالی اثری از مزاحمین خیابانی و ولگ

وارد بیمارستان که شدم صدای پایش را که فاصله زیادی از من نداشت پشت سرم شنیدم . شاید اگر سرم را بر 

میگرداندم او را مقابلم میدیدم به طبقه اول که رسیدم نتوانستم خودم را از دیدارش محروم کنم . از نگاهم پرهیز 

داد و هم مرا . بیگانه وار از کنارم گذشت . به انتهای راهرو که رسید وارد اتاقی در میکرد هم خودش را شکنجه می

 قسمت دست چپ شد و در را پشت سر بست .

شاید در آن لحظه مرجان داشت بازخواستش میکرد و میپرسید که آیا مرا دیده است یا نه !! کاش پاسخش را می 

ته به نکته همه چیز را به خواهر جان در قالبش در میان میگذارد . جسم شنیدم و می فهمیدم رازم را حفظ میکند تا نک
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و روحم سوار بر پاهای ناتوانم از پله ها باال رفت . پرستار بخش به محض دیدنم سر تکان داد و همراه با لبخند 

 شیطنت آمیزی گفت :

مه گیر کرده ، خدا را شکر که آمدی کجایی بابا مریض ما مرض شهال گرفته . سوزن گرامافون زبانش روی این کل _

 وگرنه سرسام می گرفتم .

 برزو به پشتی تخت تکیه داده بود و چشم به در داشت . همین که وارد شدم پرسید :

 پس کجا رفته بودی ؟ چرا دیر کردی ؟ _

وابش را ندادم و پرسیدم نامه هما هنوز در دستش بود . نباید اجازه میدادم خود را حاکم من بداند و استنطاقم کند . ج

: 

 نامه را خواندی ؟ _

 هزار بار ، ولی باز هم ازش سر در نیاوردم . نه جاسمین را میشناسم نه هما و مهدی را . اینها دیگر کی هستند ؟ _

 نامه را از دستش گرفتم و گفتم :

میگردیم پاریس . شاید وقتی دوباره حاال که سر در نمی آوری ، الزم نیست دیگر آن را بخوانی . ما به زودی بر  _

 آنها را ببینی یک چیزهایی یادت بیاید .

 گوشه چشم هایش را تنگ کرد از الی پلکهای نیمه بسته اش به من خیره شد و پرسید :

 چه موقع به آنجا میرویم ؟ _

 نمیدانم شاید در اولین فرصت . _

برای خودم هم غیر منتظره بود . چه بسا درست در آن لحظه که اصال نمیدانستم این تصمیم را چه موقع گرفته ام . 

 اشکان التماس کرد و از من میخواست که از سر راهش کنار بروم و دیگر در زندگی اش آفتابی نشوم به

 

 

 این فکر افتادم . 442-422

جلو برمی داشتم ، به عقب  حق با او بود . زنجیر زندگی بدججوری به دور پاهایم کشیده شده بود و هر قدمی که به

رانده می شدم . میل به گریه داشتم ، اما نه در مقابل دیدگان کنجکاو برزو که راحتم نمی گذاشت . برای گریس از 

 پرسش های بی معنا یش با بی حوصلگی گفتم :

 من خسته ام ، میخواهم زودتر بخوابم . تو چی ؟ _

 مطیع و فرمانبردار پاسخ داد :

 بخوابی من هم میخوابم .اگر تو  _

 دیدگانش را بر هم نهاد ، نمیدانستم خواب است یا بیدار اما از ترس من تا صبح به همان حال باقی ماند .

 پلکهایم بر روی هم سوار شدند ، ولی خواب را به خود راه ندادند .

یدار تا صبح در انتظار دیدن سپیده ب صبح زود قبل از اینکه برزو بیدار شود گلی خانم سر رسید . انگار تمام آن شب

مانده بود تا به موقع برای تحویل گرفتن پستش به بیمارستان بیاید و مانع برخورد من و اشکان بشود . نگاهش چهره 

 ام را دور میزد و دوباره به نقطه اول می رسید . انگار می خواست تا کنه وجودم را بخواند .

 اوی پرسید :باالخره طاقت نیاورد و با کنجک
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 دیشب خوب نخوابیدی ؟! _

 پوزخندی زدم و پاسخ دادم :

 اتفاقا بر عکس ، اول شب خوابم برد . _

 دوباره نگاهش به گردش بر روی چهره ام ادامه داد و گفت :

 البد گرسنه ای . برو منزل مادرت همانجا صبحانه بخور ، من خودم پیشش میمانم . _

ش این بود که از برخورد من و اشکان با هم جلوگیری کند ، این خواست خود من هم بود منظورش را فهمیدم . هدف

 که کمتر در آن دور و برها آفتابی شوم و بیش از این به قلب ازورده اش آزار نرسانم .

 برای اینکه خیال مامان گلی را راحت کنم گفتم :

به این فکر بودم که این چند روز آخر اقامتم در ایران  کاش از خدا چیز دیگری را خواسته بودم ، چون خودم هم _

بیشتر با خانواده ام باشم . فقط بدم نمی آید صبر کنم دکتر فتوحی بیاید که ازش بپرسم چه موقع میتوانیم به فرانسه 

 برگردیم و گزارش معالجاتش را هم برای بیمارستان پاریس بگیرم .

ا از روی دوشش برداشتند .با لبخند رضایت آمیزی گوشه لب هایش را کش گل از گلش شکفت . انگار بار سنگینی ر

 داد و گفت :

پس باالخره تصمیم به مراجعت گرفتی . فکر خوبی است ، چون شاید آنجا امکانات بیشتری برای درمانش فراهم  _

خی هم سالم برسان . برو باشد . من خودم با دکتر صحبت میکنم و گزارش را ازش میگیرم . برو به امان خدا ، به ر

 مرتضی جلوی در منتظرت است .

به همین راحتی داشت عذرم را میخواست . برو برگرد نداشت . این عادت همیشگی اش بود که خود را تصمیم 

 گیرنده مطلق میدانست .

 ت :همین که برزو مرا آماده رفتن دید حالت معصومانه ای به چهره اش داد و با لحن اعتراض آمیزی گف

 کجا داری میروی ؟ مگر قرار نبود پیش من بمانی ؟! _

 گلی خانم مجال پاسخ را به من نداد و گفت :

 میرود سری به مادرش بزند برگردد ، فعال من پیشت هستم دیگر چه میخواهی ؟ _

اصله ، چون باالف به نظر میرسید آن قسمت مغزش که مربوط به فرمانبرداری از مادرش بود هنوز از کار نیفتاده بود

 تسلیم شد و گفت :

 پس زود برگرد . _

بند کیفم را به دور انگشت پیچاندم و از اتاق خارج شدم . قلبم را روی دست هایم بلند کردم تا اگر صدایش در بیاید 

 و هوای دیدن اشکان به سرش بزند به زمینش بزنم و صدای شکستنش را بشنوم .

 برخوردم که داشت از پله ها باال می آمد ، به محض دیدنم پرسید : در راهرو طبقه اول به روزبه

 کجا میروی ؟ _

 اول به خانه خودمان بعد به سراغ دوستم پرتو تا با هم برویم دنبال خرید سوغاتی برای دوستانمان در پاریس . _

 کمک نمیخوای ؟ _

 نه ممنون ، تو به انداده کافی گرفتاری . _

 که تصمیم به رفتن گرفتی .اگر تصمیمت قاطی است همین امروز میروم دنبال خرید بلیت.کار خوبی کردی _
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اول با دکترش مشورت کن ، بعد برایمان بلیت هواپیما بگیر . گزارش آزمایشات انجام شده هم یادت نرود که  _

 ممکن است آنجا الزم شود .

د ، اما اهمیتی به سر و صدا و طپش ها و تکان های اعتراض صدائی که از گلویم بیرون می آمد برخالف میل قلبی ام بو

 "آمیزش که درون سینه در تقال بود نمی دادم . باید می رفتم ، آنجا ماندن من باعث آزارش بود . به خود نهیب زدم :

رم می ظنگاه روزبه مشکوک و آمیخته با تردید بود . به دنبال دلیل تغییر ن "عشق از خود گذاشتن و ایثار است .

 گشت . شکی نداشتم دلیلش را یافته و آن را گریز از احساسی میداند که هر تارش برای سوزاندن خرمنی کافی بود .

 دلش میخواست زودتر به این بحث خاتمه دهد و راهی ام کند زیر لب گفت : 

 فکر می کنم مرتضی جلوی در منتظر است تو را به خانه برساند . _

 میدانم . _

 اش بگو بعدأ به اینجا برگردد تا من باهاش بروم دنبال خرید بلیت . به _

اگر دکتر اجازه داد مرخصش کنید او را با خود به خانه خودتان ببرید . شاید محیط آشنای محلی که در آنجا زاده  _

ر یمانم تا آنها را سیشده و به سنّ رشد رسیده در بهبودش تاثیر داشته باشد . من این چند روز آخر را منزل مادرم م

ببینم . مرا ببخش که نمیتوانم به دیدن مرجان بروم . فکر میکنم خودش هم عالقه ای به دیدار من ندارد . به خصوص 

 حاال که برادرش هم آنجاست ترجیح میدهم این فاصله حفظ شود .

 با لحن آمیخته با دلسوزی و مهربانی گفت :

کنم و مطمئنم مرجان هم درک خواهد کرد . از روز اول من مخالف ازدواج تو  کار درستی می کنی . من درکت می _

و برزو بودم ، این غلط ترین و ظالمانه ترین تصمیمی بود که مادرم گرفت و نتیجه اش سرخوردگی تو و اشکان بود . 

ه به این سادگی شوکی که در این قضیه به مرجان وارد شد آرامش زندگی ما را هم بهم زد . برایم عجیب بود ک

 تسلیم نظر خانواده ات شدی و تن به این وصلت دادی . انتظار داشتم مقاومت کنی و زیر بار نروی .

با درخشش  #####بعضی حرف ها را نمی شود زد و بعضی سوالها را نمیتوان پاسخ داد ، گاه بیراهه زندگی چون  _

فت می کنند . احساس من همان است که قبل از عروسی با فریبنده در مقابلت ظاهر می شوند و از مسیر اصلی منحر

برزو بود و هیچ تغییری نکرده ، میبینم داری چپ چپ نگاهم میکنی و چیزی نمانده بر سرم فریاد بکشی و بگویی 

پس غلط کردی زن برادرم شدی . حق با توست . هزار بار میگویم غلط کردم عنان اختیارم را به دست آنهایی 

ر این ازدواج منافعی داشتند . من دارم میروم ، یعنی در اصل از اینجا می گریزم ، اما تو به من بگو کجای سپردم که د

دنیا میتوانم آرام بگیرم ، کجا ؟!! نه ، نه چیزی نگو . نمیخواهم بشنوم ، چون میدانم حرفهایت سرزنش آمیز و تلخ 

و را به آژانس هواپیمایی ببرد . سررت را درد آوردم . مرا خواهد بود . به مرتضی میگویم مرا که رساند برگردد و ت

 ببخش ، خداحافظ.

 ۱۳فصل 

 

 

مهران و عطا سرگرم دوچرخه سواری بودند و اشرف خانم پشت پنجره خانه اش در حال سرک کشیدن در زندگی 

 دیگران . مهران به طرفم دست تکان داد و پرسید :

 برزو چطور است ؟ _
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 بود اصال فرقی نکرده . همان طور که _

 عطا چشمکی به پسر خاله اش زد و گفت :

 ای بابا چطور میتواند باشد . این چه مخی است که با یک ضربه تکان میخورد و جا به جا می شود ._

 تظاهر به رنجش کردم و با لحن سرزنش آمیزی گفتم :

 باز به کانال پرت و پال پاتک زدی ؟ مامان رخی کجاست ؟ _

توی زیرزمین پای قلیان بی بی ، چای تلخ بعد از صبحانه اش را هورتی باال می کشد و به حرف های تلخ تر از چای  _

 بی بی گوش میدهد . تو هم برو آنجا .

ژیال هنوز در ایوان داخل پشه بند در خواب ناز بود .حتی نور آفتابی که بر چهره اش می تابید و صدای به هم خوردن 

 مه های نرگس در مطبخ مزاحم خواب صبحگاهی اش نمی شد .دیگ و قابل

 مادرم از تصمیم برای مراجعت به فرانسه تعجب نکرد ، با رضایت سر تکان داد و گفت :

 کار خوبی میاونی که میروی ، اینجا که نتوانستند کاری برایش بکنند ، شاید آنجا فرجی شود . خدا بزرگ است . _

 خالف کوک کرد و گفت :بی بی مثل همیشه ساز م

چشمم آب نمیخورد ، این مخ دیگر مخ بشو نیست . این بچه حروم شد باید یه عمر تو غربت به پاش بشینه و  _

 بسوزه و بسازه .

 با دلخوری گفتم :

این حرف ها چیست که میزنید بی بی جان . خدا نکند ، خوب شدنی نباشد . نظر دکترش این است که عارضه اش  _

 ی است .موقت

 دکترا خیلی حرفها میزنند . بیشتر واسه دلخوشی امثال من و تو ، حاال میبینی . _

مادرم به اشاره سر به من فهماند که باور نکن . با بی حوصلگی سر سفره نشستن ، اصال یادم نبود دیشب شام خورده 

 ام یا نه .

چون میدانستم اقرارش به اشکان چیزی را عوض نخواهد  دیگر اهمیت نمیدادم برزو گذشته را به یاد بیاورد یا نه ،

 کرد .

اکنون دیگر برایش پی بردن به دلیل این ازدواج بی تفاوت بود . غالم تازه حوض را آب انداخته بود . بعد از صرف 

وئی جصبحانه کنار حوض نشستم و با مشت ، آب زاللش را به صورتم پاشیدم . مامان رخی به من ملحق شد و برای دل

 ام گفت :

 از حرف های بی بی ناراحت شدی ؟ _

نه برای چی ؟ او همیشه حرف حق میزند . معلوم نیست شاید هم راست بگوید و برزو خوب شدنی نباشد .باالخره  _

این هم یک جور زندگی است . عین تولد دوباره می ماند . من هم دلم میخواست تولد دوباره می یافتم و خیلی از 

 تم را تکرار نمی کردم .اشتباها

 منظورت کدام است ؟ _

خیلی بی شعوری دختر ، مثال اگر حاضر نمی شدی  "همان آخری ، بارها و بارها به خودم سرکوفت زدم و گفتم  _

 "زنش بشوی چه کارت میکردند تو را که نمی کشتند .
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دی نیست . وقتی سر سفره عقد نشستی حرف های تو گزنده تر از حرف های بی بی است . عیب برزو که مادر زا _

 سالم بود . ما از کجا میدانستیم تصادف میکند و به این روز می افتاد .

من نمیخواستم از شما گله کنم ، خودتان سر حرف را باز کردید .مهم نیست ، چون چند روز بیشتر مهمانتان نیستم  _

ره به همان سو میروم . دانسته و با چشم باز ، آنجا چه اتفاق . من نقطه تاریکی از زندگی ام را نشان کرده ام و دوبا

هایی برایم خواهد افتاد عین کف دست برایم روشن است . درست مانند کسی که دارد روی سراشینی می لغزد و به 

نقطه سقوط نزدیک میشود . ذره ای را که آن پایین انتظارش را می کشد می بیند ولی راه برگشت ندارد چون آن 

 سرازیری او را به پایین میکشد ، نه به باال .

 چین به پیشانی افکند و گفت :

 حرفهایت بودار است و مفهومش این است که من و پدرت باعث بدبختی ات شدیم . _

 من تفسیرش نمی کنم ، فقط هدفم درد دل بود . _

 سید :ژیال خمیازه ای کشید و در بستر نشست درحال مالش چشمهای پر خوابش پر

 مگر ساعت چنده ؟ اصال تو اینجا چکار میکنی شهال ؟ _

 ساعت نزدیک ده صبح است ، خوش به حالت که این قدر خوش خوابی ._

 ناهار پیش ما میمانی ؟ _

 خیال دارم بروم سراغ پرتو بعد بر می گردم اینجا ، چطور مگر ؟ _

رند سینما دیدن فیلم امیر ارسالن نامدار ، خواستم ببینم تو قرار است بعد از ظهر عطا و مهران من و روشنک را بب _

 هم با ما می آیی .

 ای بابا ژیال حوصله داری . من با این همه گرفتاری فقط سینما رفتنم مانده ._

 نرگس از آشپزخانه بیرون آمد و گفت :

 ر غذاها گیرت نمیاد .خانوم کوچیک دارم واست دلمه برگ مو درست میکنم ، میدونم تو فرنگ این جو _

 ممنون نرگس جان مزه غذاهایت آنجا هم زیر دندانم است . اصال شاید پرتو را هم برای ناهار آوردم اینجا . _

 مامان رخی با تعجب پرسید :

 مگر امروز به بیمارستان نمیروی ؟ _

 ا سیر ببینم .نه دیگر ، سپردمش دست مادرش ، چون میخواهم این چند روز آخر خانواده ام ر _

در کوچه و خیابان محل بازار دوچرخه سواری دختر پسرها به راه بود . مهران و عطا در آن شلوغی جوالن میدادند و 

 سر به سر دخترهای محل می گذاشتند .

 مرا که دیدند حالت صورت عطا جدی شد و پرسید :

 کجا داری میروی ؟ _

 سراغ پرتو . _

 ار شو برسانمت .بیا ترک دوچرخه ام سو _

نه ممنون . راهی نیست ، هوای محل ما رنگ بوی دیگری دارد دوست دارم زیر درختانش قدم بزنم و عطر خاک  _

 آب زده اش را بو بکشم .
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خانه پرتو چند کوچه پایین تر از منزل ما بود . عطا و مهران پا به پایم رکاب زدند و محافظم شدند . وجودشان دلم را 

 و از مزاحمت های انوش در امان میداشت . گرم میکرد

 مهران سر به سرم میگذاشت و میکوشید تا گره از ابرووانم باز کند .

فکر میکنی ما مردیم که بگذاریم کشته مرده هایت دنبالت راه بفتند موس موس کنند . خیابان امیریه را قرق کردم  _

 که نگذرم کسی نگاه چپ به خوشگل محله بیندازد .

ین لحظه ها همه خاطره میشد ، خاطرههایی که در غربت به قلبم نیش میزد . پرتو آماده خروج از خانه بود ، همین ا

 که مرا پشت در ایستاده دید فریادی از شوق کشد و گفت :

داشتم میآمدم بیمارستان سراغت که بگویم بیمعرفت به جای اینکه همش هوای شوهرت را داشته باشی یک کمی  _

 به فکر دوستان قدیم باش.هم 

 خندیدم و گفتم :

 بیشتر به فکر توأم باور کن . _

 ممنون قدم رنجه فرمودید ، بفرمایید تو . _

نه پرتو خانم ، شما بفرمائید بیرون . قرار نیست مهمان بازی در بیاورم . بیا بریم الله زار ، کمکم کن یک کمی _

 .سوغاتی برای دوستانمان در پاریس بخرم 

 مگر خیال سفر داری ؟!_

 تا دو سه روز دیگر بر میگردیم پاریس . _

 مگر برزو حالش خوب شده ؟!_

 آهی کشیدم و پاسخ دادم :

ای کاش می شد ، انگار اصال خوب بشو نیست ، دیوانه ام کرده . همین که از پهلویش تکان میخورم عین بچه ها _

 بهانه می گیرد و نق می زند .

 نی آنجا به تنهایی از عهده اش بر خواهی آمد ؟فکر می ک_

 کار من از فکر کردن گذشته ._

 باز اه و ناله ات شروع شد ._

 با بی حوصلگی گفتم :

 الاقل تو یکی به حرفم گوش کن ،، اشکان برگشته . _

 باورش نشد وبا تعجب پرسید :

 برگشته ؟!!! غیر ممکن است ، قرار نبود برگردد !! _

 دیدنش شوکه شدم ، اصال انتظار آمدنش را نداشتم .از  _

 مگر دیدیش ؟! _

 توی راهروی بیمارستان باهاش برخورد کردم . _

 با کنجکاوی پرسید :

 تحویلت گرفت ؟ _

 نه اصال محالم نگذاشت ، انگار نه انگار مرا می شناسد . _
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 این ازش داشتی ؟!! آفرین ، حقت بود . دست مریزاد . مگر انتظار دیگری غیر از_

 طرفداری اش را نکن که دلخور میشوم . _

 چرا از خودت دلخور نیستی که این بال را سرش آوردی ؟ _

 دلخور که هستم ، خیلی زیاد ، شب و روز خودم را لعنت می کنم . _

 سر خیابان روبرویم ایستاد و گفت :

اولش تعریف کن ببینم چه اتفاقی افتاده . فیلم های مهیج من از رمزی حرف زدن خوشم نمیآید . درست حسابی از  _

 را خیلی دوست دارم .

پس بیا سوار اتوبوس شویم برویم خیابان استانبول و نادری آنجایی که بوی عطر قهوه ناب قهوه فروشی آی بتا  _

 مست مان می کند ، توی قنادی نوشین یک قهوه بخوریم و درد دل کنیم .

 شود ؟بدون قهوه نمی  _

 این طور مزه اش بیشتر است . _

 باشد امروز اختیار من دست توست . هر باالیی میخواهی سرم بیاور . _

 سوار اتوبوس که شدیم گفتم :

 راستی یادت باشد با هم برویم زرگری ، زنجیر طالیم را بدهم جوش بدهند . _

 مگر پاره شده ؟! نکند باهاش کشتی گرفتی ؟ _

 ، کس دیگری این کار را کرد .من نگرفتم  _

 منظورت چه کسی است ؟ _

 بعدأ میفهمی . _

باز رفتی تو رمز و راز ؟ کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد . چرا نمیدهی آقا جانت ببرد توی بازار جوشش  _

 بدهد ؟!

 دلیل دارد . _

 دارم دیوانه میشوم . زودتر حرفت را بزن راحتم کن . _

ن اسالمبول رسیدیم ، فروشندگاه دوره گرد ، ماهی فروشی ها ، مغازه دارها ، چهره ها آشنا بود . بوی به سر خیابا

قهوه ترک و انواع شیرینی جات بوی آشنای قدیمی بود و مشتریان پر و پا قرص همیشگی را به داخل کافه قنادی 

 نوشین می کشاند . همین که پشت میز نشستم پرتو با بی صبری گفت :

 زود باش ، از اولش تعریف کن ._

 صبر کن نفسی تازه کنم ، یک چیزی بخورم بعد از این که جون گرفتم سرت را درد می آورم ._

 دیگر حرفی نزد و منتظر شد . همین که قاشق را در فنجان قهوه گرداندم گفتم :

 ا آمیخته با زهر می کرد .تلخی برخور با اشکان درست به اندازه تلخی مزه قهوه بود و شوق دیدارش ر _

 نکند زنجیرت را هم او پاره کرد . زنجیر همان اشکی است که خودش به ات داده بود ؟! _

 عجول نباش و گوش کن. _
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چیزی را از قلم نیاندختم . در شرح برخوردم با شکان چشم هایش بیرون از حدقه مماس با دهانم قرار داشت . با 

م نمیزد . دست هایش تکیه داده بر چانه اش می لرزید و لب هایش برای ادای کلمه دقت گوش میداد . حتی مژه ه

 اه نیمه باز بود .

 به شرح آخرین لحظات دیدار که رسیدم گفتم :

دیگر نمی خواهم سر راهش قرار بگیرم . دیگر نمی خواهم آزارش بدهم . دارم میروم پرتو. شاید دیگر هرگز به _

چه به سرم خواهد آمد ، نمیدانم ، شانه های فرو افتاده اشکان تحمل رنجی را که می کشید  ایران بر نگردم ، آنجا

 ندارد و من تحمل رنج او را .

 دست هایش مشت شد و بر روی میز فرود آمد .

باور نمیشود ، نه باورم نمیشود ! آخر چرا ؟!! چطور زیر بار رفتی چطور ؟!! قول دادم قسم خوردم یعنی چه ؟!! _

ازدواج صحبت یک عمر زندگی است ، نه یک عمر نقش بازی کردن . شب و روز زیر یک سقف به سر بردن به این 

شکل که تو میگویی اصال قابل باور نیست . مگر این که تو هم همان روز که پذیرفتی زنش بشوی ضربه مغزی شده 

رد . تو دلیل اصلی اش را از من پنهان می کنی . باشی . حرفهایت معماست . معمایی که حالش نیاز به دلیل و برهان دا

هم از من و هم از اشکان . چرایش را نمیدانم نیاز اصلی برزو به آن ثروتی که این وسط نصیبش میکرد و توانست تو 

 را برای همراهی اش قانع کند ، کلید حل این معما است . درست میگویم یا نه ؟

کلید راز زندگی برزو است و در هر موقیعتی که باشد من نمیتوانم فاشش کنم همین طور است که میگویی . اما آن  _

. 

حتی پیش نزدیکترین دوستت ؟!! من از تو جدا نیستم ، آن خراشی که در عالم بچگی به انگشتانمان دادیم و خونی  _

 قبول داری یا نه ؟ که در رگهایمان جاری بود در هم آمیختیم جانمان را در یک قالب بهم پیوند داده. این را

کاش  "من تو را جدا از خودم نمیدانم پرتو. هر وقت آنجا دلم می گرفت و هوایت را می کردم با خودم می گفتم  _

تنها کسانی که از این راز آگاهی دارند هما و مهدی دوستان نزدیک برزو هستند ، من و هما با هم  "پرتو اینجا بود 

هرگز نمیتواند جای تو را توی دلم بگیرد ، ولی غمخوارم بود و تسکین دهنده االمم  خیلی صمیمی شدیم . اخم نکن او

 ، شاید بد نباشد نام های را که برایم نوشته بخونی .

 اگر کلید حل این معماست بده بخوانم . _

 تا حدودی ذهنت را روشن میکند . _

ه شد . قهوه سرد شده را همراه با تلخی های همین که نامه را بدستش دادم با حرص و ولع سرگرم خواندن نام

زندگی ام سر کشیدم . اشک هایم را به آرامی در درون وجودم می چکاندم . گریه ام نهانی بود و اثرش درونی نه 

 بیرونی .

گونه های پرتو از سرخی آتش خشم میگداخت . دیدگانش حالت چشم های گربه ی براق آماده حمله را به خود 

 لحن غضب آلودی گفت :ارفت و با 

جاسمین دختر برزوست ، درست می گویم یا نه ؟!! او زنش را طالق داده و تو را آنجا برده تا پرستار بچه اش شوی  _

. حق با هماست من هم اگر جای اشکان بودم آن زنجیر را به گردنت پاره می کردم . چرا همان موقع به من نگفتی 

 آوری تا نگذارم کار به اینجا بکشد ؟ها ؟!!!! چرا ؟!!!! چرا ؟!!!که داری چه باالیی سر خودت می 
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موضوع به این سادگی نیست .بی خود جوش نزن . فقط پای یک بچه در میان نبود . بلکه صحبت جان یک انسان  _

ج ما ابود ، زن مریضی که دارمان بیماری اش نیاز به اسکناس های لعنتی داشت که آقای خلج شرط پرداختش را ازدو

 با هم قرار داده بود .

یعنی ارزش تو به اندازه همان اسکناسهای بی ارزش بود . تو خودت را آسان فروختی ، آسان و مفت . البد  _

 منظورت از بیمار زن سابق برزو است ، حاال کجاست ؟! نکند آن ثروت هم چاره مداوایش نشد ؟!!!

انم را سوراخ کردی تا حقیقت را از درونش بیرون بکشی ، پس گوش کن . حاال که کار به اینجا کشید و تو با مته زب _

 همه چیز از آن آالچیق فریبنده باغ خلج شروع شد .

 ساکت و آرام بدون هیچ حرکتی روبرویم نشست و گوش داد . همه چیز را از آغاز تا پایان شنید .

تا شاید گوشه دنجی در اطراف خیابان نادری بیابم و چشمه ی اشکهایم که جوشید برخواستم و از کافه بیرون آمدم ، 

 خودم را خالی کنم ، دنبالم آمد و در ته یک کوچه بن بست و خلوت غافلگیرم کرد و گفت :

طفلک بیچاره من ، آنها تو را طعمه سر راه پسرشان قرار دادند تا شاید تحت تاثیر زیبایی ات قرار گیرد و  _

فرنگی بیفتد . غافل از این که کار آن پسر از این حرف ها گذشته و راه برگشتی باقی گرفتارت شود و از صرافت زن 

نمانده ، اگر آن موقع این حرف ها را به من زده بودی جلویت را می گرفتم و نمی گذاشتم دست به این دیوانگی 

 میشد به جسمش برگرداند وبزنی . تو مفت باختی . این بازی هیچ برنده ای نداشت. نه روحی که داشت از بدن جدا 

 نه تو را به محبوبت رساند . صالح نیست این نامه پیشت باشد یا پارهاش کن یا بگذار برای روز مبادا نگهش دارم .

 به چه دردت میخورد . مگر اینکه بخواهی ازش سوستفاده کنی ؟ _

 پوزخندی زد و گفت :

ت بابت حفظ رازش است . اگر این کاره بودم الاقل یک چیز البد منظورت از سواستفاده اخاذی از شوهر پولدار _

گیرم می آمد . به گمانم یادت رفته هدف ما خرید سوغاتی بود ، نه آب غوره گیری . بی خودی وقت تلف نکن . بیا 

 برویم زودتر به کارمان برسیم با این حرفهایت حسابی حالم را گرفتی .

 

 

 

 ۱۳فصل 

 

 

 ه بودم . حرص خرید داشتم ، هر چه چشمم میدید می خریدم ، البته نه برای خودم .جای مادرم را گرفت

هما رنگ آبی دوست دارد سلیقه اش تک است . مهدی لباس های اسپورت می پوشد ، باید چیزی  "ورد زبانم بود 

کی . نه یبرایش بخرم که به سلیقه اش نزدیک باشد . جاسمین عاشق عروسک چشم آبی و خیرس پشمالو است 

 "الاقل ده تا به اندازه شمارش نگشت دست هایش 

 پرتو در حال حمل بسته های سوغاتی های خریداری شده یک بند نق میزد و غرولند میکرد .

 این هم از آخر عاقبت ما حمّال مفت هما خانم هم شدیم. _

ر سکوت غرق اندیشه بود و کمتر میل هالک از گرما نفس نفس زنان و عرق ریزان راه برگشت را پیمودیم . پرتو د

 به گفتگو داشت . هنوز مستی آنچه که شنیده بود از سرش بیرون نپریده بود .

 هر چند لحظه یک بار مرا دیوانه و بی عقل خطاب می کرد و می گفت :
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 نسنجیده پشت پا به بختت زدی دیوانه . _

 آورد و گفت : به جلوی خانه که رسیدیم اشرف خانم سر از پنجره بیرون

از همان موقع که رفتی عاشق بی قرارت این دوربرها کشیک میکشید تا ببیند باالخره پیدایت میشود یا نه ، این  _

 یکی اصال ول کن معامله نیست .

 پرتو پرسید :

 این یکی دیگر کیست ؟ معلوم میشود یکی دیگر هم توی آب نمک خوابانده ای . _

این یکی همان انوش دیوانه است که باعث و بانی همه بدبختی هایم است و شکی ندارم که  کم سر به سرم بگذار ، _

 او برزو را به این روز انداخته .

این حدس و تصور توست . به نظر من که خدا پس گردنش زده و به این روزش انداخته تا تقاص ظلمی را که به تو  _

 و اشکان کرده پس بدهد .

 ان گشود ، در حالی که بسته های خرید را از دستمان می گرفت گفت :نرگس در را به رویم

 مهمون دارید آقا روزبه و خواهرشون اینجا هستن ، اومدن با شما کار دارن . _

 پرتو لب ورچید و با بی حوصلگی گفت :

گذاشتی پس بگیر  وای ، من که حوصله هیچ کدام از فک و فامیل شوهرت را ندارم ، باری را که روی دوش حمالت _

 ، من رفتم

 دستش را گرفتم کشیدم و گفتم :

کو جرات ! مگر میگذارم بروی . خودت را لوس نکن ، بیا تو . روزبه دارد مقدمات سفرمان را فراهم میکند البد  _

د و شرم را آمده بلیت های پرواز را به ام بدهم ، با مرجان دست به یکی کرده تا زودتر مرا از سر راه اشکان بر دار

 کم کند .

 غیر از این چه توقعی از آنها داشتی !!! هنوز هم از رو نرفته ای و منتظری خواهر برادر با روی باز تحویلت بگیرند . _

 جوابش را ندادم ، چون ژیال از توی پادری صدایم زد و گفت :

 بیا تو مهمان داریم . _

 کیفم را به دست نرگس دادم و گفتم :

 ته ها بگذار توی اتاقم .با بس _

آقا جان هنوز به خانه برنگشته بود . بی بی در کنار خانم جان صدر ملجس روبروی روزبه و رابعه لم داده بود بر روی 

 مبل مثل همیشه رشته سخن را به دست گرفته بود .

 نمی دانم چه میگفت که بقیه داشتند میخندیدند . مادرم در پاسخ به سالمم گفت :

 یر کردید ، تو که گفتی زود بر میگردم .د _

 اصال نفهمیدم لحن بی بی طعنه آمیز بود یا آمیخته به مهر و محبت :

 قول جوونا قول نیس . هر جا که خوش باشن همونجا هستن . _

 به طرف روزبه و رابعه که در انتظار خوش و بش و احوالپرسی با من سر پا ایستاده بودند رفتم و گفتم :

 ببخشید که دیر کردم ، خبر نداشتم که قرار است به اینجا بیایید . خیلی وقت است که منتظرید ؟ _

 روزبه گفت :
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 نه زیاد تقریبا نیم ساعت . البته برای ما مهم نیست فقط مزاحم خانم بزرگها شدیم . _

 کنارش نشستم و پرسیدم :

 با دکترش صحبت کردید ؟ _

کلیه معالجات ، عکسبرداری و آزمایشات را هم ازش گرفتم ، از نظر جسمی و روحی  خیلی مفصل ، گزارش کامل _

مشکلی ندارد فقط مانده عارضه فراموشی که عقیده دارد زیاد طول نخواهد کشید . فردا صبح مرخصش میکنند . می 

التان ی که به استقببریمش منزل خودمان ، بلیت هواپیما برای پس فردا شب است . اگر می خواهی به کسی خبر بده

 بیاید همین امروز تلگراف بزن .

بعد از ظهر این کار را می کنم ، با پرتو میرویم توپخانه برای دوستش مهدی تلگراف میزنم که به فرودگاه بیاید .  _

 جای شکرش باقی است که آنجا دوستان خوبی دارد .

غول مداوا اودم چند بار باهاشان برخورد کردم . زن و میدانم مهدی و زنش را میشناسم ، زمانی که در پاریس مش _

شوهر خوب و خونگرمی هستند و با هم زیاد رفت و آمد داشتند . دوست خوب خودش نعمتی است . افسوس که 

دلم نمیآید در چنین وضعیتی که مرجان تازه فارغ شده و به من نیاد دارد ازش جدا بشوم و تنهایشان بگذارم وگرنه 

 تان به فرانسه می آمدم و دنبال مداوای برزو را میگرفتم .خودم همراه

نگران نباش. الزم نیست . مهدی از کمک دریغ نمی کند و هر کاری که از دستش بر بیاید خواهد کرد . تو به زن و  _

 بچه ات برس .

 اگر االن آمادگی سفر را نداری میتوانم تاریخ پرواز را تغییر بدهم . _

یست . حاال که تصمیم گرفتم دیر یا زودش فرقی نمی کند . از آن گشته به گمانم در این مورد تاریخش مهم ن _

 دیگران قبال تصمیم گرفته اند و نظر من چندان اهمیتی ندارد .

 خانم جان آماده اعتراض شد و گفت :

وقتی خودت نخوای نمیذارم از چه حرف ها میزنی شهال !! البته که در مورد تاریخ سفر نظر تو شرط ، خب معلومه تا _

 این جا تکون بخوری .

 من که نگفتم خودم نمیخوام منظورم این است که حاال که بلیت گرفته شده چه فرقی می کند دیرتر بروم یا زودتر . _

 بی بی خطاب به خانم جان گفت :

 

 

452-452 

گه به اختیار خودش بذاریم سردرگم میشه . راستشو بخواهی شک دارم اصال این دختره بدونه که چی میخواد ا _

 انگار یکی باید هولش بده ببردش جلو .

 روزبه لب هایش را با لبخند رضایت آمیزی کش داد ، سپس برخاست و گفت :

 مرتضی کم کم باید پیدایش بشود ، اگر مایلی با هم برویم برای مهدی تلگراف بزنیم . _

بگذرد در موقع اذان ظهر کسی گرسنه از خانه اش بیرون برود به محض اینکه  مادرم مهمان نواز تر از آن بود که

 آنجا عزم رفتن کردند زبان به اعتراض گشود و گفت :
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کجا ؟!! مگر من میگذارم ناهار حاضر است . امجدی هم تا چند دقیقه دیگر میرسد بعد از صرف غذا هر جا دلتان  _

 میخواهد بروید .

 و گفت :روزبه زیر بار نرفت 

ما نمک پرورده هستیم خانم مجدی . ولی هر کس را بتوانم منتظر بگذارم پدرم را نمیتوانم . خب شهال جان باالخره  _

تصمیم گرفتی با ما بیای برویم توپخانه یا نه ؟ اگر خسته ای آدرس بده من خودم میروم تلگرافخانه مخابره اش می 

 کنم .

بان های تهران مزه دارد ، هنوز یک مقدار خریدم مانده . خودم ترتیب مخابره نه ممنون اتوبوس سواری در خیا _

اش را هم میدهم . فقط اگر میتوانی زحمت بکش یک فرش ظریف و گرانقیمت صادراتی تبریز به حساب برزو برای 

 مهدی بخر که سفارش خودش است و آنجا باهاش حساب می کنیم .

چمدانت را ببند . من خودم به برزو کمک میکنم چمدانش را ببندد ، فردا بعد  اطاعت کم کم وسایلت را جمع کن و _

 از ظهر یک سر باهاش می ایم اینجا که تو را ببیند و کمتر بهانه ات را بگیرد . تو آنجا نیایی بهتر است ،

 مادرم در موقع خداحافظی گفت :

 پس همگی شام تشریف بیاورید منتظریم . _

گویمان بود علنا داشت حرص میخورد . میدانستم که بعدأ باید به اش حساب پس بدهم که چرا به پرتو که شاهد گفت

 برار شوهرم اجازه میدهم برایم تکلیف روشن کند و بی رودربایستی مانع رفتنم به بیمارستان و منزل خلج شود .

های قیطانی اش را غنچه کرد ،  همیشه این بی بی بود که به راحتی حرفش را میزد و از کسی پروا نداشت . لب

 ابروانش را چون سایبانی تا روی پلک هایش پایین کشید و با لحن نیشداری گفت :

یه دفعه بگو حق نداری بیای شوهرت را ببینی و خالصمون کن ، اول میگی برزو بهونه تو را میگره بعد میگی خودم  _

الح نیست تو بیایی دیدنش سر در نمی آورم این دیگه چه فردا عصری می اورمش اینجا تو را ببیند ، بعد میگی ص

 جور حرف زدنه .

پرتو غرق در لذت لبخند رضایتی بر لب آورد . میدانستم از رک گویی مادر بزرگم غرق لذت شده است . شاید اگر 

بیرون خجالت نمی کشید همان لحظه بی بی را در آغوش میگرفت و دهانی را که این کلمات از میان لب هایش 

 پریده بود غرق بوسه می کرد .

رنگ سرخ شرم گونه های روزبه را گلگون ساخت . به دست و پا افتاده بود . از پاسخ عاجز بود بیان آنچه او را وادار 

 به این پرده پوشی می کرد آسان نبود .

 : فتگ و گرفت را ٔ  نداشت ، میانهمامان رخی که دقیقا از علت من او از این دیدار آگآر بود و مخالفتی با این تصمیم 

 بی بی جان البد حکمتی در کار است که فعال شهال نباید به دیدن شوهرش برود . _

 بی بی با چهره عبوس و نگاهی مشکوک به عروسش خیره شد و پرسید :

ه کس ونه زنشه نچه حکمتی ؟! تو هم حرفا میزنی رخی . کسی که در این موقع بیشتر از بقیه حق داره پیش اون بم _

 دیگه ای .

رابعه و ژیال چشمکی بهم زدند و خندیدند . پرتو دست روی دیش گذاشته بود و می خواست به من بفهماند که چیزی 

 نمانده از خنده ریسه برود .

 روزبه در تقال برای رهائی از مخمصه این بحث رو به من کرد و گفت :
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 بیا یک سری به برزو بزن .حق با خانم بزرگ است ، بعد از ناهار  _

 پوزخندی زدم و گفتم :

 امروز نه ، چون تلگراف به مهدی واجب تر از هر کاری است ، تازه بعد از آن هم کلی خرید دارم . _

 روزبه میدانست که این یک بهانه است ، بهانه برای بستن زبان مادر بزرگم که کنجکاو دانستن علت این گریز بود .

اید دردم را می گفتم . چرا باید بترسم و نتوانم زبان بگشایم و بگویم برای این همراهی چه شکنجه ای به چه کسی ب

 را تحمل می کنم ؟

 . آمدند نمی کار به دیگر و میخوردند خاک دلم طاقچه روی بر مصرفی بی ٔ  آرزوهایم چون اشیا
 

 

 

 

 

 

 ۱۱فصل 

 

 

ل آوری که یک شب قبل از مراجعتم به پاریس در منزل پدرم برپا شده یادآوری خاطره مهمانی کسل کننده و مال

 هنوزم آزارم میدهد .

به غیر از مرجان همه ی افراد خانواده خلج حضور داشتند . برزو از دیدنم به هیجان آمده بود . انگار در آن جمع تنها 

هر وقت مرا متوجه خود میدید با تأسف سر  مرا میدید و فقط صدای مرا می شنید . پرتو با دلسوزی نگاهم می کرد.

تکان می داد . فقط اون بود که میدانست چه آینده ای در انتظارم است . گلی خانم با چاپلوسی زبان می ریخت و 

قربان صدقه ام میرفت تا شاید دل رنجیده ام را از رفتارش در بیمارستان ، دوباره به دست بیاورد . غافل از این که 

رنجش مربور به روزی می شد که عشق من و شکان را قربانی منافع خودشان کرده بود نه لحظه بیرون آغاز این 

 راندنم از بیمارستان .

آقای خلج که تنها حربه اش اسکناس های کاغذی بی ارزشش بود از هر فرصتی برای به رخ کشیدن ثروتی که در 

 ن را نشانم میداد .اختیارم خواهد گذاشت استفاده می کرد و گوشه ای از آ

غم های دلم فضای تاالر را سنگین و غیر قابل تحمل جلوه میدادند . به بهانه کمک به نرگس همراه با پرتو از سالن 

بیرون آمدم . ژیال در کنار روشنک و رابعه همراه با عطا و مهران گوشه ایوان روی فرش نشسته بودند و بی خیال 

 باهم گپ می زدند.

 گوشم نهاد و گفت :پرتو سردار 

دیوانه چرا خودت را شکنجه میدهی . مرگ یکبار شیون یکبار . حرفت را بزن ، بهشان بگو جریان چیست . چه بسا  _

از داشتن نوهای مثل جاسمین خوشحال شوند و تو را از قید زندگی با مردی که در اصل شوهرت نیست خالص کنند . 

