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 فریده رهنما -رمان رودخانه بي بازگشت 

 

 فصل اول:

پوست دستم در تماس با آب یخ زده حوض مور مور شد، اما آن را عقب نکشیدم. بدن تبدارم که عین کوره آتش 

مي سوخت ، نیاز به این تماس داشت و فقط یخ حوض مي توانست از حرارت آن بکاهد، ولي قلب گُر گرفته ام چي؟ 

چه کار مي توانستم بکنم که انگار ناغافل میان تنور داغي افتاده بود و بي آنکه فرصت بیابد تا فریاد رسي با این یکي 

 را طلب کند، داشت جزغاله مي شد.

 برف سنگیني که مي بارید جامه ای شد برای پوشاندن بدن عریان شاخه درختان.

بسته بود و به نظر مي رسید زندگي عنان اختیارش را  از هیچ کجا صدایي به گوش نمي رسید. پنجره خانه های اطراف

 به دست آن دانه های سپید سپرده.

آدم برفي بي قواره ای که روز قبل دخترم ماندانا به کمک پدرش از برفهای کوت شده در باغچه درست کرده بود، 

 نگاه حسرت زده ام را به سوی خود مي کشید.

بر روی مژگانم نشستند. حرارت بدنم که سرد شد، لرزش محسوسي  اشکهایم در موقع جاری شدن یخ زدند و

 وجودم را فرا گرفت.

 مادربزرگم از توی ایوان صدایم زد:

 رکسانا، مگه از جونت سیر شدی دختر، داری از سرما یخ مي زني، بیا تو. -

مایش خیره شدم که دکم چشمهایم از اشک تار بود و درست جایي را نمي دید. به پالتوی چارخانه ی کهنه نخ ن

اما از دست خانجون ، معلوم نیست چه موقع دست از این پالتوی کهنه بي "هایش افتاده بود و با حرص در دلم گفتم:

 "قواره عهد دقیانوس بر مي دارد. هر کس ببینَدش گمان مي کند ندار است و دلش برایش مي سوزد.

 سپس صدایم را بلند کردم و گفتم:

 ید، من سردم نیست.نگران نباش -

 به طعنه گفت:

نکنه اونجا که تو نشستي آفتاب دراومده و ما خبر نداشتیم. کم ادا در بیار و قیافه ماتم زده به خودت بگیر. اگه  -

 خیال داری تو حیاط بگردی الاقل مثِ من یه لباس گرم بپوش.

ن پس چه موقع مي خواهید این پالتو را بدهید الزم نیست . همین ژاکتي که تنم است گرمم مي کند. راستي خانجو -

 کاسه بشقابي چند تا لیوان بگیرید؟

 چشم تنگ کرد و با دلخوری پاسخ داد:

باز تو بند کردی به این پالتو! خودت مي دوني که پدربزرگ خدابیامرزت اونو واسم خریده و دلم نمي یاد ازش دل  -

رد اومد و رفت تو ایوان و حیاط نمي خورده؟ نترس باهاش از خونه بیرون بِکَنم. یعني به نظرت ، تو سوز و سرما به د

 نمي رم و آبروتو جلوی قومِ شوهر نمي ریزم.

 سوزِ آه،سینه ام را سوزاند و گفتم:

 من اصال به این چیزها فکر نمي کنم. -
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ست که ک ساختي. دفعه اول نیپس به چي فکر مي کني؟ اصال بگو ببینم چته؟ عین مادر مرده ها اونجا نشستي قنبر -

 شوهرت مي ره ماموریت.

ولي ترجیح دادم او نداند که من چه  "این دفعه با دفعات قبل فرق مي کند  "دلم مي خواست مي توانستم بگویم 

 رنجي را تحمل مي کنم.

ود. مه به صلیب کشیده بباید با دلتنگي هایم کنار مي آمدم و آروزهایم را به صلیب مي کشیدم، اما آرزوهایم را آن نا

نسیم مالیم خوشبختي ام در حالِ وزیدن بود که ناگهان بادی مخالف طوفان سهمگیني شد برای ویراني آنچه که به 

 زحمت بنا نهاده بودم.

با وجود این که خانجون بدنش را در زیر آن باالپوش ضخیم کامال مستور ساخته بود، سرما را با تمام وجود حس مي 

ال نمي توانست درک کند که چطور من این حس را ندارم و این چه غمي ست که حس های دیگر را در کرد و اص

 وجودم کشته؟

 به التماس افتاد:

تو رو به جون ماندانا بس کن. بلندشو بیا تو. یه کم به فکر این بچه باش. اگه تو مریض بشي،چه کسي بهش مي  -

 دیگه اون قرت سابق رو ندارم که از عهده ش بربیام. رسه و تَر و خشکش مي کنه؟ مي بیني که من

ان نامه را را کجا گذاشتم؟ باید یک بار دیگر بخوانمش، "بي آنکه فکرم را مشغول سخنان وی کنم ، با خود گفتم:

نامه همانجا بود ، داخل جیب ژاکتم. از تماس دستم با آن عین برق گرفته ها بر  "شاید چیز تازه ای دستگیرم شود.

 جا خشکم زد.

ماندانا بیدار شده بود و داشت گریه مي کرد. قبل از این که بجنبم با همان لباس خواب نازک ، اشک ریزان وارد 

 ایوان شد و به دامن مادربزرگ آویخت.

 عالیه او را در پناه پالتوی کهنه اش گرفت و نوازش کنان گفت:

ین لباس بیایي بیرون؟ تو امانت باباتي، اگه یه مو از سرت کم خانجون به قربونت. کي بهت گفت تو این هوا با ا -

 بشه، پدر همه مونو در مي یاره.بیا قربونت بشم بیا بریم.

دلم برای دخترم ضعف رفت . ماندانا ثمره پنج سال زندگي مشترک من و سامان بود، اما هرگز نمي توانستم عشق و 

 سنجم.محبتم به او را با ترازوی خشم و کینه هایم ب

 در حال باال رفتن از پله های ایوان با احتیاط قدم برمي داشتم تا بر روی سطح یخ زده اش لیز نخورم.

 ماندانا از دیدنم عکس العملي نشان نداد. به ناز و نوازش مادربزرگ بیشتر وابسته بود تا من.

نا را بر روی سینه داشت، با شور و آتش منقلِ کرسي بدن هر سه ما را گرم کرد. خانجون در حالي که سر ماندا

 هیجان برای صدمین بار سرگرم تکرار قصع شنگول و منگول برای او شد.

 همین که لحاف کرسي را کنار زدم و برخاستم ، حرفش را قطع کرد و با کنجکاوی پرسید:

 باز دیگه داری کجا مي ری؟ -

جون فقط دو اتاق تو در تو در طبقه اول داشت و یک اتاق خودم هم نمي دانستم قصد رفتن به کجا را دارم. منزل خان

 به اصطالح پذیرایي در طبقه باال که فقط سالي یکي دو بار برای مهمانان رودربایستي دار از آن استفاده مي شد.

ام  يکجا مي توانستم بروم، هر جا خودم را از دیدش پنهان مي کردم، بیشتر به شک مي افتد و به دنبال دلیل پریشان

 مي گشت.
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آشپزخانه در انتهای سرسرا درست زیر پله هایي که به طبقه دوم راه مي یافت ، قرار داشت. شاید برداشتن یک 

 لیوان آب از یخچال بهانه قابل قبولي برای خروج از اتاق بود.

 در حالي که نامه در مشتم بود و آن را بین انگشتان دستم مي فشردم، گفتم:

 مي روم آشپزخانه یک لیوان آب بخورم. تشنه ام شده. -

اعتراضي نکرد و به ادامه قصه پرداخت. کنار اجاق به دیوار تکیه دادم و با نگاهم از پشتِ پرده اشک، پس از مکث 

کوتاهي بر روی هر کلمه و هر سطر کوشیدم تا با جا به جا کردن تصوراتم را وارونه جلوه دهم، اما به مقصودم 

 نرسیدم.

 د یک خیانت بود و هیچ برداشت دیگری نمي شد از آن داشت.این سن

محبوبم عشق فقط یک کلمه نیست، یک دنیا حرف است و من عاشقت هستم. االن و همیشه . تو با وعده های "

 فریبنده در رویاهایم جا خوش کردی و ماندی، رویاهای شیریني که در تصوراتم خوشبختي آینده را ترسیم مي کرد.

ن تعلق داری نه به آن زني که شبها با نفسهایش بسترت را آلوده مي سازد. وقتي که به اجبار در دیدارهایمان تو به م

نامش را بر زبان مي آوری، نفرت و انزجار چون سرطاني خوشه ای و رونده در تمام وجودم ریشه مي دواند و مرا به 

پای بند آن زندگي جهنمي مي کند وجود دختر  سرحد مرگ مي رساند. مي دانم که دوستم داری و انچه تو را

کوچکت است که سخت دلبسته اش هستي. دیگر تحملم تمام شده و نمي توانم نقش بَدَل را در زندگي ات به عهده 

بگیرم. مي خواهم در کنارت باشم، برای همیشه ، بدون وجود رقیبي که دست و پای احساس وابستگي ات به من را با 

ول خودت شیرین زبان بسته . اگر احساست واقعي و عاری از هوسِ زودگذر جواني ست ، پس آن کوچولوی به ق

 فردا ساعت هشت صبح همان جای همیشگي منتظرت هستم.

یادت باشد این آمدن برگشتي ندارد و فقط گذران ساعتي در کنار هم نیست . بلکه صحبت یک عمر زندگي ست. 

م را با خودت بیاور که دیگر مجبور به بازگشت به آن خانه نباشي. به قلبت وسایل مورد لزوم و اسناد و مدارک مه

 رجوع کن و تصمیم بگیر.

 با بي صبری چشم به راهت هستم.

 چشمي که به رویم ز در لطف گشودی

 "خواهم که بدین چشم نبیني دگری را 

 

سرم بدون خدشه و پاک شدنِ جمالتش چقدر سعي کرده بودم قطرات اشک خطوط نامه را تَر نکند و سند خیانت هم

 دست نخورده باقي بماند.

قصه شنگول و منگول به پایان رسیده بود و خانجون داشت شیشه عمر دیو تنوره کش را به زمین مي زد تا با شکستن 

 آن و مرگ دیو، طلسم شاهزاده را بشکند و از بند او رهایي یابد.