ان سن میشل در امان نیستی . برزو دیگر نه قولی را که داده و نه قسمی را که بعد از این دیگر در آن آپارتمان خیاب

خورده تا تو را دست نخورده تحویل محبوبت بدهد به یاد می آورد و نه دیگر به عهدش وفادار خواهد ماند . پس تو 

 ، پس منتظر چه هستی ؟ هم نباید پایبند قول و قرارت باشی . تصوراتت وارانه و عکس خواسته هایت از آب در آمده

 دستم را جلوی دهنش گرفتم که یک بند کنار گوشم ورد میخواند و گفتم :
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شیطان نشو و بی خودی وسوسهام نکن .غیر ممکن است رازش را فاش کنم . اگر او هوش و حواسش را از دست  _

ی میتوانم به وجدانم بدهم که مرا داده و متوجه نیست من که در سالمت کامل به سر میبرم و متوجه هستم . چه جواب

 وادار به متعهد بودن در مقابل قول و قرارهایم می کند ؟

 یعنی عشق و احساست را به مفت می فروشی ؟!! _

امیدوارم کار به آنجا نکشد . ولی نمیتوانم همراهش نروم . فقط من میدانم خانه اش کجاست و چه کسی در آنجا  _

ن مرا ترد کرده اما جاسمین به ام نیاز دارد . الاقل باید به نیاز آن دختر پاسخ بدهم .مگر انتظارش را می کشد . اشکا

نمی بینی اینها همه امشب اینجا جمع شده اند و مهمانی را به گردن مادرم گذاشته اند تا مبادا من به خانهشان بروم و 

او میتپد . همه دست به یکی کرده اند تا فاصله ای را در آنجا با مردی روبرو شوم که به یقین میداند هنوز قلبم به یاد 

که خودشان بین ما دو نفر ایجاد کرده اند تا بی نهایت ادامه بدهند . همه ی آنها به فکر خودشان هستند ، هیچ کس 

به فکر برزوی بیچاره نیست . هیچ کدامشان داوطلب نشدند همراهش به پاریس بیایند و کمکی به مداوایش بکنند . 

انگار وظیفه شان بعد از ترخیص از بیمارستان به پایان رسیده . من نمیتوانم رهایش کنم . با وجود این که برایم 

سخت و طاقت فرساست همراهش میروم . بخصوص که شکی ندارم این بال را انوش به خاطر من سرش آورده . پس 

رو وقدرت تالش میکنم تا دوباره او را به حال اول من در مقابلش مسئولم و در آنجا به کمک مهدی و هما با تمام نی

برگردانم . بعد از مرگ شارلوت چشم امید جاسمین به پدرش است . به خاطر این دختر هم که شده باید دوباره 

برزو سالم و سر حال شود . جاسمین خیلی به من انس گرفته بود ، نمیدانی بعد از فوت مادرش چقدر افسرده و دل 

 ود و با چه زحمت توانستم دلش را به دست بیاورم .مرده شده ب

مرا بگو خیال میکردم تو آنجا خوشی . ظواهر زندگی در پاریس و لذت هایش وسوسه ات کرده و جذبش شده ای  _

. 

 باور می کنی که من حتی یک جای دیدنیاش را هم ندیده ام . نه برج ایفل و نه موزه لوور. _

ت است ، اگر من جای تو بودم دلی از عزا در میآوردم . همه سوراخ سنبه هایش را زیر پا این هم از بی عقلی خود _

 میگذاشتم و به خودم بد نمی گذراندم .

 رابعه صدایم زد و گفت :

 کجایی شهال گلوی برزو پاره شد از بس صدایت کرد . _

 پرتو کنار گوشم زمزمه کرد :

 ید .بجهنم که پاره شد ببرید بخیه اش بزن _

 به اش توپیدم :

 بس کن حرف زیادی نزن بیا بریم . _

 خطاب به نرگس گفت :

 تو را به جان آقا غالم قسم ، زودتر شام را حاضر کن که مهمان ها نوش جان کنند و بروند خالص شویم . _

 چرا پرتو خانوم جون ، مگه خوش نمیگذاره ؟ _

 دست بر روی دلش گذاشت و پاسخ داد :

 نرگس جون ، مگه نمی بینی مردم از خوشی . حرا _

 متوجه منظورش نشد ، با تردید نگاهش کرد و گفت :
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 اصال نمی فهمم راست میگین یا شوخی می کنین ! _

 به قهقهه خندید و گفت :

 البته که راست می گویم . _

 وارد شدم گفت : برزو به در تاالر چشم داشت و با بی صبری انتظار آمدنم را میکشید ، همین که

 پس کجا رفته بودی ؟ _

 همین دورو برها بودم ، تو نباید این قدر بی طاقت باشی و بی خودی سر و صدا کنی . _

 با دلخوری از من که در کنارش نشسته بودم پرسید :

 مگر من چکار کردم ؟ خب دوست دارم همیشه در کنارم باشی . _

 زیاد به من وابسته نباشی . هر چیزی اندازه ای دارد . این امکان ندارد باید یاد بگیری _

 گلی خانم که در صندلی بغل دستی اش نشسته بود گفت :

 خب از دیروز تا حاال تو را ندیده ، دلش برایت تنگ شده بود و یک بند بهانه ات را میگرفت . _

 و گفتم :در حالی که از طرز فکرش حرص میخوردم ، نتوانستم خودم را کنترل کنم 

 اگر بخواهید مثل یک بچه باهاش رفتار کنید عادتش می شود ._

 با مهربانی به رویم خندید و در حال نوازش شانه ام گفت :

یک امشب مهمان من است ، از فردا اختیارش دست توست . هر طور دوست داری همان طور عادتش بده . باید  _

 رود و رفتارش عادی بشود .دعا کنیم هر چه زودتر این حالتش از بین ب

این همان آرزویی است که من دارم ، اگر غیر از این باشد غیر قابل تحمل است . فقط این امید موقتی است که دلم  _

 را گرم میکند .

مرتب با ما تماس داشته باش و از حالش بی خبر مان نگذار . خلج بی کار ننشسته ولی هنوز نتوانسته ردی از راننده  _

 طی پیدا کند ، اما با پشتکاری که در او سراغ دارم میدانم باالخره به هدف خواهد رسید .خا

اگر قرار بود پیدا شود تا حاال شده بود . وقتی که هیچ اثر و نشانه ای ازش نداریم نمیتوانم با تکیه بر رنگ و مدل  _

 نیست .ماشین دنبالش بگردیم . تازه در تاریکی شب تشخیص رنگ و مدلش آسان 

نکته انحرافی این داستان همین جاست ، آنهایی که شاهد تصادف بودند حرف های ضدّ و نقیض میزنند . حتی یکی  _

 از آنها گفته به نظرش این تصادف آمدی بوده و راننده خاطی با هدف و نقشه قبلی مبادرت به این کار کرده .

بودم و شکی نداشتم که همین طور بوده .مادرم که جمله کم کم داشت اب همان نتیجه ای میرسید که من رسیده 

 آخر را شنیده بود به جمع ما پیوست و گفت :

خیلی بایید است که این طور باشد ، نظرات ضدّ و نقیض ، موضوع را لوث میکند . آخر چه کسی میدانست که  _

 درست در آن ساعت برزو از آن خیابان و آن نقطه عبور خواهد کرد ؟!

 الخره ماه زیر ابر پنهان نمیماند رخی جان .با _
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امیدوارم نماند . فکر میکنی در این حادثه شهال کمتر از برزو صدمه دیده ؟ آسیب روحی بیشتر از آسیب جسمی _

 انسان را اذیت میکند . حاال به جای اینکه بتواند به عنوان زن به شوهرش تکیه کند می بایستی تکیه گاه او باشد . مگر

 دختر من چند سال دارد گلی جان ؟

تو انگشت روی حسرتهایم گذاشتی . با چه عشق و امیدی دست به دستشان دادم ، چه آرزوها و چه نقشه هایی  _

 "اولین نوه ام را پسر بزرگم روی دامنم خواهد گذاشت . "برای آینده شان داشتم با خود میگفتم 

 

 "ه شان جاسمین حرف بزنم .کاش میتوانستم با آنها از اولین نو "

 

ساکت  "پرتو داشت با نگاه تیز و برندهاش تشویقم می کرد زبان به اقرار بگشایم با حرکت سر به اش نهیب زدم 

 "باش ، زبان به دهان بگیر زیادی حرف نزن .

فشار مادرش که هنوز آخر شب برزو خیال رفتن نداشت و حاضر به جدایی از من نبود ، اما باالخره با وعده و وعید و 

 تحت تسلط او قرار داشت دست از بهانه جویی برداشت و با بی میلی همراهشان رفت .

 گلی خانم در موقع خداحافظی گونه ام را بوسید و گفت :

خداحافظی اصلی باشد برای فردا شب در فرودگاه . چه نقشه ها برای سفر شما به ایران داشتم مرا بگو که چقدر  _

م و گمان میکردم هر شب یک جا دور هم جمع خواهیم شد و خوش خواهیم گذراند . لحظه ها همیشه پا به خام بود

 ماه هستند و آبستن حوادث .

 

 

 

 ۱۶فصل 

 

 

 

 

 این آخرین شبی بود که در ایوان خانه زیر پشه بند می خوابیدم و در آسمان پر ستاره مهتاب را با 

ردم . ترنم آرام ریزش آب زالل از فواره ها به درون حوض ، همراه با بوی عطر گل یاس همه ی زیباییاش تماشا میک

 و محبوبه شب ، هم روح نواز بود و حزن انگیز .

شاید دیگر هیچ وقت فرصتی پیش نمی آمد که دوباره در یک شب مهتابی در ایوان این خانه و در زیر این پشه بند 

 به بستر بروم .

 تمانمان در خیابان سنّ میشل نه هوزی بود و نه فواره ای و نه مهتاب شبی و آسمان پر ستاره ای . در زیر سقف اپار

شب بیداری بود ، نه خواب . چه شب هایی که در پاریس حسرت این لحظه ها را خواهم خورد و یادآوری هر دامش 

 اه پر سوزی خواهد شد برای لرزاندن دل در سینه ام .

بود . شاید او هم چون من به این می اندیشید که این آخرین باری است که با من در یک بستر ژیال مهربان شده 

 خفته و سنفونی نفسهایمان در هم آمیخته .

 از این پهلو به آن پهلو غلتیدم ، ژیال که چون من بی خواب بود پرسید :

 به چه فکر میکنی ؟ _
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 با صدای آهسته پاسخ دادم :

 

داهای بعد از آن ، نگذار باالیی را که پدر و مادرمان سر من آوردند سرت بیاورند . ظواهر زندگی به فردا و فر _

 فریبنده است اما اصل زندگی نیست . واقعیتی که پشت فریب تلخ زندگی نهفته تلخ و گزنده است .

 سرش را بگوشم نزدیک کرد و با صدائی که به زحمت مفهوم بود گفت :

کرده ام ، حوصله درس خواندن را هم ندارم بعد از اینکه مهران دیپلم بگیرد زنش میشوم . قرار من انتخابم را  _

 است برود توی بازار با پدرش کار کند .

 دیدگانش در تاریکی می درخشید و لب هایش خندان بود . هیجان زده پوسیدم :

 راست میگویی ؟! پس شما حرف هایتان را هم زدید ، درست است ؟ _

 نگشت بر لب نهاد و پاسخ داد :ا

 هیس یواشتر . مگر از این جا تا مهتابی چقدر فاصله است . می خواهی آبرویمان برود ؟ _

 نترس حواسم هست . یواش حرف میزنم . نکند روشنک و عطا هم ..... _

 حرفم را قطع کرد و گفت :

 خب آره ، آنها هم قول و قرارهایشان را گذاشته اند . _

 س آن پچ پچ ها سینما رفتن ها ، خاله خاله عزیز شدن ها بی حکمت نبود !پ _

 سپس به شوخی افزودم :

 مگر دستم به مهران نرسد . مثل اینکه یادش رفته زمان بچگی از من خواستگاری کرده بود . _

رات بدهد و حرفش عالم بچگی عالم پاکی و سادگو است . ولی حاال چند سال طول کشید تا توانست به خودش ج _

 را به من بزند .

 صورتش را بوسیدم و گفتم :

چه کار خوبی کردی به ام گفتی . این تنها خبر خوشی است که در این سفر شنیدم . حاال دیگر خیالم از تو و عطا  _

در با هم راحت است . چون بعید میدانم هر دو خانواده مخالفتی با این وسعت ها داشته باشند . تو و مهران آن ق

خاطرات مشترک دارید که حتی اگر تا پایان عمر هم حرفش را بزنید باز زمان کم می آورید . ولی من و برزو هیچ 

 وجه مشترکی با هم نداریم . تو که میدانستی دل من کجا بود ؟

 کجا بود یا هنوز هم همانجاست ؟ _

ت . کاش میتوانستم بیرونش بیاورم و به همانجایی هنوز هم همانجاست ، اما چه فایده ، جای قلب توی سینه اس _

 بفرستمش که هوایش را دارد .

اگر هم باشد مطمئن باش قبولش نمی کرد و پس می فرستادش . میخواهم یک چیز ازت بپرسم ، اگر برزو به  _

 همین حالت بماند و خوب نشود ، باز هم میخواهی باهاش زندگی کنی ؟

 آهی کشیدم و گفتم :

دگی با او به من تحمیل شد . االن گیجم و اصال نمیدانم چه کار خواهم کرد . باالخره این آرزو به دلم نماند که تو زن _

 هم با من درد دل کنی . خب خواهر خوشگلم تا صدای بقیه از پچ پچ ما در نیامده یک چرتی بزنیم .

 ن آمدم .صبح زود ژیال هنوز خواب بود که من برخواستم و از پشه بند بیرو
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خانه مثل همیشه در آن ساعت از صبح پر جنب و جوش بود . غالم فارغ از آب و جاروی حیاط نشسته بر روی پله 

 های مطبخ داشت چپق میکشید . نرگس سرگرم جمع آوری ریخت و پاش های مهمانی شب گذشته بود .

ن چشمک زنان مرا به خود میخواند . عطا قل قل سماور و بخار مطبوعش اشتها آور بود . سفره صبحانه در زیرزمی

 داشت صبحانه می خورد و بی بی و آقا جان قلیان می کشیدند .

 مامان رخی استکان چایی را در نعلبکی می چرخاند و چهره اش گرفته به نظر میرسید .

 وارد که شدم همه ی نگاه ها به سوی من چرخید ، بی بی در پاسخ به سالمم گفت :

ی برات سنگ تموم گذاشته ، از جون مرغ تا جون آدمیزاد توی سفره پیدا میشه بیا بخور که اونجا این امروز رخ _

 چیزا گیرت نمی آد .

 قطرات اشک یکی پس از دیگری غلطان بر روی گونه های مادرم لغزید . آقا جان چپ چپ نگاهش کرد و گفت :

داری صبحانه را که زهر ما کردی ، الاقل بگذار این یکی  از االن شروع نکن ، تا شب برای آبغوره گرفتن فرصت _

 اشتهای خوردنش را داشته باشد .

نگاهم بر روی چهره عطا نشست و همانجا باقی ماند ، حرکات و شیطنت هایش خبر از بزرگ شدنش نمی داد . تا 

اکنون آینه تصوراتش شک دیروز میپنداشتم خیلی مانده تا احساسش جوان شود و هوای جوانی به سرش بزند اما 

 واقعی احساسش را به درستی در مقابل دیدگانم منعکس می ساخت .

کاش بیشتر با خواهر و برادرم قاطی می شدم و کار را به جایی میرساندم که ذهنیات و مکنونات قلبی مان در یک 

 آینه قابل تماشا بود .

 پدرم پرسید :

 ه گمانم اشک مادرت حسابی حالت را گرفت و اشتهایت را کور کرد.چرا ماتت برده ؟ صبحانه ات را بخور ب _

 به طعنه گفتم :

حال من از خیلی وقت پیش گرفته شده و تازگی ندارد باور کنید اصال دلم نمیخواهد به پاریس برگردم این اجبار را  _

رم میدادی ناچار به جالی وطن شما جلوی پایم گذاشتید . اگر مثل بقیه دخترهای فامیل ، همین جا توی ایران شوه

نمی شدم ، چه عیبی داشت ؟!! آن موقع اگر چنین اتفاقی برایم میافتاد مجبور نبودم در شهر غریب بدون هیچ یار و 

 یاوری بر سنگین کلنجار رفتن با رفتارهای عجیب و غریب و غیر عادی اش را به دوش بکشم .

 پکی به قلیان زد و گفت :

ی است ، رفع می شود . آخر مگر من و مادرت کف دستمان را بو کرده بودیم که چنن اتفاقی این عارضه موقت _

 خواهد افتاد .

قبول دارم که هیچ چیز قابل پیش بینی نیست ولی این را که می شود پیش بینی کرد که ممکن است این عارضه  _

 یک عمر در مغزش باقی بماند آن موقع تکلیف من چیست .؟

ی کم غصه ات را میخورم لعنت به آن کسی که به این روزش انداخت . خدا میداند اگر دستم به اش فکر میکن _

 برسد میکشمش .

 اینها همه حرف است و کمکی به درمانش و من نمی کند . _

 عطا در حال جویدن آخرین لقمه گفت :

 من و مهران یک چیزهایی دستگیرمان شده و به وقتش رو می کنیم . _
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 م دستپاچه گفت:مادر

 این کار شما نیست . مملکت قانون دارد باید بگذارید آنها کارشان را بکنند . _

 اگر به دست آنها بسپاریم که فاتحه اش خوانده است و تا آخر عمر طرف ول می گردد و به ریش ما می خندد . _

 بی بی پوزخند زد و گفت :

ن سر از کمیسری در بیارن . بزرگ ترا کم بودن بچه هم دارن وارد خوبه خوبه حاال دیگه هم آژدان شدن میخوا _

 گود میشن .

 عطا بادی به غبغب انداخت و گفت :

 بی بی جان من بچه نیستم خیلی وقت است که بزرگ شدم .

ری اآره میبینم ، همون بهتر که تا سر پل رکاب بزنی بری اونجا جیگر دل و قلوه بخوری . چی کار به این کارها د_

 پسر .

مادرم چون میدانست چه کسی هدف اصلی این بحث است ، سکوت اختیار کرده بود و جیکش در نمیآمد . پس از 

 صرف صبحانه برخاستم و گفتم :

من میروم وسایلم را جمع و جور کنم . بعد میروم به پرتو سری میزنم و خرید کوچکی را که دارم با او انجام  _

 میدهم .

انه . خانم جان با خاله ات هم ناهار می آیند اینجا و تا شب میمانند که تو را راه بیندازند . بعد از ظهر زود برگرد خ_

 هم بقیه فامیل به دیدنت خواهند آمد .

 با پرتو بر میگردم ، دوست دارم او هم روز آخر پیشم باشد . _

پیش رو داشتم ، کم کم داشت زهرش را در با بی حوصلگی وسایلم را داخل چمدان انباشتم ، تلخی سفری که در 

 درونم میریخت .

 آماده رفتن که شدم عطا به دنبالم آمد و گفت :

 من تو را میرسانم ، دوست ندارم به تنهایی دور و بر خیابان امیریه بپلکی . بیا ترک دوچرخه ام بنشین . _

 ب انوش قرار داده بود .منظورش را فهمیدم ، چه بسا اشرف خانم او را هم در جریان تعقی

تازه داشتم برادرم را آن طور که بود میشناختم . دلم برایش ضعف رفت. از فکر دوری از عزیزانم قلبم در سینه 

 مچاله میشد و به خود میپیچید .

 عطا مرا تحویل پرتو داد و گفت :

 سپردمش دست شما روز آختی مواظبش باشید پشه لگدش نزند . _

 گفت : پرتو به طعنه

 آن کسی که نباید لگدش میزد زده . حاال تو تازه روز آخر یادت افتاده که باید مواظبش باشی ؟! _

 من همیشه مواظبش بودم ، ولی دست آخر از دستم در رفت ، فعال خداحافظ . _

 همین که تنها شدیم پرتو گفت :

 برادرت خیلی شنگول است به نظر میرسد اخالقش عوض شده . _

 دیدم و گفتم :خن

 دلیلش این است که به اندازه کافی بزرگ شده و احساسش کم کم دارد راه پیشروی اش را پیدا می کند . _
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 معلوم می شود خبرهایی هست . حدس من به دختر خاله ات روشنک میرود . _

 تو خیلی زبلی پرتو و مثل من دوزاری ات دیر نمیافتاد . خب حاال کجا برویم . _

 چه میدانم ،تو خرید داشتی نه من . من _

 با لحن آمیخته با شوخی گفتم :

 راستش میخواهم یک کمی مرگ موش بخرم که اگر آنجا طاقتم طاق شد خودم را خالص کنم . _

این یکی را موافقم ، چون آن موقع من هم از داشتن دوست بی عقلی مثل تو راحت می شوم . حاال بگو کجا مرگ  _

 شند تا به آنجا برویم ؟موش می فرو

 توی بزازی . _

 بزازی ؟! حاال دیدی حق داشتم که گفتم عقل نداری ._

 شوخی کردم ، من هنوز از جانم سیر نشدم . فقط میخواهم یک قواره پارچه بخرم . _

 

 

 

 

 ۱۸فصل 

 

 

ا چند لحظه دیگر از آنها فاصله می زمان خداحافظی رسیده بود . زمان آخرین مرور دیدگانم بر روی چهره هایی که ت

 گرفت ، خدا میداند حسرت دوباره دیدنشان تا چه مدت در دلم باقی می ماند .

حتی شاید در مورد بعضی از آن موجودات عزیز و دوست داشتنی دوباره دیدنی در کار نبود . اشک هایم خطوط 

در آغوش کشیدن عزیزانم به دور بدنشان کلید  چهره ها را گاه برجسته و گاه مات می کرد . دستهایم در موقع

 میشد و جدایی از آنها را به سختی عذاب جان کندن سخت و دشوار بود .

برزو خونسرد و بی تفاوت به این صحنه مینگریست . نگاهش به آرامی از روی صورت نزدیکانش می گذشت و بر 

 زا بار آن که را اشکی اما.  بود خالی کنندگان ٔ  درقهروی هیچ کدام مکثی نمیکرد . این بار جای عزیز در مییان ب

 " اشکان خداحافظ همیشه برای " ی جمله زمزمه حال در گاه و داشتم گردن به دوباره بود آورده برایم اشکان طرف

 . کردم می لمس را اش داده جوش زنجیر اشنگشتانم با

ال و پرتو و تک مضراب های خانم جان و بی بی ، صدای هق هق گریه مادرم و گلی خانم در آمیخته باهای های ژی

 چون سمفونی تیره بدبختی ام دلخراش بود .

قلبم زار میزد و مرا از رفتن باز میداشت . برزو هاج و واج بود و در موقع انجام تشریفات گمرکی با تعجب به اطراف 

کرد ، اما موقعی که به اش توضیح دادم که مینگریست . به مقابل پله های هواپیما که رسیدیم از سوار شدن امتناع 

این قول عظیم الجثه چون پرنده ای پرواز می کند و تا چند ساعت دیگر ما را به مقصد خواهد رساند پذیرفت و سوار 

 شد .

وقتش شده بود که در مورد جاسمین باهاش حرف بزنم و به اش بفهمانم که آن بچه دخترش است . دختری که می 

 بش به خاطر وی می تپید .پرستید و قل

 به هیجان آمد و با دقت گوش داد . کم کم داشت سخنانم ملکه ذهنش میشد و قلبش انباشته از شوق دیدارش .
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 عکس جاسمین را نشانش دادم . از رنگ آبی چشمانش گفتم و از موهای طالئی اش و افزودم :

 چشم آبی و کلی لباس و خرس پشمالو .از طرف تو کلی سوغاتی برایش خریده ام ، ده تا عروسک  _

 با شوقی آشکار گفت :

 کجاست ؟ بده ببینم . _

این جا نیست . قسمت بار توی چمدان است . هر وقت به خانه رسیدیم ، نشانت میدهم . قرار است دوست صمیمی  _

بیاورد ، در این مدت آنها از ات مهدی برای استقبال از ما به فرودگاه بیاید ، شاید هما و جاسمین را هم با خودش 

دخترت نگهداری کرده اند . باید ازشان تشکر کنی . موقع رفتن قرار گذاشتیم این محبتشان را یک جوری تالفی 

کنیم ، من برایشان یک جفت فرش تبریز خریده ام به اضافه یک زنجیر طال برای هما و کلی سوغاتی . البته این هدایا 

 از زحماتشان را جبران کند . شاید فقط بتواند گوشه ای
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بس که حرف زده بودم سرم داشت می ترکید . برزو آرام بود و داشت در ذهنش شنیده هایش را حالجی می کرد . 

 آنها را در کنار هم میچید و در مغزش جا می داد .

 "ه موقع میرسیم ؟پس چ "برای رسیدن به پاریس و دیدن جاسمین بی تاب بود و مرتب می پرسید 

بی حوصله بودم . دلم میخواست چشمهایم را ببندم و غرق اندیشه هایم شوم . به آینده تاریک و مبهم بیندیشم و به 

مشکالتی که بعد از این در اجبار برای زیر یک سقف زیستن با برزو خواهم داشت ، اما او امانم نمیداد تا پاسخ 

 شست .سوالهایش را نمیگرفت ، آرام نمی ن

در فرودگاه اورلی مهدی به همراه هما و مهدی و جاسمین منتظرمان بودند . حزن نگاه هما در مقابل لب های 

 خندانش تضادی بود در میان غم و شادی .

 نور دیدگان آبی جاسمین نورانی تر از هزاران چراغی بود که به شهر پاریس روشنایی میبخشید .

نه های برجسته وی را در میان گرفته بود . خنده بر روی لبان شرابی رنگش نهایت موهای طالئی پرچین و شکنش گو

شوق و اشتیاقش را منعکس می ساخت . مهدی او را روی دستهایش بلند کرد تا بتواند از میان جمیت گردن بکشد و 

 از دور من و پدرش را تماشا کند .

 گفتم :با اشاره دست ، آنها را به برزو نشان دادم و به اش 

نگاه کن جاسمین آنجاست . روی شانه های مهدی نشسته و دارد از دور به طرفت دست تکان میدهد . تو هم با  _

 تکان دست جوابش را بده .

نمی دانم برقی که در نگاه برزو درخشید برق آشنایی دیرین بود یا آغاز یک آشنایی تازه .بی آنکه این وابستگی را 

داشت پرواز به سوی تنها کسی که در آن جمع به او وابسته بود .اشک شوق دریایی شد و حس کند ، هوای پرواز 

 دیدگانم را در رنگ آبیش غرق کرد . ###رنگ 

 منتظر نوبت برای در آغوش کشیدنش بودم ، اما برزو این فرصت را به من نمی داد .

 ف او حلقه وار کلید شده بود .آغوش دخترش را منحصر به خود میدانست و دست هایش به دور بدن ظری

 هما در حال بوسیدنم کنار گوشم نجوا کرد :
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الهی شکر برزو دخترش را شناخت . نمیدانی از دیشب تا حاال چقدر اضطراب داشتم . میترسم تحویلش نگیرد و  _

 بهاش بی عتنایی کند .

 ین را زمزمه کردم .من هم مثل تو نگران بودم ، خودم را کشتم بس که کنار گوشش اسم جاسم_

 حاال که میبینی چه کارد دارد برایش می کند . شاید کم کم همه چیز را به یاد بیاورد . _

 آهی کشیدم و گفتم :

 برای من که دیگر بی فایده است ، چون آنچه را که از دست داده ام دیگر به دست آوردنی نیست . _

 ت کنیم .من و تو باید سر فرصت بنشینیم و با هم صحب _

دست کوچکی را که به گردنم حلقه شده بود گرفتم و بوسیدم . به آرامی به آغوشم خزید و با شیرین ترین و دوست 

 را بر زبان آورد . "خاله شهال  "داشتنیترین لحن کلمه 

 مهدی داشت با برزو احوالپرسی میکرد این هم آغاز یک آشنایی تازه بود ، نه تجدید دیدار .

 کسی که شدیم خطاب به مهدی گفتم :سوار تا

نمیدانم چطور از تو و هما تشکر کنم ، شما برای جاسمین سنگ تمام گذاشتید . قرارمان سه هفته ای بود ، اما همان  _

 روز دوم ورود همه ی نقشه هایمان نقش بر آب شد .

 ، آخر چرا ؟؟ متاسفم شهال ، وقتی تلگراف رسید من و هما شوکه شدیم . باور کردنی نبود _

چرایش معلوم نیست . انگار یک نفر هولش داد وسط خیابان که زیرش بگیرد . برای من هم عجیب است که چرا  _

باید این اتفاق بیفتد . من با پاریس وداع کرده بودم . در موقع ترکش آخرین نگاه را به فضای مه آلودش انداختم 

د تی ندارد ، اما افسوس برخالف انتظارم آنچه میبایستی در پشت سر بمانرفتم . بیهوده میپنداشتم که این سفر بازگش

باز پیش رو بود و آنچه که در پیش رو داشتم دوباره در پشت سر ماند . فقط شما میتوانید کمکم کنید . من به 

ا ارتباطش بزحمات توانستم ارتباطات گذشته را در مورد تو و هما در ذهنش زنده کنم . حاال نوبت شماست که حد 

 من را در مغزش فرو کنید .

میفهمم چه میگویی .من و هما در این مورد با هم صحبت کار مشکلی است . برای یک آدم سالم توجیه این حد  _

 مشکل است . چه برسد به توجیهش برای یک نفر بیمار . با وجود این سعی خودم را می کنم . نگران نباش.

د . راستی حال جاسمین چطور است ؟ شمسا نگرانم کرد . می گفت دائم تب می کند ممنون شما تنها امیدم هستی_

 راست می گفت یا بلوف میزد .

 هما گفت :

راست می گفت ، من خودم که در نامه برایت نوشتم این مشکل را دارد ولی چیز مهمی نیست حاال دیگر دلیل این  _

 تب از بین رفته .

رگشتم نگرانی در مورد او بود . راستش خیلی دلم برایش تنگ شده بود . گاه آنقدر از تو چه پنهان یک دلیل ب _

 هوایش را می کردم که بی قرارش می شدم .

 دل به دل راه دارد . بی تابی هایش غیر قابل کنترل بود و من و مهدی را بیچاره می کرد . _

رفتن نمی گرفتم این سفر از اول تا آخرش توأم با  تقصیر من بود ، از رویتان شرمنده ام . کاش اصال تصمیم به _

 ناامیدی بود و به غیر از دیدار با خانواده هیچ نقطه مثبتی نداشت .

 مهدی گفت :
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تو از کجا میدانستی چنین اتفاقی خواهد افتاد . گزارش پزشک معالجش را بده من فردا ببرم به یک دکتر  _

 اید الزم باشد اینجا معالجاتش را ادامه بدهیم .متخصص نشان بدهم یا نظرش را بپرسم . ش

 حتما الزم است . _

 جاسمین در آغوش برزو به خواب رفته بود . سرش بر روی سینه او بود . دست هایش حلقه شده در دست های من .

 از تاکسی که پیاده شدیم ، هما گفت :

 جارت کنی ؟این همه بار و بندیل برای چیست ؟ مگر خیال داری اینجا ت _

ای بابا مرا چه به این کارها . فرشها مال شماست ، هدیه ای است از طرف من و برزو برای جبران یک هزارم محبتی _

 که به ما کردید .

بس کن دیوانه ! اصال الزم نبود این کار را بکنی . جاسمین دختر خود ماست و تو و برزو دوستان عزیزمان . برزو _

 حبت کرده نباید این قدر زحمت می کشیدی . اگر مهدی هم قبول کند من قبولش نمی کنم .بوقتش خیلی به ما م

 چشم تنگ کردم و با رنجیدگی گفتم :

 اگر دستم را پس بزنی نه من ، نه تو . حسابی ازت میرنجم . دلم خیلی پر است ، کجا میتوانم خالیاش کنم ._

 به درد میخورد . خب معلوم است روی دل من . پس دوست چه موقع _

 از تنها ماندن با برزو میترسم . _

 نترس مهدی را میفرستم پیش برزو تو بمان بیش خودم . _

 آخرش چی ؟ صحبت یک شب دو شب نیست ._

 این را بگذار به عهده ی مهدی . نگران نباش . موافقی ؟ _

 را از پدرش جدا کنم . من موافقم ، بقیه اش با تو . پس جاسمین چی ؟ چطور میتوانم او  _

 مهم نیست . می گذاریم همانجا سر جای خودش بخوابد .  _

 

 

 

 

 

 ۱۸فصل 

 

 

 

 نه هما به من فرصت خوابیدن داد و نه من میلی به خواب داشتم ، تا صبح بیدار ماندیم و در دل کردیم .

 تا لحظه ترک آنجا نفسم را بند می آورد . حرفهایمان تمامی نداشت ، شرح ماجرای سفر از لحظه ورود به ایران

هما با دقت گوش میکرد . قلبم از مرور تلخیهای سفر تیر میکشید . گلویم بغضها را فرو میداد تا صدایم را ازسینه 

 بیرون فرستد .

 گذاشتن از اشکان چون جان کندن با زجر بود و اثر شکنجه اش ماندنی و همیشگی .

 می گفتم آسان نبود . ساکت نشدم و ادامه دادم : برای هما باور آنچه که

بین من و مردی که با خاطرههای زن مردهاش زندگی میکرد ، به غیر از اجبار هیچ انس و الفت و عشقی حاکم  _

نبود . رشته پیوند ظاهریمان را راحت می گسستیم . اصال برای این کار به ایران رفته بودیم . حاال مجبورم در کنارش 
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نم کمکش کنم تا خاطرات گذشته را به یاد بیاورد چون خودم را در مقابل این حادثه مسول میدانم و شکی ندارم بما

 کسی که به این روزش انداخته پسر دائی بی همه چیز خودم است .

 هما بهت زده به من خیره شد و پس از لحظه ای مکث با تردید پرسید :

ده ؟! حرفی نزن که بعدأ برایت دردسر ساز بشود تا وقتی دلیل قانع کننده منظورت این است که تصادف آمدی بو _

 ای نداری ساکت باش.

بس که ساکت ماندم بس که حرف نزدم دارم خفه می شوم . از همان روز که در آن آالچیق نفرین شده ی باغ خلج  _

اال دلم شده انبار رازهای نهفته و دارد از برزو مرا محرم اسرار خود قرار داد و از من خواست رازش را فاش نکنم تا ح

غصه میترکد . حتی بغض گلویم هم خفه خون گرفته و فرو نمی رود . گفته های من و مامان گلی در بیمارستان با هم 

تناقض داشت و تالش مرا خنثی می کرد . او میخواست به پسرش بفهماند که من زنش هستم و من میخواستم به اش 

تم . شانه های برزو را تکان میدادم التماس می کردم تا شاید به یاد بیاورد که قرار بود چه حرفی به بفهمانم که نیس

ریه گ "اشکان بزند . در مقابل التماسهایم بی تفاوت نبود . اشک هایم دلش را به رحم آورد و برای دلداریام گفت :

دلش نیست و طوطی وار و کپی شده از گفته های من سخنی که از  "نکن شهال ، هر چه تو بگویی همان کار را میکنم 

به اشکان منتقل می کرد چاره درد من نبود ، بیانش به او اثری نداشت . ناامید شدم دیگر برای اثبات ادعایم کاری از 

 دستم بر نمی آمد .

هم نتوانستم  چه چیز را میخواستی ثابت کنی ؟ خودت میدانی دوستت دارم ، در تمام این مدت حتی یک لحظه _

این دختر چه هدفی را  "خودم را از دغدغه و نگرانی هایم برای حال مشکالتی که داری فارغ کنم . با خودم می گفتم :

اشکان خیلی راحت و بی رودربایستی به ات فهمانده اصال دیگر برایش اهمیت ندارد که پشت این  "دنبال می کند ؟

دی آنچه را که باید بداند دانسته و درست به همان واقعیتی اشاره کرده که پرده پوشی چه راضی نهفته است . تا حدو

من اشاره کردم . در هر صورت تو زن برزو هستی . این حقیقتی است انکار ناپذیر . با کدام دلیل و مدرک میتوانی در 

امیدی  د شنید . اصال به چهمقابل اطرافیانتان فریاد بزنی که نیستی ؟ به غیر از من و مهدی هیچ کس صدایت را بخواه

میخواهی این رشته را پاره کنی ؟ از من نرنج اگر رک و پوست کنده حرفم را میزنم . تو به آخر خط رسیده ای . حق 

با اشکان است قلب مثل آن زنجیر نیست که بتوانی دوباره شکستگی هایش را جوش بدهی و به گردن بیاویزی ، پس 

 باید تسلیم سرنوشتت بشوی .

 در منتهای ناامیدی فریاد کشیدم :

نه هما ، نه ، نه ..... حتی اگر من تسلیم سرنوشت شوم این یک فریب است . من به عهدی که با برزو بستم وفادار  _

 ماندم و رازش را فاش نکردم ، پس حق دارم ازش توقع داشته باشم او هم پایبند قول و قرارش باشد .

ت داده بود هوش و حواسش کار می کرد میدانست دارد هه کار می کند ، نه حاال که زمانی که این قول را به ا _

مغزش از تمام دانسته ها تخلیه شده . آن موقع که از دریچه عشق و احساس قلبی اش فقط شارلوت را میدید . 

صویر شتنی تو هیچ تدیدگانش بر روی همه ی زیبایی های دیگر بسته بود ولی اکنون به غیر از چهره زیبا و دوست دا

روشن دیگری در ذهنش باقی نمانده . تازه همان موقع هم داشت عاشقت می شد . منظورم زمانی است که به اجبار 

برای اثبات وفاداری اش به عهدی که بسته همسفرت شد . تو نگاه مشتاق و آرزومندش را نمیدیدی . ولی من و 

نعکس میدیدم . در واقع او داشت به ایران می رفت تا جان و مهدی آنچه را که در قلبش می گذشت در نگاهش م

 زندگی اش را تسلیم مردی دیگر کند .
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 هاج و واج نگاهش کردم و گفتم :

 چه حرفها میزنی هما ! باور نکردنی است . آن موقع هنوز برزو با خاطره زن مرده اش زندگی میکرد ، _

ر مدّتی در زیر یک سقف با هم به سر بردید . برایم تعجب آور بود که اشتباه می کنی ، این طور نبود . شما دونف _

چطور او میتواند در مقابل احساسش صبور باشد . اشکان حق داشت اگر برزو بتواند از زنی مثل تو بگذرد احمق است 

. 

ای خود این حماقت نیست صداقت است . تو احساس هر دو طرف را بدجوری تفسیر می کنی . ما هر کدام بر _

اعتقاداتی داشتیم و پای بند احساس قلبی مان بودیم و بی گدار به آب نمی زدیم . شاید افشای راز برزو رهائی از 

بندی بود که به دست و پایم بسته است ، اما من این رهائی را به آن قیمت نمیخواستم . حتی اگر تو و پرتو احمق 

وادارم کنید برخالف اعتقاداتم قدم بردارم . من در بازی زندگی ورق خطابم کنید و به طرز فکرم بخندید نمیتوانید 

برنده را وارانه به دست گرفتم و با یک اشتباه کوچک مرتکب بزرگترین باخت زندگیام شدم . عشق اشکان در قلبم 

نّ دانتون بان سخالکوبی شده و با هیچ مواد پاک کننده ای اثرش را نمیتوان از بین برد . پشت در بسته آپارتمان خیا

انباشته از خاطرات شارلوت است . به مهدی بگو در آن آپارتمان را باز کند و او را به آنجا ببرد . شاید این تجدید 

 خاطره ذهنش را به کار بیندازد و آنچه را که فراموش کرده به یادش بیاورد .

ب و رهگذران شاد و بی خیال در پشت شیشه شب از نیمه گذشته بود . کم کم سر و صدای ساز و آواز مستان نیمه ش

 آپارتمان داشت فروکش می کرد .

 هما به بالش پر قو که پشت سرش قرار داده بود تکیه داد و گفت :

امشب که برزو در موقع ورود به آپارتمانتان هیچ عکس العملی نشان نداد . انگار اولین بار بود که اینجا می آمد .  _

نش هایش را در نظر داریم . این بی تفاوتی در حال حاضر ناامید کننده است . با وجود این من و مهدی همه ی واک

شکی نیست رفتنش به آپارتمان خیابان دانتون و به قول تو رویارویی با خاطرات همسر محبوبش در جایی که بعد از 

ین قدمی است که مهدی خیال دارد مرگ او هرگز نتوانست به آنجا قدم بگذارد . میتواند اثر بخش باشد . این اول

بردارد ، ولی تو به احتماالت نمیتوانی تکیه کنی . به قول معروف او از هفت خوان رستم فقط چند خانش را گذرانده و 

هیچ اثری از بهبودی در حالش ظاهر نشده . رفتن به خانه شما و از همه مهم تر به خانه پدریاش که در آنجا متولد 

باغش انباشته از هزاران خاطره از کودکی و نوجوانی اش است ، برخورد با آرام جانش جاسمین و  شده ، ساختمان و

من و مهدی در فرودگاه ، آمدن به پاریس و محل زندگی اش ، مغزش را تکان نداده . فقط مانده آن یکی که به اش 

 چی ؟!امید بستی و منتظر معجزه هستی . پس اگر آپارتمان دانتون هم معجزه نکند 

نمیدانم فکرش را نکرده ام ، یعنی اصال مغزم آماده تفکر نیست . سبک و بی وزن شده ام ، چون پر کاهی به این  _

 سو و آن سو کشیده می شوم .

تو حتی داری برای خودت هم نقش بازی می کنی و احساس و عواطفت را به بازی می گیری . چرا از احساست به  _

یس پناه آوردی ؟ اجباری وجود نداشت که حتما همراه برزو شوی . می توانستی هزار بهانه اشکان گریختی و به پار

بیاوری و نیایی . نشستی و با خودت خلوت کردی و بعد به این نتیجه رسیدی که دیگر ناه میتوانی به اشکان امید 

ز بازگشت به فرانسه همه ی راه ببندی و نه پدر و مادرت که به خاطر این جدایی طردت خواهند کرد . پس به غیر ا

ها به رویت بسته بود . این را قبول کن که تو بر سر دو راهی زندگی ات قرار نگرفتی ، چون فقط تک راه برای 

 انتخاب داشتی . این یک فرمول ریاضی نیست که درکش مشکل باشد . البد منظورم را میفهمی ؟
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 با دلخوری گفتم :

 دن به مرا نداری و راحتم کن .یک دفعه بگو خیال کمک کر _

من جانب هر دوی شما را در نظر می گیرم . شروعش اشتباه بود که تو و برزو کردید . باید از اول میدانستی قدم  _

نهادن در این راه سر انجامش ناامیدی است . نمیخواهم اشتباهات گذشته ات را ردیف کنم و به صف بکشم . چون 

این کار را میکنی و هر بار با حسرت به پشت سر مینگری و افسوس فرصت های از  میدانم خودت روزی صد بار

 دست رفته را

 

 

452-202  
 

می خوری . تکرارش بی جاست . بگذاریم . من خودخواه نیستم که به خاطر دل خودم بگویم ، از این که برگشتی 

ققش تو را به آنجا کشاند برسی ، نه اینکه ناامید خوشحالم . اتفاقا بر عکس دلم میخواست به هدفی که امید به تح

برگردی . اما حاال که برگشته ای الاقل این بار اشتباه نکن . میبینم اخم کردی و آماده اعتراضی . البد میخواهی 

بپرسی منظورت چیست ؟ نمیخواهم انگشت روی نکته خاصی بگذارم ، ترجیح میدهم خودت در این مورد به نتیجه 

صمیم بگیری . جاسمین کم بهانه ات را نمی گرفت . روزی نبود که یادت نکند و هوای دیدنت را نداشته برسی و ت

 باشد .

همین وابستگی هاست که زنجیر اسارت را به پایم محکم کرده . یک طرف تو یک طرف جاسمین .واقعا دلم  _

نگ تمام گذاشتی افسوس که برزو در موقیعتی برایتان رنگ شده بود و هوایتان را داشتم . تو واقعا برای جاسمین س

 نیست که درک کند و قدر محبت تو و مهدی را بداند .

این حرف ها را نزن که اصال خوشم نمی آید . فکر نمی کنم اگر خودم بچه داشتم بیشتر از جاسمین به اش عالقمند  _

 میشدم .

ل جا می کنی ، ولی بدون شک نگهداری ازش مانع تو زیادی ماهی هما و خیلی راحت خودت را در دل طرف مقاب _

 کار کردنت در تابستان شد .

 با اطمینان سر تکان داد و گفت :

اصال این طور نیست . من و مهدی برنامه کار و نگهداری از جاسمین را یک در میان بین خودمان تقسیم کرده  _

ا برای سوغاتی خیلی زیاد بود . نباید این قدر زحمت می بودیم و هیچ کدام از کار و فعالیت باز نماندیم . آن فرش ه

 کشیدی .

اتفاقا بر عکس خیلی هم کم است . قبل از این که این اتفاق بیفتد برزو قصد خریدشان را برای مهدی داشت . من  _

 خودم یک زنجیر طال برایت خریده ام به اضافه مقداری لباس و خرت و پرت .

 کنار زد و در حالی که به زحمت دیدگان پر خوابش را باز نگاه میداشت گفت :موهایش را از روی صورتش 

 داری زیادی بد عادتمان می کنی شهال . قرار نبود تهران را بار کنی با خودت به اینجا بیاوری . _

آپارتمان  ا کناگر میتوانستم این کار را میکردم . از نظر من ارزش محبت شما خیلی بیشتر از اینهاست . تو فقط دع _

 خیابان دانتون داروی دارمان برزو باشد و هوش و حواسش را سر جایش بیاورد .
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با دعای من کار درست نمیشود . ولی خب هر تلنگر یک دریچه امید است و هر نامیدی ، امید دیگری را در پی  _

 دارد .

 

 

 

 

 

 ۱۹فصل 

 

 

آپارتمان خیابان دانتون گشوده می شد و اولین باری بود که من قدم به اولین بار بود که بعد از فوت شارلوت ، درب 

 آنجا می گذاشتم .

خاطره ها بر در و دیوارش خاک میخوردند . به نظر میرسید اسباب و اثاثیه اش در تابوت خانه آرمیده اند و در و 

 پیکرش چون استخوان های مرده به مرحله پوسیدگی رسیده اند .

با و جذاب شارلوت درون قاب عکس شیشه ای با نگاهی محزون و گویا تنها ناظر خاموش آرزوهای تصویر چهره زی

 به گور سپرده اش بود .

رایحه آشنای عطر لباس هایش محبوس در پشت در چوبی کمد ، به محض گشودن در آن ، در فضا پیچید . اما 

 اد .معجزه ای که انتظارش بوقوع پیوستنش را می کشیدم اتفاق نیفت

انگار حفره دیدگان برزو خالی بودند و شامّه اش فاقد حس بویایی . گوش هایش فقط صدای مرا می شنید . به محض 

 این که از کنارش تکان میخوردم صدایم میزد .

 پرده سیاه ناامیدی نگاهم را چون روزگارم سیاه می کرد . مهدی برای دلداری ام گفت :

مان میبرد . من قبل از آمدن به اینجا میدانستم که نباید زیاد امیدوار بود که معجزه به این سادگی ها نیست . ز _

شود . دلیلی ندارد که در جای آشنا و پر خاطره برگشت خافظه اتفاق بیفتد . حتی ممکن است در خواب یا در جایی 

 ا دوباره در مغزش اشغال کند .که قبال به آنجا قدم نگذاشته افکار و خاطره های گذشته ، جای تخلیه شده قبلی ر

 با صدای ناله مانندی پرسیدم :

 چند ماه ، چند سال دیگر ؟! _

 پیش بینی اش ممکن نیست . دوست ندارم بی جهت امیدوارت کنم . فقط ازت میخواهم که صبر داشته باشی . _

 به غیر از صبوری چه کاری از دستم بر میآید . _

 

 

را به طرف قاب عکس شارلوت کشاند سپس کوشید تا توجه او را به سویش جلب کند و  دست برزو را گرفت ، او

 پرسید :

این زن را می شناسی ؟ خوب فکر کن ببین چیزی یادت میآید ؟ میبینی چقدر خوشگل است . یک زمان سخت  _

 عاشقش بودی و به خاطر رسیدن به اش خودت را به آب و آتش میزدی .

 روی قاب عکس گذشت و بر روی چهره من مکث کرد و گفت :نگاهش بی تفاوت از 
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نه از این زن خوشم میآید و نه از این خانه. اینجا همه چیز و همه جا کثیف و خاک گرفته است و دل آدم می گیرد .  _

 بیا بریم شهال .

 مهدی به من مجال پاسخ نداد و گفت :

ین اینجا زندگی می کردی . آن عکس تصویر زن سابقت این آپارتمان مال توست . قبل از فوت مادر جاسم _

شارلوت است که حدود یک سال پیش در اثر بیماری فوت کرده . یادت نمیآید چقدر دوستش داشتی ؟ از همان 

موقع در این آپارتمان را بستی و دیگر حاضر نشدی قدم به داخلش بگذاری . لباس هایش هنوز در کمد اتاق خوابتان 

خوب نگاه کن . هر کدام از آنها را بارها و بارها به تنش دیده بودی . بو بکش شاید رایحه عطر تنش  آویزان است .

 برایت آشنا باشد .

 با تردید سر تکان داد و گفت :

 نه ، نه اصال یادم نمی آید . برای چه میخواهی این حرفها را توی مغز من فرو کنی ؟ _

 نشاند سپس روبرویش نشست و گفت : مهدی دستش را گرفت و او را روی مبل

تو برخالف میل خانواده ات و بدون اطالع آنها با یک دختر پاریسی به نام شارلوت عروسی کردی و از او صاحب  _

یک بچه شدی . منظورم جاسمین است . زنت را عاشقانه دوست داشتی و بعد از مرگش دچار افسردگی شدی . پدر و 

رند و حتی نمیدانند نوه خوشگلی مثل جاسمین دارد . با زور و فشار میخواستند وادارت مادرت از این ماجرا بی خب

کنند زن ایرانی بگیری و چون زیر بار نرفتی تهدیدت کردند که مقرری ماهیانه ات را قطع خواهند کرد . ولی تو 

یخواستند برایت بگیرند برای معالجه بیماری شارلوت به این پول نیاز داشتی . به خاطر همین دختری را که م

همدست خودت کردی ، منظورم همین شهالست که طفلکی چون مرد دیگری به نام اشکان را دوست داشت راضی به 

ازدواج باهات نبود . اما تو به اش قول دادی همین که پول مورد نیازت را از پدرت بگیری ، او را به ایران برگردانی و 

زنت شده و هیچ ارتباطی بین شما دو نفر نبوده و نیست . ولی قبل از اینکه این  به اشکان بفهمانی که شهال ظاهرا

 حرف ها را به اشکان بزنی در اثر تصادف با ماشین گذشته را از یاد بردی و نتوانستی به قولی که دادی عمل کنی .

ام نشاند . مردمک دیدگانم  یادآوری آنچه که باعث ناکامی ام شده بود ، دلم را سوزاند و قطرات اشک را بر گونه

 پشت پرده اشک دوش گرفتند و گونه هایم را شسته شو دادند .

 برزو با دلسوزی نگاهم کرد و گفت :

 این همان حرفهایی بود که باید به اشکان می گفتم ؟ پس چرا آن موقع به ام نگفتی ؟ _

 چون تکرار طوطی وارش هیچ چیز را عوض نمی کرد . _

حرفها سر در نمی آورم . مهدی دروغ می گوید ،زن من تو هستی نه شارلوت . مادرم خودش به من من از این  _

 گفت که زنت شهال است . من هم فقط تو را دوست دارم .

 مهدی دست بردار نبود و ادامه داد :

ه این اد آوری . ضربحقیقت همان است که من گفتم . االن تو در موقیعتی نیستی که آنچه را فراموش کرده ای به ی _

تصادف اتفاقاتی را که در گذشته برایت افتاده به همراه عالیق و وابستگی هایت تکه تکه کرده . در واقع آنها ذرات 

پراکنده ای هستند که ذهنت قادر نیست آن ها را کنار هم بچیند و بهم پیوندشان دهد . من هم نمیتوانم بیش از این 

ات کنم . اینجا آپارتمان توست . جایی که سالها با شارلوت و جاسمین زندگی می  به مغزت فشار بیاورم و خسته
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کردی و بعد از حادثه دلخراش فوت زنت چون تحمل محیطش را نداشتی درش را بستی و کلیدش را به من سپردی 

. 

 اینجا ببر مهدی . حاال هم ندارم ، نمیدانم چرا ولی فضای اینجا برایم سنگین و قی قابل تحمل است . مرا از _

 این عالمت خوبی است و نشان میدهد که کم کم داری تکه های پراکنده را بهم پیوند میدهی . _

من اصال نمیفهمم تو چه میگویی و اصال این حرفها سرم نمی شود . فقط میخواهم زودتر از اینجا بروم . بلند شو  _

 شهال .

 بر خاستم و گفتم :

 ی . بیشتر از این اذیتش نکن . برای امروزکافی است .بهتر است برویم مهد _

 با لحن آمیخته با یاس و سر خوردهای گفت :

باشد برویم . متاسفم ، من تالش خودم را کردم اما به نظر میرسد هنوز زود است که واکنش نشان بدهد . فعال  _

 م ساعت خودم را میکنم .مغزش آمادگی قبول واقعیت را ندارد . با وجود این ناامید نشو باز ه

تو نمیتوانی معجزه کنی . در پیچ و خم های حافظه متالشی شده برزو رویارویی با خاطره ها میتوانست دریچه  _

امیدی باشد برای پیوستن آن خاطرات پراکنده بهم . تو سعی خودت را کردی و من شاهد تالشت بودم و از تو 

 ممنونم .

 در این آپارتمان را ببندیم و به همین شکل نگهش داریم ؟حاال باید چه کار کنیم ؟  _

 با تعجب پرسیدم :

 منظوررت چیست ؟! _

منظورم این است که نمیخواهی فکری برای اینجا بکنی ؟ خیال داری دوباره درش را ببندی و کلیدش را به من  _

 بسپاری ؟

اید در این مورد تصمیم بگیرد . من نمیتوانم کار دیگری از دستم ساخته نیست . آن کسی که درش را بسته ب _

قراری را که برزو با تو گذاشته بهم بزنم . دوست ندارم وقتی به خود آمد به این فکر بیفتد که ما از بیماری اش 

 سواستفاده کرده ایم .

 ته و متروک شده .من هم نظر تو را دارم و نمیخواهم در امانت خیانت کنم ، اما اینجا به طرز وحشتناکی خاک گرف _

چاره اش یک گردگیری و نظافت است . کلیدش را به من بسپار خودم استی به سر و گوشش میکشم و گرد و _

 خاکش را می گیرم .

میدانی چه فکر میکنم شهال به این که اگر پدر و مادر یا برادر برزو تصمیم بگیرند به دیدنش بیاید چطور میتوانی  _

 اینجا بزنی ، ازشان پذیرایی کنی ؟ بی آنکه دست به ترکیب

مجبور نیستم آنها را به اینجا بیاورم . از آن گذشته عاطفه و محبت پدر و مادر برزو همان اسکناس هایی است که  _

باعث بدبختی من شد . همین که پسرشان از نظر مالی تامین باشد خیالشان راحت است و نیاز عاطفی اش را حس 

 نخواهند کرد .

 قعا این طور فکر میکنی ؟وا _
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من آنها را بهتر از تو میشناسم و شکی ندارم که همین طور است .اصال بهتر است برایشان بنویسیم چون در شهر  _

غربت به غیر از تو و هما که دوستان خوب برزو هستید هستی را نمیشناسم و برای دارمان او نیاز به کمک شما دارم 

 اجاره داده ام و به محل جدید نقل مکان کرده ام . آپارتمان خیابان دانتون را

 آن وقت تکلیف جاسمین چه می شود ؟ _

 با سر افکندگی گفتم :

 البته این از احتماالت است . ولی اگر بیایند با شرمندگی دوباره زحمت نگهداری اش به گردن تو و هما میافتاد . _

 م پیش مان بماند .جاسمین دختر خودمان است و ما از خدا میخواهی_

البته بایید میدانم آنها بیایند ، آن بار برای خاطر روزبه آمدند چون او مجرد بود ولی حاال خیالشان راحت است که  _

 من در کنارش هستم .

 پوزخندی زد و گفت :

تش در خدماین حرف ها نیست . چون آن موقع طفلکی برزو عین پروانه به دور برادرش میگشت و دست به سینه  _

 بود فقط به نظرم آن پسرشان را بیشتر از این یکی دوست دارند .

 این حرفت را قبول دارم ، احساس خود من هم همین است . _

آنها هم به تو ظلم کردند هم به برزو . طفلکی تمام مدّتی که با شارلوت زندگی میکرد ، در عین خوشبختی همیشه  _

مانی که خانواده اش به پاریس آمدند و ناچار شد چند ماهی زن و بچه اش را از نگران و مضطرب بود . به خصوص ز

خود دور کند . شاید به همین دلیل تالشی برای بازگرداندن حافظه اش نمی کند ، چون همه ی آن خاطره ها آمیخته 

 با تلخی و ناکامی است .

. چه بسا حتی در آن لحظه هم نمیخواست به آن برزو گوش به سخنانمان می داد و هیچ عکس العملی نشان نمی داد 

خاطره ها در ذهنش جان دهد . او از گذشته می گریخت و من میخواستم به گذشته برگرردم و به یک روز قبل از 

اولین برخورد با او و آگاهی از اسرار زندگی اش و آن اشتباه را دوباره تکرار نکنم . در حالی که به زحمت بغض گلو 

 دادم گفتم :را فرو می

درکش مشکل است . خدا میداند در مغز او چه میگذارد . شما بروید کلید را به من بده تا یک کمی ظاهرش را  _

 مرتب کنم .

 کار تو نیست . من خودم یک نفر را میفرستم به اینجا سر و سامان بدهد . _

 اتفاقا کار من است . دوست دارم یک مدّتی اینجا تنها باشم . _

زو برای اولین بار در مقابل سخنان ما عکس العمل نشان داد . پیشانی را پر چین کرد و با چهره عبوس و پر اخم بر

 زبان به اعتراض گشود و گفت :

 نه ، نه ، تو نباید اینجا بمانی . بیا بریم خونه خودمان . از این جا خوشم نمی آید کثیف و خاک گرفته است . _

را در آن اسیر خود کند نفرت داشتم و از تنها ماندن با او احساس وحشت می کردم ، اما از قفسی که میخواست م

 مگر به غیر از همراهی اش چاره دیگری هم بود ؟
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تالش مهدی برای متقاعد ساختن برزو به نتیجه نرسید . مرا دوست داشت و خود را همسر و مالک من میدانست . 

ی که سرنوشت بر سر راهم گسترده ممکن نبود . از خانه میگریختم به مهدی و هما پناه می بردم و با گریز از راه

التماس از آنها میخواستم به یاری ام بشتابند و هر طور که شده این حقیقت را به مغزش جای دهند و به اش بفهماند 

یعی برگردد و خاطرات مرده زنده شوند از اگر عهدی را که با من بسته بشکند زمانی که حافظه اش به حالت طب

کرده خود پشیمان خواهد شد . اما انگار مغزش در اختیار احساس تازه جوانه زده در قلبش بود و کلماتی را که بر 

 خالف میلش میشنید در حافظه اش جای نمیداد و چون مستی به راحتی از سرش میپراند .

تگی نگاهم میکرد ، دست هایش آماده نوازش و در آغوش کشیدنم بود . نه مقاومتم در مقابلش بی ثمر بود . با شیف

 مفهوم گریزم را میدانست و نه مفهوم اشک و التماسهایم را .

جاسمین را سپر بالیم میکردم به اتاقم پناه می بردم در را به رویش میبستم و پاسخی به کلمات مهر آمیزش نمیدادم 

ای خواهش و تمناهایش را بشنوم و نه صدای ضربات کوبنده مشت هایی را که به ، گوشهایم را میگرفتم تا نه صد

 امید گشوده شدن در به رویش مینواخت .

 

 

202-252 

هما از تالش و مقاومتم در عجب بود و یک روز غروب موقعی که مهدی برزو و جاسمین را با خود به پارک برده بود 

 میزی گفت :در مقابل شکوه هایم با لحن اعتراض آ

آخرش چه ؟ باالخره مجبوری تسلیمش شوی . تا کی میتوانی در اتاق را به روی خودت ببندی و به این فرار و  _

گریز ادامه بدهی . از آن گذشته منتظر چه هستی ؟ اگر در انتظار معجزه ای و به این خیالی که اشکان پشیمان می 

. همین روزهاست که خبر زن گرفتنش را بشنوی و آخرین  شود و به سویت باز خواهد گشت سخت در اشتباهی

 پرده نمایشی که انتظار پایان خوشش را داری با ناکامی به سرانجام برسد .

مثل همیشه لحن کالمش در عین واقعیت تلخ و زهرآگین بود . با وجود این به دلم نشست و تسکینم داد . با صدای 

 گرفته و پر بغضی گفتم :

 آیه یاسی و پیشگویی هایت دلسرد کننده .تو همیشه  _

 یعنی فکر میکنی پایانی به غیر از این خواهد داشت ؟ خیلی خوش خیالی اگر هنوز به امید اشکان باشی . _

اگر کوچکترین روزانه امیدی بود به پاریس بر نمی گشتم و در ایران می ماندم . شکی ندارم آن دفتر برای همیشه  _

هرگز دوباره آن را نخواهد گشود . ولی برای من آن دفتر همیشه در مقابل دیدگانم گشاده است  بسته شده و اشکان

و از مقاومت در مقابل خواسته قلب و احساسم عاجزم . فقط تنها امیدم این است قبل از اینکه اتفاقی بیفتد و نتیجه اش 

 پشیمانی باشد برزو به خود بیاید .

 با تأسف سر تکان داد و گفت :

امکانش خیلی ضعیف است . دکتری که معاینه اش کرده و گزارش پزشک بیمارستان میثاقیه را خوانده بایید  _

 میداند به این زودی ها حافظه اش بازگردد .
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 مرا به گو به چه کسی پناه آوردم . تو به جای اینکه باری از روی دلم برداری بارش را سنگن تر میکنی . _

ینی و از کلمات فریبنده و دلخوش کننده خوشت می آید ولی من حتی اگر ازم دلخور شوی تو به دنبال تسک _

 روراست حرفم را میزنم . بیشتر از این خودت و برزو را عذاب نده .

 تو حرفت را زدی ممنون و به من فهماندی که بعد از این تنها و بی پناهم و هیچ تکیه گاهی ندارم . _

 :با لحن رنجیده ای گفت 

سخنانم را بد تفسیر نکن . این واقعیتی است که تو از آن غافلی . آن روز که پای سفره عقد نشستی باید فکر همه  _

چیز را می کردی و می فهمیدی راهی که قدم در آن نهادی پر از خس و خاشاک است و پر از پیچ و خم هایی برای 

 سرگردانی ات .

 در نهایت ناامیدی پرسیدم :

 ر تو باید چه کار کنم ؟به نظ _

 متفکرانه شانه باال انداخت و پس از لحظه ای مکث پاسخ داد : _

 من نباید تکلیف میان کنم از حرف هایم نتیجه بگیر و خودت راهت را انتخاب کن . _

 از کوره در رفتم و با لحنی آمیخته با خشم گفتم :

که حدس میزنم هرگز به میل خودم انتخابش نمیکنم حتی اگر اگر منظورت از راهی که باید انتخاب کنم همان است 

 تمام عالم جمع شوند و بگویند زن برزو هستم در مقابلشان فریاد میزنم که نیستم .

 دستش را جلوی صورتم گرفت و با لحن مالیمی گفت :

دمی ه بر خالف میلت قخیلی خب دیگر کافی است . بی خودی فریاد نکن شهال جان . من نمیخواهم تشویقت کنم ک _

برداری الزم نیست به من بگویی خودم میدانم چه احساسی دار . برای چه االن اینجایی و از ابتدا هدفت از آمدن چه 

بوده . حتی تیرانداز ماهر هم همیشه درست به هدف نمیزند و گاه تیرش به خطا میرود . صدای پایشان را روی پله 

 ر است دیر ادامه مدهی .ها نمی شنوی دارند می آیند بهت

برزو خونسرد و بی تفاوت است و اصال حالیش نیست که من چه میکشم هزارتا از این حرف ها جلویش بزنم انگار _

 نه انگار .

 تو چه میدانی شاید نشان نمی دهد . _

ا به من دست های کوچک جاسمین بر روی دستگره در به حرکت درامد و آن را گشود . سپس دوان دوان خود ر

 رساند در آغوشم پناه گرفت و گفت :

 ددی برم بستنی خرید . هر چی گفتم واسه تو هم بخره قبول نکرد و گفت آب میشه. _

 حق با ددی است ، تا اینجا میرسید ، آب می شد . _

 لبهایش را غنچه کرد و گفت :

 بوسم کن ببین چه خوشمزه است مزه بستنی میده . _

 :بوسیدمش و گفتم 

 آره چه خوشمزه است . _

عاشقش بودم ، دلم برایش ضعف می رفت . صدایش چون موسیقی دلنوازی بود که روح مرا نوازه می داد و عطر 

 گیسوانش خوشبوترین عطری بود که می شناختم .
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 برزو در کنارم نشست و گفت :

 فقط جاسمین را دوست داری پس من چی ؟ _

 مهدی و هما را به خنده انداخت ، مهدی به من فرصت جواب دادن نداد و گفت :حالت گرفته و عبوس چهره ام 

 مگر تو بچه ای که داری خودت را لوس می کنی؟ _

 اخم کرد و با تورشرویی جواب داد :

 وقتی زنم از من فرار می کند بدم نمی آید بچه باشم . به نظر تو هر کس از زنش محبت بخواهد بچه است ؟ _

 یب بود همه چیز را به خوبی درک می کرد فقط خاطرات گذشته را به یاد نمی آورد .برایم عج

 چطور میتوانستم به اش بفهمانم زنش نیستم . چون بودم و این حقیقتی بود که نمی شد انکار کرد .

 تنها که شدیم خودم را سرگرم مطالعه نامه هایی که از ایران برایم رسیده بود نشان دادم .

امسال به زور مادرم در مدرسه اسم نویسی کردم اما خودت میدانی که این دیگر سال آخر است و  "نوشته بود ژیال 

اصال به هیچ عنوان قصد ادامه اش را ندارم . دلیلش همان است که قبال بهت گفتم . فقط منتظرم مهران دیپلمش را 

 "بگیرد .

لی اصال نامی از او نبرده بود با مطالعه نامه مادرم که پرداختم برزو در نامه پرتو به دنبال خبری از اشکان میگشتم ، و

 با بی صبری آن را از ستم قاپید و گفت :

 چقدر نامه میخوانی ، حوصله ام را سر بردی . _

 دستش را که روی شانه ام گذاشته بود کنار زدم و گفتم :

 وانم ..باز خودت را لوس کردی ، نامه را بده به من میخواهم بخ _

 اعتنایی به خواسته ام نکرد و گفت :

 تا نگویی چرا از من فرار می کنی ، به ات نمیدهم . _

 با دست هایم او را عقب راندم و پاسخ دادم :

 دلیلش واضح است چون من زنت نیستم . _

نی ؟ پس اینجا چکار می کچرا هستی ، مامان گلی به ام گفت که هستی و مطمئنم که دروغ نمی گوید . زنم نیستی ،  _

 اینجا با من توی این خانه ؟!!

 دلیلش را چندین بار مهدی و من به ات توضیح دادیم . این حقیقتی است که حتی پدر و مادرت هم نمیداند . _

 وقتی آنها نمیداند پس دروغ است . _

 به التماس افتادم و گفتم :

 ش کن .دروغ نیست . خواهش میک نم برزو به حرفم گو _

 گوش هایش را پشت دست هایش پنهان کرد و گفت :

 نمیخواهم بشنوم ، نه نمیخواهم . _

 جاسمین دامنم را گرفت کشید و گفت :

 مگه ددی چی کار کرده که اذیتش می کنی خاله شهال ؟ _

 پاسخی برایش نداشتم ، در آغوشش گرفتم و گفتم :

 هیچی عزیزم چیز مهمی نیست . _
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 طفل لجبازی پا به زمین کوبید و گفت : برزو چون

 اتفاقا خیلی مهم است ، چرا دروغ میگویی. _

درمانده و مستاصل بر جا ایستادم . مگر من تا کی میتوانستم به این روش ادامه بدهم . برزو به حرف هایم گوش 

نم جاری میشدند ، نه تنها به نمیداد و منطقم را نمی پذیرفت . آن جمالت تکراری ائ روز و شب مسلسل وار بر زبا

نظر او ، بله به نظر هر کس دیگری که آنها را می شنید مسخره و غیر قابل باور بود و حتی دیگر نمیتوانستم در این 

 مورد به کمک هما و مهدی تکیه کنم .

از  ن بچه همنگاه جاسمین به من مشکوک و حاکی از سوظن بود . چه بسا مرا دشمن پدرش میدانست . می ترسیدم آ

 من روی گردان شود .

اگر یکی از اعضا خانواده خلج در پاریس پیدایش میشد و در جریان مقاومت من قرار میگرفت چی ؟ آن موقع دیگر 

نمیتوانستم حاشا کنم و به جایی میرسیدم که یا بایستی پته پسرشان را روی آب بریزم و از سیر تا پیاز را برایشان 

 صدا تسلیم سرنوشتم شوم . ولی مگر االن تسلیم سرنوشت شومم نبودم ؟ شرح دهم یا بی سر و

حق با هما بود . من سر دوراهی زندگی ام قرار نگرفته بودم ، چون یک راه بیشتر برای انتخاب نداشتم سروش اشتبا 

 بود و ادامه اش اشتباه غیر قابل بخشش و برگشت به عقب غیر ممکن .

 

 

 

 ۶۱فصل 

 

 

 م بدم میآمد. وجودم را متاع بی ارزشی میدانستم که به پشیزی عرضه شده و به مفت فروش رفته .از خود

هر شب بسترم از رطوبت اشکهایم خیس بود . پرنده عشق بر بام خانه ما که می رسید خاموش می شد و میلی به سر 

 دادن آواز دلدادگی برای زنی که رسم عاشقی را نمیدانست نداشت .

ازه تولد یافته دیوانه وار عاشقم بود و اصال به یاد نمی آورد قبل از آن به زن دیگری عاشقانه عشق می برزوی ت

 ورزیده .

بدن آلودهام را از وجودم جدا میدانستم و از یدک کشیدنش نفرت داشتم . نام اشکان را بر زبان نمیآوردم ، چون 

 نمیخواستم آن را چون وجودم آلوده کنم .

یالم از قلبم فاصله میگرفتم و صدای طپشش را نمی شنیدم . نه صدایم میزد و نه مالمتم میکرد . انگار او در خلوت خ

هم چون من تن به قضا داده بود و شاید هم خشمگین از این تسلیم محض ، آنقدر سر به دیوار سینهام زده که از 

 .هوش رفته و اکنون همراه با احساسم در حالت اغما به سر می برد 

کاش آن بال به سر من می آمد . کاش من بیهوش می شدم و چیزی نمی فهمیدم . عشق اشکان در قلبم فریز شد و به 

حالت انجماد رسید . میخواستم در همان مرحله باقی بماند . برای همیشه او را از است داده بودم . پاریس گورستان 

 آرزوهایم شد . در هیچ کجا آرام و قرار نداشتم .

جودم انباشته از نفرت به مردی بود که این بال را سرم آورده بود . در مقابل نوازش هایش چون مجسمه بی حرکتی و

بودم که هیچ احساسی نداشت . میل به پرواز به سوی آشیانه روزبروز بیشتر در وجودم وسعت می یافت . تنها عامل 
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ویی با آن کسی که نه زبانم قدرت بیان نامش را داشت و نه بازدارنده ام وابستگی ام به جاسمین بود و ترس از رویار

 قلبم قدرت تپیدن در مقابلش را .

دلم به نامه هایی که از ایران میرسید خوش بود . ژیال برایم نوشته بود که نوزاد اشرف خانم پسر است و جواهر خان 

زند عشق بود ، اما جنینی که در بطن من داشت که بعد از سالها به آرزویش رسیده نامش را خداداد نهاده . آن بچه فر

جان میگرفت چی؟ هنوز در موردش با هیچ کس صحبتی نکرده بودم و نمیخواستمش . نمیدانستم چطور میتوانم از 

 شرش خالص شوم .

به هما چیزی نگفتم ،اما او به راحتی پی به بارداری ام برد . دل بهم خوردگی و رنگ پریدگی و چمن زرد شده 

 دگانم به راحتی رازم را فاش کرد .پرسید :دی

 تو بارداری مگر نه ؟ _

 با بی زاری سر تکان دادم و گفتم :

 فقط همین یکی را کم داشتم . میخواهم از شرّش خالص شوم کمکم کن . _

حالت  از ایناحمق نشو آن بچه از وجود خود توست و ربطی به بی عالقگی ات نسبت به برزو ندارد و میتواند تو را  _

 دل مردگی و افسردگی بیرون بیاورد .

 وضعم را بدتر میکند ، نمیخواهمش . _

تو با سرکشی و لجاجت زندگی خودت را خراب کردی . ضربه آن تصادف برزو را نجات داد و مصیبت مرگ  -

 ش .شارلوت را از یادش برد . در واقع آبی بود که بر روی شعله های گر گرفته آتش قلب دردمند

 پوزخندی زدم و گفتم :

منظورت این است که من هم به یک ضربه مغزی نیاز دارم تا حافظه ام را از دست بدهم و از یاد ببرم با خودم و  _

وجودم چه کرده ام ؟ تو بگو هما کجا باید سرم را به دیوار بزنم ، از کدام بلندی خودم را به پایین پرت کنم تا مغزم 

 ه ام متالشی شود ؟تکان بخورد و حافظ

 با لحن مالیمی گفت :

لزومی ندارد این کارها را بکنی . فقط باید خودت را به وضع حاضر عادت بدهی . الزمه زندگی مشترک فقط عشق  _

نیست ، عادت است . اگر خوب به اطرافت عادت کنی و در زندگی نزدیکانت کنجکاوی به خرج بدهی میبینی که 

خواستگاری سنتی یا آشنایی ساده شروع شده ، چه بسا اگر قبل از برخورد با اشکان برزو سر  اکثر ازدواج ها با یک

راهت قرار می گرفت ، به راحتی خود را در دلت جا میکرد . او آنقدر صفات خوب و پسندیده دارد که اگر با چشم 

ا که این طور نمی ماند . دیر یباز و بدون وابستگی به شخص دیگری نگاهش کنی با من هم عقیده میشوی . همیشه 

 زود به حال اولش بازر میگردد و میتواند تکیه گاهت باشد .

منطقت را قبول ندارم . برزو از همان روز اول آشنایی مان به من ثابت کرد که فرد ضعیف النفس و بی اراده ای _

س از افشای آن متکی بودن به ثروت است و این ربطی به ضایع مغزیاش ندارد . ازدواج پنهایی اش با شارلوت و تر

پدرش و از همه بدتر بی خبری خانوادهاش از راز تولد اولین نوهشان که بعدها مشکل ساز خواهد شد . چطور 

میتوان به چنین کسی تکیه کرد و ازش توقع وفاداری و صداقت را داشت . من آن دختر خام و نپخته یک سال پیش 

به اندازه کافی تجربه آندوخته ام که بتوانم قضاوت درستی در مورد اطرافیانم  نیستم هما و در ظرف این یک سال

 داشته باشم . تو زیاده از حد صادق و مهربانی و برزو زیاد از حد تودار و فریبکار .



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

2 6 0  

 

 با دلخوری کالما را بورید و گفت :

ن را به این راه کشاند . به نظر م این صفت خوبی نیست که به اش میدهی . احساسش به شارلوت بر خالف میلش او _

خانواده اش در این پنهانکاری مقصر بودند . در واقع با رفتار نادرستی که در سلب آزادیاش داشتند باعث این پنهان 

کاری و فریب شدند . تو نباید یک طرفه قضاوت کنی و همه ی تقصیرها را به گردن او بیاندازی . درست است که 

وی ولی شاید تولدش وسیلهای شد برای دوام پیوندی که تو سست میپنداری و خیلی از زود بود بچه داری ش

 کمبودهای زندگی ات را جبران کند .

 با لجاجت سر تکان دادم و گفتم :

من به دوامش فکر میکنم نه به عادتش . تنها موضوعی که فکرم را به خود مشغول کرده این است که مشکل  _

 افه خواهد شد .تازهای بر مشکالتم اض

 به جای انباشتن افکار منفی در ذهنت با خودت برس تا نوزاد سالمی به دنیا بیاوری . _

با این حرفها نمیتوانی وادارم کنی دلبسته این موجود مزاحم شوم . ازش متنفرم ، هم از خودش و هم از آن کسی  _

 وانم از شرّش خالص شوم .که این بال را سرم آورده . به جای این حرف ها بگو چطور میت

از تو بایید است این حرفها را بزنی . از من نرنج شاید حرفهایم تلخ باشد ولی عین واقعیت است . حاال دیگر نه  _

میتوانی حاشا کنی که زن برزو نیستی چون هستی و نه میتوانی ادعا کنی که با مرد دیگری پیمان بستی چون آن 

 به پیوند دوباره است نیست . البد پیمان گسسته شده و هیچ امیدی
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 می فهمی که منظورم چیست ؟

 با بی حوصلگی پاسخ دادم :

 فکرم کار نمی کند . اصال نمی فهمم چه میگویی . _

 چهره و اندامم را زیرذره بین نگاهش قرار داد و با لحنی آمیخته با دلسوزی گفت :

متخصص باید یک کمی به خودت برسی . آن قدر ضعیف شدی که انگار داری  همین امروز باید برویم پیش دکتر _

 می شکنی .

 کاش شکستنی بودم و خود و خمیر می شدم . _

 بچه بازی را بگذار کنار .عاقالنه فکر کن ، -

 حسرتهایم اه شد . بر روی لبانم نشست و صدایم را پر سوز ساخت .

 . قول بده فعال چیزی در این مورد به مهدی نگویی ، قول میدهی ؟اگر عاقل بودم اینجا چکار می کردم  _

هر طور میل توست . تا وقتی خودت نخواهی من حرفی نمیزنم . برزو دارد صدایت میزند . اگر یک کمی دیر کنی  _

ه بهانصدایش را سرش میگذارد و همسایه ها را خبر می کند . برو ببین چه می گوید . یادت باشد بعد از ظهر به 

 خرید با هم میرویم پیش دکتر موافقی ؟

 بدم نمی آید اصال شاید حدسم اشتباه باشد . _

 زیاد هم امیدوار نباش . رنگ رخسار گواهی میدهد از سر ضمیر ._



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

2 6 1  

 

به خانه برگشتم جاسمین در بسترش آرام به خواب رفته بود و برزو با گونه های بر افروخته از غضب آماده اعتراض 

 به محض دیدنم ابروها را باالکشید و غرولند کنان گفت :بود . 

حرف های تو و هما تمامی ندارد . وقتی سرت آنجا گرم می شود اصال یادت میرود که من و جاسمین هم وجود  _

 داریم دیگر به فکرمان نیستی یک ساعت است دارم صدایت میزنم . مگر نشنیدی ؟

تاد و آنها را بهم فشرد . چطور میتوانستم اجازه بدهم آن بچه مرا پایبند نفرت چون خوره به جان دندان هایم اف

 مردی کند که با تقلّب مسیر زندگی ام را به بیراهه کشانده بود .

دوباره جمله اش را تکرار کرد و منتظر پاسخ ماند . صدای داد و فریاد او باعث بیداری جاسمین شد . بدنق در بستر 

 ترسید پدرش دوباره جار و جنجال به پا کند خطاب به او گفت : نشست و در حالی که می

 چی شده ددی ؟ چرا این قدر داد میزنی ؟ _

 برزو تن صدایش را پایین آورد و با لحن مالیمی گفت :

 چیزی نیست تو بخواب . _

، اما سرم گیج می  بی اعتنا به جار و جنجالش به آشپزخانه رفتم و خودم را سرگرم تدارک غذای ظهر نشان دادم

 رفت و احساس سستی و بی حالی می کردم .

 برزو به دنبالم به آشپزخانه آمد ، پشت سرم قرار گرفت و با لحن آرامی پرسید :

 از من دلخوری ؟ _

 با اهلل سردی گفتم :

 سوال ندارد معلوم است که دلخورم .  _

 چرا ؟!

اسیر نیستم و آزادم اینجا به غیر از هما دوستی ندارم و هر وقت دلم تو حق نداری مرا در قفس زندانی کنی . من  -

 بخواهد به آنجا میروم .

 خب برو من که نگفتم نرو . _

 پس چرا صدایم زدی ؟ بعد از این وقتی آنجا هستم صدایم نزن فهمیدی چی گفتم ؟_

 خیلی خب فهمیدم . عصبانی نشو ._

 

رایم دردناک و غیر قابل تحمل بود . برای گریز از شکنجه نوازش هایش که مهربانی هایش هم به اندازه خشمش ب

به دل آشوبه ام دامن میزد از آشپزخانه بیرون آمدم و به سراغ جاسمین رفتم که برای تکمیل خواب نیمه تمامش 

 دوباره چشم بر هم نهاده بود .

 

 

 

 

 

 ۶۲فصل 
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بود . برف سنگینی که از شب گذشته می بارید هنوز ادامه داشت و شاخه  در اواخر ماه فوریه شهر پاریس سپید پوش

 های بی برگ درختان در زیر سنگینی باری که بر دوش داشتند سر خم کرده بود .

 برف با غمزه و ادعا و اطوار می ریخت و هر دانه اش نقطه ای را نشان می کرد و فرود می آمد .

ارداری ام خبر نداشت . دلم نمیخواست آنچه باعث عذاب من بود باعث شادی هنوز به غیر از هما کسی از راز ب

 دیگران شود .

آن روزها هما را کمتر میدیدم . چون بیشتر اوقاتش را در دانشکده و یا در کتابخانه میگذراند . برزو هنوز آمادگی 

 ادامه تحصیل نداشت و خانه نشین بود .

ج شدم . دلم میخواست روی سطح یخ زده پیاده رو پایم را بلغزد و زمین بخورم تا خرید را بهانه کردم و از خانه خار

 شاید از شر آن موجود مزاحم ناخواسته خالص شوم .

 سوز سردی به چهره ام شالق میزد ، شال بافتنی را تا روی صورتم باال آوردم تا از نفوذ سرما در امان بمانم .

لیت و خیابان خلوت و کم رفت و آمد . اتومبیل ها آرام و با احتیاط می گذاشتند در آن ساعت صبح وقت کار بود و فعا

 و خلوت خیالم را بهم نمی زد .

بلوار سنّ میشل را دور زدم و به آن طرف خیابان رفتم . وقتش شده بود به هدفی که از خیابانگردی داشتم برسم . 

یزی نمانده بود به زمین بخورم که یک نفر از پشت زیر بازویم پاشنه چکمه ام را بر روی لیزی پیاده رو لغزاندم ، چ

 را گرفت و صدای آرام و مهربان آشنایی کنار گوشم زمزمه کرد :

 مواظب باش چیزی نمانده بود زمین بخوری . _

 قبل از من این قلبم بود که صدایش را شنید و جاست و خیز کنان درون سینه ام به حرکت در آمد .

انستم سر به عقب برگردانم و نگاهش کنم . اصال او آنجا چه کار می کرد ؟ نه ، این امکان ندارد ، حتما چطور میتو

 اشتباه میکنم و این تصورات من است که باعث چنین اشتباهی شده .

 گونه هایم از حرارت آتشی که از درونم بر میخاصت سوزان بود . دوباره صدایش را شنیدم که می گفت :

برخورد تصادفی نیست شهال . خیلی وقت است که دارم تعقیبت میکنم . فقط دو دل بودم خودم را نشانت بدهم این  _

 یا نه .

روبرویم ایستاد و با نگاهی دقیق و موشکافانه چشم به من دوخت . سر به زیر افکندم و از نگاهش گریختم و با 

 تعجب پرسیدم :

 موقع آمدی ؟ اصال انتظار نداشتم توی پاریس ببینمت .این توی اشکان ؟!! باورم نمیشود چه  _

دلم طاقت نیاورد باید میدیدمت ، از آخرین دیدارمان دو فصل بیشتر نمی گذارد اما این چند ماه به اندازه چند سال  _

 گذشت .

 به تنه درخت تکیه دادم و گفتم :

ای بودم که وجودم تو و خواهرت را مبتال می کرد .  این تو بودی که مرا از زندگی ات بیرون راندی ، عین وبازده _

 مرجان در صدد بود پای مرا از هر جایی که آنجا هستی ببرد .

 خودت میدانی با من چه کار کردی شهال . فکر می کنی تحمل آنچه که به سرم آوردی آسان بود ؟ _

بختم زندگی تو را هم سیاه کنم . به خاطر چرا نمی پرسی چه بر سر خودم آوردم . دلم نمیخواست با سیاهی های  _

همین بود که برگشتم وگرنه من به ایران آمده بودم که آنجا بمانم . ولی تو حرفهایم را باور نکردی . التماس هایم 
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در قلب سنگ شده ات اثری نداشت . نمیتوانستی از خطایم بگذاری ومرا ببخشی . شاید اگر این گذشت را داشتی 

 بعدی پیش نمی آمد . خیلی از مسایل

تو هم به خودت بد کردی و هم به من . تصمیمی که کورکورانه و بدون تفکر گرفتی همه امیدهایمان را به باد داد  _

.ای کاش همان موقع به ام می گفتی به چه دلیل قصد چنین کاری را داری . من و تو از هم جدا نبودیم . اگر مرا محرم 

 ه اینجا نمی کشید .اسرار خودت می کردی کار ب

خیلی چیزها است که تو نمیدانی . آنچه در بیمارستان میثاقیه از من شنیدی فقط گوشه ای از واقعیتی است که  _

باعث جدایی مان شد . اشتباه من بود که قبل از این که بدانم برزو چه میخواهد بگوید قسم خوردم رازش را فاش 

ار خانواده ام قفل خاموشی بر زبانم زد و کار را به اینجا کشاند که در کوره نکنم و همین ندانم کاری در مقابل فش

حوادثی که بعد از آن پیش آمد به جلو رانده شوم و تو را از دست بدهم . آن راز سر به مهر باقی ماند و هنوز هم 

 زبانم برای بیانش بسته است و به خاطر همان قسمی که خورده ام نمیتوانم فاش کنم .

 لحنی آمیخته به خشم گفت : با

آن لعنتی فریبت داد و از سادگی ات سواستفاده کرد . تو در مقابل آن سوگند هیچ تعهدی نداشتی ومجبور به حفظ  _

رازش نبودی . چون زمانی سوگند یاد کردی که نمیدانستی با یک نقشه از پیش تاره شده چه دامی بر سر راهت 

بگویی بر می آید و ابایی ندارند که برای رسیدن به هدف دیگران را فدا کنند . من و  گسترده . از این خانواده هر چه

تو با هم پیمان بسته بودیم و هزار و یک نقشه برای آینده مان داشتیم . چطور توانستی آن پیمان را همراه با قلب من 

گیری روسی ات را در همان محلی ببشکنی و بی آنکه دلیلش را بهام بگویی پای سفره مسخره عقد بنشینی و جشن ع

که پر از خاطره اولین دیدارمان بود ؟! من از تو یک ضربه نخوردم ، چند ضربه خوردم . یکی پس از دیگری و هر 

 کدام سهمگن و بی امان تر از آن دیگری .