آمدند. اگر آن دو را با هم تنها مي گذاشتم و به دنبال ردپایي از همسر ماندانا و مادربزرگ خوب با هم کنار مي 

 خیانتکارم مي رفتم هیچ مشکلي پیش نمي آمد، ولي در آن سوز و سرما کجا مي توانستم بروم؟

 ته مانده آبِ لیوان را بر روی صورتم پاشیدم تا شاید با اشکهایم درآمیزد و سرخي گونه هایم را از بین ببرد.

رد اتاق که شدم خانجون با اشاره دست به طرف ماندانا که آرام در کنارش به خواب رفته بود، با صدای نجوا وا

 مانندی گفت:
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تازه خوابش برده. مواظب باش بیدارش نکني. امروز همش بهونه باباشو مي گیره. حاال کو تا اون برگرده. گفتي  -

 چند روزه رفته سفر؟

 با صدای گرفته ای گفتم:با تاسف سر تکان دادم و 

 این بار سفرش طوالني ست و معلوم نیست چه موقع برگردد. -

 روبروی آن دو زیر کرسي نشستم و با صدای آرامي که به زحمت شنیده مي شد ، ادامه دادم:

 خیال دارم چند روزی بروم سفر. -

 تُن صدایش را باال برد و با تعجب پرسید:

 کجا؟! -

 حاال که قرار نیست به این زودی ها برگردد، ترجیح مي دهم تنهایش نگذارم. پیشِ سامان . -

 آخه تو ایت برف و سرما با این بچه زبون بسته کجا مي خوای بری؟ -

قرار نیست ماندانا را با خودم ببرم. اگه مزاحم شماس مي برم مي سپارمش دست عمه اش. مطمئنم سودابه عین  -

 کند. حاال که عزیز رفته مشهد، چاره دیگری ندارم.تخم چشمش ازش مواظبت مي 

از طرز بیانم رنجید . حتي اگ بدترین ناسزاها را هم نثارش مي کردم تا به این حد خشمگین نمي شد. با لحن 

 پرغضبي گفت:

م حیا کن دختر. چرا مزخرف مي گي، مگه من مُردم ، الزم نکرده عمه شو به رُخ من بکشي. خودم عین تخم چشم -

ازش مواظبت مي کنم .بترکه چشم اون کسي که بخواد رو دست من بلند بشه، ولي سر درنمي یارم. اصال امروز تو یه 

جور دیگه شدی. سر صبحي وقتي سامان داشت مي رفت سرحال و خندون بودی. بعد که رفتي خونه خودن رخت 

ه نفهمم واسه الی جرز دیوار خوبم. راست چرکها رو تحویل رختشورت بدی ، موقع برگشتن حالت خراب بود. من اگ

 بگو چي شده؟

انگشتانم را در هم قالب کردم و ناخنهایم را محکم بر روی پشتِ دستم فشردم . از ترس اینکه بغض گلویم بترکد و 

 رسوایم کند ، خمیازه ای کشیدم ، چندین بار آبِ دهانم را قورت دادم تا گلویم را تَر کند و سپس گفتم:

حرفها مي زنید. هر دفعه سامان مي رود ماموریت، حالِ من همین طور دگرگون مي شود. بخصوص این بار که چه  -

 سفرش طوالني ست. به خاطر همین است که مي خواهم بروم یک مدتي پیشش بمانم.

 با ناباوری چپ چپ نگاهم کرد و پرسید:

دنبالش راه بیفتي بری زاغ سیاشو چوب بزني. نکنه فکر پس چرا همین امروز صبح باهاش نرفتي. تازه یادت افتاده  -

 مي کني زیر سرش بلند شده و همه ی این حرفها بهانه س. هان بگو، راست مي گم یا نه؟

 از تیزبیني خانجون یکه خوردم. با وجود این خود را از تک و تا نینداختم و پاسخ دادم:

 ملش را ندارم.خدا نکند خانجون ، چون این تنها چیزیست که تح -

 نبایدم داشته باشي. مردی که سر و گوشش بجنبه ، واسه الی جرز دیوار خوبه. حاال چه موقع مي خوای بری؟ -

 هر چه زودتر بهتر. شاید همین امروز راهي شدم. -

 چشم تنگ کرد و به طعنه گفت:

قدر بي قرارشي، چرا با خودش بذار برسه، عرق تنش خشک بشه، بعدش عین اجل معلق هوارش بشو. اگر این  -

نرفتي. حاال یه کاره مي خوای راه بیفتي سایه به سایه تعقیبش کني که چي؟ اونم تو این برف و یخبندون!راست بگو 
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رکسانا چي به سرت اومده؟ مي ترسم عقل از سرت پریده باشه. نمي ذارم دست به این دیوونگي بزني. تا هوا خوب 

 نشه، نباید بری.

 وه را در گوشه قلبم مچاله کردم. به زور لبخندی بر لب نشاندم و گفتم:غم و اند

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

واه! چه حرفا! تا تو کاراتو راست و ریس کني، غروب شده. غیر ممکنه بذارم تو تاریکي شب راه بیفتي. یه امروز رو  -

بونه بری تو خیابونا ول بشي. اون چشای سیاه خمارت منِ پیرزنو دیوونه مي کنه، چه تحمل کن دختر. صالح نیس ش

برسه به مردای حریص و دله کوچه و خیابون. نمي تونم بذارم االن بری. از یک طرف مادرت ، از طرف دیگه 

لوشو نتونستي جپس تو زن گُنده چطور "شوهرت تو رو به من سپردن رفتن. اگه واسه ت اتفاقي بیفته نمي گَند 

 وای که امانتداری چقدر سخته. "بگیری

 با وجود اینکه به نیش و کنایه هایش عادت داشتم، از برداشتش حرصم گرفت و به اعتراض گفتم:

 خانجون! -

 حرفم را قطع کرد و گفت:

رف نمي رفتي. حخانجونو بال، خانجونو درد. تو از همون بچگي ت آستین سرخود بودی و به هیچ صراط مستقیمي  -

حرفِ خودت بود و حرفِ اون پسرعموی پدرسوخته ت داریوش که قاپِ تورو دزدیده بود. غیر از اون چشمت هیچ 

 جا و هیچ کس رو نمي دید. دیدی که چه جوری هواش از سرت پرید و تو غبارا گم شد.

اما همین یک جمله تا شب  "ندنش . از سرم نپرید . به زور از سرم پرا"دلم مي خواست جوابش را مي دادم و گفتم 

 چانه اش را گرم مي کرد و کوتاه نمي آمد.

 ساکت نشد و ادامه داد:

اخه مگخ بچه گول مي زني. مگه مي شه سامان صبح زود راه بیفته ، به ماشینش گاز بده بره، بعدش به زنش بگه تو  -

بگو زده به سرم، دیوونه شدم. این جوری خیالم راحت خودت چند ساعت دیگه راه بیفت بیا دنبالم! اونم تو این هوا! 

 مي شه که رفتنت بي بهونه نیس و عقل از سرت پریده.

مي دانستم که اگر بهش فرصت بدهم تا شب مرا سرپا نگه خواهد داشت و حرف خودش را خواهد زد. وقتي ترمز 

 زبانش مي برید، دیگر نمي شد مهارش کرد و جلوی حرکتش را گرفت.

 وابش که داشت مي گفت:در ج

 نکنه مي خوای دلمو از سینه بیرون بکشي بفرستي همونجایي که بابای خدابیامرزت رفته. -

 گفتم:

 خدا نکند. من که غیر از شما و عزیز کسي را ندارم. -

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

م. نیاز به تنهایي داشتم تا در گوشه دنجي با غم تازه از راه برای خودم هم سخت بود یکه و تنها شبانه به سفر برو

 رسیده خلوت کنم. به طرفِ در اتاق رفتم و گفتم:

 پس من مي روم خانه خودم ، چمدانم را ببندم و یک مقدار پول بردارم که بین راه لنگ نمانم. -

 فصل دوم :
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به این سادگي خانه و زندگي اش را رها کند و به دنبال  اصال نفهمیدم چطور شد که این تصمیم را گرفتم. مردی که

زن دیگری بورد ، به چه درد مي خورد؟ آن هم بعد از آن همه عشق و دلداگي و جمالت فریبنده ای که به عنوان 

معجون عشق به خوردم داده بود. چه خوب شد که ماه زیر ابر پنهان نماند و به هیمن سادگي توانستم رسوایش کنم. 

چیز از یک لکه چربي که شب گذشته در موقع صرف شام در منزل خانجون بر روی پیراهن سفد آهاردار سامان  همه

افتاد، شروع شد. آن قدر از لکه دار شدن پیراهنش دست پاچه بود که اصال به فکر نامه ای که در جیب آن پنهان 

 ي شد، نبود.ساخته و باعثِ لکه دار شدن دامن وفاداری و اثبات بي وفایي اش م

از چمدان سفری لباس دیگری بیرون آورد و پوشید و آن را به من سپرد تا ترتیب شستشویش را بدهم، اما خانجون 

 که اصرار داشت همان شبانه شسته شود، خطاب به من گفت:

م کن ربلند شو تنبلي نکن رکسانا. لکِ چربي اگه بمونه دیگه نمي شه پاکش کرد . پاشو برو تو مطبخ آب گ -

 بشورش.

 با بي حوصلگي گفتم:

االن دیروقت است. کلي رختِ چرک در زیرزمین خانه ام انباشته شده، خیال داشتم وقتي آفتاب درآمد بدهم  -

مستوره بشوید، ولي انگار به این زودی ها از آفتاب خبری نیست. باهاش قرار گذاشتم فردا صبح اول وقت در 

 ستن شان را بدهد.زیرزمین آب گرم کند و ترتیب ش

ای کاش همان دیشب خانجون پیله مي کرد و به این راحتي ها کوتاه نمي آمد و قبل از سفر باعث رسوایي دامادِ 

 دخترش مي شد.

چون قرار بود سامان صبح زود راهي شود. شب را همانجا ماندیم. در موقع خداحافظي نگاهش محبت آمیز بود و 

 احت نفرتش را از این جدایي های اجباری آشکار مي ساخت.کالمش گرم و مهربان و خیلي ر

دست نوازشگرش به آرامي بر روی چهره و گیسوان ماندانا در حرکت بود و مي کوشید تا این نوازشها باعث بیداری 

 و بدخوابي نشود.

 یعني به همین سادگي مي شود چهره واقعي را در زیر ماسک ظاهرسازی و فریب پنهان ساخت؟

که شب گذشته بند آمده بود دوباره داشت مي بارید. زنجیر چرخهای اتومبیل بر روی سطح یخزده کوچه مي  برفي

لغزیدند و به زحمت ، با کندی به حرکت ادامه مي دادند. دلم شور مي زد، زیر لب دعا مي خواندم و از خدا مي 

 خواستم او ر ا به سالمت به مقصد برساند.