 دست بر روی زنجیری که به گردن داشتم نهادم و گفتم :

بند برای من و شال پشمی برای برزو ازم گرفتی . به نظر تو آن ضربه ها برای تو انتقامت را با فرستادن این گردن _

 من دردناک و زجر آور نبود ؟

 

 

 

 با دلسوزی نگاهم کرد و گفت :

نوک دماغت قرمز شده داری می لرزی . این همه راه نیامده ام که باعث آزارت شوم . بگذارم اینجا بایستی و از  _

 برویم توی کافه روبرو کنار بخاری گرم شویم و یک فنجان قهوه داغ بخوریم ، موافقی ؟سرما یخ بزنی . بیا 

 در کنارش به راه افتادم و ادامه دادم :

تو این زنجیر را با خشم و نفرت از گردنم پاره کردی ، ولی من دوباره جوشش دادم و به گردنم آویختم . این تنها _

 وقت از خودم جدایش نمی کنم .یادگاری است که از تو دارم و هیچ 

 چه فایده ای دارد یادگاری کسی را حفظ کنی که خودش را آن طور ارزان به مفت فروختی ؟ _

 وارد کافه که شدیم به طرف میز کنار بخاری اشاره کرد و گفت :
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ی دوباره ن نبود و وقتبیا برویم آنجا بنشینیم تا حرارت بخاری یخ بدنت را آب کند . برای من تحمل خیانت تو آسا _

دیدمت نمیتوانستم عکس العمل دیگری به غیر از این نشان بدهم . بگذارم برزو چطور است ؟ هنوز مغز پوکش 

 خالی از عقل است ؟

 هنوز همان طور است ، هیچ فرقی نکرده . _

 پوزخندی زد و گفت :

 خیلی عجیب است ، آخر چرا ؟با وجود این تو خودت را موظف میدانی که کنارش بمانی ؟ برایم  _

 تو همه چیز را نمیدانی ، شروع اش اشتباه و ادامه اش اشتباهی بزرگتر . _

 روبرویم نشست و گفت :

 نمیخواهد موضوع را بپیچانی ، من همه چیز را میدانم . _

 همه چیز را نه . _

کی دو روز بعد از این که تو به پاریس برگشت چرا همه چیز را میدانم . فکر می کنی برای چه االن اینجا هستم ، ی _

من هم به ترکیه رفتم . عشق من به تو یک هوس نبود که به این سادگی ها فراموش شود . هیچ جا بند نمی شدم . 

 آخر چطور ممکن "کولی سرگردانی بودم بی خانه و کاشانه . حرفهایت در گوشم صدا می کرد . با خودم می گفتم :

 "قد بنشیند ولی زنش نباشد ، مسخره است ، باور کردنی نیست ! این هم یک فریب دیگر است .است پای سفره ع

مدّتی در استانبول کار کردم و بعد بلغارستان رفتم ، آنجا هم دوام نیاوردم . دو هفته پیش خسته از بالتکلیفی به قصد 

اید ب "یدانستم . مرجان با نگرانی میگفت دیدار مرجان و بهروز به تهران برگشتم . منزل بعدی ام کجا بود ؟ نم

فکری به حال خودت بکنی . اگر به این ترتیب ادامه بدهی از بین میروی . آن دختر را که آتش به جانت زده 

حرف هایش برایم مسخره بود . سری نداشتم که سامانی داشته  "فراموش کن . همین جا بمان و سر و سامان بگیر .

ها برگشته بودم . خیابان امیریه ، انتظام, فرهنگ را که حتی شاخه های لخت و بی برگ و بار باشم . به شهر خاطره 

درختانش و چمن های کچل و زرد باغچه هایش عطر مخصوصی داشتند و بوی عطر تن تو را میدادند . روزی صد بار 

 راه رفتن نداشتم . یکی از همان بی هدف دور میزدم و وقتی به خانه بر میقشم که پاهایم خسته می شد و دیگر توان

روزها بود که دوستت پرتو را دیدم . از دیدنم یکه خورد . معلوم می شد از بازگشتم باخبر نیست . تا به آن روز 

جرات نکرده بودم توسط اطرافیان از حال تو باخبر شوم . لزومی نمیدیدم در میان خاکستر گذشته ها به دنبال جرقه 

 ت جرقه نبود بلکه یک خرمن آتش بود که شعله هایش هنوز زبانه می کشید .ای بگردم ، چون صحب

ی کردم از فکر م "پرتو به تردیدم خاتمه داد از رفتن باز ماند ، مقابلم ایستاد و با لحن گرمی حالم را پرسید و گفت :

چ ا آرام و قرار ندارم . هنوز رفته بودم چند روزی بیشتر نیست که برگشته ام ، هی "پاسخ دادم : "ایران رفته اید .

مرا به دنبال خود به  "کالفه ام هر چه فکر می کنم نمی فهمم این چه باالیی بود که شهال به سر من و خودش آورد .

خیابان انتظام کشاند درست به همان کوچه ای برد که در آخرین دیدارمان با هم در و دیوارش شاهد تجدید عهدمان 

که پاسخ سوالم را داد و پرده از راضی برداشت که تو از من پنهان کرده بودی . شاهدش هم نامه بودند . در آنجا بود 

 دوستت هما بود .

 بی اختیار گفتم :

 نباید این کار را می کرد . من او را محرم میدانستم به اش اعتماد کردم و ازش توقع داشتم رازم را حفظ کند . _

 ندهای گفت :چشم تنگ کرد و با لحن تند و گز
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که چه بشود ؟!! هنوز هم حاضر نیستی دست از این دیوانگی بکشی . نترس من راز آن کله پوک را فاش نمی کنم .  _

خوشم می آید باالخره یک نفر پیدا شد به آن خلج پفیوز و خودخواه که بچه هایش را فدای منافع خودش کرده نارو 

ج مداوای یک زن فرنگی که از نظر پدر و مادرش به لعنت خدا هم نمی بزنند و با کلک ثروتش را باال بکشند و خر

ارزد کند . اما تو چرا باید وسیله می شدی .؟ آنها به اندازه کافی در مجالب غرور و خودخواهی و پول پرستیشان فرو 

ه سته به قولی که برفته اند و خوب بلدند سر هم کاله بگذارند . مرجان در آن خانه راحت نیست . هنوز روزبه نتوان

زنش داده عمل کند و او را از آن باغ نفرین شده بیرون بیاورد . وعده وعیدهایش صد تا یک غاز است و پایه و 

اساس ندارد . چون اختیارش دست خودش نیست و تحت تسلط آنهاست . وقتی پدر و مادرت میخواستند وادارت 

ریاد میزدی و میگفتی که او زن و بچه دارد و قصدش سواستفاده از کنند زن برزو بشوی باید مقابلشان میایستادی و ف

 من است ، چرا نگفتی ؟ چرا ؟!

 در حالی که به شدت اشک میریختم گفتم :

این همه راه آمدهای که این حرفها را به من بزنی و اشتباهاتم را به رخم بکشی ؟ من چوب آن اشتباه را خوردم و  _

 زندگی ام را باخته ام .

 لحن کالمش آرام و مهربان شد :

دیگر کافی است شهال . من نمیگذارم به این اشتباه ادامه بدهی و بعد از این باز هم پرستار خودش و الله بچه اش  _

باشی . پدر و مادرش دارند بی خیال زندگیشان را می کنند و غرق در خوشی های ظاهری شده اند . اصال ککشان هم 

چه حالی است . دلشان به این خوش است که پرستاری مثل تو دارد . فکر می کنی آنها  نمیگزد که پسرشان در

بفهمند که چطور در گذشته فریبش را خورده اند چه عکس العملی نشان خواهند داد ؟ شارلوت که مرده و دیگر 

خورده گذشته اش  زنده نیست که بخواهند طردش کنند . برزو هم که در حکم مرده است ، چون با آن ضربه ای که

را کشته و چیزی به خاطر نمی آورد . االن بهترین زمان اقرار است . حرفت را بزن و خودت را خالص کن . نگو که 

 باور نخواهند کرد . چون سند ادعایت دختری است که جان دارد و نوه آنهاست .
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، به من نگاه کن و بگو آیا از آن مهر و محبتی که یک  دیگر نمی گذارم به این بازی ادامه بدهی . گریه نکن شهال

زمان قلبت را به تب و تاب می افکند اثری در دلت باقی مانده ؟ اگر هنوز دوستم داری بگذار کمکت کنم تا پرده از 

 راضی برداری که زندگی ات را به تباهی کشانده ، برای آن تو همان شهالیی هنوز به همان اندازه دوستت دارم و

عاشقت هستم . از تو چه پنهان حتی در همان لحظه که در نهایت خشم آن زنجیر را به گردنت پاره کردم ، عاشقت 

بودم و حتی زمانی که شال گردن اهدایی ات را به مرجان دادم تا آن را برای برزو بفرستد و دلت را بسوزاند دلیلش 

وزاند . تو باعث شدی زندگی ام را آتش بزنم و نه میلی به بیزاری نبود بلکه عشقی بود که ناکامی اش دلم را می س

ادامه تحصیل داشته باشم ، نه کار . به جای این که به فکر برزو و حفظ اسرار کثافتکاری هایش باشی ، به حرفم گوش 

 کن و بیشتر از این من و خودت را عذاب نده .
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مان سیاتش نور امید میدرخشید و درست حالتی در صورتش در مقابل آتش بخاری گل انداخته بود . در مردمک چش

نگاهش بود که در تابستان سال گذشته زمانی که برای اولین بار از احساسش نسبت به من سخن می گفت ، گویای 

 آنچه در قلبش می گشت بود .

ا بود با . اشکان آنجقلبم چنان با ضربات پی در پی سینه ام را تحت فشار قرار داده بود که تحملش برایم دشوار بود 

همان عشق و با همان احساس . این همه را آمده بود تا به یاری ام بشتابد و کمکم کند تا از قفس آزاد شوم و مرا با 

 خود به ایران برگرداند ولی افسوس که دیگر راه برگشتی وجود نداشت و هیچ امیدی به رهائی ام نبود .

یدند ، سپس فوران می کردند و سیالب وار گونه هایم را شستشو می قطرات اشک چکه چکه درون سینه ام میچک

دادند . چطور میتوانستم آلودگی وجودم را از گناهی که در مقابل سوگند وفاداری ام به عشقی که به او داشتم مرتکب 

انم و با بلغزشده ام پاک کنم ؟ چطور میتوانستم بدون احساس گناه و شرمندگی نگاه شیفته ام را بر روی چهره اش 

 او از عشق و احساسم سخن بگویم .؟

لعنت به تو پرتو . اگر میخواستی رازم را فاش کنی ، قبال این کار را می کرد و ، نه اکنون که کار از کار گشته و 

 برچسب زن برزو و مادر فرزندش بر روی پیشانی ام خورده .

 به زیر افکندم و با صدائی لرزان از شرم گفتم : فریاد قلبم را درون سینه خفه کردم . با سرافکندگی سر

ای کاش این حرف ها را آن موقع که در بیمارستان میثاقیه التماست می کردم و اشک میریختم به ام زده بودی ، نه _

حاال که دیگر کار از کار گذشته . تو با نفرت روی برگرداندی و مرا از خودت راندی و با همدستی مرجان حتی در 

ه خلج را به رویم بستی . کار را به جایی رساندی که آنها به زور وادارم کردند بدون معطلی با پسرشان ایران را خان

 ترک کنم و من برگشتم بی هیچ کور سوی امیدی در آینده سیاه و تاریکم .

ات را فراموش یادت می آید در آخرین دیدارمان جلوی بیمارستان میثاقیه به من چه گفتی ؟ هیچ وقت آن جمله 

خیلی مقاومت کردم اشکان . بارها از دستش گریختم ، به  "غیر ممکن است برزو از زنی مثل تو بگذرد  "نمی کنم 

هما و مهدی پناه بردم و با التماس ازشان خواستم به اش بفهمانند که چه قولی به من داده اما او این حرف ها سرش 

ن دانتون رفتم تا شاید محیط آشنای آنجا خاطرات گذشته و محبوبش نمی شد. با مهدی به آپارتمانش در خیابا

شارلوت را به یادش بیاورد ولی حتی در آنجا هم فقط مرا میدید و فقط مرا میخواست . برزو حافظه اش را از دست 

عشق تسلیم داده ، نه غریزه اش را و زیر بار هیچ منطقی نمیرفت . از خودم بدم می آید و از بدن آلوده ام که بی 

مردی شد که باعث و بانی بدبختی هایم بود . برزبان آوردن نامت را حرام میدانستم ، چون نمیخواستم آلوده به 

کثافت وجودم شود . آن کسی که دوستش داشتی مرده . جسم روحی که در مقابلت نشسته دیگر چیزی برای عرضه 

؟ چرا نگذاشتی زمین بخورم و از شعر موجود مزاحمی که کم  به تو و اثبات عشقش ندارد . چرا زیر بازویم را گرفتی

 کم دارد در بطنم شکل می گیرد خالص شوم ، چرا ؟ چرا ؟

نمی دانم گوش هایش صدایم را می شنید یا نه . ساکت و بی حرکت مات و مبهوت به یک نقطه خیره مانده بود . 

را درون سینه اش می چکاند . چه بسا اثر رنجی که در انگار جداره ای قلبش ترک برداشته بود و داشت خوب قلبش 

آن لحظه می کشید بدتر و کشنده تر از زجری که در موقع شنیدن خبر عروسی ام کشیده بود در قلبش باقی می 

 ماند.

دلم می خواست فریاد بزند ، مالمتم کند . حتی اگر صورتم را با سیلی سرخ میکرد عذابش کمتر از سکوتش آزارم 

 د .میدا
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لبهایم خون قلبم را که به صورت اشک فوران میزد مکید . بی توجه به دیدگان کنجکاو مشتریان کافه گریه کنان 

 ادامه دادم :

میدانم از من متنفری . میدانم دلت میخواهد چشمهایم را از کاسه بیرون بیاوری و شکم بر آمده ام را هدف مشت  _

کنی . ناسزاهایت را به جان میخرم ، چون مستحقشان هستم . کاش آن پرتو  هایت قرار دهی و هزاران دشنام نثارم

 لعنتی تو را به اینجا نمی کشاند تا ناامید برگردی و رنگ ناامیدی های مرا پر رنگ تر کنی .

 به زحمت زبانش در دهان چرخید و با لحن سردی گفت :

م داری . چرا گذاشتی این بال را به سرت بیاورد ؟ برای تو بارداری ، درست میگویم ؟! و بچه آن نامرد را در شک _

چه به موقع راز این بی پدر و مادر را فاش نکردی و خودت را به این روز انداختی ؟ اصال شاید عقلش سرجایش 

 یبرگشته بود و خودش را به دیوانگی زد تا بتواند بهانه ای برای تصاحبت داشته باشد . از این قول ظالم هر چه بگوی

بر می آید . نه شهال ، نه من مشت به سینه ات نمیزنم و دشنامت نمیدهم . تو مستحقش نیستی ، ولی خدا میداند که 

اگر مرجان عروس این خانواده نبود چه به روز آن خلج بی آبرو و زنش می آوردم که این لقمه را برایت گرفتند . 

کجا نمیدانم ، اما دیگر به ایران بر نمی گردم . چون میدانم هر شاید دیگر هیچ وقت همدیگر را نبینیم ، من میروم ، 

جا که باشم نگرانت خواهم بود و میدانم که تو هم مثل من در هیچ کجا آرام نخواهی گرفت . زمانی که تصمیم گرفتم 

ی ا خودم مبه پاریس برگردم اطمینان داشتم که این بار دست پر بر خواهم گشت و تو را در کنارم خواهم داشت . ب

ولی حاال خوشحالم که ددیگر او زنده  "کاش عزیز زنده بود و میدید که من هم باالخره به آرزویم رسیدم  "گفتم 

چمنی ات  ###نیست تا دوباره شاهد نامرادی ام باشد . گریه نکن شهال . به قول خانم جانت حیف از چشم های 

در این فداکاری ات را نمیداند . بگذار خوب نگاهت کنم . نیست که پر اشک شود . افسوس که زن مردی شدی که ق

چون این آخرین دیدارمان است و خاطره اش یک عمر در ذهنم باقی می ماند .ای کاش آن شال بافتنی را به برزو 

 نمی بخشدم و آن را برای خودم بگه میداشتم چون حاال دیگر هیچ یادگاری از تو ندارم .

 م باز کردم و گفتم :شال پشمی را از دور گردن

 این را به جای آن یکی پیش خودت نگهدار فقط قول بده این بار آن را به کسی نبخشی . _

معلوم است که نمیبخشم . به خصوص که بوی عطر تن تو را دارد . مبادا دیوانگی کنی و باالیی سر خودت و این  _

 بچه بیاوری .

 با صدای گرفته ای گفتم :

 ا نمیخواهم و هر طور که شده باید از شرّش خالص شوم .من این بچه ر _

آن بچه از وجود توست و میتواند در آینده تنها دلیل وابستگی ات به زندگی باشد . هر چه اینجا بمانم دل کندن از  _

تو سخت تر است . میدانی دلم از چه می سوزد ؟ وقتی فکر می کنم میبینم من هم در مورد تصمیمی که برای 

زگشت به پاریس گرفتی مقصر بودم . شاید اگر حرفهایی را که در جلوی بیمارستان میثاقیه به من زدی باور می با

کردم و به التماسهایت ترتیب اثر می دادم . حاال تو مال من بودی نه مال آن کله پوک . از کلمه خداحافظی بدم می 

زبان بیاورم ، چون ترجیح میدهم دیگر هیچ وقت همدیگر را آید . حتی دلم نمی خواهد کلمه به امید دیدار را هم بر 

 خانه به و بزنی دور را میدان تا شوم می منتظر و کنم می ات ٔ  نبینیم . همین جا جلوی کافه می ایستم و به نگاه بدرقه

دید ناپ کوچه خم در تا برداشتی قدم چند که کنم می داشت یاد ذهنم در و شمرم می را هایت قدم.  برگردی ات

 شوی و به فاصله ی دوریمان برسی . چرا حرف نمیزنی شهال ؟ یک چیزی بگو .
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اشکهایم به من مجال سخن گفتم را نمیداد . جوابم نه کلمه خداحافظی بود نه به امید دیدار . صدایم را به زور و با 

 فشار از گلو بیرون راندم و گفتم :

 می گشت .آن روزها هرگز بر نمی گردد ولی ای کاش بر  _

 

 

 

 

 

 

 ۶۳فصل 

 

 

می دانستم اشکان دارد از پشت سر نگاهم می کند . کاش من هم میتوانستم به عقب برگردم و یک بار دیگر سیر 

تماشایش کنم ، اما مگر دیدگانم سیرمونی داشت . هر چه بیشتر به او مینگریستم تخم حسرت را بیشتر در دل می 

 کاشتم .

ودم قالب تهی کرده بود . دگر تحمل محیط خانه و روبرو شدن با برزو را نداشتم . دانه های برف حین زندگی در وج

بر روی مژه هایم می نشست و در آمیخته با قطرات اشک ، گونه هایم را آبیاری می کرد . به آخر خط رسیده بودم و 

 به آخرین خط دفتری که ناتمام بسته می شد .

اشکان و نفرت از برزو بود و مجازات ندانم کاری ام حبس ابد که محکوم به زیستن در  وجودم انباشته از عشق به

 زندانش بودم . بدون هیچ امید به عفو و بخششی و یک عمر می بایستی تن به شکنجه اش میدادم .

باالی پله ها به جلوی ساختمان که رسیدم مردّد بر جا ایستادم . وجودم انباشته از نفرت بود . نفرت از آنچه در 

انتظارم را می کشید و نفرت از وجود آن کسی که رویاهایم را تبدیل به کابوس ساخته بود . چطور میتوانستم بعد از 

 این تحملش کنم و با او زیر یک سقف زندگی کنم ؟!

شوم  سرما منجمد چشم بر هم نهادم ، به در ورودی تکیه دادم و تصمیم گرفتم آنقدر آنجا بمانم تا بدنم یخ بزند و از

. 

 نمی دانم چقدر طول کشید تا صدای آشنای هما کنار گوشم زمزمه کرد :

 اینجا چه کار می کنی شهال ؟! اتفاقی افتاده ؟ برای چه اینقدر پریشانی ؟ نکند دوباره کشتی هایت غرق شده ؟_

 بی آنکه چشم بگشایم و نگاهش کنم گفتم :

 باقی خواهد ماند . غرق نشده ،به گل نشسته و در گل _

مجبور نبودی توی این هوای سرد از خانه بیرون بیایی.صورتت از سرما منجمد شده و لپ هایت عین دختر دهاتی  _

 ها قرمز است .

 از خدا میخواهم قلبم هم منجمد شود و هیچ وقت یخ هایش آب نشود . _

 نی پرسید :به راحتی به آشفتگی درون و پریشانی ظاهرام پی برد و با نگرا

 راست بگو چی شده ، برزو اذیتت کرده ؟ _

 این قصه قدیمی است و عذابی که به من میدهد تازگی ندارد ، میخواهم باهات حرف بزنم مهدی کجاست ؟ _

 کتابخانه دانشگاه و تا یکی دو ساعت دیگر هم بر نمیگردد ، بیا برویم منزل ما ببینم دوباره چی به سرت آمده ._
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تو را رساند . همیشه فرشته نجاتم هستی ، االن در وضعیتی نیستم که بتوانم به پشت میله های زندانم برگردم خدا  _

 و به زندانبانم حساب پس بدهم که کجا رفته بودم .

خیلی خب فعال حرفی نزن بعد از اینکه جلوی بخاری گرم شدی و یخ های وجودت آب شد به من بگو چه اتفاقی  _

 افتاده .

ضای آپارتمان درست به اندازه صافا و صمیمیت ساکنینش گرم و مطبوع بود . حسادت به وجودم چنگ زد . این ف

حرارت بخاری نبود که فضایش را گرم می کرد ، بلکه حرارت عشقی که حاکم بر قالب و احساسشان بود به محیطش 

 گرمی می بخشید .

 مد روبرویم نشست و گفت :پالتو و شال گردن را به جان رختی آویخت و بعد آ

 آماده شنیدنم بگو . _

 بدون مقدمه گفتم :

 فکری به حالم کن هما. دیگر نمیتوانم به زندگی با برزو ادامه بدهم . _

 اتفاق تازه ای افتاده ؟! خیلی وقت است که تو به این نتیجه رسیدی و تکرارش بی معنا است . _

 با بی تابی گفتم :

 ری است . ساکت باش و گوش کن . بعد بگو اگر جای من بودی چه کار می کردی .موضوع چیز دیگ _

 دست زیر چانه اش گاشت و گفت :

 من سراپا گوشم ، حاشیه نرو اصل مطلب را بگو . _

 کلمات مسلسل وار و بدون مکث از دهانم بیرون میپرید . سراپا گوش بود و جیکش در نمی آمد .

 همین که ساکت شدم گفت :

 طفلکی . _

 منظورت من هستم یا اشکان ؟_

طفلکی اشکان . تو حقت است که این بال سرت بیاید ، چون کله شق و یک دنده ای و حرف حساب سرت نمی شود  _

. از همان روز اول به ات گفتم راهی که میروی اشتباه است . ولی گوش نکردی . حق با اشکان است . قولی که به 

یه و اساسی نداشت نباید کورکورانه و بدون در نظر گرفتن جوانب و عواقبش خودت را پای بند برزو داده بودی پا

می کردی . حتی در موقع برخورد با شکان در بیمارستان باز هم نوک زبانت را سوزاندی تا حرف زیادی نزنی . به من 

رد کردم . تو عادت به اطاعت کورکورانه بگو چرا ؟ من درکت نمی کنم ! نه االن و نه همان روز اولی که باهات برخو

از خانواده ات داشتی و همین مساله باعث شد که در مقابلشان زبان به دهان بگیری و حرفت را نزنی . از اول بچگی 

توی گوشت فرو کردند که نباید روی حرفشان حرفی بزنی . تو منطقشان را آویزه گوشت کردی و در برابرشان 

جود این که میدانستی راهی که میروی اشتباه است ، ادامه اش دادی و کار را به اینجا تسلیم محض شدی . با و

کشاندی که فقط یک راه برای انتخاب داشتی و آن هم ادامه زندگی با برزو است . در چنین موقعیتی برگشت اشکان 

 هد کرد .دردی از تو دوا نمی کند . بخصوص که حاال رفته و دیگر هرگز به پشت سرش نگاه نخوا

قبال هم رفته بود و قرار نبود به پشت سرش نگاه کند . من هم داشتم کم کم این واقعیت را قبول می کردم که  _

برای همیشه او را از دست داده ام ، ولی پرتو بی خبر از همه جا بی آنکه بداند من در چه موقیعتی قرار گرفته ام و به 

چه را که می بایست خودم قبل از بازگشتم به پاریس به اشکان می گفتم ناچار تسلیم سرنوشتم شده ام همه ی آن
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باهاش در میان گذاشته و آتش نیمه خاموشی را که برای شعله ور شدن دوباره نیاز به با د زدن داشت شعله ور 

ساخته . وقت که دیدمش در نگاهش نور امید درخشان بود و چشم هایش در موقع سخن گفتن می خندید . 

ش و بی خیال نه سر افکندگیام را دید و شاهد ناامیدیام بود . بارها در خیالم آرزوی رسیدن به این لحظه را سرخو

کرده بودم . لحظه دوباره به هم رسیدن و کمال مقصود را در آغوش کشیدن ولی نه اینقدر دیر که قلبم به جای 

س بیفتد . از من دل برید نامم را از صفحه گشاده شادی و پایکوبی از این دیدار در زیر آوار کوهی از حسرت ازنف

آرزوهایش خط زد . تارهای احساسش را که منتظر این پیوند بود از بیخ قطع کرد تا ناامید شود و بی جهت زبان 

 درازی نکند . دیگر هیچ ناقصی در زندگی اش ندارم . نه حاال ، نه هیچ وقت دیگر .

ین طور که امروز انتظار این برخورد را نداشتی . شاید هم باز در آینده چنین هیچ چیز قابل پیش بینی نیست . هم _

فرصتی پیش بیاید . این بار بر خالف دفعه گشته بدون خشم و کینه خودش را از زندگی ات بیرون کشید و در حالی 

دارد . من اگر ترکت کرد که میدانست وجودش به غیر از دامن زدن به آتش یک عشق کهنه و مطرود ثمر دیگری ن

جای تو بودم با برزو و جاسمین به ایران بر میگشتم و از رازی پرده بر میداشتم که حاال دیگر افشایش جار و جنجال 

در خانواده خلج بر پا نخواهد کرد . در چنین موقیعتی نمیتوانند برزو را مالمت کنند که چرا زن فرنگی گرفته و ازش 

 هاست .صاحب دختری شده که حاال نوه آن

حرف هایش برایم قابل قبول نبود . اصال دلم نمیخواست خودم را درگیر این ماجرا کنم و به خانواده خلج حساب 

 پس بدهم . با بی حوصلگی گفتم :

چه حرفها میزنی هما . آن موقع که ابرازش چاره دردم بود سکوت کردم ، حاال که دیگر افشایش برایم ثمری  _

مین جا پشت میله های زندانی که برزو برایم ساخته زندگی کنم و هرگز دوباره قدم در آن ندارد ترجیح میدهم ه

باغ نفرین شده نگذارم و هم نشین آنهایی که هر کدام به نوعی باعث آزارم هستند نشم . بخصوص مرجان که میدانم 

 تا چه حد از من متنفر است .

 لحن کالمش تند و پر مالمت بود :

 هی این راز را با خودت یدک بکشی ؟!تا کی میخوا _

 تا وقتی که عقل به کله پوک برزو برگردد و خودش به این نتیجه برسد که وقت افشایش شده . _

اگر هیچ وقت عقلش سر جایش نیاید چی ؟! یعنی هیچ وقت خانواده خلج نباید بداند که نوه ای به نام جاسمین  _

 دارند ؟

 

 

252-242 

و بود نه من . خودش باید تصمیم بگیرد برای چه من باید خودم را زیر تیغ آن جالدها قرار دهم و به این خواست برز

شان حساب پس بدهم که چرا تا حاال سکوت اختیار کرده ام و چرا از روز اول زبان به دهان گرفتم و همدستش در 

 باال کشیدن ثروت بی زبانی که به جانشان بسته بود شدم .

ی تصمیم گرفتیم بعد از اتمام تحصیل به ایران برگردیم و خیال اقامت در پاریس را نداریم . بهتر است من و مهد _

از االن بدانی و بعد در مقابل عمل انجام شده قرار نگیری . شکی ندارم اگر تا آن موقع برزو حافظه اش را به دست 

 هد گذشت .نیاورد و قدرت تصمیم گری نداشته باشد بدون ما به تو سخت خوا
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حتی یک لحظه هم به این موضوع فکر نکرده بودم که ممکن است یک روز من در فرانسه باشم و آنها نباشند . 

 سخنانش برایم ثقیل و غیر قابل هضم بود . شوکه شدم و با بهت زدگی گفتم :

بی عصا هستم که قدرت این هم یک ضربه دیگر که امروز به ام وارد شد . بدون تو و مهدی من اینجا عین کور  _

 هیچ حرکتی را ندارم . چه موقع درس شما تمام می شود ؟

 نترس شش ماه دیگر فرصت داری اما بهتر است از االن بدانی و غافلگیر نشوی . _

 من نه میتوانم با مرجان زندگی کنم نه با خانواده خلج خودت میدانی که روحیه ما با هم سازگار نیست . _

را میدانم ولی آن موقع اینجا ماندن هم برایت لطفی نخواهد داشت . تو همه درها را به روی خودت بستی همه اینها  _

و حتی حاضر نیستی یکی از آن درها را بگشایی تا الاقل نسیم مالیمی به زندگی ات بوزد . یک چیزی برایم عجیب 

ن است که کم کم دارد مجودیت خود را آشکار است . منظورت از این که گفتی هدفت از پیاده روی از بین بردن جنی

 می کند چه بود ؟! نکند یک وقت دست به دیوانگی بزنی و به خودت آسیب برسانی ؟

 گاهی به سرم میزند که این کار را بکنم . _

 در این صورت به خودت بیشتر صدمه میزنی تا به آن طفل . عاقل باش و کاری نکن که بعدا پشیمان شوی . _

این مورد بعدا صحبت میکنیم . چیزی به ظهر نمانده . باید بروم زودتر تدارک ناهار را ببینم . طفلکی جاسمین  در _

االن از گرسنگی هالک شده . از تو چه پنهان اصال تحمل برزو را ندارم . بخصوص حاال بعد از برخورد با شکان . 

می توانستم به کمک اشکان خودم را از این مخمصه نجات خودت که میدانی اگر آن اتفاق بین من و او نیفتاده بود 

 بدهم ولی حاال دیگر هیچ امیدی نیست . افسوس .

 

 

 

 

 

 

 ۶۳فصل 

 

 

دیگر نمیتوانستم خبر بارداری ام را از برزو و خانواده ام پنهان کنم . شکمم بر آمده و به راحتی رازم را فاش می کرد 

 او نوید اسباب بازی تازه ای را داده باشند .. برزو چون کودکی بود که به 

مادرم در تدارک سفر بود تا در موقع وضع حملم در پاریس باشد . آن قدر از تولد نوه اش ذوق زده بود که به هیچ 

 وجه نمیتوانستم جلوی آمدنش را بگیرم .

زیرکانه و پر معنا بود . تسلیم  هما در مقابل نگرانی و اضطرابم ساکت بود و اظهار نظری نمی کرد . لبخندهایش

 محض سوار بر دوش زندگی بی اراده از لحظه ها می گذشتم و روز و شب ها را پشت سر می گذاشتم .

بهار آمد بی آنکه عطر گل اطلسی و رنگ و بوی بنفشه ی باغچه منزلمان در خیابان امیریه را در پاریس با خود به 

 ارمغان بیاورد .

کرده بود قبل از تحویل سال زد شد . سنجد و سمنو و ماهی دودی  ###زینت سفره هفت سین  گندمی که هما برای

 ارسالی مادر مهدی به موقع به دستمان رسید .
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حرف سین ما بیشتر پاریسی بود تا وطنی و شباهت چندانی به تزیناتی که بر روی سفره ترمه در منزل خودمان یا 

 خانم جان می چیدیم نداشت .

ود این میکوشیدم تا به جاسمین که کنجکاو دانستن دلیل برپایی این مراسم بود در مورد تحویل سال نو توضیح با وج

 الزم را بدهم .

بوی کوکو و ماهی سرخ کرده و سبزی پلویی که هما در آشپزخانه آپارتمان ما مشغول طبخ آن بود بوی آشنای شام 

 شب عید بود .

و بر روی اجاق گاز برای سیر کردن شکم دو برابر افراد حاضر کافی به نظر میرسید . از دیدن قابلمه بزرگ سبزی پل

 کنجکاو شدم و با تعجب پرسیدم :

چه خبر است ! مگر ما چند نفر هستین ؟! این همه برنج و ماهی را برای که میپزی ، نکند مهمان داریم و من  _

 نمیدانم ؟

 لبخند زیرکانه ای زد و گفت :

 د داشته باشیم . خدا را چه دیدی شاید هم مهمان ناخوانده سر برسد .خب شای _

به حق چیزهای نشنیده . من که کسی را دعوت نکردهام . راستی مهدی و برزو کجا هستند ؟ دو ساعتی است که  _

 پیدایشان نیست .

 خودشان را می رسانند . موقع شام که بشود هر جا باشند شکم گرسنه شان به قار و قور می افتاد و به موقع _

دست های کوچک جاسمین با شور و شوق کودکانه درون کاسه کریستال در میان تخم مرغ های رنگی هما که هر 

کدام تاره و رنگی متفاوت داشت در حرکت بود . گونه هایش از هیجان گل انداخته بود و موهای طالئی تابدارش 

 این سو و آن سو میچرخید .روی پیشانی و کنار گوش ها با حرکت سر به 

تخم مرغها را یکی پس از دیگری با دقت و احتیاط بر میداشت و با تردید در انتخاب نور دیدگانش را بر رویشان 

 میتاباند .

 خاله هما این یکی شکل عروسک خودمه ، اونو میدین به من ؟ _

 هما با لذت لبهایش را بر گونه او چسباند و گفت :

 م . همهاش مال توست . فقط بگذار تا موقع تحویل سال سر جایش باشد .البته عزیز _

 سپس رو به من کرد و افزود :

 دلم برایش ضعف میرود . از فکر این که یک روز نبینمش بی طاقت می شوم . _

 صدای زنگ در که برخاست دهنش نیمه باز ماند و بقیه جمله اش را خورد .

 ت :جاسمین به طرف در دوید و گف

 ددی آمد . _

 هما دستپاچه شد . ناه نظر میرسید حادثه ای در شرف وقوع است که فقط او از آن باخبر است .

 مجال سوال کردن نیافتم . نگاهم به سوی در آپارتمان چرخید که جاسمین آن را گشود .

 قلبم گذاشتم و نالیدم :چشم هایم سیاهی رفت . چیزی نمانده بود که نقش بر زمین شوم . دستم را بر روی 

 نه خدای من نه .  _

 هما زیر بازویم را گرفت و گفت :
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 خودت را کنترل کن . نترس همه چیز رو به راه است . _

 ابتدا مادرم و گلی خانم و پشت سرشان پدرم و آقای خلج وارد آپارتمان شدند .

 کرده بود و ناراضی به نظر میرسید . جاسمین از دیدن غریبه ها که نمی شناخت به حالت اخم لب غنچه

 مامان گلی به چند قدمیاش رسید و با شتیاق چشم به او دوخت که غریب وار نگاهش می کرد .

خم شد و کوشید تا در آغوشش بگیرد اما جاسمین دستش را پس زد و درست ماند اوایل آشنایی با من از او گریخت 

 و به پدرش پناه برد .

 هما گفت :

کمی دیر جوش است اولش همیشه همین طور است ولی وای به وقتی که انس بگیرد ، آن موقع دیگر ول کن  یک _

 نیست .

 سر در نمی آوردم ، آنها اینجا چه کار می کردند ؟! بی خبر ، بدون اطالع قبلی آن هم همه با هم !

تنها چیزی که اهمیت داشت این بود که در  نارضایتی و دلخوری در چهره آقای خلج خود را نشان میداد . برای مادرم

 کنار من است . بوسه هایش گرم و آغوشش پر از مهربانی بود .

می دانستم هیجانات اولیه که فرو بنشیند زمان شکوه و شکایت فراخواهد رسید . آقای خلج با تردید به جاسمین می 

 ا می کردند که نوه اوست .نگریست و در حال تخمین زدن احساسش نسبت به دختری بود که ادع

چطور میشد این بچه را دوست نداشت و به او کینه ورزید ! به نظر میرسید نمایش آن شب درست مانند شامش 

 دست پخت هما باشد و این گردهمایی را هم خودش تدارک دیده تا مرا در مقابل عمل انجام شده قرار دهد .

 ه من زد و با صدائی آهسته گفت :در جواب چشم غره ای به او رفتم ، چشمکی ب

درست حدس زدی ، ابتکار من است ، چارهای نبود تو که زیر بار نمیرفتی و از برخورد با آنها هراس داشتی  _

 باالخره یک نفر باید این کار را می کرد .

 با دلخوری گفتم :

 چرا حاال !!؟ آنهم بدو هماهنگی با من ؟ _

گی کنم تا آخر عمر تصمیم نمی گرفتی و این مشکل به همین شکل باقی می ماند . به اگر میخواستم باهات هماهن _

 نظر من حاال هم دیر است و باید چند وقت پیش این کار را میکردم .

 سپس نگاهی به روی چهره اخموی آقای خلج کرد و گفت :

 قهوه میل دارید یا چای ؟مرا ببخشید آنقدر هیجان زده شدم که پذیرایی از یادم رفت . خوش آمدید  _

 با لحن سردی پاسخ داد :

هیچ کدام ، فکر میکنم الزم است ما قبل از هر چیز در خلوت و بدوم حضور برزو یا کس دیگری در مورد پارهای  _

 از مسایل از شهال توضیح بخواهیم .

 هما با نگاه مرا دعوت به آرامش کرد و خطاب به او گفت :

خاموش میکنم و بعد با برزو و جاسمین به آپارتمان خودمان میرویم . هر وقت صحبت هایتان تمام االن زیر گاز را  _

 شد و الزم دانستید صدایمان کنید .

 آقای خلج با لحن خشک همیشگی گفت :

 ممنون کارمان که تمام شد شهال را می فرستیم صدایتان کند . _
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ه داشت از آپارتمان میرفت نگاه کردم و به اش فهماندم که شام وقت استنطاق بود . چپ چپ به هما نگاه کردم ک

 شب عید را کوفتمان کردی .

 با حرکت لب پاسخم را داد :

 الزم بود این کار انجام شود جای نگرانی نیست . _

کی یپدرم با حالت عصبی سبیل هایش را تاب میداد و لب هایش را می جوید . نمیدانستم در محکمه خانوادگی کدام 

 از آنها استنطاقم خواهد کرد .همین که تنها شدیم ، آقای خلج به میدان داری پرداخت و گفت :

 چرا از روز اول حقیقت را به ما نگفتی ، از تو انتظار نداشتم همدست پسرم شوی . _

 آقا جان حرفش را قطع کرد و گفت :

است غلط می کردم بگذارم دست به این دیوانگی اگر به من گفته بودی که قبال زن گرفته و صاحب یک دختر  _

 بزنی و خودت را بدبخت کنی .

 گوشهایم را گرفتم و با حالت عصبی گفتم :

یکی یکی من نمیتوانم به همه ی سوالهای شما با هم پاسخ بدهم . اگر همان طور که حدس میزنم طراح نقشه آمدن  _

چیزی را ناگفته باقی نگذاشته . آقای خلج این برزو پسر شما بود که  شما به پاریس هما بوده باشد البد قبال در نامه

قبل از اینکه بدانم موضوع چیست قسمم داد رازی را که قصد فاش کردنش را داشت افز کنم و این شما بودید آقا 

دم ماستان کرجان که به زور مرا تحت فشار قرار دادید تا عروس خانواده خلج بشوم . البد یادتان هست که چقدر الت

که این کار را نکنید و به زور شوهرم ندهید . هر کس به فکر حفظ منافع خودش بود . یعنی شما فکر می کنید من 

نمیدانستم که برایتان در حکم طعمه ای هستم برای این که نگذارم پسرتان زن فرنگی بگیرد ، منظورم را میفهمید 

 آقای خلج ؟!

 ید :ادب را از یاد برد و فریاد کش

من از کجا میدانستم قبال زن گرفته و یک بچه هم پس انداخته . اگر میدانستم مثل زمان بچگی با شالق تنش را  _

 کبود میکردم و به اش می فهماندم یک من ماست چقدر کره دارد .

 اهمیت ه اصالحتی اگر بدنش را سیاه و کبود میکردید دست از شارلوت نمی کشید . آن قدر واله و شیدایش بود ک _

نمی داد که دارد به خاطر مداوای او یک دختر بی گناه را که دلش جای دیگری گرو است قربانی میکند ، با التماس و 

خواهش از من میخواست کمکش کنم با نگذارم شارلوت بمیرد . شاید شما فقط گوشه کوچکی از مال و دارایی تان را 

تمام زندگی ام را باختم و این باخت هنوز هم ادامه دارد ، مقصر اصلی پسر در این قضیه از دست داده باشید اما من 

خودتان است که باید محاکمه شود و حساب پس بدهد . من فقط قربانی اصلی این ماجرا هستم . نمیدانم هما چطور با 

هتر است از آغاز تا پایان شما تماس برقرار کرده و تا چه حد در جریان قرار دارید ولی حاال که کار به اینجا رسیده ب

 ماجرا را از زبان خودم بشنوید و قضاوت کنید .

 بغض گلویم نیمی از کلمات را قورت میداد و نیم دیگر را بریده بریده و نامفهوم بر زبانم جاری میساخت .

اجرا را داشته مامان رخی همدمم بود و دستم را در میان دستش می فشرد و دلداری ام میداد تا قدرت بیان بقیه م

باشم . رطوبت اشک دیدگان او و گلی خانم را تر کرده بود و هر دو کامال تحت تاثیر قرار گرفته بودند . از چهره 

 گرفته آقای خلج و پدرم چیزی نمی شد فهمید .
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یم شدنم در لحرفی را ناگفته باقی نگذاشتم برخوردم با اشکان در بیمارستان میثاقیه سفر او به پاریس ، آگاهی از تس

مقابل برزو و بارداری ام و آخرین وداع در کافه تریای بلوار سنّ میشل همراه با آخرین قطرات اشکی که بر مزار 

 آرزوهای به گور سپرده ام ریختم سنگ دلشان را آب کرد و به چهره شان حالت تاثر داد .

ندازد و او را مقصر بداند به لحن شماتت گونه آقا جان که عادت داشت همیشه خطای بچه هایش را به گردن مادرم بی

 ای گفت :

میبینی پریرخ، تقصیر توست که به این دختر نفهماندی باید با پدر و مادرش رو راست باشد و چیزی را از ما پنهان  _

 نکند . ما را بگو که در چه خیال بودیم و او در چه خیالی .

 قرار داشت از کوره در رفت و گفت :مادرم که به اندازه کافی اعصابش تحت فشار 

باز تو دیواری کوتاه تر از دیوار من گیر نیاوردی و داری کاسه کوزه ها را سر من میشکنی ؟! ما به اعتبار دوستی  _

 دیرین و آشنایی با خانواده خلج بدون تحقیق دخترمان را به پسرشان دادیم ، از کجا میدانستم او زن و بچه دارد !