 نجون شروع به نق زدن کرد و گفت:همین که تنها شدیم ، خا

 معطل چه هستي، برو پیرهن شوهرتو بشور . پول باالش رفته ، مجاني که به دستش نرسیده. -

خانه ما در ایستگاه داودیه نرسیده به دوراهي قلهک فقط یک کوچه با منزل مادربزرگم فاصله داشت و رودخانه ای 

ن، لطف و صفای خاصي به آن محل مي بخشید. بهتر بود تا قبل از که از وسط خیابان مي گذاشت در فصل تابستا

بیداری ماندانا به منزل خودمان بروم و ترتیب شستن لباسها را بدهم. دیگ آب گرم جوش آمده بود و از رویش 

بخار برمي خاست. مستوره داشت رخت چرکهای سفید و رنگي را دسته بندی مي کرد . وارد حیاط که شدم از پشت 

 ره زیرزمین به طرفم دست تکان داد.پنج

 جای خالي محل پارک اتومبیل بیوک سامان ، یادآور دوری اش بود.
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هر روز صبح در هیمن ساعت لباس پوشیده، سوت زنان از پله های ایوان پایین مي آمد و سوار ماشینش مي شد تا به 

فت که قلبم از جا کنده مي شد و مي ترسیدم قبل محل کار برود . با چنان سرعتي گاز مي داد و از حیاط بیرون مي ر

 از رسیدن به سر کوچه سرنگون شود.

 مُحرم به کمک همسرش مستوره بر روی حوض تخته کشیده بود تا در زمستان در اثر یخبندان نخورد.

 سگِ شین لو از سرما در النه کِز کرده بود و نای پارس کردن و دُم تکان دادن را نداشت.

 ای زیرزمین پایین رفتم و خطاب به مستوره که داشت پودر فاب را برای شستشو در طشت مي ریخت، گفتم:از پله ه

 بیا بگیر اول پیرهن سیفد آقا را بشور. این قسمت را که لک شده حسابي چنگ بزن که اثرش باقي نماند. -

جیبِ لباسها را که بیشتر اوقات  برای اولین بار وسواس به خرج داد و برخالف همیشه که بي توجه ، محتویات

اسکناس تاشده بود خالي نمي کرد و در موقع اتوکشیدن تکه پاره هایش را تحویل مان مي داد، جیب پیراهن سامان 

 را گشت و گفت:

 اوا خانوم خوب شد به فکرم رسید جیب شو بگردم، وگرنه این کاغذم باهاش خیس مي کردم. -

کذایي بود از دستش گرفتم . دلم به شور افتاد، انگار به من الهام شده بود که آن نامه  کاغذ تا شده را که همان نامه

جرقه ایست برای به آتش کشیدن خرمن هستي ام. سرگرم خواندنش شدم . مستوره داشت هاج و واج نگاهم مي 

قابل مهار نبود. سوال کرد. دست مُحرم در حال دستمال کشیدن بر روی طناب بند در هوا معلق ماند. سیل اشکهایم 

 مستوره را که مي پرسید:

 خدا مرگم بده خانوم جون چي شده؟ -

 بي جواب گذاشتم و به سرعت از پله های زیرزمین باال رفتم. صدای مُحرم را شنیدم که پشت سرم فریاد مي کشید:

 مواظب باشین روی برفها لیز نخورین. -

به سرعت خود را در طبقه دوم ساختمان به کتابخانه سامان برسانند، به جایي پاهایم خارج از اختیارم عجله داشتند تا 

 که تمام اسناد و مدارک با ارزش او در کشوی میز کارش نگه داری مي شد.

اما در کشو مثل همیشه قفل بود و پي بردن به این مساله که آنها را با خود برده یا هنوز در انجا مخفي ست ، امکان 

 نداشت.

ره رختها را شست و بر روی بند آویخت و به نظر مي رسید مُحرم پي به اهمیت آن کاغذ در زندگي من برده و مستو

 به همسرش فهمانده که باید مرا به حال خود بگذارد و مزاحمم نشود.

 درست نمي دانم چه مدت طول کشید تا اشکهایم خشک شد و آماده رفتن به منزل مادربزرگم شدم.

شد محبت را تبدیل به نرت کرد و بر رویش نمکِ خشم و غضب پاشید . کاش مي توانستم دستِ زني چه راحت مي 

را که آن نامه را نوشته و به این راحتي خود را مالکِ مطلق پدر بچه من دانسته قلم کنم و دیدگان سامان را که در 

یدایشان مي پ "ام از ما را ببیند. با خود گفتم لطف را بر روی او گشوده از کاسه بیرون بیاورم که دیگر نتواند هیچ کد

کنم. هر کجا رفته باشند به چنگشان مي آورم . درست است که دیگر وجود آن مرد برایم پشیزی نمي ارزد ، اما مي 

بایستي هر طور شده پستي اش را چون سیلي محکمي به صورتش بکوبم و بهش بفهمانم که دیگر جایي در زندگي 

 "رد و این من هستم که او را چون غذای گندیده ای تُف مي کنم و به دور مي اندازم.من و دخترم ندا

اگه من جای تو بودم زن مردی نمي  "حاال فهیدم حق با خانجون بود که وقتي مي خواستم زنِ سامان شوم بهم گفت

دلشو زدی مي ره دنبال شدم که به پول و ثروت باباش مي نازه، چون امروز عاشق چشمای شهالی توس و بعد وقتي 
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یه چشم خمار دیگه . ثروت خوشبختي نمي یاره ، نکبت مي یاره. مرد که شلوارش دوتا شد مي ره دنبال هوای دلش. 