 به دفاع از خود پرداخت و گفت :گلی خانم 

مگر من و خلج میدانستیم که این پسر در فرنگ چه غلطی کرده ؟! بخیال خودمان داشتیم برایش زن می گرفتیم  _

که دخترهای فرنگی از راه به درش نکنند . از کجا میدانستیم این قدر آب زیر کاه و موذی است که با برنامه ریزی 

و نامزدش را هم شریک جرمش کرده . سرم دارد سوت میکشد . هنوز نمیتوانم باور کنم . دقیق سرمان کاله گاشته 

نامه مفصل هما خانم که رسید آنقدر گیج و کالفه شدم که چیزی نمانده بود از وحشت قالب تهی کنم . به خودم 

چ صمیم گرفتم به هیدلداری میدادم که این موضوع یک شوخی است و غیر ممکن است این واقعیت داشته باشد . ت

کس حتی به خلج هم چیزی نگویم و بی جهت نگرانش نکنم . غافل از اینکه عین این نامه هم برای پریرخ آمده و او 

هم مثل من باورش نکرده . نامه دوم هما همراه با عکس عروسی شارلوت و برزو و عکسی هم از جاسمین دراغوش 

ادعاهای هما برایم باقی نماند . من نمیخواهم تو را محکوم کنم شهال  پدرش که به دستم رسید دیگر شاکی در اثبات

جان ، میدانم که ناخوسته وارد این ماجرا شدی ، سر سفره عقد که نشستی چشمهایت پر از اشک بود و شباهتی به 

عروس خوشبختی که داشت به خانه بخت میرفت نداشتی . آن موقع گمان کردم دلیلش کششی است که به 

تگار قبلی ات داشتی . به همین دلیل تمام تالشم این بود که همیشه بین تو و اشکان فاصله بیندازم و نگذارم با خواس

 هم روبرو شوید .

 

 

242-222 

 عقده دلم را خالی کردم و گفتم :

 ید .بعد از آن عین یک عروسک کوکی اختیارم دست شما بود و به هر طرف که دلتان خواست من را می کشاند _

پایم را از منزل خودتان و بیمارستان بریدید تا با شکان روبرو نشم . هر چقدر دلتان خواست تحقیرم کردید تا مطابق 

میل عروس سوگلی تان رفتار کنید و باعث آزار او و برادرش نشوید . خدا میداند خانواده خلج چه بالهایی سر من 

همدست پسرتان شدم . این شما بودید که مرا به عنوان طعمه انتخاب آوردند . تازه دارید مالمتم می کنید که چرا 

کردید ، نه برزو . من این بچه ناخواسته را نمیخواهم و عالقه ای به ادامه زندگی با برزو ندارم . اگر آن تصادف پیش 

 ولی افسوس که نمی آمد همان موقع که به ایران برگشتم از هم جدا می شدیم و من به دنبال زندگی خودم میرفتم
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همه رشته هایم پنبه شد و دست از پا دراز تر به پاریس برگشتم . اولین دلیل مراجعتم وابستگی به جاسمین بود و 

دلیل دوم سوگندی که برای حفظ راز برزو خورده بودم و نمیتوانستم تنها رهایش کنم تا بی آنکه چیزی از گذشته به 

ما او به سوگندش وفادار نماند و برخالف قول و قرارمان کار را به جایی رساند خاطر بیاورد به نزد دخترش برگردد . ا

که دیر نتوانم به فکر جدایی بیفتم و حاال نتیجه اش طفل ناخواسته ای است که وجودش دست و پایم را بسته . شما به 

دم و دردهای دلم را بر روی من بگویید باید چه کار کنم !؟ از بس صدا را در گلویم خفه کردم از بس خودم را خور

هم تلنبار کردم ، به مرحله جنون رسیدم و شما آقا جان هدفتان فقط این بود که شوهرم بدهید و از دستم خالص 

شوید . اصال برایتان مهم نبود که بعد چه پیش خواهد آمد . تا خواستم حرفی بزنم فریاد میزدید روی حرف من 

ن خنک شد که آمدید اینجا درماندگی ام را دید و از درد دلم باخبر شدید ؟ یعنی حرف نزن . حاال راضی شدید . دلتا

باز هم برایتان مهم نیست که چی به سرم آمده و به سرم خواهد آمد ! من در این خانه دارم می پوسم و از بین میروم 

انداخته ؟! چرا حرف نمیزنید ، چرا ، به نظر شما باز هم باید به زندگی در کنار مردی ادامه بدهم که مرا به این روز 

 ساکتید ؟

پدرم دست مشت شده ام را که آماده فرود آمدن بر روی میز بود گرفت و با لحنی که به زحمت رگه هایی از 

 مهربانی را می شد در آن یافت گفت :

ار . االن هیچ کدام از ما در چه خبر است شهال !!؟ چرا اینقدر فریاد میزنی ؟ آرام باش ، این قدر به اعصابت فشار نی _

وضعیتی نیستیم که بتوانیم درست فکر کنیم . آنقدر این روزها حرف های ضدّ و نقیض شنیده ام که اصال نمیتوانم 

آنها را کنار هم بچینم و بدانم کدام درست است و کدام حالت . درست است که من خشن و بی گذشتم اما در مقابل 

دست و پایم را گم می کنم و بی اختیار می شوم . آرزویم این بود زمان آمدن به خانه مشکالت بچه هایم خیلی زود 

ات شاهد خوشبختی ات باشم ،نه بدبختی و درماندگی ات . اگر به ات توپیدم و سرزنشست کردم دلیلش فقط این 

در مقابل عمل انجام شده قرار بود که چرا با ما روراست نبودی و پنهانکاری کردی . حاال که کار به اینجا رسیده و تو 

گرفتی ، بیرون کشیدنت از این گرداب آسان نیست . چون االن دیگر تنها خودت نیستی و آن بچه بی گناه هم گر 

چه ناخواسته است ولی از وجود توست و نمیتوانی در موقع تولدش او را از محبت پدر یا مادر محروم کنی . از آن 

مهم زندگی ات را بدون دخالت ما گرفتی و نگذاشتی خانواده ات در جریان قرار گشته چون تو تمام تصمیم های 

 بگیرند برای من سخت است که بگویم چه کار باید بکنی .

 آقای خلج با چهره برافروخته از خشم و صدای دورگه خویشتن داری را از دست داد و گفت :

این قضیه را هضم کنم . آنقدر این موضوع گیج کننده و  این حرفها چیزت آقای امجدی ! من هنوز درست نتوانستم _

درهم است که هر چه فکر میکنم نمیتوانم به نتیجه ای که می خواهم برسم . آپارتمانی که برای برزو خریده ام را در 

 هغربت زندگی راحتی داشته باشد خرج که برایش کردم تا درسش را بخواند و با دست پر به ایران برگردد هر چه ک

از من خواست بی دریغ به پایش ریختم همه و همه به با د هوا رفت و این پسر به من نارو زد و به ریشم خندید . اصال 

معلوم نیست چه باالیی سر آن آپارتمان آورده و چه لزومی دارد در یک آپارتمان اجاره ای زندگی کند ؟ هیچ کس 

 نمیتواند به من جواب قانع کننده ای بدهد .

 انستم دردش چیست . درد او ثروتی بود که برزو در این میان حرامش کرده و به دورش ریخته بود .می د

 به نظر می رسید اصال برایش مهم نیست که در این هزیه چه بر سر من آمده و به پسرش چه ضربه ای وارد شده .

 را خالی نکنم . به زحمت خودم را کنترل کردم تا بر سرش فریاد نزنم و عقده های چند ماهه
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 با صدای پر بغضی گفتم :

آن آپارتمان با کلیه اثاثیه سر جایش است با من اجاره اش ندادم . برزو بعد از مرگ زنش در آنجا را بست ، به  _

خاطره هایش را در آن چهار دیواری محبوس کرد و کلیدش را به مهدی سپرد . اگر هنوز قبول آنچه هما برایتان 

از من شنیدید دشوار است همین فردا صبح با هم میرویم آنجا . تا شما کتاب گشاده زندگی برزو را به  نوشته و آنچه

چشم ببینید و به جز جز ورق های نگاه بیندازید . آن موقع شاید قبول این واقعیت برایتان راحت تر باشد که چرا آن 

یزی به تحویل سال نمانده . شامی که هما با شور و شوق نقش غیر واقعی را در مقابلتان بازی کرده و فریبتان داده . چ

برایمان تدارک دیده دارد سرد می شود . میترسم جاسمین گرسنه بخوابد . برای بازجویی و استنطاق وقت بسیار 

است . با اجازه شما من میروم صدایشان کنم . فردا روز دیگری است و میتوانیم سر فرصت با بزرو و مهدی به 

خیابان دانتون برویم و به حریم عشق پسرتان که فقط آن ضربه مغزی قادر به مهار و فراموشی اش بود راه  آپارتمان

 بیابید .

 

 

 

 

 

 

 ۶۱فصل 

 

 

نگاه جاسمین بیگانه وار از روی چهره های نااشنایی می گذشته که با رفتارهای عجیب و غریب آرامش زندگی اش را 

 باطی را که میانمان وجود داشت پر از انحنا ساخته اند .بهم ریخته بودند و خط ارت

 در حزن نگاهش اثری از شور و شوقی که در ابتدای شب داشت و دیدگانش را درخشان ساخته بود دیده نمی شد .

دیگر تخم مرغ های رنگی و ماهی قرمز کوچک شناور در تنگ بلور که معلوم نبود هما از کدام رودخانه ای صیدش 

 برایش جاذبه ای نداشت .کرده 

چهره های سرد و خشک مهمانان تازه از راه رسیده و سردی حاکم بر فضای خانه اشتهایش را کور کرده بود . حتی با 

 کمال تعجب خط مهربانی مرا هم کوتاه میدید و بی حوصلگی ام را به نامهربانی تعبیر می کرد و دلش می شکست .

 ادرش را نمیدانست و از عکس العملشان بیمی به دل راه نمیداد .برزو دلیل خشم و خروش پدر و م

نگاه های گلی خانم با مهربانی و شفتگی بر روی صورت جاسمین مینشست ، اما از ترس همسرش جرات ابراز آن را 

نداشت . پس از صرف شام مادرم سنجد و سماق و سمنوی تحفه تهران را به جای سین های زاید سفره هفت سین 

اند و آقای خلج از کیسه بخشش هایش مشتی سکه طال به ظرف حاوی برنج که نشانه برکت سفره بود افزود و نش

 دسته ای اسکناس پنجاه تومانی نو در البالی صافحات قرآن مجید به طور مجزا قرار داد .

 وخی گفت :هما که میکوشید سردی و برودت حاکم بر فضای خانه را از بین ببرد با لحنی آمیخته به ش

امسال برکت سفره هفت سین زیاد است به این ترتیب باید امیدوار باشیم و بگوییم سالی که نکوست از بهارش  _

 پیداست .

آقای خلج تیر خشمش کمانه کرده بود اما مواظب بود که متوجه زن و شوهری که پرده از راز نهان پسرش برداشته 

 بپپدند نشود .
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بر روی چهره جاسمین مکث نمی کرد تا مبادا دیگ محبتش به جوش بیاید و دیگر نتواند نگاهش حتی یک لحظه هم 

 از او دل بکند .

هما با نگرانی چشم به من داشت و برای آگاهی از نتیجه بحث و گفتگویمان با مدعیانی که خود به سراغم فرستاده 

 بود بی تاب بود .

ه به این سادگی نمی شد از هم گشود . در موقع خواندن دعای سال آرزوهایم درهم گره خورده بودند . گره کوری ک

تحویل چطور میتوانستم آرزویی کنم که اجابتش محال بود .جاسمین دامنم را گرفته بود و هر جا می رفتم دنبالم می 

 آمد . باالخره طاقت نیاورد و دور از چشم دیگران با صدای آهسته ای کنار گوشم نجوا کرد :

 هال . پس چه موقع مهمان ها میرن ما تنها میشیم ؟خاله ش _

می دانستم در میان آن جمع راحت نیست . آن آزادی سابق را ندارد و فضا برای جاست و خیزش مناسب نیست 

دلش میخواست دستش را در آب تنگ بلور بگرداند و از تماشای جست و خیز ماهی قرمز نوع ظهوری که از البالی 

د و از چنگش فرار میکرد لذت ببرد . مالک تخم مرغ های رنگی شود و آنها را از دسترس انگشتانش می لغزی

 دیگران دور کند . در حال نوازش گیسوان پر پیچ و تابش پاسخ دادم :

به ات گفتم که عزیزم ، آنها مهمان نیستند پدر و مادر من و پدر بزرگ و مادر بزرگ خودت هستند و قرار نیست  _

 بروند .

 ض کرد ، لب ورچید و گفت :بغ

 از اونا خوشم نمیاد . هیچ کدومشون رو دوست ندارم ، اگه اینجا بمونن من میرم خونه خاله هما . _

تو هیچ وقت این کار را نمی کنی و همین جا میمعنی . همین که یک کم بهشان انس گرفتی مطمئنم که خیلی  _

 دوستشان خواهی داشت .

 سو خم کرد و با لحن قاطعی گفت : به حالت قهر سر به یک

 هیچ وقت . _

از نظر من رفتارش طبیعی بود چون هیچ کدام از ناها تالشی برای بردن دلش نکرده بودند . دستش را گرفتم وگفتم 

: 

 بیا بریم با هم مسابقه بگزاریم ببینیم کدام یکی میتوانیم ماهی قرمز کوچولو را تو دستمان بگیریم . _

 آمد و با شوقی آشکار گفت : به هیجان

 من میگیرمش ، حاال میبینی . _

آقا جان و آقای خلج پیپ گوشه لب داشتند و برزو و مهدی سیگار ارگ . به غیر از برزو موجی از اندوه چهره بقیه 

 حاضرین را تیره ساخته بود . به کنار میز که رسیدیم ، خطاب به جاسمین گفتم :

 ست .خیلی خب اول نوبت تو _

چشم هایش به همراه لبانش خندیدند و با شور و هیجان خاصی انگشتانش را داخل تنگ آب به دنبال ماهی دواند . 

کم کم وجود غریبه ها را از یاد برد و سرگرم بازی مورد عالقه اش شد . گونههایش گل انداخته بود . سپس ذوق زده 

 پدرش را صدا زد و گفت :

 گ است . هر کاری میکنم نمیتونم بگیرمش .ددی بیا بین چقدر زرن _

 در مقابل دیدگان متحیرم قبل از اینکه برزو برخیزد آقای خلج برخاست و در حالی که به طرف ما می آمد گفت :
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 صبر کن شاید من بتوانم بگیرمش . _

 گفت : هما لبخند شیطنت آمیزی بر لب آورد . جاسمین دست آزادش را به عالمت اعتراض تکان داد و

 نه شما نه ، خودم میخوام بگیرمش . _

 آقای خلج کنار نوهاش ایستاد و با لحن گرمی که ناگهان مهربان شده بود گفت :

 این ماهی بچه است گناه دارد ، نباید اذیتش کرد ، اگر بگیریش و از آب بیرونش بیاوری می میرد . _

گ چهرهاش پرید . سپس با حرکتی تند دستش را از داخل تنگ ماند برق گرفته ها بی اختیار بر جا خشکش زد . رن

 بلور بیرون کشی دوا با لحن متاثر ی گفت :

 مثل مامی که مرد ؟! _

از شنیدن این جمله یکه خوردم ،تا به آن لحظه تصورم این بود که خاطره مادرش را به دست فراموشی سپرده و 

 دیگر به او فکر نمیکند .

رده بود که تا چند لحظه پیش سایه این دختر را با تیر میزد و به هیچ وجه زیر بار این واقعیت نمی آقای خلج از یاد ب

 رفت که او را به عنوان نوه اش بپذیرد .

گلی خانم از همان لحظه ورود آمادگی ابراز محبتی را داشت که چون چشم های در قلبش جوشان بود ، اما همسرش 

 .به او این فرصت را نمی داد 

در برودت هوای زیر صفر درجه درجه حرارت محبت آقا خلج هر لحظه بیشتر خود را باال می کشید و تا حد چهل 

 درجه باالی صفر افزایش می یافت .

کم کم کار را به جایی رساند که در موقع تحویل سال جاسمین را بر روی زانوانش نشاند و مشتی برنج و شند سکه 

ش داد که چطور به تقلید از او آنها را در مشتش بچرخاند و از خدا برای خود و ماهی قرمز طال کف دسرش نهاد و یاد

 کوچولویش سالمتی بخواهد .

 گلی خانم در کنار همسرش نشست ، دست کوچک جاسمین را بر لب نهاد و بوسید .

شب عید سال آینده را در  هما که جای پدر و مادرش را در آن جمع خالی میدید اشک به چشم آورد و آرزو کرد که

کنار خانوادهاش بگذراند . جاسمین به راحتی با پدر بزرگش کنار آمده بود و توجهای به ما نداشت . خاطره ها نگاهم 

 را به سوی خود می کشاندند و بین من و جمعی که در میانشان بودم فاصله می افکندند .

ن میدید و روزی را به خاطر می آورد که آقا مرتضی شوفر شاید مادرم هم چون من داشت از خاطره های گشته سا

آقای خلج کارت عروسی مرجان و روزبه را برایمان آورده بود و او از شدت شوق سر از پا نمی شناخت و اکنون 

داشت به آن شور و هیجان میخندید و دیگر این مساله که دخترش هم عروس خانواده خلج شده برایش جاذبه ای 

 بسا در دل حسرت میخورد که به دل سپردن به ظواهر و انتخاب غلطی که کرده لگد به بخت من زده . نداشت . چه

بحث نیمه تمام ما صبح روز بعد ادامه نیافت . انگار آقای خلج و پدرم هم به این نتیجه رسیده بودند که ادامه بحث 

 ثمری به غیر از بر انگیختن آتش خشم طرفین ندارد .

 به این زودی با هما که برای تدارک صبحانه به کمکم آمده بود از در دوستی در آیم . خیال نداشتم

 در مقابل لبهای خندان و سالم گرمش پاسخ سالمش را به سردی دادم و گفتم :

 تو زحمت نکش . _

 منتظر فرصت بود تا دلم را به دست بیاورد . متوجه دلخوری ام شد و برای تبرئه خودش گفت :
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جان جاسمین قسم قصد فضولی نداشتم ، هر چه فکر کردم دیدم اگر به عهده خودت بگذارم غیر ممکن است  به _

یک روز لب باز کنی و یک کلمه در مورد این موضوع با آنها حرف بزنی . تو تمام موقعیت ها و فرصت های خوب 

واقعیت ها داری شکی ندارم که دیشب زندگی ات را از دست دادی و دلیل اصلی اش ترسی است که از رویارویی با 

بدجوری تو را در منگنه سوال هایشان قرار دادند و اعصابت را خرد کردند . باالخره الزم بود این کار دیر یا زود 

انجام شود . خیلی با خودم کلنجار رفتم تا توانستم انجامش دهم . البته مهدی هم شریک جرم بود و از پیشنهادم 

هم مثل من بیشتر نگران مشکالتی که بعد از مراجعت ما به ایران تو به تنهایی قادر به از میان  استقبال کرد . او

 برداشتنشان نمی شدی بود . مرا ببخش و ازم رنجشی به دل نداشته باش .

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم :

دم کنم و پرده از راضی برداری که خو می دانم که نیتت خیر بود و با این هدف پا پیش گذاشتی که بر تردیدم غلبه_

 جرات ابرازش را نداشتم . اما اگر برخالف قولی که به برزو داده قرار بود یک روز اسرارش را فاش کنم
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 دلیلی نداشت برای حفظش کار را به جایی برسانم که دیگر راه برگشتی باقی نمانده باشد .

ه از ابتدا موضوع را بزرگ کردی و از کاه کوهی ساختی و آن قسم را دستاویزی این یکی هم اشتباه خودت بود ک _

 قرار دادی برای سرپوش نهادن بر روی اشتباهات زندگی ات .

بی توجه به قل قل آن کتری و بخاری که از رویش برمیخاست و منتظر دم کردن چای بود تا از جوش و خروش 

 بیفتد گفتم :

یکی مالمتم کنی، از دیشب تا حاال خون به دلم کردند بس که از هر طرف مالمت را بر سرم فقط مانده بود که تو  _

 باریدند

مگر غیر از این انتظار دیگری داشتی ! البد منتظر بودی با به به چه چه بگویند دستت درد نکند که همدست  _

حت با قضیه برخورد نخواهند کرد ، پسرمان شدی تا سرمان کاله بگذارد و به ریش مان بخندد ؟ میدانستم که را

 عکس العملشان طبیعی است و چون موجی گذرا است . فقط بگو ببینم باالخره نتیجه اش چه شد ؟

 در حال دم کردن چای گفتم :

 میدانستم کمک کردن به من بهانه است و دلیل اصلی آمدنت سر در آوردن از نتیجه محاکمه من است . _

اصلی اش این است . یعنی به نظر تو من حق ندارم بدانم آشی که خودم پختم ، آنها چند من خب معلوم است دلیل  _

 روغن بارش کردند ؟!

تا دلت بخواهد چرب و چیلی است . مخصوصا که آقای خلج اصال مجال نداد کس دیگری حرف بزند . نمیدانی  _

رزو شانس آورده که قبال ضربه مغزی شده چقدر از دست پسرش کالفه است . کاردش بزنی خونش در نمی آید . ب

 وگرنه ضربه ای که از پدرش میخورد همین یک ذره عقلی را هم که توی کله اش مانده از سرش میپراند .

 باز با بیتابی پرسید :

 نمیخواهی برایم تعریف کنی که چی شد ؟ _

 با درماندگی گفتم :
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چیز را ندانی دست از سرم بر نخواهی داشت . تو و پرتو هر کدام به چارهای غیر از این ندارم چون میدانم تا همه  _

یک قصد و نیت میخواستید تکه های متالشی شده قلبم را از پشت خرابه های سرنوشتم جمع کنید و به هم بچسبانید 

ده . لگد مال ش واز نو با عشق تپیدن را یادش بدهید . اما غافل از اینکه تکه اصلی اش در زیر پای رهگذران زندگی ام

 اکنون دیگر نه چیزی از دست خواهم داد و نه چیزی را به دست خواهم آورد .

 

 

**** 

 

 

 

بهار در خانه چون هوای پاریس در اولین روز فصل بهار غم گرفته و دلگیربود . سر میز صبحانه هیچ کس حوصله 

 ایجاد کند و دوباره همه چیز را بهم بریزد . حرف زدن نداشت . کافی بود جرقه یک جمله و یا کلمه آتشفشانی

آقای خلج در سکوت داشت بر روی نان تست جاسمین کره و مربا می مالید . کم کم هوای اتاق برای جاسمین که 

 عاشق شلوغی و سر و صدا بود سنگین شد . لب غنچه کرد و خطاب به پدرش گفت :

 قد خودم . مگه شما نگفتین برام عروسک میخرین به اندازه _

 البته که می خرم . _

 پس کی ؟ _

 همین امروز صبح . _

 سپس رو به مهدی که تازه از راه رسیده بود کرد و پرسید :

 چه موقع قرار است برویم آپارتمان خیابان دانتون را ببینیم؟ _

 هر وقت شما مایل باشید . _

 به نظر من لزومی ندارد همه با هم به آنجا برویم . -

 هما گفت :

 گلی خانم و پریرخ خانم قصد خرید دارند من و جاسمین با آنها میرویم خیابان شانزه لیزه . _

 فکر خوبی است هما جان . یادت باشد یک عروسک بزرگ قد خود جاسمین انتخاب کنی که گلی برایش بخرد . _

 جاسمین با هیجان کف زد و گفت :

 هورا ، مرسی بابا بزرگ . _

 

 

***** 

 

 

 

 برزو نمیدانست ائ این آخرین نگاه به محل دفن خاطره هایی است که یک زمانی یادآوریشان قلبش را می لرزاند .

 اکنون مغزش در اسارت فراموشی بود و نگاه بی تفاوتش بر روی یک یک آنها بدون مکث و گذرا .
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ن و آماده حمله به حریم عشق پسر ناخلف و آقای خلج عصبی به نظر میرسید و چون حیوان دارنده ای خشمگی

 فریبکارش بود .

کلمات نامفهومی از دهنش بیرون می آمدند و بی شباهت به ناسزا نبودند چهره برافروخته و دیدگان خون گرفته اش 

ه ک نهایت خشم او را نشان می داد . در کمد لباس های شارلوت را گشود ، با حرکت تند و آمیخته با نفرت در حالی

لعنت به تو و عشق تو پسره دیوانه که زندگی خودت و دختر معصوم را بااحساس  "یک بند زیر لب تکرار میکرد 

 "احمقانه ات بر باد دادی 

محتویات کمد را بیرون ریخت . لباس های کود شده در وسط اتاق و بوی کهنه عطر مانده ای که آخرین بازمانده آن 

زه ای بر روی حافظه پاک شده برزو نمی زد و هیچ عکس العملی در مقابل عکس خاطرات مرده بود هیچ نقش تا

 العملهای تند پدرش نشان نمی داد . 

 از اتاق خواب که بیرون آمدیم آقای خلج رو به مهدی کرد و با لحن آمرانه ای گفت :

ه خرج خرید این خرت و پرت ها یک نفر را پیدا کن همین فردا این ات و آشغالها را بیرون بریزد . حیف پولی ک _

شده . میخواهم تا اینجا هستم این آپارتمان را بفروشم . هیچ کدام از وسایلش به مفت نمی ارزد . معلوم میشود این 

پسر قبل از اینکه آن ضربه به مغزش بخورد عقل از سرش پریده بود و آن تصادف فقط کار را یکسره کرد . تو که 

 جلوی دیوانگی اش را نگرفتی . دوست صمیمی اش بودی چرا

 مهدی قفل سکوتی را که از لحظه ورود بر لب زده شکست و گفت :

این یک موضوع خصوصی بود و من حق دخالت در آن را نداشتم ، شما از دریچه عقل به این مساله نگاه می کنید  _

 ق ندارد .منط و عقل با زیادی ٔ  اما او از دریچه احساس به آن مینگریست . عشق میانه

 لحن کالمش در عین خشم آمیخهته با تمسخر بود :

یک دفعه بگو از دریچه جنون و راحتم کن . تمام تصمیم هایش جنون آمیز و بدون منطق بوده و حد و مرز برایش  _

فل اقایل نبوده . درست مثل ازدواج مسخره اش با شهال که هیچ دلیل قابل قبولی به غیر از حسابگری نداشت . من غ

را بگو که خیال می کردم دارد اینجا درسش را میخواند و بزودی با مدرک مهندسی به ایران باز خواهد گشت نه با 

 مدرک جنون .

مهدی که تحمل شنیدن آن کلمات توهین آمیزی را خطاب به دوست صمیمی اش را نداشت به خود جرات اظهار نظر 

 داد و گفت :

را میخواند و اگر آن اتفاق نیفتاده بود تا چند ماه دیگر همراه من و هما فارغ اتفاقا داشت با جدیّت درسش  _

 التحصیل می شد .این نهایت بدشانسی بود که به این روز افتاد .

آقای خلج خشمگین تر از آن بود که از او توقع کالم مودبانه ای را داشت . در حالی که دسته پیپ در گوشه لبش می 

 لرزید گفت :

گور پدرش خندید . مرا ببخش امجدی جان که ندانسته و بی اطالع از غلط زیادی پسرم پای دخترت را به این به  _

قضیه کشاندم . خودت که میدانی روحم از این ماجرا خبر نداشت . الهی شکر که گلی و پریرخ خانم با ما به این جا 

 نیامدند که این صحنه را ببینند و حرص بخورند .

 ن خونش را میخورد و به زحمت خشم و غضبش را کنترل میکرد ، در حال تاباندن سیبیلش گفت :آقا جان خو



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

2 8 3  

 

مثلی هست که میگوید سنگی که یک دیوانه ته چاه می اندازد صد تا عاقل هم نمیتوانند بیرون بیاورند فقط تو به  _

 من بگو در این میان تکلیف شهال چیست که گرفتارش شده ؟!

ریان را با ما در میان میگذاشت و همدستش نمیشد ، نه خودش صدمه میدید نه ما . با وجود این من اگر به موقع ج_

 در اختیار تو و شهال هستم . هر تصمیمی بگیرید نه نمیگویم .

حاال با بچه ای که در شکم دارد چه تصمیمی میتوانم بگیرم . فکر نمی کنم دیگر اینجا کاری داشته باشیم بهتر است  _

 دتر به خانه برگردیم . من هنوز از شوکی که به من وارد شده بیرون نیامده ام .زو

حال من از تو بدتر است . خدا میداند این پسر چه بر سرم آورده . من آماده ام برویم . نمیدانی امجدی جان با چه  _

باشد و با خیال راحت درسش  شور و شوقی این خانه را خریدیم . دلم میخواست از هر نظر پسرم در رفاه و آسایش

را بخواند . فقط تو بگو کدام یک از این کارها را برای روزبه کردم که تازه بچه خوب و سر براهی است ؟ نمیدانی 

وقتی شنید برادرش چه دسته گلی به آب داده چه حالی شد مرجان داشت شاخ در می آورد ، چندین بار نامه هما را 

 ت .خواند تا فهمید مفهومش چیس

پس مرجان هم فهمیده چه باالیی به سرم من آمده ، حتما دلش از سیاه بختی ام خنک شده . شاید  "با خودم گفتم :

خبر را به گوششان برساند و شاید هم ترجیح بدهد او چیزی نداند و داغ دلش تازه نشود . حاال آیا هنوز به من 

 "شده ؟میاندیشد یا قلبش خالی از عشق و اندیشه های گذشته 

 به جلوی در آپارتمان که رسیدیم آقای خلج ایستاد و خطاب به مهدی گفت :

یادت نرود مهدی جان که چی گفتم ، همین فردا وجود اینجا را از این همه نجاست تخلیه کن و ترتیب فروشش را  _

 بده . من به عهده خودت میگذارم قیمت کن ببین چقدر می ارزد .

ه برزو دوخت . آرزو میکرد که ای کاش اوی تکانی به مغزش بدهد ، قدرت تفکر را بازیابد مهدی باالتکلیف چشم ب

 و بتواند تکلیف آپارتمانی را که کلیدش را به امانت به دوستش سپرده خودش روشن کند .

شت از خیانت در امانت برایش کار چندان آسانی نبود . با وجود اینکه قدرت سرپیچی از فرمان آقای خلج را ندا

آپارتمان که بیرون آمدیم ، قدم آهسته کرد از بقیه فاصله گرفت . در کنار من ایستاد و با سر افکندگی خطاب به من 

 گفت :

 در این مورد تصمیم با توست شهال . این کار از عهده من خارج است ، خودت با پدر شوهرت طرف شو ._

 پوزخندی زدم و گفتم :

فتم که به روش خودم این بازی را ادامه می دادم نه با دخالت هما . حاال که کار از کار من وقتی خودم تصمیم گر _

 گذشته ابتکار عمل ازدست ما خارج شده و دیگر این مالک اصلی اش است که تصمیم نهایی را خواهد گرفت .

ر میان بگذارد . فقط به خاطر از هما ناراحت نشو شهال . فکر نکن برایش آسان بود که موضوع را با خانواده برزو د _

 تو بود که حاضر به این کار شد .

من از هما ناراحت نیستم و هیچ وقت محبت های شما را فراموش نمیکنم . تو هم بیخود خودت را ناراحت نکن و  _

دچار عذاب وجدان نشو . اگر خوب فکر کنی به آن نتیجهای خواهی رسید که من رسیدم . اصال کدام یکی از 

ورات ما درست از آب در آمده و کدام یکی از نقشهایی که زمانه زده شباهتی به آنچه در آینه تصور ماست دارد ؟ تص

 به قول شاعر :

 هزار نقش زد زمانه و نبود
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ست . شاید اگر میدانست که فردای آن روز برزو نمیدانست که این آخرین وداع با منزلگاه عشق و خاطره هایش ا

زمان ویرانی و محو آن یاد بودها خواهد بود . همه ی وجودش چشم می شد و با هر مژه بر هم زدنی در مغزش 

 فالش میزد و نقشی از آن را در ذهنش جای میداد .

ی آنچه که یک زمان به جانش  از فردای آن روز برزو ناگاهانه به دستور پدرش و به کمک مهدی کمر به نابودی همه

 بسته بود بست .

هما که هرگز تصور نمیکرد یک روز کار به اینجا خواهد کشید . از اقدام عجوالنه اش پشیمان به نظر می رسید و با 

 لحن خالی از ریا و تزویر گفت :

لش به همین شکل از آقای خلج به خدا قسم اگر پول داشتیم مهدی را وادار می کردم این آپارتمان را با کلیه وسای _

 بخرد تا در امانت خیانت نکرده باشیم . باالخره یک روز باید به برزو حساب پس بدهیم . 

 با لحن طعنه آمیزی گفتم :

 باید آن روز که آن تصمیم عجوالنه را گرفتی فکر عاقبتش را میکردی نه حاال . _

روزی صد بار تکرارش نکن . من و شارلوت با هم خیلی صمیمی کم طعنه بزن شهال . من یک غلطی کردم حاال تو  _

بودیم و درست مثل خواهرم دوستش داشتم . اصال دلم نمیخواهد لباس ها و وسایلش را عین اشیأ بی ارزش دور 

 بریزم . با اجازه تو میروم آنجا و یک چیزهایی از وسایل و لباسهایش را به یادگار بر میدارم .

تخته های ساختمانش دست آقای خلج است ولی اثاثیه اش مال برزو و شارلوت است . تو مختاری هر اختیار تیر و  _

کدام را که دلت میخواهد برداری . اشتباه برزو بود که میخواست به چیزی دل ببندد که وجود ندارد . به قول آقای 

بود . بعد از شکسته ای پی در پی خلج بستن در آن آپارتمان هم مثل بقیه تصمیم هایش نادرست و غیر منطقی 

باالخره به این نتیجه رسیده ام که در موقع انتخاب راه زندگی از خودت متنفر نشوی که چرا دست به چنین اقدامی 

زدی و همه ی آرمانها و آرزوهای زندگی ات را بر با د دادی . حاال من به نقطه تنفر از خودم رسیده ام هما . فکر 

چه به سرمان خواهد آمد ؟ حاال که کار به اینجا رسیده دیگر آقای خلج اجازه نخواهد داد که در میکنی بعد از این 

پاریس بمانیم . تکلیف برزو و جاسمین معلوم است بر میگردند ایران و طوق اسارت در آن باغ نفرین شده را به 

 گردن می اندازند اما تکلیف من و بچه ام چیست ؟

. طفلی که در شکم داری تو را با آن خانواده پیوند میدهد . ناچار تن به قضا بدهی و  تو از آنها جدا نیستی _

همراهشان شوی . بعضی از وابستگی ها روح و جسم را بهم پیوند میدهد و بعضی فقط جسم را . متاسفم شهال اگر چه 

 ر بودی همین تصمیم را بگیری . الاقلاقرار میکنم که این اشتباه من بود ولی دیر یا زود به این مرحله میرسید و ناچا

آنجا خانواده خودت هم نزدیک تو خواهند بود و تکیه گاه مطمئنی داری . اینجا بعد از بازگشت من و مهدی به ایران 
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مشکالت زیادی سر راهت قرار میگرفت که به تنهایی قادر به روبرو شدن با آنها نبودی . بخصوص که در موقع 

جا میآمد و دیگر نه کسی را داشتی و نه جایی را که بتوانی جاسمین را پنهان کنی ، چون زمان زایمان مادرت به این

 مراجعت ما تقریبا مصادف با زمان تولد بچه توست . من همه ی جوانب را سنجیدم و بعد اقدام کردم باور کن .

ته شده . حاال که اشکان را از دست تو اشتباه نکردی ، کار ما از بیخ و بن خراب است و پایه و اساسش کج گذاش _

دادهام دیگر برایم مهم نیست که چه پیش میآید . دلم نمیخواهد زیاد درگیر این ماجرا بشوی و آسیب ببینی ، 

 باالخره تو و مهدی باید به درس و زندگی خودتان برسید ، نه به مشکالت ما .

خیالم از جاسمین راحت است ، چون میبینم پدر و مادر  مشکل تو و برزو مشکل ما هم هست و از هم جدا نیستیم . _

بزرگش عین پروانه به دورش می گردند و عاشقانه دوستش دارند . او به راحتی به زندگی در میان آنها عادت خواهد 

د هکرد . تنها نگرانی ام تو هستی که میدانم به آسانی نخواهی توانست با مشکالتی که بعد از این سر راحت قرار خوا

 گرفت کنار بیایی و هضمشان کنی .

 آن پر سوزی کشیدم و گفتم :

اگر پای این بچه در میان نبود میتوانستم خودم را از قید زندگی با برزو خالص کنم . افسوس که آن لعنتی راه  _

دست  ه از من روگریزم را بسته . آقای خلج به مال مفتی فکر می کند که در این ماجرا باخته و پدرم به این موضوع ک

 خورده و این که چرا از اوز اول باهاش روراست نبودم .

 طبیعی است که چنین توقعی از تو داشته باشند._

آقای خلج بیشتر از این خشمگین است که چرا من دل به رویاهای بی سر و ته و خیال های خام برزو سپرده ام . در  _

بی زبان او را خرج اجاره ساختمان دیگری کرده ام . آنوقت تو از من توقع آپارتمان خیابان دانتون را بسته ام و پول 

داری برگردم ایران با چنین کسانی هم خانه شوم که ثروتشان به جانشان بسته است و عواطف و احساسات برایشان 

 معنایی ندارد .

 

 

252-252 

را بکنی از اول سنگت را با آنها وا بکن و به شان بگو اگر قرار شد به ایران برگردی که باالخره ناچاری که این کار  _

 شرطت این است که خانه جداگانهای داشته باشی و حاضر نیستی در آن باغ زندگی کنی .

 چشمکی به اش زدم و گفتم :

 این یکی را هم می گذارم به عهده تو . همان طور که خرابش کردی خودت ابادش کن . _

 گفت:با لحنی آمیخته به رنجش 

 ای نمک نشناس ._

 هما نمیدانست که من ناقصی در انتخاب راه آینده ام ندارم و باز هم اختیارم دست دیگران افتاده است .

آنها دور هم نشستند و پس از بحث و گفتگو بریدند و دوختند و اعالم کردند که می بایستی جل و پالسمان را جمع 

 عی راهی ایران شویم .کنیم و به محض فروش آپارتمان دسته جم

زندگی در پاریس هیچ وقت برایم لطفی نداشت . نه جلوه زیبایی هایش مرا به خود میخواند و نه خاطره خوشی 

 ازمدت اقامتم در آنجا در ذهنم به جا مانده بود که ترکش حسرتی به دلم بگذارد .
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ی است که به قصد رسیدن به اعمال و آرزوهایم وقتی پا به خاکش نهادم می پنداشتم ، آن کشور برایم گذرگاه کوتاه

ناچار به عبور از آن شده ام . اما افسوس که آن گذرگاه به ظاهر کوتاه گورستانی شد برای به خاک سپردن 

آرزوهایی که سودای رسیدن به آن را داشتم و نقطه پایانی برای بستن دفتر پر برگی که فقط صفحه اولش خوانده 

 شده بود .

 ر مقابل اعتراضم به زندگی در باغ خلج گفت :مادرم د

آنجا دیگر پاریس نیست که بتوانیخودسرانه در یک آپارتمان را ببندی و محل دیگری را برای زندگی اجاره کنی .  _

شوهرت نه کار و کاسبی دارد و نه اراده تصمیم گیری ، از خدا میخواستم برگردی پیش خودمان ولی با آن باری که 

 گذاشتی این کار غیر ممکن است . توی شکمت

 به صدای پر بغضی گفتم :

ولی من نمیخواهم دیگر با برزو زندگی کنم ، اصال وجود این بچه برایم مهم نیست . خیلی سعی کردم از دستش  _

 خالص شوم ، اما به هر دری زدم نشد .

جان داده میتواند جانش را بگیرد نه تو . فقط همین یک کار مانده که مرتکب قتل شوی . تنها آن کسی که به اش  _

میبینم جاسمین را که از وجود خودت نیست عاشقانه دوست داری ، چه برسد به این یکی که جزئی از وجود خود 

توست . همین که صدای گریه اش را بشنوی و گرمای وجودش را در آغوشت حس کنی دیگر هیچ کس قادر 

میکنی از این که دخترم در آن قصر پوشالی زندگی خواهد کرد خوشحالم . آن نخواهد بود او را ازت بگیرد . فکر 

تصورات همه باطل بود حاال فقط به خاطر اجباری که داری تن به خواسته خانواده خلج میدهی . هیچ میدانی اشتباهی 

و دشمن شادمان  که کردی چه ضربه ای به من و امجدی زد ؟ کافی است خانم جان خبرش را به خلیل و قمر برساند

 کند .

 حرف های دیگران برایم اهمیتی ندارد مهم زندی خودم است که دارد بر با د میرود . _

مقصر خودت هستی که بر بعدش دا دعش دادی . تازه مگر همه به مراد دلشان رسیده اند . اگر خوب به اطرافت  _

 بر روی ویرانه های آرزوهایشان پایه گذاری شده .نگاه کنی میبینی پایه و اساس بیشتر زندگی ها اجبار است که 

چرا جنبه منفی اش را می گیرید . برای چه باید در مقام مقایسه با آنهایی که گلیم بختشان سیاه است خودم را از  _

 داشتن گلیم پر نقش و نگار سپید بختی محروم کنم ؟

وش آپارتمان تمام شده وسایلت را جمع کن و آماده جوابش را خودت باید بدهی که آن اشتباه را کردی ، کار فر _

 سفر شو . فرصت زیادی نداری چون قرار است مهدی در اولین پرواز برایمان جا بگیرد .

آقای خلج و آقا جان به همراه برزو برای خرید بیرون رفته بودند . گلی خانم جاسمین را روی زانوانش نشانده بود و 

 دای پای ما را که شنید گفت :داشت سرش را شانه میزد . ص

 دیدم خلوت کردید مزاحمتان نشدم . _

 مادرم گفت :

 الزم دیدم یک کمی با شهال در خلوت صحبت کنم . باالخره مادر و دختر همیشه حرف هایی برای گفتن دارند . -

زندگی میکرد و مدّتی خلج برای روزبه تلگراف زده که ساختمان آن طرف باغ را که قبال مادر خودش در آنجا  _

 است باال استفاده مانده مبله کند . آنجا شهال جان مستقل خواهد بود و مجبور نیست زیاد قاطی بقیه شود .

 "میدانستم منظورش مرجان است که دل خوشی از من نداشت  "
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 ادامه داد ؛

موقع بازی به آنجا پناه میبرد ، آن برزو به مادر بزرگش خیلی عالقه داست . زمان بچگی همیشه گریز میزد و در  _

 خانه برایش انباری از خاطرات کودکی است و شاید بتواند تلنگری به حافظه اش بزند .

 با لحن پر حسرتی گفتم :

 متاسفانه مغز برزو خاطره ها را پس میزند و میلی به بازگشت حافظه ندارد . _

 یا زود همه چیز را به یاد خواهد آورد .دلم روشن است که این عارضه همیشگی نیست و دیر  _

آن موقع یادآوری آنچه که از یاد برده تکانی به وجدان خفته اش خواهد زد و زیر پا گذاشتن عهد و پیمانی که با  _

 من بسته بود سر افکنده اش خواهد ساخت .