 "وای به این که مثِ خواستگار تو هم بَر و رو داشته باشه، هم مال و مکنت و هم باباش هوسباز باشه

ک بود که ناغافل به هدف مي خورد. چطور به فکرم رسید که ورود او به زندگي ام درست عین پرتاب یک موش

 احساسش واقعي ست و با مردهای دیگر فرق دارد و هرگز به دنبال هوسراني نخواهد رفت.

از یاد بردم که چقدر ان روز صبح دلم برایش شور مي زد و مي ترسیدم در جاده تهران زنجان در برف و کوالک گیر 

 کند و بالیي سرش بیاید.

چقدر دعا کردم به سالمت به مقصد برسد و حاال تنها آرزویم این بود که این ننگ با خون شسته شودو او و معشوقش 

برای چه مي خواهي به دنبالش بروی؟ به قول خانجون مگر از "را به درک واصل کند. به خودم نهیب زدم و گفتم 

ت زده؟ اصال از کجا معلوم با آن زن به زنجان رفته. جانت سیر شدی که در این سرما و یخبندان هوای سفر به سر

 شاید قید ماموریت را زده و چه بسا االن در گوشه کنار همین تهران خودمان سرگرم عیش و نوش است.

لعنت به تو سامان فکر نکردی باالخره یک روز مجبوری به خانه "دندانهایم را از خشم به هم فشردم و با خودم گفتم:

آن وقت با چه رویي مي تواني تو چشم من و دخترت و از همه بدتر خانجون و مادرم نگاه کني؟ نکند ات برگردی. 

خیال داری قید همه ی دارایي ات را بزني و به خاطر یک هوس از خیر خیلي چیزها بگذری. گر چه مگر عزیزتر و با 

ر مي رفت. وقتي به این سادگي ارزش تر از دخترت چیز دیگری در زندگي برایت وجود داشت؟ جانت برایش د

 "ازش گذشتي، دیگر هیچ امیدی به رهایي ات نیست.

قبل از مراجعت به منزل خانجون ، سری به زیرزمین زدم. پیراهن سفید سامان روی بند آویزان بود و لکه چربي 

ندگي ه با سرافککمرنگ تر از قبل بر روی پیش سینه اش، چون لکه ننگ بر روی دامنش خودنمایي مي کرد. مستور

 گفت:

 هر کاری کردم پاک نشد. اون قدر چنگش زدم که چیزی نمونده بود نخ نما بشه. -

 با بي اعتنایي شانه باال افکندم و گفتم:

 عیبي ندارد فدای سرت. -

کي ی با دهان نیمه باز و چشمهای گرد شده از تعجب نگاهم کرد. با همه ی ناداني اش پي به تغییراتي که ظرف همین

دو ساعت و در اصل پس از خواندن نوشته های آن کاغذ تاشده در جیب پیراهن اربابش رخ داده ، پي برد. چه بسا 

در دل به خود لعنت مي فرستاد که چرا این بار وسواس به خرج داده و قبل از شستن لباس محتویات آن را بیرون 

 ریخته.

 فصل سوم:

 

به دیدگانم مجال خواب را نمي داد. سپیده که دمید برخاستم.خانجون و ماندانا هر  تمام شب را بیدار ماندم. اشکهایم

 کدام د یک طرف کرسي آرام خوابیده بودند و صدای نفسهای یکنواختشان به گوش مي رسید.

ي فخیال نداشتم وسایل زیادی همراه بردارم. به درستي نمي دانستم این سفر چند روز طول خواهد کشید و مرا به هد

 که داشتم خواهد رساند یا نه.

با وجود اینکه مي کوشیدم بي سر و صدا حرکت کنم و تا قبل از بیدار شدن مادربزرگم از خانه بیرون بروم ، همین 

 که لحاف کرسي را کنار زدم و برخاستم ، از الی چشمهای نیمه بازش به من خیره شد و گفت:
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 ری برگردی من نصفِ جون مي شم.بیا از خیر این سفر بگذر رکسانا. تا ب -

ای بابا باز که شما شروع کردید. سفر قندهار که نیست. یک راست مي روم ایستگاه راه آهن،سوار قطار مي شوم .  -

 برگشتن هم با سامان برمیگردم. دلتان شور نزند، هیچ اتفاقي نمي افتد.

 با ناامیدی گفت:

بگم یه چیز دیگه مي گي. تو دختر همون مادری، از دخترِ زنِ بي من که حریف تو چشم سفید نمي شم. هر چي  -

عقلي که تو این هوا رودابه زبون بسته بهت زده رو برداشته راه افتاده رفته مشهد چه توقعي مي شه داشت. تو هم 

به  . برومثِ اون عقلت پاره سنگ برمي داره. اینم از شانس منه که همش باید خون دل بخورم و دلشوره داشته باشم

امون خدا. اگه تو وسیله گیرت اومد، من موهای سرمو از ته مي تراشم. کاش الاقل برادرت برمک مي اومد جلوتو مي 

 گرفت.