 روحش را تحت فشار قرار دهد .این ارادی نبوده بنابرین قابل بخشش است و تو نباید بگاری این احساس جسم و  _

برای شما مهم نیست که قبل و روح من تا چه حد تحت فشار بوده و نامالیمات زندگی چطور بار سنگینش را بر  _

دوشم نهاده و مرا در زیر فشارش له کرده !! نمیخواهم دوباره از اول شروع کنم چون میدانم حوصله نق زدنم را 

 ه هایم این باشد که حقت بود این بال سرت بیاید ، اما آخرش چی ؟ندارید و شاید جوان اه و نال

با خونسردی پاسخ داد ، تو زن برزو حتّی و بچه او در شکم داری . حتی اگر ما به پاریس نمی آمدیم داشتی باهاش  _

است  ن انس و الفتزندگی می کردی . حاال دیگر چه دلیلی دارد که زبان به شکوه بگشایی و از ادامه اش گله کنی . ای

که حرف اول را میزند . در اولین فرصت حساب بانکی ات را خالی کن و برزو را هم بخودت ببر که پول هایش را از 

بانک بگیرد . شاید دیگر هیچ وقت به پاریس بر نگردید . حتی اگر برزو از بهبودی به فکر ادامه تحصیل بفتد غیر 

 بدهد . ممکن است خلج بگذارد اینجا ادامه اش

 با لحن سردی گفتم :

من به پاریس دل نبسته ام که دل کندن از آن مشکل باشد . از همان روز اولی که آمدم قصد بازگشت داشتم و  _

بیهوده میپنداشتم عمر سفرم کوتاه است . تنها دلبستگی ام اینجا به مهدی و هما است که چند ماه دیگر به ما ملحق 

 خواهند شد .

 و کارهای عقب مانده ات را انجام بده .پس بجنب  _
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بدون اشک و در آرامش با پاریس وداع کردم ، اما در موقع خداحافظی با هما قلبم زار میزد و هم دیدگانم . با وجود 

 این که میدانستم بزودی او را در ایران خواهم دید اما تحمل چند ماه دوری اش آسان نبود .

 وعده میداد که برای زایمانم خود را به ایران خواهد رساند و در کنارم خواهد بود . به من

 با وجود خودداریاش جاسمین را که به سینه فشرد ، بی طاقت شد و سیالب اشک گونه ایش را تر کرد .
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 ش شارلوتاکنون دیگر در پاریس به غیر از یک گور سرد در قبرستان پرالشز یادگار دیگری از دوست دیرین

 نداشت .

در اواسط ماه آوریل نور خورشید خبر از یک روز آفتابی را میداد . درختان تازه به شکوفه نشسته و بهار دیر از راه 

 رسیده برای نمایش زیبایی هایش عجول و بی حوصله بود .

 برزو زیر بازویم را گرفت و گفت :

 بیا بریم . _

در واقع مفهوم وداع را نمیدانست . جاسمین از اولین پرواز با وسیله قول از ترک پاریس هیچ احساسی نداشت و 

پیکری که به گفته پدر بزرگش اونج میگرفت دل آسمان را می شکافت و او را به وطنش می رساند ، شور و هیجان 

مراتی که  خاصی را در وجودش حس میکرد . حاضر نبود چشم بر هم بگذارد و از تماشای منظره خانه ها و جنگل و

 درزیر پایش هر لحظه کوچک و کوچک تر می شدند محروم بماند .

نگاهم به آینده چون گذشته تاریک بود . افکارم از مغزم فاصله می گرفتند ، گنگ و بی صدا در گوشه دور افتاده ای 

ه آنها را از مخفی پنهان می شدند تا مغزم را از اندیشه هایم تخلیه کنند اما سماجتم برای یادآوری شان دوبار

 گاهشان بیرون می کشید و به مقابله با حسرت هایم وا میداشت .

در فرودگاه مهراباد در جامعه مستقبلین به دنبال چهره آشنایی میگشتم . جال از دور به طرفم دست تکان داد . عطا با 

 لب خندان کنارش ایستاده بود و کمی دورتر آقای کاتبی و روزبه .

 ن خانوادهام گرم شد و شوق دیدارشان قلبم را انباشت . دوباره داشتم در هوای وطنم نفس می کشیدم .دلم بر دید

عطر گل های اطلسی و شب بو ، نقش و نگارهای رنگارنگ بنفشه در حاشیه خیابان های محل گذرمان بوی بهار را در 

د بودند و من در اتومبیل آقای کاتبی . ژیال یک بنایران به مشام می رساند . جاسمین و برزو در اتومبیل روزبه نشسته 

 کنار گوشم زمزمه میکرد :

به موقع آمدی فقط چند ماه مانده درست است که باز چند تا تجدیدی روی شاخم است ولی بی خیالش . اگر مهران  _

 تجدیدی نیاورد کار تمام است و از شر درس خواندن راحت میشوم .

 آصال برایش اهمیت نداشت که چی به سر من آمده !غرق رویاهای خودش بود و 

 به نزدیک خیابان امیریه که رسیدیم آقای کاتبی از پدرم پرسید :

 همه میرویم منزل شما ؟ _

 نه کاتبی جان شهال را جلوی خانه خلج پیاده کن . _

 ژیال ناامید پرسید :

 مگر قرار نیست بیای خانه خودمان ؟! _

ان محل سکونت مان آماده شده باید خودم به آنجا بروم و وسایلم را جا به جا کنم . تو هم به درس فعال نه ، ساختم _

و مشقت برس تا شاید به امید خدا تجدیدی نیاوری و زودتر به مقصود برسی . فردا ناهار می ایم پیش شما . تو به 

 ن و بی بی لک زده ، حالشان چطور است ؟پرتو خبر بده فردا صبح بیایید مرا ببینید . دلم برای دیدن خانم جا

 خیلی خوب ، بی بی را که میشناسی ، یک بند طعنه میزند و متلک می پراند . _

 قربان همان طعنه و متلک هایش .
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برخالف انتظارم ، مرجان به همراه رابعه به استقبالم آمد . در چهره شادابش اثری از غم و اندوه گذشته نبود . بعد از 

 ن پوست ترکانده بود و زیبایی صورتش را بیشتر نشان میداد .زایما

 برخوردش معمولی بود و آن سردی سابق را نداشت . نگاهی به شکم برآمده ام افکند و گفت :

 مبارک باشد _

ست دشاید در آن لحظه به فکر ناکامی برادرش بود و شاید هم دیگر اهمیتی به این مساله نمیداد و کینه دیرین را به 

 فراموشی سپرده بود .

 تصمیم گرفتم در اولین فرصت با او به گفتگو بنشینم و تکلیف ارتباط آینده را بین خودمان روشن کنم .

باغ غرق در گل بود و میوه های کال تازه به بار نشسته . جاسمین با شگفتی به اطراف می نگریست . دیدن پسر 

 را به هیجان آورده بود . بانمک و چاقی که مرجان در آغوش داشت او

 خانه مادر بزرگ که بعد از این اقامتگاه ما بود با سلیقه مرجان مبله شده بود ، وارد سالن که شدیم گفت :

 نمیدانم خوشت میآید یا نه . فرصت کم بود و همه چیز با عجله خریداری شد . _

بود که با زن دلشکسته ای چون من رفتار محبت  اظهار محبتش به نظر تعجب آور میآمد . شاید این دستور برادرش

 آمیزی داشته باشد .

 نظری به اطراف افکندم و گفتم :

عالی است . دستت درد نکند . حسابی سنگ تمام گذاشتی . نمیدانم تا چه حد در جریانی درست است که اشتباه از  _

و در تالطم امواجش بی اراده به جلو رانده شدم .  من بود اما سقوطم در گرداب آن دریای به ظاهر آرام ناخواسته بود

سفر کوتاه چند روزه تبدیل به یک سفر دراز و پر نشیب و فراز شد و تصوراتم را برای رسیدن به مقصود باطل کرد . 

 اشکان قبل از دیگران پی به رازم که پشت پرده پنهان بود برد و مرا تشویق به ادامه راه کرد .

 :با لحن خشکی گفت 

چه موقع ؟! بعد از این که باردار شدی و راه برگشتی نداشتی ! من و اشکان چیزی را از هم پنهان نمی کنیم . با  _

وجود بعد مسافتی که در بینمان است درد دلمان را بر روی هم میگذاریم و همدرد هم می شویم . بعد از این که پرتو 

شد از نگرانی سر از پا نمیشناختم با میترسیدم باز هم ناامید برگردد ، او را در جریان گذاشت و با امید روانه پاریس 

 ناامید شد اما برنگشت و به آوارگی اش ادامه داد .

 به خود جرات داده و پرسیدم :

 حاال کجاست ؟ _

 چه فرقی میکند کجا باشد ! مهم این است که دیگر برای همیشه از تو دل بریده و تن به فراق داده . _

 غض گلویم را فرو دادم و پرسیدم :ب

 از آخرین پرده این نمایش مسخره خبر دارد یا نه ؟ _

منظورت کدام یکی است ؟ تو که هنوز به آخرین پرده اش نرسیدی . تا اینجایش از همه چیز خبر دارد و بیشتر از  _

 هوایت را داشته باشم . اینکه نگران آینده خودش باشد نگران آینده تو است و به من سفارش می کند تا

 لبخند تلخی زدم و گفتم :
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وقتی با گرمی ازم استقبال کردی حدس میزدم که باید سفارش اشکان باشد . خدا میداند در بیمارستان میثاقیه  _

 رچقدر التماسش کردم که حرفم را باور کند . آن موقع شاید راه گریزی از ادامه زندگیام با برزو بود ، ولی حاال دیگ

 نیست .

اشتباه او در این بود که عشق را یک بازیچه میپنداشتی و این تصور را داشتی که هر وقت از این بازیچه خسته  _

شدی میتوانی کنارش بگذاری و هر وقت دوباره هوایش به سرت زد بی دردسر به دستش بیاوری . غافل از این که 

کنی بازیچه نیست که اسیر هوا و هوس هایت شود . اگر  دلی که میشکنی و غروری که زیر باهایت لگد مال می

کالمم تلخ بود و نگاهم پر از خشم و نفرت دلیلش زجری بود که اشکان می کشید و من نمیتوانستم شاهد ناکامی اش 

کنم باشم . تو هم به خودت بد کردی و هم به او . مرا ببخش ، ولی با وجود قولی که به برادرم داده ام ناچارم اقرار 

 باالیی که به سرت آمده حقت بود .

من به سرزنش عادت دارم مرجان . نزدیکترین دوستانم پرتو و هما با وجود این که میدانم دوستم دارند هر وقت  _

 به من میرسند مالمتم میکنند . امیدوارم سرزنش تو هم آمیخته با محبت باشد .

 به من احتیاج داشتی خبرم کن . میتوانی هر طور که میخواهی تفسیرش کنی ، اگر _

 

 

252-252 

 سپس نگاهش به سوی جاسمین چرخید که سرگرم نوازش دست های بهروز در قنداق بود و گفت :

این دختر به اندازه کافی شیرین است که به راحتی خدش را در دل سنگ افراد خانواده خلج جا کند . شنیدم به  _

رده ، فکر نکن حسودی ام می شود اما از یک چیز غافل نشو . خشم و کنه و راحتی پدر بزرگش را شیفته خود ک

محبت خانواده خلج حد و مرز ندارد و خیلی زود رنگ عوض می کند . شاید اگر امروز عاشقت باشند فردا سایه ات 

چه مرا در اینجا را با تیر بزنند . من در این زندگی گروهی راحت نیستم و مطمئنم که تو هم راحت نخواهی بود . آن

پایبند کرده عشقی است که به همسرم دارم و میدانم قادر نیست در مقابل خواسته دیکتاتور مطلقی که فرمان میدهد 

مقاومت کند . کار تو مشکل تر است ، چون هیچ انگیزه ای برای ماندن نداری و به دنبال راه گریزی . فعال خداحافظ 

 موقع سفر شام میبینمت .

 خم شد تا بهروز را در آغوش بگیرد ، جاسمین دستش را کنار زد و گفت :همین که 

 نه ، نمیذارم ببریش میخوام پیش خودم باشه . _

من جاسمین رو با خودم میبرم ، آنجا سرش با بهروز گرم است . برزو هم که پیش روزبه است . تو با خیال راحت  _

 وسایلت را جا به جا کن و بعد بیا آنجا .

ی به گشودن چمدانهایم نداشتم . هر کدام از اثاثیه منزل خواری بود که در قلبم فرو میرفت و بر زخم هایم نیش میل

 میزد .

نگاهم بر روی قالیچه ظریف ابریشمی آویخته شده بر دیوار سالین پذیرایی دوخته شد که نقش تصویر یوسف و 

 تصویر مکث کرد .زلیخا بود . سپس نگاهم بر روی شعر بافته شده در زیر 

 

 زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی

 چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی
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نمی دانم اشکّ هایم کجا کمین کرده بودند که سر بزنگاه سرازیر شدند و همراه با حسرتهایم گونه هایم را شستشو 

 دادند .

 زیر لب گفتم :

، مرجان تو از هر فرصتی برای نیش زدن به من و شکستن دلم استفاده میکنی و  سفارش اشکان بی فایده است "

 "خطایم را به یادم می آوری .
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با چه چه بلبل به خواب رفتم و با صدای جست و خیز کبوتران در کبوتر خانه روزبه بیدار شدم . برزو در کنارم 

اقش خالی بود . سراسیمه ربدوشامبرم را پوشیدم و به باغ رفتم و در آنجا دنبالش آرمیده بود اما تخت جاسمین در ات

گشتم . تا کمر در حوض خم شده بود و به تقلید از بازی شب عید دست هایش را به دنبال ماهی های قرمز میدواند و 

 در تالش بود تا یکی از آنها را بگیرد .

 ز پشت کمرش را گرفتم ، او را به طرف خود کشیدم و تشر زنان گفتم :با هول و هراس به طرفش دویدم ، دستپاچه ا

 این چه کاری است ! مگر نمیدانی اگر توی حوض بیفتی خفه میشوی . بیا بریم . _

 در مقابل اعتراضم مقاومت کرد و گفت :

 اری کردی از دستم فرار کنهنه ، نمیام ، میخواهم ماهی بگیرم . چیزی نمونده یکی شونو به جنگ بیاورم . چرا یه ک _

! 

به زور بغلش کردم و در حالی که دست و پا میزد و در فکر رهائی بود . بی توجه به مقاومت و حرکات اعتراض 

 آمیزش که همراه با جیغ و فریاد بود راه ساختمان را در پیش گرفتم .

زه از خواب بیدار شده ، چون لباس خانه به تن صدای داد و فریادش آقای خلج را به ایوان کشاند ، به نظر می رسید تا

 داشت و صورتش اصالح نکرده و موهایش شانه نزده بود .

 از پشت سر صدایم زد و گفت :

 چرا اذیتش می کنی شهال ! مگر چه کار کرده ؟! -

 :صدای پدر بزرگش را که شنید از تقال باز ایستاد و به گریه افتاد . سر برگرداندم و پاسخ دادم 

دیگر میخواست چکار کند صبح زود بی خبر از من آمده اینجا کنار حوض نشسته که ماهی بگیرد . خدا راهم کرد  _

 به موقع به دأدش رسیدم وگرنه خفه شده بود .
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حالت وحشت در نگاهش پدیدار شد . با قدم های تند و شتابزده از پله های ایوان پایین آمد ، جلوی در خانه به ما 

جاسمین را که دوباره برای رهائی از بغلم دست و پا میزد از من گرفت و در حالی که نوازشش می کرد گفت  رسید و

: 

مگر عقلت کم شده عزیز دلم ! حوض تنگ بلور نیست که بازیچه تو شود . اگر بیفتی توی آن خفه میشوی و  _

 میمیری .

 دوباره افکارش به مرگ مادرش پر کشید و گفت :

 می ؟!!مثل ما _

 آره مثل مامی . آن وقت من هم از غصه میمیرم . _

 حالت تعجب به چهره اش داد و پرسید :

 از غصه مردن ! پس چرا وقتی مامی مرد من از غصه نمردم !؟ _

از فکر مرگ نوه عزیز دردانه اش صورتش درهم فرو رفت و نگاهش تیره شد بغلش کرد و او را به سینه فشرد و 

 گفت :

 عزیز دل بابا بزرگ هستی خدا نکند بمیری . بیا بریم پیش خودم . تو _

 سپس خطاب به من افزود :

همین امروز به ناد علی میگویم دور حوض حصار بکشد ، بعد به خاطر جاسمین ترتیب ساخت یک حوضچه کوچک _

 هاشان بازی کند .کاشی را پشت منزل شما میدهم و آنرا پر از ماهی قرمز کوچولو می کنم تا دخترکم با

 با نازی کودکانه سر را به یک سو خم کرد و پرسید :

 همین امروز ؟! _

 آره عزیزم همین امروز . _

 آنوقت دیگه من توش نمیافتم که بمیرم؟ _

 آنقدر بزرگ نیست که غرقت کند بیا بریم پیش خودم عزیزم . _

ن راحتی با آنها انس بگیرد . دلم در فضای باز و با صفای باغ مطیعانه در کنارش به راه افتاد . باورم نمی شد به ای

گرفت .ای کاش میتوانستم به خانه خودمان برگردم . در اتاق خودم در رختخواب آشنایم که بوی تن خلسه آور 

و  نوجوانی ام را میداد بکشم و چشم هایم را بر روی زمان حال ببندم و خود را در آن زمان حس کنم . با همان شور

 شوق و با همان آرزوهای تازه جوانه زده در قلبم .

نزدیک ظهر بود که پرتو پیدایش شد . از جلوی در سر تکان می داد و پیش می آمد . با اشتیاق به استقبالش رفتم . 

 همین که آغوش به رویش گشودم با لحنی آمیخته به شوخی گفت :

بگو که به خاطر تو خودم را خراب کردم و کلی صغری کبری  عجب گندی زدی دختر ! بویش هنوز می آید . مرا _

چیدم . سند و مدرک نشان اشکان دادم تا باور کند و سراغت بیاید . چه ذوق و شوقی داشتم و چقدر از خودم متشک 

در  رپ داشت طفلکی ".... دادی جوش حسابی را ٔ  میانه. است تمام کار دیگر ، پرتو کاشتی گل "بودم . در دل گفتم :

می آورد . اصال نفهمیدم چطور به آن سرعت عازم سفر به پاریس شد و آن وقت تو شکم بر آمده ات را نشانش 

دادی و همه ی رشته های مرا پنبه کردی . پس چی شد آن حرفهایی که میزدی و ادعایی که داشتی ؟ چرا به راحتی 

 وا دادی ؟!
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 تو سالن پذیرایی روبرویش نشستم و گفتم :

روی دلم نگذار پرتو و قضاوت ناحق نکن . تو که میدانی چه روزهایی بر من گذشته . حق با اشکان بود که  دست _

اش ای ک"حاال که دیگر برزو عهد و پیمانش را به یاد نمی آورد ، غیر ممکن است از زنی مثل تو بگذرد . "می گفت :

ه پی به راز ازدواجم بردی موضوع را به گوش او زودتر تصمیم میگرفتی در امانت خیانت کنی و همان روز اولی ک

 میرساندی نه وقتی که دیگر خیلی دیر شده بود .

 با تأسف سر تکان داد و گفت :

از تو چه پنهان از همان موقع این تصمیم را داشتم ولی نمیتوانستم که بی دلیل بروم در خانه خلج را بزنم و به آن  _

کارم شده بود پرسه زدن در اطراف خانه ی  "با برادرش کار دارم . "تو بگویم : مرجان کینه توز و دشمن شماره یک

آنها . تا باالخره گیرش آوردم و حرفم را زدم . ابتدا باورش نشد که برزو چنین کلکی زده باشد . نامه هما کار 

 خودش را کرد و مرا به مقصود رساند .

 آهی کشیدم و گفتم :

 آهی کشیدم و گفتم : _

کدام مقصود ؟ البته تو را بمقصود رساند و ما را به انتهای خط ناکامی و سقوط به دره ی ناامیدی . همین امروز صبح  _

 تو چه میخواهی بگویی ؟ "حقت بود این بال سرت بیاید  "مرجان باز نیشش را به من زد و گفت :

 با شیطنت خندید و گفت :

 دیگر مجبوری بنشینی و پرستار بچه بشوی . امیدوارم الاقل مخ بچه ات من هم همان جمله را تکرار میکنم ، حاال _

 کار کند و مثل پدرش کله پوک و تو خالی نباشد .

 با دلخوری گفتم :

 حرف مفت نزن ، پس تو چه موقع دست از خل بازی بر میداری و آدم می شوی ؟_

ی از خل بازی اش کرد و چطور به مراد دلش رسید و این هم خودش عالمی دارد ، مگر نمیبینی برزو چه استفاده ا _

 مالک زنی شد که در خواب هم نمیدید به اش گوشه چشمی نشان دهد .

همه چیز به آن تصادف لعنتی بر میگردد ، به باعث و بانی بدبختی ام . مگر دستم به آن انوش ناجنس نرسد که  _

 این بال را سرم آورد .

 ف را نزن که انگار خودت همه چیز را به چشم دیدی .آنقدر با اطمینان این حر _

 ندیدم ولی مطمئنم . _

 باالخره ماه زیر ابر پنهان نمیمامد و دیر یا زود حقیقت آشکار میشود . جاسمین و برزو کجا هستند ؟ _

گرها علی و کارجاسمین بدجوری دل پدر بزرگش را برده و بیشتر پیش اواست تا ما . برزو هم رفته باالی سر ناد  _

که دارند پشت ساختمان برای ماهی کوچولوهای جاسمین خانه درست می کنند . امروز صبح به هوای گرفتن ماهی 

 چیزی نمانده بود بیفتد توی حوض .

معلوم میشود خیلی نان جاسمین توی روغن است و همه دست به سینه در خدمتش هستند . هنوز که اشک اشکان  _

 ؟!را به گردن داری 

 هنوز و همیشه . مرجان هم از دیدن آن در گردنم تعجب کرد پس تو چه موقمی خواهی قاطی مرغها بشوی ؟ _

 چشم تنگ کرد و پاسخ داد :
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 نترس نمیترشم . حمید برادر مهین که یادت هست ؟ _

 منظورت مهین همکالسی سابقمان است ؟ _

 آره دیگر پس فکر کردی کیست ._

 همان پسره سبزه الغر است که وقت و بی وقت به بهانه خواهرش دنبال ما می افتاد .فهمیدم منظورت  _

 اخم کرد ، چشم غره ای به من رفت و گفت :

 اوال حواست را جمع کن و حرف زیادی نزن . دنبال ما نه بلکه فقط دنبال من ، بی خودی همه را به خودت نچسبان . _

 شده ؟ خب حاال ، فقط دنبال تو . مگر چه _

چی میخواستی بشود . چند هفته پیش مهین را در مغازه بزازی محل دیدم . خیلی یاد تو کردیم . تجدید خاطرات  _

دوران تحصیل همیشه لذتبخش است . بعد از اینکه حال همه ی همکالسی ها و دوستان مشترک را از هم پرسیدیم ، 

اگر میپرسیدم البد فکر می کردی خبری  "خندیدم و گفتم : "حال همه را پرسیدی ، به غیر از حمید . "مهین گفت :

اگر حواست را جمع می کردی از همان روز اول  "خب مگر خبری نیست ؟ "به صورتم زل زد و گفت : "هست .

فهمیدی که دلش کجاست . بخیالت بی خودی چهار چشمی در راه مدرسه مواظب خواهرش بود . ما غافل بودیم و 

میدیم . هفته پیش از سربازی برگشته . پدرم پسر یکی یکدانه اش را در فرش فروشی شریک منظورش را نمیفه

خودم را به آن راه  "از دوستت پرتو چه خبر شوهر نکرده ؟ "خودش کرده . عجیب است همین پریروز ازم پرسید :

 "میخواهم بروم خواستگاری اش ؟ "خندید و جواب داد : "چه کارش داری ؟ "زدم و گفتم :

 حرف پرتو را قطع کردم و هیجان زده پرسیدم :

 خب بعد چی شد ؟ آمد خواستگاری ات ؟ _

معلوم است که آمد حاال دیدی من هم دارم قاطی مرغ ها می شوم . باید او را ببینی دیگر مثل آن موقع ها الغر و  _

 . استخوانی نیست . آبی زیر پوستش رفته و اندامش حالت مردانه به خود گرفته

 پس به همین روزها عروسی افتادیم . _

نه به این زودیها . اواخر تابستان بعد از این که شکم بی ریختت بارش را زمین گذاشت و مثل اولش خوش ترکیب  _

 شد .

 خیلی بدجنسی که در نامه هایت چیز در این مورد برایم ننوشتی . _

داده. میدانستم که در پاریس مهمان داری منتظر بودم نتیجه اش ژیال بهام افته بود که هما چه دسته گلی به آب  _

معلوم شود . به گمانم هما نقشه مرا الگوی خود قرار داده . وقتی حاضر نیستی نم پس بدهی به این فکر افتاد تو را 

 . بدهد ٔ  پیش خانواده ات لو

ود . اما افسوس که هر دو دیر به فکر افتادید و شما دو نفر هر کدام به نوعی بهام نارو زدید . البته نیا تان خیر ب _

 نتوانستید باری از روی دوشم بردارید .

 به قهقهه خندید و گفت :

 آخر تو آنقدر بار بر روی دوشت گذاشتی که برداشتن همه ی آنها کار من و هما نیست . _
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. محفلشان گرم بود و پر حرارت و همراه صدای قلیان خانم جان و  تا میتوانستم گریز میزدم و به خانه مادرم میرفتم

 بی بی هم صدا و هم آهنگ با هم که بوی تنباکوی کاشانش یادآور دلتنگی هایم در غربت بود .

با وجود اینکه خانم جان قول داده بود در مورد مشکالت خانوادگی مان قفل زبانش را بسته نگاه دارد ، اما با آشنایی 

به خصوصیات اخالقی اش داشتم میدانستم در مقابل پسر و عروسش بی اختیار و قفل زبانش با یک اشاره گشوده که 

می شود . آخرین ماه بارداری مصادف با اوایل مرداد بود . گرما بیداد میکرد و عرق را از سر و رویم سرازیر می 

 ساخت .

مکان کردم و آنجا ماندنی شدم تا در صورت شروع درد آیمان  دو هفته مانده به زمان وضع حملم به خانه مادرم نقل

 آنها به موقع مرا به بیمارستان برسانند .

مهران و عطا دیپلم گرفتند و حلقه نامزدی دست دختران مورد عالقه شان کردند که هر دو تجدید آورده بودند ، اما 

 مراسم عقد کنان موکول به بعد از انجام خدمت سربازیشان شد .

ژیال دلخور بود ، چون پدرم با ترک تحصیلش موافقت نمی کرد و چاره ای به غیر از اسم نویسی در کالس یازدهم 

 نداشت .

 مادرم به بهانه خرید سیسمونی برای اولین نوه اش فرصت خوبی

 

 

 به دست آورد تا در خیابان های الله زار و استامبول پرسه بزند و دلی از عزا در بیاورد .

هما ، همانطور که قول داده بود به موقع خود را به ایران رساند و رقیب سختی شد برای پرتو که آن روزها سرگرم 

 خرید وسایل عقد و عروسی خود بود و کمتر فرصت سر زدن به من را داشت .

افظه آن برزو چون فردی عادی در جواهر فروشی پدرش سرگرم کار بود و مشکل دیگری به غیر از پاک شدن ح

 قسمت از مغزش که مربوط به محفوظات قبل از حادثه تصادف با اتومبیل بود نداشت .

رویای بازگشت به وطن برای هما و مهدی تحقّق یافته بود . تنها مشکل باقی مانده یافتن کار مناسب بود که آقای 

ا یک شرکت ساختمانی بیابد . هم خلج با آشنایان بی شمار و نفوذی که داشت توانست کار مناسبی برای مهدی در

تصمیم نداشت به این زودی مشغول کار شود و ترجیح میداد بیشتر وقتش را صرف رسیدگی به امور خانه ای که تازه 

 در خیابان شاپور اجاره کرده بودند کند و هر وقت فرصتی یافت به من و جاسمین سر بزند .

پس چه  "م . عطا و مهران مسخره ام می کردند و می پرسیدند :روزهای آخر سنگین شده بودم و قدت حرکت نداشت

وقتی این بال سر زن های خودتان آمد  "از جواب وا نمی ماندم و می گفتم : "موقع میخواهی باد شکمت را خالی کنی ؟

 "من به شما می خندم و مسخره تان می کنم .

 فت :از شنیدن این جمله ژیال با بی زاری سر تکان میداد و می گ

به همین خیال باش من یکی که اصال حوصله بچه داری ندارم . دیوانه نیستم که خواب شبهایم را حرام نق و نوق  _

 هایش کنم .
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همین که در زایمان امانم تا برید شیپور بیدار باش در خانه ما نواخته شد و با اولین ناله درد ، عطا از پشه بند بیرون 

 مهتابی رساند و پدرم را از خواب پراند تا مرا به بیمارستان برسانند . پرید ، سراسیمه خود را به

و موهای بور که بیشتر به خانم جان شباهت داشت تا به من و پدرش  ###نوزاد پسر بود ، با پوستی سفید ، چشمانی 

. 

از آگاهی از بارداری ام چه همین که پرستار او را زیر سینه ام قرار داد محبتش به دلم نشست و از یاد بردم که بعد 

 نقشه هایی برای از بین بردنش کشیده بودم .

 اولین عیادت کننده ام آقای خلج بود که با عجله آمد تا نام این نوه اش را هم خودش انتخاب کند .

 در حالی که با شیفتگی چشم به او داشت خطاب به برزو گفت :

 آهنگ با نام جاسمین است ، به نظر تو چطور است ؟ دلم میخواهد نامش را رامین بگذارم که هم _

 برزو بدون لحظه ای تفکر گفت : _

 قشنگ است . _

هیچ کدام از من نظرم را نپرسیدند . فضای بیمارستان میثاقیه چون گورکنی بود که خاطرات مرده را از زیر خاکی که 

 به رویش ریخته شده بیرون میکشید .

ی بودم که مرجان پس از زایمان بر روی تختش میخوابید و اشکان روبرویش مینشست درست در همان اتاقی بستر

و غمخوارش می شد . اشکان کجا بود ؟ آیا از تولد فرزندم خبر داشت ! یا هنوز مرجان او را در جریان قرار نداده 

 بود .

ش جالب کرد .نمی دانم چرا به صدای زنی که فریاد میزد و با صدای بلند میگریست توجه ام را به طرف راهرو بخ

 نظرم میرسید که آن صدا آشناست .

 از پرستار که برای تزریق آمپول به اتاقم آمده بود پرسیدم :

 بیرون چه خبر است ؟ آن زن چرا فریاد میزند ، نکند مریضش مرده ؟ _

 با لحنی آرام و بی تفاوت که حاکی از عادتش به دیدن صحنه های دلخراش بود گفت :

مردنی نیست ، قطع نخایی است . نزدیک بیمارستان همین دورو برها یک ماشین به اش زده و لت و پارش کرده .  _

 فکرت را به این چیزها مشغول نکن شیت خشک می شود . ما از این صحنه ها اینجا زیاد میبینیم بی خیالش باش.

 از آن حدود میگذشت گفت : سپس غرولند کنان از اتاق بیرون رفت و خطاب به پرستاری که

 یعنی چه ! این چه بساطی است ؟ چرا رعایت مریض های دیگر را نمیکنند ؟ _

 چشم بر هم نهادم و کوشیدم تا افکارم را از آشفته بازاری که در مغزم بر پا بود بیرون بکشم .

 این بار صدای زن دائی قمر واضح به گوشم رسید :

اغ شهال انوش میگوید همین جا توی بخش زایمان بستری است . مبادا دست خالی بجنب اختر ، زودتر برو سر _

 برگردی .

 اختر جواب داد :

 غیر ممکن است بیاید تازه دیروز زایمان کرده ، از آن گذشته امکان ندارد زیر بار دیدن انوش برود . _

کدانه ام چطور دارد جلوی چشمانم پر پر می التماسش کن ، کار ما از این حرف ها گذشته مگر نمیبینی پسر یکی ی _

 شود .
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 "پس آن پسری که نزدیک بیمارتان تصادف کرده انوش است !! "در دل گفتم :

صدای پای زنی را که داشت به اتاقم نزدیک میشد شنیدم . طرز راه رفتن و حرکت پاشنه های کفشش بر روی 

 ست .سنگفرش راهرو آشنا بود . شکی نداشتم که او اختر ا

نمی دانستم چه عکس العملی نشان بدهم . چطور میتوانستم بر احساس نفرتم نسبت به انوش غلبه کنم و به دیدن 

انوش بروم ؟ اصال چه لزومی داشت به دیدارش بروم ؟ اما شاید بتوانم به این طریق از رازی پرده بردارم که اثرش 

ر اتاق را که شنیدم خودم را به خواب زدم تا وانمود کنم خبر از در زندگیام یک عمر باقی می ماند . صدای باز شدن د

 همهمه و سر و صدای بیرون ندارم . اختر به کنار تختم رسید و ایستاد .

 حوصله مقدمه چینی نداشت . لحن کالمش پر از التماس و خواهش بود .

 بیدار شو شهال ، خواهش میکنم . من دختر دائی ات هستم ، اختر. _

 ایم را نیمه باز کردم و گفتم :چشمه

 کار خوبی نکردی که به دیدنم آمدی . اگر آقا جانم تو را اینجا ببیند وای به حالم . _

 شانه هایم را به شدت تکان داد و گفت :

حاال وقت این حرفها نیست . پای جان یک انسان در میان است . انوش تصادف کرده و حالش وخیم است . قسمم  _

 دست خالی بر نگردم و تو را با خود به بالینش ببرم ، وگرنه بیچاره ام میکند . داده که

تصمیم گرفتم زجر کشش کنم ، ما از این خانواده کم صدمه ندیده بودیم ، با بی اعتنایی و لحنی عاری از دلسوزی 

 گفتم :

نمیدهد از تخت پایین بیایم . تازه اگر مشکل خودت است . من تازه دیروز زایمان کرده ام و بی حالم پرستار اجازه  _

 حالم هم خوب بود نمی آمدم . خیلی وقت است که دیگر هیچ ارتباطی بین دو خانواده نیست .

 این مسله فرق میکند ، فکر کن غریبه است و به کمکت نیاز دارد . _

 من نه دکترم نه پرستار . هیچ کمکی از دستم برایش ساخته نیست. _

 رفت و با لحن عجوالنه ای گفت :از کوره در 

 این قدر ادعا و اطوار در نیار شهال . تو را به جان پسرت قسم بیا بریم . _

قصد داشتم به دیدنش بروم ولی نه به این سادگی ها . با وجود این از ترس این که بمیرد و آن راز را به گور ببرد 

 دم ..تکانی به خود دادم و به کمک اختر از تخت پایین آم

 دستم را گرفت و گفت :

 من مواظبت هستم نترس._

 با جان اآق ٔ  سرم گیج میرود و نمیتوانم بایستم . اصال نمیفهمم انوش بامن چکار دارد ! به گمانم یادت رفته میانه _

 . کند خواهد را پوستم رفتم دیدنش به من بفهمد اگر و است آب شکر خلیل دائی

ت . حال انوش خیلی وخیم است . سرش شکاف برداشته ، از کمر به اایین حرکت ندارد حاال وقت این حرف ها نیس _

 . احتمال دارد از نخاع آسیب دیده باشد .

 باید فکر کنی ببینی چه کار کرده که به این مصیبت گرفتار شده . _

 لتهابش کاسته شد .قمر خانم از الی دو لنگه در سر بیرون آورد و همین که من را در کنار اختر دید از ا
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غرور احمقانه اش که همیشه حرصم را در می آورد در زیر چرخ های اتومبیلی که پسرش را زیر گرفت خورد شده 

 بود . با شانه های افتاده و دیدگان گریان به پیشوازم آمد و گفت :

 م باالی سرش . برو تو.دستم به دامنت برو پیشش یک بند صدایت میزند ، قسمم داده هر طور شده تو را ببر _

انوش صدا پاهایم را که شنید سر برداشت و نگاهم کرد . سرش شکاف برداشته بود . نیمی از گردی صورتش زیر 

 باند پنهان بود . بر چهره پر جراحتش نقش زمانه بیداد میکرد .

 ند .کوشید تا نیم خیز شود ، اما درد امانش نداد . ناله کنان بی حرکت بر جای باقی ما

 

 

با وجود این که آرزو می کردم ذلیل شدنش را به چشم ببینم در آن لحظه این احساس را نداشتم . انگار قلبم در 

 مقابل حب و بغض هایم سکوت اختیار کرده بود .

 :با بی حالی قدم برداشتم و به زحمت پاهایم را به جلو کشاندم . به کنار بسترش که رسیدم با صدای ناالنی گفت 

آمدی شهال! همیشه این آرزو را داشتم که یک روز تو را در کنار خود ببینم ، شبها با یادت به خواب میرفتم .  _

رویاهایم را در خواب با آرزوهایم در هم می آمیختم و به آنچه که تحققش محال بود رنگ واقعیت میدادم . گناه من 

نفرت تو هیچ تغییری نتوانست در احساسم بوجود بیاورد ولی این بود و هست که عاشقانه دوستت داشتم . کینه و 

باعث نفرت من از همه آن کسانی که دوستشان داشتی شد . وقتی شنیدم بی خبر از من عروس خانواده خلج شده ای 

اختیار از کف دادم ، قبال به ات گفته بودم که غیر ممکن است بگذارم زن مرد دیگری به غیر از من بشوی . درست 

دس زدی شهال ، این من بودم که چند ساعت قبل از آن حادثه شوم در نزدیکی خانه آقای خلج در کمین نشسته ح

دل و روده اش را بیرون  "بودم . قصد من متالشی کردن مغزش بود نه از دست دادن مشأعرش. با خودم گفتم :

یدانستم آن کسی که مالک قلب توست برزو از کجا م "میریزم ، مغزش را داغون میکنم ، نمیگذارم نسیب غیر شود .

نیست . از کجا میدانستم تو در چه گردابی دست و پا میزنی و من دارم کمکت میکنم تا در عمقش فرو بروی . گمان 

می کردم مرا به مقصود خواهد رساند . نه مرا به مقصود رساند و نه تو را . تازه فهمیدم دلت کجاست و برزو چه 

ات داشته . او تو را قربانی رسیدن به هدفش کرد . آن وقت من با آن عمل احمقانه زمانی که آن  ناقصی در ناکامی

نامرد برای جبران اشتباهش آمده بود ندانسته و بی خبر از همه جا مانع اقدامش شدم و تو را در اسارتش باقی 

د روی صندلی چرخدار به زندگیم ادامه گذاشتم . مرا ببخش شهال . من به سزای عمل خالفم رسیدم و بعد از این بای

بدهم .ضربه ای که به سر برزو زدم سهمگین تر و کاری تر به خودم برگشت . دیگر هیچ وقت قادر به راه رفتن 

نخواهم بود .من از چنگ قانون گریختم اما نتوانستم از چنگ مکافاتی که مقدرم بود بگریزم . حتی اگر خانواده خلج 

تا از طریق قانون برای مجازاتم اقدام کنند ترسی به دل راه نمیدهم . چون دیگر برایم مهم نیست  را به جانم بیندازی

که چه بر سرم می آید . عیب من این بود که در مقابل عشق یک طرفه که وجودم را به آتش کشیده بود قدرت 

 مقاومت نداشتم . به قول شاعر : 

 چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی

 مهربانی درد سر بی که یک سر

 

تنها پناهگاهم خوانم جان بود . هر وقت دلتنگ می شدم پیش او میرفتم که آغوشش بوی تو را میداد چون عطر تن 

تو زمانی که سر را به سینه اش میفشردی در تار و پود پیراهنش نفوذ می کرد . کنارش مینشستم تا از تو بگوید از تو 
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جانم بودی . از طریق او بود که فهمیدم چه نقشی در شکست تو در زندگی داشته ام .  که با همه ی نی مهری ات آرام

من آماده شنیدم ، بدترین ناسزاها را نثارم کن . میبینم دهانت نیمه باز است و کلمات چون بمبی آماده انفجار و فرا 

اری و خفه ام کنی . اما حیف آن رسیدن زمان بیرون جستن از میان لبانت است . میدانم آمدهای تا گلویم را بفش

دست های ظریف و دوست داشتنی نیست که به خون من آلوده شود ! خدا را شکر که چشمانم آسیب ندیدند و 

 میتوانم سیر نگاهت کنم .

زخم های صورتش از شوری اشک سوزان بودند ، مگر قسم نخورده بودم اگر باعث و بانی آن تصادف را پیدا کنم با 

دم خفهاش کنم . پس چرا ساکت ایستاده بودم و دم نمیزدم . دستهایم در پهلو آویزان ماندند . انگار دستهای خو

 بمبی که انتظار انفجارش را داشتم خنثی شده بود .

وجود قمر خانم را پشت سرم حس میکردم .نمی دانم تا چه حد شاهد اعترافات پسرش بود و خطای غیر قابل 

 ساسش داشت .بخشش او چه تاثیری بر اح

 قبل از اینکه بتوانم از شوکی که به من وارد شده بود بیرون بیایم و آرامشم را به دست بیاورم ، انوش دوباره گفت :

اگر فکر میکنی بیشتر از این مستحق مجازاتم من در اختیارت هستم . فریاد بزن و بهشان بگو آن بال را چه کسی  _

دنبالش میگردند اینجاست و از خدا میخواهد قبل از اینکه بیش از این زبون و بر سر پسرشان آورده و آن کسی که 

 قابل ترّحم شود ریشه زندگی اش را قطع کنند .

 قمر خانم با التماس گفت :

حرفی نزن ، مالمتش نکن شهال . تو نمیدانی وقتی انوش به ایران برگشت و فهمید عروسی کردی چه حالی شد .  _

مقصر شما هستید . کینه توزی اقاجان و آقای امجدی این بال را سرم  "ود . یک بند فریاد میزد :دلم برایش کباب ب

آورد و تو دامنش زدی مادر وگرنه چه چیز من از پسر خلج کمتر بود . اگر دستم به آن پسر که شهال را از من 

ند . از کجا میدانستم چنین من غافل فکر میکردم از شدت خشم و غضب این حرف را میز "گرفت برسد میکشمش 

خیالی دارد . بعد از این که فهمیدم ان اتفاق افتاده حدس زدم کار انوش است . ولی الم تا کام حرف نمیزد و خود را 

 بی اطالع نشان میداد .

 دیگ خشم به جوش آمده ام لبریز شد و کلمات مسلسل وار از زبانم بیرون جست:

ست . نفس عمل مهم است . خدا میداند او با زندگی من و برزو چه کرده ، آن برای من توجید این عمل مهم نی_

بیچاره داشت در پاریس درسش را میخواند و اگر آن حادثه پیش نمی آمد همین تابستان با مدرک مهندسی به ایران 

ما خود را در مقابل بازمیگشت . انوش تمام زحماتش را بر باد داد . درست است که من عالقه ای به آن مرد نداشتم ا

وجدانم مقصر میدانستم که به خاطر من این بال سرش آمده .با وجود حاشای انوش یقین میدانستم که در این قضیه 

مقصر است . میدانم که خانم جان همه ی آنچه را که قرار نبود به کسی بگوید به شما گفته و حاال دیگر خبر دارید 

در مقابل هم برایمان ایجاد نمی کرد و هر کدام دلمان جای دیگری گرو بود . عقد کنان من و برزو هیچ تعهدی را 

من به این امید به ایران برگشتم که رشته نازک ارتباطمان را قطع کنم و به دنبال هوای دلم بروم . اما عمل احمقانه و 

 ائی از آن ممکن نیست ، شما ازنسنجیده پسر شما همه ی رشته هایمان را پنبه کرد و مرا به راهی کشاند که دیگر ره

من میخواهید سکوت کنم و حرفی نزنم . شما به فکر حفظ آبرویتان هستید و من به فکر انتقامی که هنوز گرفته 

 نشده .