 با صدای آرامي گفتم:

شما که مي دانید عزیز نذر دارد هر سال همین موقع رودابه را به امید گرفتن شفا به زیارت حرم امام رضا ببرد.  -

 درس و مشقش را رها مي کرد مي آمد سراغ من که نمي توانست جلوی خواهر بزرگترش را بگیرد. برمک هم اگر

اون نذر امام رضا داره، تو چي؟ تو هم نذر داری تو این برف و یخبندون دنبال شوهرت راه بیفتي بری که نکنه یه  -

 وقت تو شهر غربت از ما بهترون هوایي ش کنن.

 ن داشته باشم گفتم:بي آنکه اعتقادی به سخنا

 این حرفها نیست. خودش خواسته دنبالش بروم. -

 خب برو، به سالمت. -

خیال نداشتم وسایل زیادی همراه بردارم. حمل بار سنگین مزاحمم مي شد. مهم تر از هر چیز پول نقد بود و یکي دو 

 دست لباس گرم که همه را در یک ساک کوچک جا دادم و از خانه بیرون آمدم.

بعد از چند روز بارش مداوم هوا صاف و بدون لکه ای ابر بود، اما سوز و سرما بیداد مي کرد. شاخه های قندیل بسته 

 درختان در حسرتِ

 سرسبزی مي سوختند و من در حسرتِ خوشبختي برباد رفته.

ار کوچه و راه آهن پیدا کنم. انگ در خیابان پرنده پر نمي زد . بعید مي دانستم بتوانم وسیله ای برای رفتن به ایستگاه

 خیابان در قُرق زمستان بود، ولي به قول خانجون من چشم سفیدتر از آن بودم که به این سادگي از میدان به در شوم.

با ناامیدی نظری به اطراف افکندم و گوشهایم را تیز کردم تا شاید صدای گوشخراش زنجیر چرخِ اتومبیلي را در 

 سطح یخ زده جاده بشنوم.حال حرکت بر روی 

مدتي طول کشید تا باالخره معجزه ای رخ داد و صدای غژغژ زنجیر چرخ اتومبیل فورد آبي رنگي که داشت نزدیک 

اما برخالف تصورم به چند قدمي ام که رسید ترمز  "چه فایده شخصي ست."مي شد به گوش رسید. در دل گفتم : 

 ده گوشم را لرزاند که مي گفت:کرد و در بهت و ناباوری صدایي آشنا پر

 چه تصادفي! باورم نمي شود. این تویي رکسانا! -

هر دو به یک اندازه از دیدن هم تعجب کردیم. دیوار شکسته ای که هفت سال بین ما حایل بود هنوز فرو نریخته 

 بود.
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از میان برداشت . مي دانست که شاید در آن لحظه او هم داشت به آن دیوار مي اندیشید و به فاصله ای که نمي شد 

 انتظار شنیدن کالمي از زبان من بي نتیجه است. منتظر پاسخم نشد و گفت:

بعد از آن ماجرا تو در مقابل من دریایي از سکوت بودی. پدرت به روی دری که به نشانه صفا و صمیمیت بین  -

ای همیشه آن را بست، ولي هرگز نتوانست دیوار حیاط خانه هایمان قرار داشت گچ کشید و با قفل و زنجیر بر

احساس مرا که از زمان کودکي قلبم را به بند کشیده بود گرفتار غل و زنجیر کند. در این هوا وسیله گیر نمي آوری . 

 کجا مي روی؟ سوار شو برسانمت.

ا به ایستگاه راه آهن نه این امکان نداشت. با وجود این که مي دانستم این تنها شانس من است که به موقع خود ر

برسانم، هرگز نمي توانستم به خود این اجازه را بدهم که در کنار مردی بنشینم که هفت سال پیش آن حادثه 

 هولناک رشته پیوستگي ما به هم را از ریشه کنده بود.

بر روی یخ  از داریوش فاصله گرفتم وبه طرف اتومبیلي که لِک لِک کنان جان مي کَند و به زحمت چرخهایش را

 جاده مي لغزاند دست بلند کردم، اما نایستاد و به حرکت الک پشت وار خود ادامه داد.

 داریوش دست از تالش برنداشت و کوشید تا با استفاده از تکیه کالمهای آشنا، فاصله های دو را نزدیک کند.

 لجبازخانم، تا یخ نزدی بپر باال. -

ز او در برف فرورفتند. دیدگانم برای نگریستن به وی کور بود. سر به زیر داشتم چکمه هایم در حالِ فاصله گرفتن ا

 و فقط صدایش را مي شنیدم و چهره اش را نمي دیدم.

 دوباره با همان تکیه کالم قدیمي حطاب به من گفت:

 ناهي نداشتیم ولجباز خانم مگر نشنیدی چه گفتم. خودت که مي داني در ان حادثه هولناک من و تو هیچ کدام گ -

هر دو قرباني خشم و کینه پدران مان شدیم. من با عشق و امید برای گذراندن دوره سربازی به قزوین رفته بودم و 

انتظار فردای روشني را مي کشیدم که به تهران برگردم و با تو پای سفره عقد بنشینم. خدا مي داند وقتي برگشتم و 

گز به هم نخواهیم رسید، چه به روزم آمد. چطور توانستي بگذاری این بال را فهمیدم چه اتفاقي افتاده و دیگر هر

سرمان بیاورند. عشق تصویری بر روی بوم نقاشي نیست که به سلیقه خودت رنگ آمیزی اش کني بلکه به رنگ 

 ادیقرمز خوني ست که در قلبت مي جوشد و با حرارتش به وجودت گرم مي بخشد. وقتي دوباره دیدمت اجازه ند

 بهت بگویم این رسمش نیست.