 به میان کالمم پرید و گفت :
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یتوانی منکر آبروی ما آبروی خانواده است . خانم جان و پریرخ و حتی پدرت هم جزئی از آن خانواده اند . تو نم _

این وابستگی شوی . اگر میدانستم قصد انوش از دیدنت اقرار به گناه است هرگز اجازه نمیدادم به دیدنش بیای . از 

شنیدن اعترافاتش بر خود لرزیدم و به خاطر غفلتم خودم را مالمت میکنم یک کمی فکر کن شهال بگذار این راز سر 

 نریز .به مهر باقی بماند ، آبروی خانواده را 

 به مادرش فرصت ادامه صحبت را نداد و گفت :

شما التماسش نکن . بگزاریدخودش تصمیم بگیرد من به اش گفتم که دیگر ترسی از مجازات ندارم . از خدا  _

 میخواهم که زنده از اینجا بیرون نروم و مجبور نشم یک عمر روی صندلی چرخدار بنشینم .

 دم و گفتم :دندان هایم را از خشم بهم فشر

تو نفرت انگیزی و با خشم و کینه ات زندگی ام را بر باد دادی . بی خود ادعا نکن که دوستم داشتی چون الزمه  _

عشق فداکاری است . اگر مرا میخواستی هرگز آن بال را سر آن کسی که گمان می کردی همسرم است نمی آوردی 

ات می اندیشیدی و نه به عشق بی حاصل و بر با د رفته ات . یادت و از سر راهم کنار میرفتی . نه به غرور شکسته 

می آید آن روز که به زور مرا سوار ماشینت کردی در جواب من که به ات گفتم میدانم آن بال را تو سر برزو آوردی 

ه این فقط دلت ببا پرویی و وقاحت حاشا کردی و از رو نرفتی . اصال برایت مهم نبود که چه بر سر قربانی ات آمده . 

خوش بود که به مقصود رسیده ای و انتقامت را از من گرفتی . تو مفهوم عشق را نمیدانی ولی مفهوم انتقام و کینه را از 

حفظی . دلم روشن بود و میدانستم یک روز به مکافات عملت خواهی رسید . قفل زبان من راحت بسته میشود و 

زندگی به من زده . حیف اسرار برزو باعث شد مردی را که به زندگی با او  همین رازداری بزرگترین ضربه ها را در

امید بسته بودم از دست بدهم . این بار هم اشتباهم را تکرار میکنم ، اما نه به خاطر تو بلکه فقط به این دلیل که هر 

و از  مادرم دستپاچه می شدوقت میخواستم به پدر و مادرم بقبوالنم که شکی ندارم حادثه تصادف برزو کار توست ، 

من میخواست آبروی خانواده را به بازی نگیرم . سکوت من به خاطر مامان رخی و خانم جان است که نمیخواهم در 

مقابل خانواده خلج سر افکنده شوند ولی از ته دل آرزو میکنم تو خودت در مقابل عمل خالفی که انجام دادی 

روزی هزار باز از خدا مرگ بخواهی . لعنت به تو که زندگی ام را بر باد شرمنده باشی . یک عمر عذاب بکشی و 

 دادی . لعنت به تو و عشقی که ادعایش را داری . دیگر

 

 

نمی خواهم هرگز ببینمت . چون میترسم آن موقع خویشتن داری ام را از دست بدهم و به پدر و مادرم بگویم چه به 

 روز من و برزو آورده ای .

برگشتم ، دست اختر را که برای کمک به من دراز شده بود پس زدم و بی توجه به ضعف و بی حالی ام  به عقب

 بحالت گریز از آنجا دور شدم .

 

 

 

 

 

 ۷۲فصل 
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دعای انوش مستجاب شد و از بیمارستان زنده به خانه برنگشت و دو روز بعد در اثر شدت جراحات وارده جان 

 برزو سر به مهر باقی ماند و هیچ کس به غیر از من و خانواده دائی خلیل از آن آگاهی نیافت . سپرد . راز تصادف

مرگ او چرک کینه ها را شست و باب مراوده باز شد . مامان رخی و خاله رخساره همدرد و غمخوار برادر و زن 

 برادرشان شدند و کدورت گذشته را از یاد بردند .

ر مراسم عزاداری یک پا صاحب خانه بودند . یک هفته کرکره مغازه هایشان را پایین آقا جان و آقای کاتبی د

 کشیدند و به سوگواری پرداختند .

 بی بی مورد تمسخرشان قرار میداد و به طعنه میگفت :

 حتما باید یکی میمرد تا شماها یادتون بیاد با هم فامیلین و باید پشت هم باشین نه دشمن همدیگه . _

دائی خلیل و قمر خانم یک شبه به اندازه ده سال شکسته شد . به خصوص که معصیت پسرشان در جریان  کمر

 تصادف برزو آن دو را از آتش جهنم میترساند .

 خانم جان در سوگ نوه ارشد و سوگلی اش از شدت تاثر قدرت حرکت را از دست داد و خانه نشین شد .

در خانه کمانه می کرد و همانجا می نشاند تا شاید از خواب بد و کابوسی که  نگاه منتظرش از ایوان خانه به طرف

میدید رهائی یابد و یک بار دیگر انوش با همان لبخندی که از نظر من زیشتترین و از نظر خانم جان زیباترین لبخند 

در دلش چرکین نکردم ،  دنیا بود در برابرش ظاهر شود . چه خوب شد با پنهان ساختن راز آن تصادف خاطره او را

 تا بعد از آن فقط با یاد آوری مهربانی ها و محبت هایش دل خوش باشد .

 جاسمین به برادر کوچکش عاشقانه عشق می ورزید و او را عروسک خوشگلم مینامید .

ین اجازه را قلبم را به دو نیم کردم تا به طور مساوی محبت آن دو را در آن جای دهم . حتی یک لحظه هم به خود ا

نمیدادم که با سنجش محبت هایم نسبت به آن دو کفه ترازو را از حالت تعادل خارج کنم و به سوی فرزند خود 

 متمایل کنم .

در شب عروسی پرتو ، حسرتهایم از خواب خرگوشی بیدار شدند و خمیازه کشان دهن دره ای کردند و با جلوه شان 

 کفرم را در آوردند .

و موذیانه سودای گذشته را باز یافت ، غبار خاطره ها را شست و شفاف و درخشانشان ساخت ، تا همراه قلبم بی صدا 

 با آهنگ شاد مبارکباد آرام آرام حزینترین آهنگ زندگی ام را سر دهد .

چشمه اشک بر آرایش دیدگانم دل سوزاند و به جای جاری شدن بر روی گونه هایم به سر چشم هاش بازگشت و 

 ی شد و در گلویم ماند .بغض

بعضی از خاطرات ویرانگر و بیداد گرند و چون زلزله ای قلب را از جا می کنند . پر تاللوترین چراغ تاالر برق 

 دیدگان پرتو بود که درخشش چلچراغ های تاالر را بی نور جلوه میداد .

دا در نمی آورد .انگار برای اولین بار آهنگ های مرسوم در جشن عروسی ها ، ناقوس خاطره ها در مغز برزو به ص

بود که آنها را می شنید . نه شب عروسی اش با شارلوت را به یادش می آورد و نه جشن عروسی خودمان را در کافه 

 شهرداری .

داماد کت و شلوار پوش و کراوات زده ی خوش تیپ زمین تا آسمان با پسر سبزه الغری اندامی که در راه مدرسه به 

 خواهرش با دوچرخه در تعقیب مان بود تفاوت داشت . هوای
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لبخندهایش شیطنت های آن زمان را به یادم می آورد و ناز و کرشمه ، ادا اطوارهای مان را برای نشان دادن بی 

 اعتنایی به او و بچه ژیگولوهای دیگر .

اش را که کم کم داشت راز بارداری  برزو سر خوش و بی خیال سرگرم گفتگو با مهدی و عطا بود . هما شکم برآمده

اش را آشکار می ساخت در زیر پوشش لباس گشاد خوش دوخت پاریسی پنهان کرده بود و به بی سلقگی بعضی از 

مهمانان در لباس پوشیدن پوزخند می آد . ژیال در رویای عروسی عقب افتاده اش حسرت به دل بود و من نگران 

 ادارم پرستاری اش را به عهده داشت .رامین بودم که در غیابم مادر عز

وابستگی ام به بچه ها باعث میشد کمتر تحمل دوریشان را داشته باشم. دهن دره های پی در پی و خمیازه های ژیال 

 به یادم آورد که وقت رفتن است . همین که برخاستم پرتو با ترشرویی گفت :

 . کنی ٔ  می که بمانی و ماشین عروس را تا النه عشق بدرقهخجالت بکش ، به این زودی کجا داری میروی . محکو _

 بهانه آوردم و گفتم :

نمیتوانم پرتو جان . بدون شک االن رامین امان مامان رخی را بریده . انصاف هم خوب چیزیست . باید تا قبل از  _

 اینکه صدای او و آقا جان در بیاید بروم تحویلش بگیرم .

 اخت و به یقین میدانست دردم چیست اصرار را بی فایده دانست و گفت :بهتر از خودم مرا می شن

 عیبی ندارد برو ، اما یکی طلب من ._

به موقع به منزل پدرم رسیدیم ، چون رامین نحس شده بود و داشت یک بند فریاد میزد . همین که بغلش کردم و او 

. بهار در دل تابستان پنهان می شد و پاییز در دل  را به سینه ام فشردم آرام گرفت . سالها به سرعت می گذشت

 زمستان .

جاسمین کالس سوم بود ، آقا مرتضی هر روز صبح با اتومبیل رامین و بهروز را به کودکستان برسابه می برد و بعد از 

 ظهرها به خانه بر میگرداند .

 برزو به همراه پدرش در مغازه جواهر فروشی کاسبی میکرد .

 ون بچه ها باغ در فصل بهار صفایی نداشت و االچیقش یادآور تلخترین خاطره زندگی ام بود .روزها بد

تابستان ها مرجان گریز میزد و به اتفاق همسر و پسرش به عنوان تور اروپا به خارج از کشور سفر می کرد .می 

ه ه نه من قصد پرسیدنش را داشتم ندانستم قصدشان دیدار با اشکان است ، اما کدام کشور و کدام شهر سوالی بود ک

 مرجان قصد پاسخش را.

نام اشکان چون عکس برگردانی به دیوار قلبم چسبیده بود و ور نمی آمد . باالخره ژیال و روشنک به زور خانواده با 

 حداقل نمره دیپلم گرفتند و سر سفره عقد نشستند .

یآورد ، نه آینده را میدید . چون نابینایی بودم که عصا زنان با نوردیدگانم کجا بود نمیدانم . نه گذشته را به یاد م

 احتیاط پا به جلو می نهادم و جرات برگشت به عقب را نداشتم .

خانم جان روز به روز ضعیف تر و بی قدرت تر می شد . مرا که میدید چمن دیدگانش را آبیاری می کرد . به یاد 

 ه اه نقش کوتاهی بر رو لبانش میزد و به سرعت ناپدید میشد .حسرتی که به دل انوش ماند میافتاد کلم

 آخرین باری که قدرت حرف زدن داشت با دستهای ناتوانش دستم را فشرد و با صدای ضعیف و ناالنی گفت :

از وقتی فهمیدم چه باالیی به سرت اومده سوز دلمو رو دلت نشوندم و با بادبزن حسرت هایت کبابش کردم. شاید  _

یرخ و امجدی نفهمیدن چه باالیی سرت اومد ولی من فهمیدم . هنوز غم تو چشمات شناوره . درست مثل یه ماهی پر
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لغزون میمونه که نمیتونی بگیریش و بیندازیش بیرون . میترسم واسه همیشه اونجا موندنی بشه . تو هنوز تو فکر اون 

دی . درست میگم یا نه ؟ اگه از روز اول اختیارت دست پسری و خیر از زندگی و جوونی که از اول نمیخواستیش ندی

من بود مگه میذاشتم بی نصیب بمونی . من فضولم و نمیتونم حرفم رو تو دلم نگاه دارم . راستشو بخواهی اون سفر 

انگار اسم اشکان اسم حسرت  "باالخره اشکان زن گرفت یا نه ؟ "آخری که مرجان از فرنگ برگشت ازش پرسیدم :

، اما حاال دیگه کار از کار گذشته و "نه خانم جون مگه زیر بار میره  "بود تا به زبونم اومد اه کشید و گفت :هایش 

مجبوری سر تو بندازی پایین و به فکر بچه ات باشی. یکی نیس به من بگه این حرفا چیه به این دختر میزنی ! واسه 

لب گوره چرا جلوی زبونت رو نمیگیری ؟ حاال دیگه وقته رفتنه چی میخوای دلشو تو سینه بلرزونی ؟! حاال که یه پات 

، نگو چرا . من نمیخوام به اون حدی برسم که دیگه باید مثل بچه ها تاتی تاتی کنم و زیر بازومو بگیرن و رام ببرن ، 

جبور یف نکنم میا از اون بدتر اگه بازم جون سخت تر باشم و دل از دنیا نکنم یه روزی برسه واسه اینکه خودمو کث

بشن قنداقم کنن . پس بذارین با آبرو از دنیا برم . سلطان تو خونه من پادشاهی میکرد و اختیار زندگیم دستش بود 

 ببرش خونه خودت بذار مواظب بچه هات باشه . نمیخوام بره خونه غیر و خوار بشه . قول میدی ؟

 دستش را فشردم و گفتم :

 جون . خدا نکنه شما نباشید و چراغ خونه خاموش شود . این حرف ها را نزنید خانم _

حرف مفت نزن ، من عین سریش به زندگی نچسبیدم که نتونم ازش دل بکنم . دارم میرم پیش جعفری . دیشب  _

خوابش رو دیدم . تفنگ شکاری رو دوشش بود ، درست مثل اولین بازی که بعد از عروسی مون داشت میرفت شکار 

پس چرا اینقدر طولش میدی ؟! زودتر نیا منتظرتم ، مگه  "ال بود . چپ چپ نگاهم میکرد پرسید :. جوون و سرح

 "اون دنیا چه خبره که دل ازش نمی کنی ؟

با وجود این که میدانستم فتیله چراغ امرش نیم سوز شده و در حال خاموشی است باورم نمیشد که یک روز نه چراغ 

انهای که یک زمان قدم های بی خیال کودکی ام را بر روی سنگفرش خیاط زندگی اش روشن باشد نه چراغ خ

خلوتش قدم های عجول و آرزومندی بود ، برای رسیدن به دوران پر شور جوانی . بی آنکه بدانم جوانیم بر روی 

 خطوط گچی چهار خانه های لی لی اش خواهد لغزید و با سر به زمین خواهم خورد .

 

 

 

 

 ۷۱فصل 

 

 

بی بی پای ثابت سفر امامزاده داوود را از دست داد و من مادر بزرگ مهربان و دلسوز همیشگی ام را که پشتیبانی 

 هایش دلخوشی ام بود .

این بار دائی خلیل برای تصاحب ارثیه دندان تیز نکرده بود و با عدالت دست به تقسیم آن زد . مرگ انوش ریشه 

 .حرص گذشته را در دلش کشته بود 

خانه خانم جان که فروش رفت ، از خیابان فرهنگ دل بردیدم . دیگر نه اشکان ملکی در آن خیابان داشت و نه ما 

 خانه امیدی در آن حوالی .



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

3 0 4  

 

در بهار خیابان پر سایبانش مرا به خود میخواند و زمزمه آب در جویبارش انعکاسی بود از راز و نیازهایمان در حال 

ش .در عجب بودم که مادر و خاله ام چطور به سادگی حاضر شدند یادگاری های با ارزش پدر و عبور از حاشیه خیابان

 مادرشان را بابت سهم ارث با اسکناس های بی ارزش معامله کنند .

رامین بچه لجباز و یک دندهای بود که به راحتی زیر بار حرف زور نمیرفت . از خصوصیات اخالقی من و پدرش 

 ده بود ، نه مثل من مطیع بود و نه مانند پدرش فرصت طلب و خودخواه .چیزی به ارث نبر

بهروز پسر آرام و مطیعی بود که خصوصیات اخالقیاش هم چون چهره اش خاطره های مردی را که دوست داشتم در 

 قلبم زنده می کرد .

و که به هر سازش میرقصیدند کنار می رامین دیر جوش بود و به غیر از بهروز فقط با بچه های ژیال ، عطا و هما و پرت

 آمد . جاسمین به راحتی تصیم زورگویی های برادرش می شد .

برزو پسرش را میپرستید و از جان و زندگی برای او مایه میگذاشت . هنوز چون آن زمان که عشق شارلوت قلبش را 

زد و تحمل کوچکترین رنج ما را تسخیر خود داشت احساس وابستگی به من و بچه ها در وجودش حرف اول را می

 نداشت .

کم کم خرجم را از خانواده خلج جدا کردم و استقالل بیشتری یافتم . سلطان سرگرم رتق و فتق امور خانه و آشپزی 

 بود و من فرصت بیشتری داشتم تا وقتم را صرف رسیدگی به بچه ها کنم .

ارک فرستاده تا زبان فرانسه از یادش نرود . با وجود اینکه آقای خلج نوه عزیز کرده اش جاسمین را به مدرسه ژاند

 دخالت های او در زندگی مان باعث دلخوریام میشد اما از این پیشنهاد استقبال کردم .

مرجان میکوشید تا با من رفتار عادی داشته باشد ولی برخوردهایش چنگی به دل نمیزد و همیشه رگه هایی از 

. بعد از فوت پدر بزرگ هما یک چهارم زمین های ده اینستان در جاده کرج به پدرش کدورت در آن دیده می شد 

رسید . آن موقع دیگر هما ول کن نبود و هر جمعه وادارمان میکرد هر کس مطابق سلیقه خود غذایی درست کند و 

 دسته جمعی راهی آن ده شویم .

ا شد . لذت بخشترین تفریح برای رامین و بهروز سواری همین رفت و آمدها باعث ازدواج رابعه با همایون برادر هم

 با اسب در ترک پدرشان در تپه های اطراف آنجا بود .

رامین گاه سرکشی میکرد و اصرار میورزید که یکه و تنها به ترک تازی بپردازد و کوه و کمر را زیر پا بگذارد . اما 

دم که هرگز برزو به اش این اجازه را بدهد . برای این که من از ترس اینکه آسیبی به خودش برساند قدغن کرده بو

بطریقی بتوانم این میل را در وجودش بکشم سعی می کردم از رفتن به اینستان و دور هم جمع شدن جمعه ها 

صرفنظر کنم . اما باز شوقی که در وجودش بود و نگاه پر اشتیاق و ملتمسانه اش قدرت مقاومتم را در مقابلش می 

 .شکست 

خودت را کنترل کن ، با این افکار منفی بیشتر به خودت صدمه میزنی ،  "هما و پرتو دلداری ام میدادند و می گفتند 

 "میبینی که برزو و مهدی چهار چشمی مواظبش هستند ، هیچ اتفاقی نمی افتاد مطمئن باش .

شده شارلوت در آپارتمان خیابان جاسمین در هجده سالگی چهره زیبا و شادانش شباهت زیادی به تصویر قاب 

 دانتون داشت .

نمی دانم چرا برزو این شباهت را احساس نمیکرد و نمیتوانست زنی را که عشق آتشینش به او مرکز ثقل همه 

 حوادثی بود که بعد از آن پیش آمد به یاد بیاورد .
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 از قلم نینداخته بود . به خیال خودمان برایدر اواسط تابستان هوای داغ و آفتاب سوزان منطقه کوهستانی اینستان را 

 فرار از گرما به ییالق پناه برده بودیم ولی فقط با د پنکه صورت مان را خشک میکرد .

ناهار را که خوردیم بچه ها غیبشان زد. گرما قدرت حرکت را از ما گرفت ، هر کدام در زیر سایه درختی در یک 

چهره و اندام بی بی بی رحمانه اثرش را به جا گذاشته بود ولی نیش و گوشه ولو شده بودیم . نقش پیری در 

 کنایههایش تیز و برنده زبانش هنوز طرف مقابل را بر جا میخکوب می کرد .

عفت خانم مادر هما که زن خوش مشربی بود سر به سرش می گذاشت و با مزه پرانی های به موقع اش همیشه 

 ته دلش با من صاف نبود و بیشتر با هما و پرتو میجوشید تا با من .جوابی برایش حاضر داشت . مرجان 

 تازه چشمهایمان گرم شده بود که فریاد گوشخراش بهروز ما را از جا پراند .

 "رامین  "قلبم فرو ریخت. احساس بدی داشتم . بی آنکه بدانم چه اتفاقی افتاده بی اختیار فریاد زدم :

به زمان فرانسه بود کتاب را زمین گذاشت و به آن  "بابا گوریو  "شغول مطالعه کتاب جاسمین که زیر سایه درخت م

 سو دوید .

دنبالش کردم . زیر درخت بید به کنار بهروز رسیدم . چهره اش برافروخته بود . دیدگانش بیرون از حدقه با وحشت 

جاسمین شانه های او را به شدت تکان  به من مینگریست . لب هایش میلرزید و گونه هایش از اشک چشم تر بود .

 داد و پرسید:

 چی شده بهروز حرف بزن . _

 فقط فریاد میزد و قدرت بیان نداشت . در حالی که از پاسخ سوالم وحشت داشتم پرسیدم :

 راست بگو برای رامین اتفاقی افتاده ؟ _

 : با اشاره سر حرفم را تائید کرد . به درخت تکیه دادم و فریاد زدم

 نه ، خدایا نه ، نه . _

همه ی حاضرین در باغ پشت سرم صف کشیده بودند . کمی دور تر محسن پسر هما و مجید پسر پرتو داشتند به 

 طرف مان میدویدند . آقای خلج در اوج نگرانی به بهروز توپید و گفت :

 حرف بزن چی شده چرا ساکتی ؟ _

حساب می برد از ترس او ، در حال تجسم صحنه وحشتناکی که به چشام  بهروز که مثل بقیه بچه ها از پدر بزرگش

 دیده با صدای ضعیفی گفت :

 اسب برش داشت بردش اون باالها رو کوه بعد همانجا انداختش ، خودش برگشت . _

 سرم را به درخت کوبیدم و هوار زدم :

 ه زندگی از دستم رفت .تمام شد ، همه چیز تمام شد . تنها امید و دلیل وابستگی ام ب _

چشم هایم سیاهی میرفت . صدایم در گلویم گم شده بود . انگار میترسید اگر به بیرون راه یابد چون بمبی منفجر 

شود و مرا در کام زندگی فرو ببرد . هما و پرتو داشتند شانه های مرا می مالیدند و ژیال و روشنک شانه های جاسمین 

 را .

مردها را میدیدم که داشتند به طرفی که بهروز اشاره می کرد میدویدند . دیگر چیزی نفهمیدم  از الی چشمهای تارم

 و همانجا از هوش رفتم .
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اتاق تاریک بود ، از بیرون صدای گریه و زاری می آمد . شاید من مرده بودم و آنها سرگرم عزاداری ام بودند . به 

م . بعد همه چیز را به یاد آوردم . بی اختیار از جا کنده شدم و به طرف بدنم که حرکت دادم اطمینان یافتم که زنده ا

 در اتاق دویدم .

مرا که دیدند همه ساکت شدند و با دیدگان سرخ از گریه نگاهم کردند . دوباره زبانم بند آمد و جرات سوال را 

 نیافتم . با وجود اینکه پاسخ را میدانستم از بیانش میترسیدم .

معیت گریان مردها را نمیدیدم . قبل از اینکه دوباره از هوش بروم مامان رخی به دادم رسید و سینه اش را در میان ج

 حایل افتادنم ساخت .

 صدایش چون زلزله ای مهیب قلبم را لرزاند :

 تحمل داشته باش عزیزم . _

وت به صبوری مضحکترین جمله چه چیز را باید تحمل می کردم ؟ اگر منظورش همان باشد که من حدس میزنم دع

 ای است که در عمرم شنیده ام . دست گرمش را که آماده نوازشم بود کنار زدم و فریاد کشیدم :

چه چیز را تحمل کنم ؟ چه اتفاقی برای رامین افتاده ؟ چرا ساکتید ؟ بگو هما ، تو که همیشه رک و راست حرف  _

. یعنی بیانش آنقدر سخت و درد آور است که جرات گفتنش را نداری میزنی ، چرا ساکتی و زبان به دهن گرفته ای 

 ؟!

 جاسمین در آغوش هما مچاله شده بود . قد بلند و کشیدهاش خورد و درهم شکسته به نظر میرسید .

نقطه اتکایش چون زمان کودکی خاله هما بود ، باالخرهای او بود که جرات بیان حقیقت را یافت و هق هق کنان گفت 

: 

 هنوز نتوانسته اند پیدایش کنند . اسب ررم کرده و معلوم نیست کجا رامین را انداخته و برگشته . _

 گونه هایم از خراش ناخن هایم سوزان بود . شاید نمرده باشد . شاید هنوز امیدی به زنده ماندنش باقی مانده باشد .

 با توپ و تشر همه را مورد خطاب قرار دادم و گفتم :

 س چرا نرفتید دنبالش ؟! شاید بچهام االن یک گوشه وسط کوه و صخره افتاده و از درد به خود میپیچد .پ _

 مامان رخی بدنم را به طرف خود کشید و مرا در پناه آغوشش گرفت و پاسخ داد :

 رفته اند دنبالش اینقدر بیتابی نکن مطمئن باش هر جا باشد پیدایش میکنند . _

؟ وقتی دیگر هر چه خون در بدنش است رفته و جان داده ؟! من بدون رامین میمیرم ، شما که کی؟ چه موقع  _

 میدانید این پسر چه ارزشی برایم دارد .

 به خدا توکل کن و ناامید نباش . _

 صدای غرولند بی بی از پشت سر دختر ژیال به گوش رسید :

ر و درخت میذاره میاد وسط بیابون زیر درخت من بده و بچه آخه کدوم آدم عاقلی خونه راحت شو با اون همه دا _

هاشو بفرسته برن تو کوه و کمر اسب سواری کنن و جونشونو به خطر بیندازن . یکی نیس از تون بپرسه اینم مثل 

 خرید تو الله زار و استامبول چشم و هم چشمیه که قابلمه زیر بغل راه می افتین میاین اینجا !

شنیدن نیش و کنایه های زبانش را که به همه ما بر میگشت نداشت . اقتضای طبیعتش این بود و هیچ کس حوصله 

 تاثرش را از مصیبتی که گریبانگیر مان شده بود به این شکل نشان میداد .
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از دور سایه مردی که داشت به ما نزدیک می شد هر لحظه پر رنگ تر میشد . نزدیک تر که آمد چهره رنگ پریده 

 شفته همایون همسر رابعه را دیدم که با اشاره دست خواهرش را به سوی خود میخواند .و آ

هما با یک خیز از جا برخاست و به طرفش دوید ، مجال ندادم و با تعقیبش پرداختم . هر دو با هم به کنارش 

 رسیدیم . قبل از اینکه او فرصت سوال را بیابد التماس کنان نالیدم :

 ن دخترت قسم بگو رامین مرا پیدا کردید یا نه ؟تو را به جا _

مکث کرد و سر به زیر انداخت . چه میتوانست بگوید . با کدام زبان میتوانست قاصد شومی باشد برای بیان تلخترین 

 و مصیبت بارزترین واقع زندگی ام .

د دیر یا زود نداشت و انتظار هما پشت سرم پناه گرفت تا از افتادنم جلوگیری کند . آنچه که باید گفته می ش

 شنیدنش کشنده تر از شنیدنش بود .

 همایون با اشاره خوهرش که او را تشویق به بیان می کرد گفت :

 پیدایش کردند . _

 با بی قراری فریاد کشیدم :

 کجاست ؟ می خواهم ببینمش . _

 عضالت صورتش جمع شد و با لحنی پر تاثر گفت :

ر میرسند . وسط کوه بین دو صخره افتاده بود . اسب من که سوارش بود ررم کرده و زمینش زده تا چند دقیقه دیگ _

 . میکشمش هما زنده اش نمیگذارم .

 بی طاقت تر از قبل به صدایم اوج دادم و پرسیدم :

 راست بگو همایون ، چی به سر رامین آمده ؟ _

 باز هم از جواب دادن طفره رفت و گفت :

 ته باش خودت خواهی دید .صبر داش _

 

 

 

 

 

 

 ۷۲فصل 

 

 

 

 

نگذاشتند او را ببینم . بدن متالشی شده و کاسه شکسته سرش را از من پنهان کردند . در اتاق را به رویم بستند و مرا 

یاد از من فربا هما و پرتو در آنجا تنها گذاشتند . ژیال و روشنک مأمور نگهبانی از جاسمین بودند که بی قرار تر 

 میکشید و در ذهنش مرگ مادرش تداعی می شد که اولین مصیبت زندگی اش بود .

 از برزو خبر نداشتم و نمیدانستم در چه حالی است .



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

3 0 8  

 

چه موقع جسد بی جان پسرم را به شهر منتقل کردند و چه موقع به شهر برگشتیم نمیدانم . همه چیز عین یک 

 ر و تهی که شروع و پایانش معلوم نبود .کابوس بود و خواب آشفته و بی س

 بر سر مزارش در ابن بابویه چندین بر از حال رفتم ، شاهد خاکسپاری اش بودم و شاهد بر باد رفتن آرزوهایم .

مرجان مهربان شده بود و از ته دل غمخوارم بود . برزو سر به خاک گورش نهاده بود و هوار میزد. ناله هایش 

سوز . اشک و زاری هایش را در مرگ شارلوت به یاد آوردم . از دست دادن یکی از آن دو جگرخراش بود و پر

عزیز دلش را سوزانده بود . رنجی که آن موقمی کشید را ضربه آن تصادف به دست فراموشی سپرد اما این یکی 

ایم بر سر مزارش هرگز فراموشش نمی شد و یادآوری اش قلبش را به آتش می کشید . قلبم به همراه قدرت پاه

 باقی ماند . جسم ناتوانم را به کمک مادرم و خالهام که از دو طرف دست زیر بازوهایم داشتند به دنبال کشاندم .

 در مراسم عزاداری اش که در تاالر باغ نفرین شده خجل بر پا بود چندین بار از هوش رفتم .

آبیاش از شدت گریه به رنگ قلب گرفته اش قرمز شده  غروب بود که جاسمین با حالتی آشفته در حالی که چشمان

 بود کنارم نشست و با صدای بغض کرده ای گفت :

ددی در خانه خودمان در اتاق را به روی خودش بسته و حاضر نیست از آنجا بیرون بیاید . از صبح تا حاال چیزی  _

 برویم سراغش . نخورده . خواهش میکنم خاله شهال شاید به حرف شما گوش کند بیایید

 دستش را فشرده و گفتم ؛

بگذار به حال خودش باشد . او نیاز به تنهایی دارد . حتی من هم که به اجبار در میان جمع نشستهام این نیاز را دارم  _

. هر کس به نوعی با دردش کنار می آید . چه بسا اشک هایش حافظه اش را شستشو دهد و آنچه را که از یاد برده 

 ادش بیاورد .به ی

 میترسم باالیی سر خودش بیاورد ، او خیلی رامین را دوست داشت . _

مگر من کم دوستش داشتم ! او نیمی از وجودم بود و تو نیم دیگرش . فکر میکنی میتوانم به خانه خودمان بروم و _

را میدهند .وقتی مادرت مرد وارد اتاقی شوم که هر گوشه اش هزاران خاطره او را دارد و لباس هایی که بوی تنش 

پدرت در آپارتمان خیابان دانتون را بست و خاطره هایش را در آنجا مبحوس کرد و تا زمانی که حافظه اش را از 

 دست نداده بود هیچ وقت دلش نیامد در آن خانه را باز کند .

رم به خاطر دارم باید خیلی به مغزم میدانم خاله هما همه چیز را برایم تعریف کرده ، من فقط تصویر محوی از ماد _

فشار بیاورم تا به آن تصویر جان بدهم . شما جای او را در زندگی ام پر کردید و من به همان اندازه که میتوانستم 

مادرم را دوست داشته باشم ، دوستتان دارم . درست است که رامین از بچگی همیشه به من زور میگفت و از دست 

 نداشتم ولی برادر نازنینم را میپرستیدم . خدا میداند چقدر برایم مرگش دردناک است .شیطنت هایش آرامش 

 اشک به او مجال ادامه صحبت نداد . سرش را بر روی سینه گرفتم و در حال نوازش گیسوانش گفتم :

 تو عزیز دل من هستی و تنها کسی که برایم باقی مانده . _

 رد پشت در اتاقش که گوش ایستادم صدای گریه اش را شنیدم .پس ددی چی ؟! او خیلی غصه میخو _

غیر از این چه انتظاری داشتی ؟ آخر چطور میشود باور کرد که رامین دیگر زنده نیست . همین پریروز صبح بود  _

که داشت لباس هایش را داخل ساک می گذاشت و آماده رفتن به اینستان بود . یادت هست چه شور و شوقی داشت 

 به پای خودش به قتلگاه رفت . قتلگاهی که میپرستید . او فقط سیزده سال داشت فکر میکنی عمر زیادی است . !
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اگر بچه بودم میپرسیدم به اندازه چند تا انگشت شمردن عمر کرده ولو حاال از کوتاهی عمرش در عجبم . وقتی  _

نمیدانی جاسمین سواری چه کیفی  "ی گفت :سوار اسب میشد چشم هایش از شادی برق میزد ، همیشه به من م

حاال خودم را مالمت میکنم که چرا ترک اسبش نمینشستم . شاید آن موقع  "میدهد . تو هم بیا ترک اسبم بنشین .

 من نمیگذاشتم این اتفاق بیفتد .

 به غیر از شوق و ذوق خودش هیچ کس در این قضیه مقصر نیست ، تو غصه اش تا نخور . _

 میکردم ددی هم خودش را مقصر میداند و به خاطر همین این قدر غصه میخورد .فکر  _

غم و غصهاش طبیعی است و ربطی به گناهکار و بی گناه بودنش ندارد او مرگ مادرت را با همه سختی تحمل کرد  _

 ، این یکی را هم تحمل میکند .

خیابان دانتون را بسته بود و از رفتن به آنجا وحشت وارد خانه خودمان که شدم دانستم که چرا برزو در آپارتمان 

داشت . به هر سو مینگریستم خاطره های رامین در آنجا پنهان بود . در اتاقش وجودش را حس میکردم . لباس 

 خوابش روی تخت انتظار بازگشت او را میکشید ، تا بدن تازه بالغ شده اش را بپوشاند و با او به بستر برود .

زی های دوران کودکی اش که دیگر میلی به بازی با آنها را نداشت به طور مرتب توی طاقچه اتاق چیده اسباب با

 شده بودند . کیف و لباس های مدرسه و لوازم ورزشی همه و همه قلبم را از حلقومم بیرون می کشیدند .

 میشنود یا نه ؟سر بر روی بسترش نهادم و با صدای بلند گریستم . نمیدانستم برزو صدایم را 

 دست جاسمین بر روی شانه ام قرار گرفت و با صدای پر بغضی گفت :

 دلم دارد از غصه میترکد خاله شهال ، چطور میتوانم باور کنم که دیگر هرگز رامین را نخواهم دید . _

 باید باور کنیم که نیست .اما نه باورش آسان است نه تحملش . _

رفتم و صدایش زدم ، ولی انگار نه انگار که کسی داخل اتاق است . تو برو سراغش شاید دوباره پشت در اتاق ددی _

 جوابت را بدهد .

باالخره برای رفع احتیاجاتش مجبور است از آنجا بیرون بیاید ، دیشب هیچ کدام از ما چیزی نخوردیم و نه  _

 یرون نیامد میروم سراغش .خوابیدیم . شاید االن دیگر خوابش برده باشد . اگر تا فردا صبح ب

 من میترسم ممکن است شب را پیش من بخوابید ؟ _

 آن بچه هم داشت عذاب میکشید و نیاز به دلداری داشت . چطور این نیازش را از یاد برده بودم .

 دست به دور گردنش انداخته و پاسخ دادم :

 البته عزیزم . _

یم و بی آنکه خواب به دیدگانمان راه یابد چشم بر هم نهادیم و با در رختخواب یک نفره جاسمین هر دو جا گرفت

 حسرت هایمان هم آغوش شدیم .

صبح روز بعد چشم به در اتاق برزو داشتم و منتظر حرکت دستگیره اش برای گشوده شدن بودم ، ولی هیچ صدائی 

 از آنجا به گوش نمیرسید .

. برخاستم و با احتیاط در حالی که میترسیدم صدای پایم جاسمین  نگران شدم ترسیدم باالیی سر خودش آورده باشد

 را که تازه به خواب رفته بود بیدار کند از اتاق خارج شدم .

 ضربه ای به در زدم و گفتم :

 در را باز کن برزو من هستم شهال . _
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روبرویم ایستاده بود را طولی نکشید که در به رویم گشوده شد . مردی که با موهای ژولیده و ریش نتراشده 

 نشناختم . انگار دستی یک شبه پوست صورتش را شکاف داده بود و چروک ها را بر رویش نشانده بود .

نگاهش از نگاهم میگریخت . از نگریستن به من پروا داشت . با اندوهگین ترین و پر بغض ترین صدائی که در 

 عمرم شنیده بودم گفت :

اغ را روشن نکن . کاش هوای ابری میشد و همین نور کمی را هم که پشت پرده به داخل نفوذ در را ببند شهال . چر _

می کند از میان بر میداشت . از رویت شرمنده ام نمیتوانم نگاهت کنم . چرا گذاشتی کار به اینجا بکشد چرا ؟ برای 

بشکنم و به فکر تصاحب زنی بیفتم که چه جلویم را نگرفتی و اجازه دادی مرتکب آن گناه شوم ، عهد و پیمانم را 

متعلق به من نبود . من مشاعرم را از دست داده بودم ، تو چی ؟ تو که در سالمت عقل بودی نباید می گذاشتی کار به 

 اینجا بکشد .

 

 

 

 

 

همان نشانه ای حافظه اش را به دست آورده بود . همه چیز را به یاد آورده بود . ضربه مرگ رامین کاری بود و ماند 

 که برای بازگشت به گذشته به آن نیاز داشت .

هزینه مداوایش سنگین بود و غیر قابل تحمل . از همان زمان که از گورستان بازگشته بودیم تا به آن لحظه در خلوت 

ش در مغز اتاقش داشت گذشته را مرور می کرد و آنچه را که در این پانزده سال از یاد برده بود یکی پس از دیگری

 جا میداد . با صدای لرزانی ادامه داد :

بعد از مرگ شارلوت خیلی به خودم فشار آوردم و با احساسم کلنجار رفتم که عاشقت نشم تو خوب تر از آن  _

بودی که بشود ازت گذشت . قلبم به راحتی در تسخیر محبت هایت بود ذره ذره و ناخواسته داشت داشت تو را در 

اما این دلیل نمی شد که پشت پا به عهد بسته ام بزنم و قول و قرارهایم را از یاد ببرم . مبارزه با  خود جا میداد

احساسم آسان نبود . شارلوت مرده بود اما تو زنده بودی و خانه ا سرشار از عطر وجودت می شد . با وجود اینکه 

ل تو قو "هایت خالی کنم . به خود نهیب میزدم : یادآوری خاطره هایش آزارم میداد نمیتوانستم فکرم را از اندیشه

وقت  "دادی ، قسم خوردی از آن گذشته آن دختر هوای مرد دیگری را به سر دارد و دلش در گروی محبت اوست .

عهد و پیمانم را به یادم آوردی و از من خواستی تو را به ایران بازگردانم انگار داشتی جانم را می گرفتی و قلبم را از 

نه بیرون میکشیدی . تو زنم بودی . زن عقدی ام و هیچ مانعی برای تصاحبت وجود نداشت ولی قول و قرارمان سی

محکم تر از آن خطبه عقدی بود که سر سفره خوانده شده بود . تعهدم بینمان فاصله می افکند . وقتی سوار هواپیما 

گناه بود و من تقاصش را پس دادم . درست است شدیم آرزو می کردم هیچ وقت به مقصد نرسیم . عشق من به تو 

که آن ضربه حافظهام را از من گرفت و باعث شد در عالم بی خبری مرتکب گناه شوم و به آرزویی که داشتم برسم . 

اما هرگز نمیتوانم خودم را به خاطر این خطا ببخشم . ضربه مرگ رامین دردناکترین ضربه ای بود که در زندگی 

ین تر از ضربه تصادف مغزم را تکان داد و حافظه ام را برگرداند . غوغائی در مغزم به پا شده . هجوم خوردم و سهمگ

خاطرات گذشته بیداد میکند گیج شده بودم نمیتوانستم آنها را کنار هم بچینم و مرتبشان کنم . نیاز به تنهایی داشتم 

قمان رساندم و در را به روی خودم بستم . همه چیز را از از جمعیت فاصله گرفتم ،اصال نفهمیدم چطور خودم را به اتا

زمان کودکی تا به امروز مرور کردم . به شب پر خاطره آشنایی با تو رسیدم و به ظلمی که به کردم ، از خودم خجالت 
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رار بود به ق میکشم شهال . وقتی به یاد التماس هایت در بیمارستان میثاقیه می افتم که از من میخواستی به یاد بیاورم

اشکان چه بگویم و من هر چه بمغزم فشار می آوردم نمی توانستم آنچه را که تو میخواستی به خاطر بیاورم دیوانه 

 می شوم .

برایم عجیب است ، همه چیز فراموشم شده بود به غیر از احساسم به تو که قوی تر و سوزنده تر وجودم را در 

ا دورم را گرفتید و خودتان را کشتید تا قولی را که داده بودم به یادم بیاورید تسخیر داشت . تو به کمک مهدی و هم

و به من بفهمانید که نباید به ات به چشام زن عقدی ام نگاه کنم . من چیزی را به یاد نمی آوردم .فکر نکن فریبت 

. چرا به من به پاریس  دادم و در کمال سالمت عقلی خودم را به دست میلی که مرا به طرف تو میکشاند سپردم

برگشتی ؟ چرا همینجا در ایران در مقابل خانواده ام فریاد نزدی و رسوایم نکردی ؟! من مستحق این مجازات بودم ، 

 چه عاملی باعث شد که باز هم رازم را فاش نکنی و خودت را عذاب بدهی ؟

ا پر خون بود . مصیبتی که در آن لحظه سرش را میان دو دست گرفت و به تلخی گریست . قلبش از سیلی ندامت ه

با آن دست به گریبان بودم به من مجال اندیشیدن به فرصت های از دست رفته گذشته را نمی داد . همه ی 

حسرتهایم به غیر از مرگ آن عزیز در زیر خاک سرد گورش مدفون بود . چه آرزوهایی برایش داشتم با خودم می 

زیبا و شیرین هما را برایش میگیرم . به هم خیلی میآیند . حاال او کجاست تا به  بزرگ که شد مینا دختر "گفتم :

 "آرزوهای خامم بخندد و تصوراتم را مورد تمسخر قرار دهد .

 رگبار اشک هایم قصد بند آمدن نداشتند و تا زیر گردنم راه یافتند . صدایم ناله وار از گلویم بیرون جاست .

ودم گریبانگیرم بود و نمیتوانستم برخالف آن قدمی بردارم و رازت را فاش کنم . تمام تالشم قولی که به ات داده ب _

تا کردم که وادارت کنم گذشته را به یاد بیاوری . اشکان که برگشت کارم مشکل تر شد و سعی و کوششم برای این 

 هایم خندید ، زنجیر یادگاری را به که به اش بفهمانم که زنت نیستم بی نتیجه ماند . حرفم را باور نکرد به اشک

گردنم پاره کرد و مرا از خود راند . خانواده ات مرا تحت فشار گذاشتند که با تو به پاریس برگردم . مرجان باعث 

این فشار بود که نمیخواست دور و بر اشکان باشم و دوباره هوای گذشته را در سرش زنده کنم . به غیر از من هیچ 

انواده ات از رازت خبر نداشتند و نمیدانستند که دختری داری که در پاریس چشم به راه بازگشت کدام از اعضا خ

توست . فقط من بودم که میدانستم خانه ات کجاست ، چطور میتوانستم بی پناه رهایت کنم تا به تنهایی به پاریس 

بود ، خالی و تهی . اشکان را از  برگردی . جاسمین بی قراری میکرد و منتظر بازگشتت بود . پشت سر من خالی

دست داده بودم خانواده ات لعن و نفرینم می کردند اگر به پدر و مادرم میگفتم حاضر به همراهی ات نیستم مرا از 

خود میراندند . زبانم بسته بود . الم تا کام نمیتوانستم حرفی برای تبرئه خودم بزنم . من به عهدم وفادار ماندم ، اما تو 

شکستی . رامین فرزند ناخوسته ای بود که در زمان بارداری قصد نابودی اش را داشتم .. ولی تالشم برای سقط  آن را

جنین بی نتیجه ماند . من خودم را در مرگش مقصر میدانم و میترسم این تقاص همان افکار منفی که آن موقع به سر 

 داشتم .

ی . این من هستم که دارم تقاص پس میدهم . چطور میتوانم تو پاک و معصومی و مرتکب هیچ خواتایی نشده ا _

 خطاهایم را نسبت به تو جبران کنم ، چطور ؟

نه آب رفته به جوی بر میگردد نه اثر سرخی سیلی روزگار بر روی صورتم پاک شدنی است و نه تاول های زخم  _

ر چه زودتر مرا از این خانه ببری بیرون . تو در دلم قابل درمانند . من هیچ چیز از تو نمیخواهم به غیر از این که ه
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آپارتمان خیابان دانتون را بستی تا خاطره های شارلوت اذیتت نکند و حاال نه من ، نه تو و نه جاسمین نمیتوانیم در 

 جایی زندگی کنیم که پر از یاد و خاطره های رامین است . قول بده این کار را بکنی .

ام را باختم . زحمت را که برای تحصیل کشیده بودم از دست دادم . شاهد مرگ زنی شدم  قول میدهم ، من زندگی _

که عاشقش بودم و فرزندی که پاره تنم بود . دیدن بدن تکه پاره اش در باالی آن صخره جگرم را آتش زد . اختیار 

اهد اگر بدانم با جدایی از من به من دست توست . با وجود اینکه بند بند وجودم نامت را فریاد میزند و تو را میخو

 مقصودت میرسی و آنچه را که باعث شدم از دست بدهی به دست می آوری همین فردا این کار را میکنم .

 اه سردی از سینه بیرون دادم و گفتم :

 من یکافسوس که حال خندیدن را ندارم وگرنه این خنده دارترین حرفی است که در عمرم شنیده ام . حاال دیگر  _

زن سی و پنج ساله ام و در دوران شباب نیستم که بخواهم احساسم را حاکم بر عقلم کنم و خودم را مضحکه مردم 

قرار دگم . االن اشکان برایم فقط یک خاطره است خاطره ای که میتوانست شیرین باشد اما به زهر تلخی آغشته شد 

. 

سته هر وقت اراده کنی میتوانی خاکش را کنار بزنی و از میان آن خاطرهها پشت ویرانههای زندگیای در کمین نش _

 سنگ و کلوخ بیرونشان بکشی .

اشتباه میکنی ، آنها هم مثل من پیر شده اند و جوانی و شادیشان را از دست داده اند . همان بهتر که در زیر خاک  _

ب غذا هیچ دردی را دعوا نمی کند . جاسمین آن سنگ و کلوخها پنهان بمانند . بلند شو برویم صبحانه بخوریم اعتصا

خیلی حساس است و تو را دوست دارد . از دیروز بعد از ظهر که در رو به روی خودت بستی حال خودش را نمیداند . 

 چرا وقتی به سراغت می آمد در میزد و صدایت میکرد ، جوابش را نمیدادی ؟

ا مرور میکردم و اصال صدای بیرون را نمیشنیدم ، حاال کجاست مغزم تازه به کار افتاده بود . داشتم گذشته ر _

 میخواهم ببینمش .

 سر میز صبحانه منتظر ماست بیا بریم . _

 

 

 

 

 

 ۷۳فصل 

 

 

هوشیاری برزو اندوه و ماتم مرگ رامین را در خانواده خلج تحت الشعاع قرار داد . خبر خوشی بود ائ به این سادگی 

دیده گرفت . شور و حال اولیه که فرو نشست زمان استنطاق فرا رسید . اما نه به آن شدتی که آقای نمی شد آن را نا

 خلج سال ها پیش طرح نقشه آن را در ذهن می پروراند .

برزو داغ دیده بود و آمادگی تحت فشار قرار گرفتن را نداشت . تا قبل از هوشیاری اش در عالم بی خبری خوش 

وم افکار مربوط به گذشته و حال ،معجونی از خاطرات دردناک را در ذهنش به ردیف قطار کرده بود اما اکنون هج

 بود و بیشتر مستحق تسال بود تا مالمت .

 از من فاصله میگرفت. ستمی که در حقم روا داشته بود سرفکندهاش می ساخت .
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در همان اتاق و به همان شکل سابق حفظ  جاسمین مخالف جان به جایی بود . ترجیح میداد وسایل شخصی برادرش را

کنیم و دست به ترکیبش نزنیم . چطور میتوانستم تن به این خواسته اش بدهم در حالی که هر روز در موقع عبور از 

 مقابل اتاقش قلبم می لرزید و اشک هایم بی اختیار بر روی گونه هایم جاری می شد .

که باالخره عادت می کنم اما رامین در وجود من در خیال من و حتی در  می کوشیدم تا واقعیت را به خود بقبوالنم

 کنارم حرکت داشت . انگار پا به پایم قدم بر میداشت و قلبش به همراهم میتپید .

اینستان برایم منطقه ممنوعه شد و دیگر هرگز به آنجا پا نگذاشتم . آقای خلج درصدد بود نوه ارشدش را برای ادامه 

فرانسه بفرستد اما جاسمین با وجود اشتیاقی که به تحصیل در خارج از کشور داشت زیر بار نرفت و گفت تحصیل به 

: 

 دوست دارم همین جا در ایران وارد دانشگاه شوم و ددی و خاله شهال را تنها نگذارم . _

نبود و نمیخواستم مانع  می دانستم به خاطر ما دارد پا به روی دلش میگذارد . سر خوردگی اش برایم قابل تحمل

 پیشرفتش شوم . برزو با من هم عقیده بود و از پیشنهاد پدرش استقبال کرد و گفت :

جاسمین به اندازه کافی از خودخواهی من صدمه خورده ، اگر خاطرات دوران کودکی را از یاد نبرده باشد ، البد آن  _

فشار قرار دادم و با چه زحمت و درد سری راضی اش کردم  روزهایی را به یاد می آورد که مادر بیچاره اش را تحت

همراه با او به منزل خاله فرانسیس بروند تا نگذارم پدر و مادرم از جریان ازدواجم با خبر شوند و از این بدتر آن 

 سفر سه هفته ای من و تو به ایران که چند ماه طول کشید و حتی به قیمت شکستن پایش از رفتن منصرف نشدم .

 حاال وقتش شده که بگذارم به میل خودش زندگی کند و اسیر خواسته های ما نباشد .

از فکر جدایی از او دلم گرفت . شاید این سرنوشت من بود که تا پایان عمر از تمام کسانی که دوستشان داشتم دور 

 شوم . و وجود این گفتم :

خود احساس می کند و از هدفی که دارد چشم پوشی میکند . من او دلش نمیآید ما را تنها بگذارد ، نیازمان را به  _

 نمی گذارم این طور بشود خودم باهاش حرف میزنم و راضی اش میکنم .

اول مرداد که می شد اضطراب و نگرانی چون بختک بر روی سینه ام می افتاد و تا به سالگرد فوت رامین نمیرسید 

وانسته بودم خودم را پیدا کنم . لبهایم خندیدن را از یاد برده بودند و قلبم رهایم نمی کرد . بعد از سه سال هنوز نت

 . نداشت زندگی زودگذر های خوشی با ای ٔ  میانه

منتظر شدم تا جاسمین از کالس زبان به خانه برگردد . در انتظار بازگشتش از پشت پنجره چشم به باغ داشتم . 

د که در حال توپ بازی در زیر درختان با سر خوشی میخندید و سر به زمزمه با د صدای رامین را به گوشم میرسان

 سر بهروز و بهنوش میگذاشت .

کفش های گلی اش را که آخرین بار در آینستان به پا داشت هنوز در جاکفشی بود و دلم نمی آمد آن را به کسی 

 ببخشم .

با د پریشان می شد . شور جوانی در حزن  جاسمین از دور به طرفم دست تکان داد . موهای طالئی اش با وزش

 نگاهش پیدا بود .

 "یعنی باید در اتاق او را هم ببندم تا خاطره هایش اذیتم نکنند ؟ "از فکر دوریاش دلم گرفت و با خود گفتم :

 از پشت سر صدایم زد و گفت :

 سالم خاله شهال ._
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 ید .بوسه اش گرم بود و بوی نعنای آدامسی را که داشت میجو

 سالمش را پاسخ دادم و پرسیدم :

 پایان ترم کالس زبانت چه موقع است ؟ _

 از سوالم تعجب کرد و پرسید :

 سه هفته دیگر چطور مگر ؟! _

 باید خودت را برای سفر آمده کنی . _

 از جوابم یکه خورد با با لحن مصممی گفت :

بدون شما سفر کنم ، بچه هم که بودم همین احساس را داشتم.  من خیال رفتن ندارم . اصال خوشم نمی آید تنها و _

 یادتان که هست ؟

آن موقع فرق میکرد ، حاال دیگر باید روی پای خودت بایستی ، چه اینجا چه فرانسه . باالخره از هم جدا خواهیم  _

 شد .

 اینجا برای چی ؟! _

مگر تو همیشه نمیگفتی دوست داری در پاریس ادامه  باالخره دیر یا زود شوهر می کنی و از پیش ما میروی . _

 تحصیل بدهی ! پس چرا حاال نظرت عوض شده ؟

 سر به زیر افکند و گفت :

 آن موقع رامین زنده بود و بعد از رفتنم شما تنها نمی شدید . _

مثل بچه های خودمان هستند ما تنها نیستیم . همه فامیل دور و برمان هستند و بچه های هما و پرتو و خاله ژیالیت  _

و همین طور بچه های مرجان . زندگی عین قطار بر روت ریل حرکت می کند و اگر از خط خارج شود سرنگون 

خواهد شد . مواظب باش چون من در انتخاب راه آینده ات دچار اشتباه نشوی و مزه تلخ شکست کام زندگی ات را 

رای ادامه تحصیل به فرانسه بروی. دوستان قدیم پدرت آنجا هستند و زهرآگین نکند . من و پدرت مایلیم که تو ب

 کمکت خواهند کرد که به ات سخت نگذرد .

 لب ورچید و گفت :

 بدون شما سخت خواهد گذشت . _

 عضالت صورتم را به حالت اخم جمع کردم و گفتم :

ای و لوس و ننر بار آمدهای . تو بیست و یک  یعنی چه !! کاری نکن که همه این تصور را داشته باشند که بچه ننه _

سال داری و بچه نیستی . فرانسه سرزمین مادری ات است و پنج سال از عمرت را آنجا گذرانده ای ، وقتی با هدف 

 داری از ما جدا میشوی تحملش برایمان سخت نیست .

 باور کنم ؟ _

خواهد گذشت چون میدانیم به این ترتیب از هدفت دور البته که باید باور کنی . اگر نروی بیشتر به ما سخت  _

 خواهی شد . وقتی ددی برگشت به اش بگو که تصمیم به رفتن گرفته ای و بگذار خوشحال شود .

 انگشتان دستش را به بازی گرفت و من من کنان گفت :

 خیلی وقت است که میخواهم چیزی از شما بپرسم ولی جراتش را ندارم . _

 کردم من و تو آنقدر بهم نزدیک هستیم که بتوانی راحت حرفهایت را به من بزنی .فکر می  _
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راستش خاله هما همه چیز را برایم تعریف کرده ، بچه که بودم نقش شما در زندگی ددی و خودم یک عالمت  _

 ان هم رفتار سرد زنسوال بود . به خصوص که قبل از فوت مادرم وارد زندگیمان شده بودید . بعد از مسافرت به ایر

عمو مرجان و از همه بدتر عشق و عالقه شدید ددی به شما و گریزتان از او برایم یک عالمت سوال دیگر بود . از 

ه اما خال "البد دارد خودش را برای پدرت لوس می کند  "خاله ژیال پرسیدم جواب درستی به من نداد و فقط گفت :

ز بچه ای وقتی بزرگ تر شدی خودم همه چیز را برایت تعریف می کنم : وارد حاال هنو "هما در جواب سوالم گفت :

دبیرستان که شدم جوابم را داد . آن موقع بود که فهمیدم چه ظلمی در حق شما شده و دلیل سردی تان نسبت به 

ه سنی ازش ددی چیست و چرا زن عمو مرجان آن صمیمیتی را که باید با شما ندارد و چرا برادرش با وجود این ک

 گذشته هنوز ازدواج نکرده و برای چه هیچ وقت به ایران نمی آید . 

همای بد جنس هیچ حرفی را ناگفته باقی نگذاشته ، از کجا به این نتیجه رسیده که الزم است جاسمین  "با خود گفتم 

 "همه چیز را بداند؟ چه لزومی داشت بدون مشورت با من این کار را بکند ؟

ر چشمی مرا میپایید و تغییر حاالت چهرهام را زیر نظر داشت دلم نمیخواست به این نتجه برسد که از جاسمین زی

 حرف هایش

 

 

552-552 

 رنجیده ام ناچار به پاسخ شدم و گفتم :

 تو جواب همه سوال هایت را گرفته ای پس دیگر چه چیز را میخواهی بدانی ؟! _

 با صدای لرزانی گفت :

 واهد بدانم االن چه احساسی دارید . حاال که دیگر رامین زنده نیست تا بهانه ای برای زندگی با ددی باشد .دلم میخ _

 بدنم یخ کرد بر خو لرزیدم با خشمی آشکار گفتم :

دلیل این سوالت را نمیدانم . من احساسم را از پدرت پنهان نمی کنم چون خودش میداند عشق مرا در کدام معامله  _

عرض فروش گذاشت به چه قیمتی فروختش و چه صدمه ای به من زد . من نمیخواهم به عقب بر گردم و از نو در م

 شروع کنم من و اشکان با هم به توافق رسیدیم و تن به دوری دادیم .

 منظورتان این است که اگر من به فرانسه بروم شما ددی را ترک نمی کنید ؟ _

تن به سفر نمیداد چون می ترسید بدون او دیگر بهانه ای برای ادامه زندگی با پدرش  باالفاصله منظورش را فهمیدم .

 نداشته باشم و ترکش کنم . لبخند تلخی بر لب نشاندم و گفتم :

زنی که به معرض چهل سالگی نزدیک شده سودای جوانی به سر ندارد . درست است که فردای زندگی ام  _

شمهایم به تاریکی عادت کرده و به راحتی میتوانم اطراف را ببینم و راهم را تشخیص روشنایی ندارد اما حاال دیگر چ

 بدهم .

 پس قول میدهید هرگز ترکش نکنید ؟ _

 با تردید نگاهش کردم و گفتم :

من یک بار قول دادم و قسم خوردم و هنوز این قول و قسم گریبانگیرم است ولی برای اینکه خیالت راحت باشد  _

 دهم . برو عزیزم سفرت بخیر .قول می
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اوایل مهر ماه بود که جاسمین تنهایمان گذاشت و رفت . مهمانی خداحافظی اش سوت و کور بود . هیچ کس دل و 

 دماغی برای شادی نداشت . انگار روح رامین از دور ما را میپایید تا بدون او خنده بر لب نیاوریم .

ش خیالش راحت شد . بار سنگینی را از روی دوشش برداشتم . حرکت دست هایش را به دور گردنم از بابت ادر

 حس کردم و لب هایش برای بوسیدنم غنچه شد . قول داد هر هفته به ما تلفن بزند و حرفی را ناگفته نگذارد .

ز و شب یکنواخت و ناارام می خانه خلوت و خالی شد . خالی از وجود آنهایی که گرمی بخش زندگی مان بودند رو

 آمدند و میرفتند و هر کدام خطی بر روی سال های عمرمان می کشیدند .

تنها دلخوشی مان تلفن هایش بود . صدایش را که می شنیدم آرام می گرفتم .دوست داشتم شب های زمستان زیر 

 کرسی لم بدهم و سرگرم مطالعه کتاب های مورد عالقه ام شوم .

ز شب چله گذشته بود از گرمای آتش منقل رخوت خاصی را در وجودم حس میکردم تنقالت باقی مانده از چند روز ا

مراسم شب چله به همراه دانه های درشت انارد در ظرف بلور خاطره سال های قبل را که وجود بچه ها گرمی بخش 

 زندگی مان بود ، در خاطرم زنده می کرد .

 "اگر امشب زنگ نزند خودم آخر شب باهاش تماس میگیرم . "ودم گفتم :گوشم به زنگ تلفن بود ، با خ

 صدای زنگ تلفن باعث شد جمله ام ناتمام بماند . گوشی را که برداشتم صدای جاسمین را شنیدم :

 سالم خاله شهال ، شب چله خیلی یادتان کردم . _

 من هامن معین طور عزیز دلم ، ولی مگر شب چله آنجا گرفتی ؟! _

 آقای سعادت دوست حاج بابا مرا به خانه شان دعوت کرده بود و سفره رنگینشان چیزی کم و کسر نداشت . _

 آقای سعادت دیگر کیست ؟! من در میان دوستان پدر بزرگت چنین کسی را نمیشناسم . _

ی است و دخترش سال هاست که با خانواده اش در پاریس زندگی میکنند . پسرش بابک دانشجوی رشته معمار _

در رشته دکوراسیون درس میخواند . آدم های خونگرم و مهربانی هستند . شب کریسمس هم منزل آنها دعوت 

 شدم .

 از کجا یک دفعه پیدایشان شد ؟! _

 حاج بابا با آنها ارتباط دارد و به توصیه او به سراغم آمدند ._

 پس این طور ! جای ما را خالی کن . _

ده همیشه نقشه های آقای خلج حساب ش "دست برزو دادم که با بیتابی منتظر نوبت بود و با خود گفتم :گوشی را به 

و با برنامه ریزی قبلی است . مطمئنم این ارتباط هم بی دلیل و حکمت نیست . آینده معلوم میکند پدر شوهر عزیزم 

 "چه فکری در سر دارد 
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مه هایش نامی از آنها می برد و باعث تحریک شدن حس کنجکاوی ام می بعد از آن جاسمین همیشه در تلفن ها و نا

شد . اواسط تابستان دلتنگ از دوریاش به همراه برزو سفری به پاریس کردم . در موقع استقبال از ما در فردگاه 

بود به اورلی او را سرزنده و شاداب دیدم . جوان قد بیلند و سبزه رو و خوش چهره ای که در کنارش ایستاده 

 طرفمان آمد و دست تکان داد .

 گرمای آغوشش فریاد تنهایی را در قلبم خفه کرد . به دیدن او برزو غرولند کنان زیر لب گفت :

 همین یکی را کم داشتیم . _

 به طعنه گفتم :

 آشی است که پدرت پخته . خودت که میدانی چقدر در پخت و پزه مهارت دارد . _

 را در دلمان جا کرد . خانواده اش هم چون خودش خونگرم و صمیمی بودند. بابک به راحتی خود

 یکی دو روز قبل از مراجعت مان به ایران جاسمین حرف دلش را بر زبان آورد و گفت :

آقای سعادت تلفنی با حاج بابا صحبت کرده ، او موافق است اگر اجازه بدهید امشب می آیند اینجا تا نظر شما را  _

 رد نامزدی من و بابک بپرسند .در مو

 به برزو فرصت اظهار نظر ندادم و گفتم :

باید اول از ما میپرسیدند بعد از پدر بزرگت از نظر من پسر خوبی است . همین طور خانواده اش مهم این است که  _

 تو جوانب زندگی ات را بسنجی بعد تصمیم بگیری .

 من این کار را کرده ام . _

 برزو گفت :

اگر پدر موافق است من هم حرفی ندارم . مهم این است که او آنها را میشناسد و میداند از چه ایل و قبیله ای  _

 هستند . درست میگویم شهال ؟

حوصله نداشتم در مقابلشان جبهه بگیرم . از آن گذشته دلیلی برای مخالفت نمیدیدم . قبل از مراجعت ، جشن 

 دی را برگزار کردیم . عقد و عروسی موکول به تابستان آینده در ایران شد .کوچکی گرفتیم و مراسم نامز

 من نگاه عشق را میشناختم و به راحتی آن را دیدگان جاسمین عیان میدیدم .

زبانم بسته شد. دیگر به این موضوع اهمیت نمیدادم که این آشنایی طبق برنامه ریزی قبلی پدر شوهرم بوده مهم 

ا همدیگر را دوست دارند . تابستان بعد ، جشن عروسیشان در هتل کنتینانتال مجلل تر از مراسم این بود که آنه

 ازدواج من و مرجان بود .

مامان رخی در پوست خود نمیگنجید ، هنوز هم چون دوران جوانی از تجممالت و ظواهر زندگی غرق در لذت میشد 

. 

 ندگی یکنواخت و خالی از هیجان در سرازیری به راهش ادامه داد .جاسمین و بابک به فرانسه بازگشتند و دوباره ز

چروک های ریزی در سنّ چهل و پنج سالگی در دور چشمهایم خود را نشان میدادند مرا از تصویرم در آینه بیزار 

 میکرد .

مرا  ه ای گریز میزد وناردین دختر جاسمین که به دنیا آمد دیگر برزو نمیتوانست در ایران آرام بگیرد و به هر بهان

 هم با خود به پاریس می کشاند .
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بی بی که در نود و پنج سالگی فقط زبانش کار می کرد و بقیه اعضا بدنش ضعیف و ناتوان شده بود . هر بار که ما را 

 آماده سفر میدید می گفت :

بی خودی این قدر خرج رفت و  وقتی دلتون اونجاست اینجا چه کار میکنین ؟! یه دفعه برین همونجا بمونین و _

 امدتون نکنین .

آخرین باری که به پاریس رفتم باورم نمی شد بدون برزو به ایران بر خواهم گشت . من این خواب را قبال بارها دیده 

بودم ، خوابی که بی شباهت به کابوس نبود . داشتم از خرید باز میگشتم و در ایستگاه مترو منتظر رسیدن مترو 

قطار آمد من سوار شدم اما برزو قبل از این که پا به روی پله بگذارد در به رویش بسته شد .از پشت شیشه او بودیم 

را میدیدم که داشت دنبال ترن میدوید و شاهد لغزیدن پا و سرنگونی اش بر روی ریلهای قطار شدم و فریادی از 

 حرکتش غرق در خونی بود که از بدنش رفته . وحشت کشیدم . عروسکی که برای ناردین خریده بود در دستان بی

دوباره از هوش رفتم و در اتاق تاریک و بی نوری به هوش آمدم و به محض هوشیاری با یادآوری آن حادثه 

 وحشتناک فریاد درد از گلویم بیرون جاست .

ر و مادر برزو و روزبه به در چهل و پنج سالگی بیوه شدم ، مامان رخی و آقا جان به محض شنیدن این خبر همراه پد

پاریس آمدند . تحمل این داغ برای آقای خلج آسان نبود و کمر او را در هشتاد سالگی که هنوز سر پا بود شکست و 

 توان و قدرت را از او گرفت .

 دیگر پاریس برای گلی خانم عروس پایتخت های جهان نبود ، بلکه قلتگاه فرزندش بود.

آنها برای انتقال جسد پدرش به ایران مقاومت کرد و در حالی که از شدت گریه نفسی در  جاسمین در مقابل اصرار

 سینه اش باقی نمانده بود گفت :

 نه حاج بابا . همین جا کنار خودم و در کنار مامی دفن شود . الاقل هر وقت دلم گرفت میتوانم به سراغش بروم . _

واسته نوه عزیز دردانه اش شد و تصمیم گیری در این مورد را به او آقای خلج برای اولین بار در عمرش تسلیم خ

 سپرد .

با برزو به پاریس رفتم و بی او بازگشتم . هنوز در اتاق رامین بسته بود و در حریمش هیچ کس را نمیتوانستم جا 

مدت زندگی مشترکمان بدهم . اما در اتاق برزو را که متعلق به هر دویمان بود که نمیتوانستم ببندم . در تمام 

بسترمان به سردی وجودم بود و بی مهری قلبم نسبت به مردی که هرگز نتوانستم او را ببخشم بین ما فاصله می 

 افکند .

شاید اگر کمی به خودم فشار میآوردم و یک طرفه به قضاوت نمیرفتم به این نتیجه میرسیدم که او هم چون هم 

 طم زندگی .غریقی بود گرفتار در امواج پر تال

مرجان دیگر کینه ای نسبت به زنی که آینده اش به اندازه گذشته اش سیاه و تاریک بود نداشت . به بهانه های 

 مختلف به من سر میزد و تنهایم نمی گذاشت .

خواهرم غمخوارم بود و هما و پرتو همدمم .زمانی که برای شرکت در مراسم سالگر برزو به پاریس رفته بودم 

 ین گفت :جاسم

بابک کار خوبی در آمریکا پیدا کرده و قرار است ماه آینده به لوس آنجلس برویم . خیلی از هم دور خواهیم شد  _

 کاش شما هم با ما می آمدید .

 من آنجا چه کار دارم عزیزم . بعد مسافت مهم نیست هر وقت دلتنگت شدم به سراغت میایم . _
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. بعد از فوت رامین ، مرگ ددی بزرگترین ضربه را به من زد . او فقط پنجاه و ولی من همیشه دلتنگتان هستم  _

چهار سال داشت و میتوانست سال های سال با سالمتی زندگی کند . وقتی به گذشته بر میگردم میبینم دوران 

 سعادتش خیلی کوتاه بود .

زی در آن نخواهی یافت . شادی های زندگی اگر به عقب برگردی و گذشته مرا هم مرور کنی به غیر از ناکامی چی _

 ام به راحتی در اشک هایم غرق شده .

 شما هنوز جوانید و نباید ناامید باشید . _

 به یک زن چهل و شش ساله نمیشود گفت جوان . _

جوانی و پیری احساسی است . با وجود این همه مصیبت هنوز چهره شما طراوت و شادابی اش را حفظ کرده و  _

 شکسته . برای لذت بردن از زندگی هنوز فرصت هست .ن

افسرده و دلمرده بودم ، نه به دنبال فرصتی برای لذت بردن بودم و نه بهانه ای برای به وجود آوردن این فرصت 

 داشتم .
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کهنسال را از جا کند و تلی از خاک و در اوایل پاییز باغ خلج صفای گذشته را از دست داد و طوفان سهمگینی درختان 

 شاخ و برگهای خشکیده را در گوشه کنارش بر روی هم انبار ساخت .

حزن پاییز دلم را انباشه از غم و غصه میکرد . بی حوصله بودم و غیر از خانواده و دوستان و اقوام نزدیک میلی به 

 معاشرت با هیچ کس را نداشتم .

با دی بود که آرام نمی گرفت و فرمان قتل برگ های انگشت شماری را که هنوز بر روی ته مانده طوفان شب گذشته 

شاخه های باقی مانده بودند صادر میکرد . کاشی های حوضچه ای که بیست و پنج سال پیش به دستور آقای خلج 

 برای ماهی های قرمزجاسمین ساخته شد ترک برداشته بود ،

م همسایه مادرم در پشت پنجره اتاقش افتادم و درد تنهایی اش را در غیاب همسر به یاد وقت گذرانیهای اشرف خان

 دوزنه اش حس کردم .

 زنگ تلفن مرا از جا پراند ، چیزی نمانده بود زنجیر اشک اشکان به دستگیره در گیر کند و پاره شود .

 صدای گرم و پر مهر جاسمین تنهایی ام را شکست .

 واهید حدس بزنم االن داشتید چه کار میکردید ؟سالم خاله شهال ، میخ _

 سالم عزیزم ، بعید میدانم حدست درست باشد ، خب بگو . _

 حتما داشتید کتاب میخواندید . _
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دیدی گفتن نمیتوانی درست حدس بزنی . من داشتم از پشت پنجره حوضچه ماهی های قرمزت را تماشا می کردم  _

 ترک برداشته . که حاال خالی است و کاشی هایش

حیف زمان بچگی عاشق خودش و ماهی های قرمزش بودم ، گرچه بعد از مرگ رامین و ددی دیگر به آن باغ  _

 دلبسته نیستم .

 آهی کشیدم و گفتم :

 من هم همین طور فضایش خیلی دلگیر است و غروب هایش بیچاره کننده است . _

ا از البالیش صدای خود را بگوشم برساند . ناگهان لحن کالمش شاید در آن لحظه داشت بغض گلو را پس میزد ت

 عوض شد و با هیجان آشکاری گفت :

 اگر بدانید دیشب چه کسی را دیدم ! حدس بزنید . _

 فکرم برای حدس زدن کار نمیکند خودت بگو . _

رای دیدن که پدر و مادر بابک ب شاید باورتان نشود . راستش اصال انتظارش را نداشتم . هفته پیش که به شما گفتم _

ما به لوس آنجلس آمده اند ، اتفاقا دیشت آقای فردوسی از دوستان قدیمی آنها به افتخار ورودشان مهمانی داده بود 

. تقریبا تمام ایرانی های مقیم لوس آنجلس را که میشناخت دعوت کرده بود . موزیک ایرانی ، غذای ایرانی و 

 "لوس آنجلس نیستی در ایرانی . "خاص هموطنان خودمان دلچسب بود . بابک میگفت : پذیرایی گرم و صمیمانه

ناگهان توجه ام به مرد میانسال و قد بلندی که آخر از همه آمد جلب شد . چشمان سیاه و حالت نگاهش به نظرم 

های جمع و جورش مرا به آشنا آمد . فکر می کردم قبال یک جایی او را دیده ام . نزدیک تر که آمد حالت تبسم لب 

یاد زن عمو مرجان و بهروز انداخت . آشنایی قبلی با خانواده فردوسی نداشتم و اولین بار بود که آنها را میدیدم . 

صورت خوشی نداشت که ازشان در مورد تازه وارد بپرسم . شاید بهتر بود بابک را واسطه قرار دهم .با صدای آهسته 

 : و نجوا مانندی ازش پرسیدم

 "تو این آقا را میشناسی ؟ "

 با لحن شیطنت آمیزی گفت :

 "چیزی که اینجا فراوان است آقاست . منظورت کدام یکی است ؟ "

 حوصله شوخی را نداشتم پشت چشم نازک کردم و گفتم :

 "خودت را لوس نکن منظورم همان کسی است که تازه وارد مجلس شده . "

 سر تکان داد و گفت :

 "نمیشناسم .نه  "

خودم هم دلیل توجه ام را به او نمیدانستم، اما در هر صورت برایم مهم بود که بدانم کیست و چرا تا این حد چهره 

 اش برایم آشنا است .

انتظارم زیاد طول نکشید . باالخره آقای فردوسی ما را به هم معرفی کرد . خب خاله شهال ، حاال چی ! حاال هم 

 زنید که او کیست ؟!نمیخواهید حدس ب

 حرکت سینه ام دلیل بیتابی قلبم بود برای دانستن نامش . با بی صبری گفتم :

 من نمیتوانم حدس بزنم خودت بگو . _

 



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهشتشرق 

3 2 1  

 

 

خیلی عجیب است ، فکر می کردم نشانی کامل است و خیلی راحت میتوانید او را به جا بیاورید ؟ وقتی آقای  _

شک من مبدّل به یقین شد . دیگر رهایش  "آقای مهندس اشکان فرشچی  "و گفت : فردوسی نامش را بر زبان آورد

 نکردم . در مقابل دیدگان حیرت زده اش کنارش نشستم و گفتم :

 "من شما را میشناسم ، خواهرتان زن عموی من است . "

 با تعجب پرسید :

 "منظورتان مرجان است ؟ "

 :به عالمت تائید سر تکان دادم و گفتم 

 "بله درست حدس زدید . "

 باالفاصله مرا شناخت ، با دقت به من خیره شد و پرسید :

 "شما دختر برزو هستید ، درست میگویم ؟ "

 آهی کشیدم و گفتم :

 "بله پدرم دیگر زنده نیست خبر داشتید یا نه ؟"

 رسید از شنیدن خبر مرگش متاسفلحن کالمش بی تفاوت بود و شاید هم تا حدودی آمیخته با نفرت . به نظر نمی

 شده باشد .

نه نمیدانستم من از اخبار ایران و فرانسه بی اطالعم . معموالً خواهرم در مورد مطالبی که مایل به دانستنش نیستم با  "

من حرفی نمیزند . من و مرجان زیاد با هم ارتباط داریم اما صحبت هایمان فقط در مورد خودمان دور میزند . چه 

 "وقع این اتفاق افتاد ؟م

 "تقریبا دو سال پیش ، با خاله شهال برای دیدنم به پاریس آمده بودند که ماجرای تصادف با قطار مترو پیش آمد . "

سپس بی آنکه از من سال کند شروع به شرح ماجرا ا آغاز تا پایان کرد . مرا ببخش خاله شهال درست است که این 

نفهمیدم چی شد که سر نطقم باز شد . با دقت گوش میداد . دقیقا می شد فهمید که مشتاق  اجازه را نداشتم ولی آصال

 شنیدن است . ساکت که شدم پرسید :

 "این حرف ها را در مورد من شهال به شما زده ؟ "

 "هم خودش و هم خاله هما . "

میقا متاثر شده . موقعی که دیگر وقتی با او در مورد ماجرای مرگ رامین صحبت کردم کامال مشخص بود که ع _

 حرفی برای گفتن باقی نمانده بود پرسید :

 "اگر اشکالی ندارد تلفن شهال را به من بدهید . "

 نمیدانم کار درستی کردم یا نه که با اجازه خودم شماره تلفن شما را به اش دادم ؟ از من دلخور که نیستید ؟! _

 اد اعتراضی را که در گلویم بود خفه کرد ، پاسخ دادم :مشتی که قلبم به سینه ام کوفت فری

 شاید این تجدید خاطره برای هر دوی ما دردناک باشد ، چه بسا خودش به این نتیجه رسیده و تلفن نزند . _

اتفاقا فکر میکنم حتما تلفن خواهد زد . من و ناردین خیلی دلمان برایتان تنگ شده کاش یک سری می آمدید  _

 پیش ما شماک گفتید بعد مسافت مهم نیست ، پس چرا نمی آیید ؟!اینجا 

 البته که مهم نیست ، در اولین فرصت خواهم آمد . بخصوص که خیلی دلم هوایتان را دارد . _
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 خیسی گونه هایم باعث تعجبم شد . برای چه گریه میکردم !! دلیلی برای اشک ریختنم نبود .

 گذاشته بودم که دوباره زنگ زد . دست هایم در موقع برداشتن می لرزید . گوشی را تازه روی دستگاه تلفن

 سالم شهال ، مرا میشناسی یا باید خودم را معرفی کنم ؟! _

مگر میتوانم صدائی را که هر لحظه و هر ساعت در گوشم زنگ میزند به جا نیاورم ؟ امیدوار نبودم که دیگر هیچ  _

 وقت صدایت را بشنوم .

م همین طور ، متاسفم . شنیدن خبر مرگ پسرت آتش به جانم زد و دلم را سوزاند . میدانم تحمل این من ه _

 مصیبت چقدر برایت سخت است .

من در این مورد خودم را گناهکار میدانم . البد یادت هست آخرین باری که همدیگر را در پاریس دیدیم قصد  _

 نابودی اش را داشتم .

 تکه گوشت بود و هنوز شکل نگرفته بود . آن موقع هنوز یک _

 با صدای بغض کردهای گفتم :

 وقتی که مرد فقط سیزده سال داشت . این بزرگترین ضربه ای بود که در زندگی خوردم و هنوز اثرش باقی است . _

 مرگ شوهرت چی ؟ _

وقتی جلوی چشم هایم جان داد به  دلیلی ندارد دروغ بگویم . آن بیچاره هم مثل من خیری از زندگی اش ندید . _

باالترین حد تاثر رسیدم . بعد از این که هوشیاری اش را باز یافت از عمل خالفش که بر خالف قول و قرارش بود 

احساس سر افکندگی می کرد . دیگر رامین زنده نبود تا رشته پیوندمان را که به نازکی یک تار مو بود گره بزند و 

باعث پیوندمان بود . من در کنارش ماندم چون دیگر راه برگشت به عقب بسته بود . بارها  فقط درد و رنج مشترک

به خود گفتم عادت می کنم . اما هرگز نتوانستم به زندگی در کنار مردی که دوستش نداشتم عادت کنم . خودش 

ت پاره کردی هنوز به گردنم اسهم این را میدانست . اشکی که نشانه نفرتت به من بود و با خشم و کینه زنجیرش را 

 و االن دارم لمسش میکنم .

آن شالی هم که در آن روز برفی از گردنت باز کردی و به من دادی در روزهای سرد زمستان گرمی بخش وجودم  _

 است . خجالت کشیدم از جاسمین بپرسم االن تو چه شکلی شدی . خودت بگو .

 هانم حس میکردم ، گفتم :لب به دندان گزیدم و شوری اشک را در د

 یک عجوزه پیر . هیچ وقت دلم نمیخواهد مرا این شکلی ببینی . _

ولی من آن عجوزه پیر را هنوز هم دوست دارم . مرجان مرا کشت تا شاید بتواند فکرت را از سرم بیرون کند .  _

جواب منفی ام حرص می خورد . همیشه با لیستی از دختران خوشگل دوست و آشنا به سراغم می آمد و همیشه از 

حتی با انبر هم نمیشد نام تو را از زبانش بیرون کشید . میدانی کدام جمله جاسمین خیلی بدلم نشست . معلوم می 

 شود تو را خیلی دوست دارد .

 مگر چه گفت : _

ت خاله شهال خیلی تنهاس "بعد از این که از سیر تا پیاز زندگی ات را یک نفس و بدون کس برایم شرح داد افزود : _

 ". کاش یک سری به اش میزدید ، مطمئنم از دیدنتان خیلی خوشحال خواهد شد .

 او حق نداشت چنین حرفی را به ات بزند . _

 چرا ؟! _
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 چون من دوست ندارم خودا را به کسی تحمیل کنم . _

ردا شب به ایران پرواز می کنم چه میگویی ؟ اگر به ات بگویم همین امروز صبح بلیت هواپیما خریده ام و دارم ف _

 من بچه حرف شنویی هستم و نمیتوانم روی جاسمین را زمین بیندازم .

 قلبم نغمه شادی سر داد . تارهای احساسم رقصان به دورش حلقه زدند و به پایکوبی پرداختند . بی اختیار پرسیدم .

 راست میگویی ؟ یا سر به سرم میگذاری ؟ _

م است که راست میگویم به مرجان چیزی نگو ساعت ورودم را یاداشت کن و به استقبالم بیا مطمئنم در میان معلو _

 جمع مستقبلین اجزه بیارم را به راحتی خواهم شناخت . 

 

 

 

*** 

 

 

 

د و ین نشسته اندور و برم خلوت شده بود و تمام صندلی های اطرافم خالی بود . به نظر میرسید همه ی پروازها به زم

 مسافرین همراه با مستقبلین عازم خانه هایشان شده اند .

به خود آمدم ، تازه متوجه موقعیت ام شدم . پس البد اشکان هم آمده و رفته و من ندیدمش . در حالی که با ناامیدی 

د . این همه راه را خدای من چرا غفلت کردم و گذاشتم این طور شو "چشم به اطراف میگرداندم از خود پرسیدم :

 "آمدم ، این همه انتظار کشیدم که چی ؟ که آخرش انتظارم برای دیدنش بیهوده باشد .

همین که برخاستم نگاهش در نگاهم نشست . روبرویم ایستاده بود و با لبخند چشم به من داشت . لبخند بر روی 

 ی داشت .لبانش در گذر ایام پیر نشده بود و تبسمش چون گذشته شیرینی خاص

 گرد پیری در البالی موهایش تارهای خاکستری پاشیده بود که به دل مینشست . با شوقی آمیخته به تعجب گفتم :

 این تویی اشکان !! فکر می کردم آمدی و رفتی و من ندیدمت . _

کفش  ستن بهتمسمش شیرین بود . شیرین و خواستنی و خاطره اولین لبخندش را در کافه شهرداری در موقع نگری

 های عاریه ام در ذهنم تداعی می کرد . با لحن آرامی گفت :

 من به خاطر تو آمدم ، مگر می شود بی تو از اینجا بروم ؟! _

 خیلی وقت است که اینجایی ؟ _

یک ساعتی میشود . روبرویت ایستادم و سیر تماشایت کردم . درست به اندأه سالهایی که حسرت دیدارت را  _

 .داشتم 

به نظرت چطور میایم ؟ راست بگو ، آن مصیبت ها و رنج ها که کشیدم هر کدام شیاری شد و بر روی چهره ام  _

 نشست میبینی چقدر پوست کلفتم که هنوز زنده ام .

آن تصور خود توست . من که اثری از آنها در چهره ات نمیبینم طوری کرف میزنی که انگار سال های عمرت به  _

ده . درست است من و تو دیگر جوان نیستیم و زمانه جای پای گذشتش را بر روی چهره هایمان به جا هشتاد رسی

گذاشته اما احساس من به تو و شاید هم احساس تو به من به همان تازگی و شادابی زمانی است که در کافه شهرداری 

 ر کردی ؟در دلمان جوانه زد . آن کفش های شیری را که باعث آشنایی مان شد چکا
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هنوز هم دارمشان . هم آن کفش ها و هم آن پیراهن شیری رنگی را که در عروسی مرجان به تن داشتم .  _

شالگردنی که توسط مرجان پس فرستادی ، بعد از مرگ برزو در ته یکی از چمدان هایش پیدا کردم و نگه داشتم . 

 "یشیدم ، هر لحظه و هر ساعت و مرتب از خودم میپرسیدم :در تمام این سالهایی که از تو دور بودم فقط به تو میاند

 "االن کجاست ؟ چه میکند و چطور با مشکالتش کنار آمده ؟

من هم در مورد تو همین سوال ها را از خودم میپرسیدم ، ولی جرات پرسیدنش از مرجان را نداشتم . اگر هم  _

ل داشت . خب خانم فرشچی وقتش شده که به خانه برویم . میپرسیدم جوابم را نمیداد چون همیشه کینه ات را به د

 با کدام وسیله میخواهی مرا به منزل خواهم برسانی ؟

با ماشین خودم تنها کار مفیدی که بعد از فوت برزو کردم این بود که رانندگی یاد گرفتم تا محتاج آقا مرتضی  _

 شوفر پدر شوهرم نشم .

ش میکنم . الزم است قبل از هر چیز موضوع خودمان را باهاش مطرح کنم . من میروم پیش مرجان و غافلگیر _

باالخره من که غیر از او کسی را ندارم که به خواستگاری ات بیاید . تو هم باید ذهن پدر و مادرت را آماده کنی که 

 .مثل آن بار سنگ جلوی پایم نیندازند . راضی کردن پدر شوهر و مادر شوهرت کار جاسمین است 

 او که اینجا نیست . _

چرا هست ، هم خودش و هم ناردین . با یک پرواز به ایران رسیدیم . وقتی به خانه می رسی و چراغ های اتاقش را  _

 روشن میبینی تعجب نکن . خودش الزم دید بیاید و با پدر بزرگش در این مورد صحبت کند .

 بی خود نیست که عاشقش هستم . _

 ور چون باعث پیوند دوباره ما شد .من هم همین ط _

 

 پـــایــان

 

 