شاید در موقعیتي دیگر ،سخنانش آتش به جانم مي زد و خاطرات کهنه را زنده مي ساخت ، اما در آن لحظه به تنها 

 چیزی که نمي اندیشیدم کنار زدن خاکِ سردِ گور گذشته هایم بود. ساکت ننشست و ادامه داد:

نظری نمي کرد. افکارش مغشوش بود و ذهنش پریشان . آخر چطور مي  آقاجان تن به قضا داده بود و هیچ اظهار -

توانست باور کند که پسر یازده ساله اش شهروز در آن ماجرا نقشي دارد. در ان گیرودار که هر کس به نوعي صدمه 

کسانا ر دیده بود، چه کسي مي توانست به فکر ضربه ای که به من و تو مي خورد، باشد. گفتني زیاد است، سوار شو

 لجبازی نکن.

 قول"پای اراده ام که سست شد ، چهره رنج کشیده و بیمارگونه پدرم در خاطرم جان گرفت و به مالمتم پرداخت:

بده رکسانا. قول بده هیچ وقت فراموش نکني که خانواده عمویت چه بالیي سر ما آوردند. خوب گوش کنید، هم تو و 

ساسم را نسبت به برادرم و خانواده اش در همان گوری که برای به خاک هم مادرت. از این لحظه به بعد من اح

پسردن رامک ناکامم کنده خواهد شد به خاک مي سپارم و از شما هم انتظار دارم همین کار را بکنید. چه من زنده 
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راغ و به س باشم ،چه نباشم. هیچ کس حق ندارد از حصاری که بین حیاط خانه خودم و سیف اهلل خواهم کشید بگذرد

 "انها برود. شنیدید چه گفتم.

بعضي خاطره ها جان سختند. انگار زره آهني به تن کرده اند و در مقابل کشنده ترین سالحها مقاوم اند و نابود نمي 

 شوند.

از لحظه برخورد با داریوش هنوز نگاهم بر روی چهره و نگاهش مکث نکرده بود. از نگریستن به وی هراس داشتم. 

مي دانستم دیدگانش درست مانند پرده سینما خاطره های تلخ زندگي ام را در معرض تماشا خواهد گذاشت و  چون

یادآوری شان به آن گوشه قلبم نیشتر خواهد زد که زخمهایش با وجود مرهمي که بر رویش مي نهادم هنوز سوزان 

 بود.

ده خارج از توانم بود و فرصتي برای کلنجار رفتن با کاش مي رفت و تنهایم مي گذاشت . سنگیني غم تازه از راه رسی

 انچه در گذشته از دست داده وبدم باقي نمي نهاد.

نوک انگشتان پایم درون چکمه یخ زده بود. حسي غریب و ناآشنا وجودم را در تسخیر داشت . دلبستگي ام به 

ز باغچه خانجون که از انجماد اشکِ زندگي به صفر رسدیه بود. کاش وجود من هم چون وجودِ آدم برفي دست سا

 آسمان به دستِ طفلي بازیگوش ساخته شده بود، به محض تابش نور خورشید آب مي شد و از بین مي رفت.

غیر ممکن بود که دیگر به موقع به ایستگاه راه اهن برسم. قطارِ امروز صبح زنجان را از دست مي دادم. امکان یافتن 

سفر وجود نداشت. حرکتي به خود دادم تا به عقب برگردم و به حال گریز از انجا دور وسیله دیگری هم برای این 

 شوم، اما فقط یک حرکت بود و یک لغزش.

 درد شدیدی را در کفِ دست و زانوهایم حس کردم. در تالش برای برخاستن ناله درد را از گلویم بیرون فرستادم.

د که برخیزم. دردی که مي کشیدم حسي برای مقاومت در وجودم ناگهان دستي زیر بازویم را گرفت و کمکم کر

 باقي نگذاشته بود.

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

دختر عموی لجباز من. درست است که حلقه و انگشتر نامزدی را پس فرستادی و رفتي شوهر کردی، اما نسبت  -

ر مجبوری سوار شوی، چون از رنگ و رویت پیداست که چه دردی مي فامیلي را که نمي تواني فراموش کني. این با

 کشید.

 مي ترسیدم پایم شکسته باشد، چون همین که مماس با زمین قرار مي گرفت، فریادم را به آسمان مي رساند.

م به تچاره ای به غیر از همراهي اش نداشتم. دل شکسته تر از آن بودم که به جای نگریستن به آنچه پیش رو داش

عقب برگردم و حاطره هایم را همراه با خشم و کینه هایم در روغنِ داغ ، بر روی آتش شعله ور اجاق، بریان کنم و 

 قلبم را به آتش کشم.

نمي توانستم از هدف دور شوم و قبل از رسوا ساختن سامان از پا بنشینم. چه بسا داریوش مي توانست در رسیدن به 

 مقصود یاری ام کند.

 ل چهارم:فص

 این بار نتوانستم از نگریستن به وی پرهیز کنم. نیم رخش در مقابلم بود و زیر چشمي داشت نگاهم مي کرد.
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ابروان پیوسته ،چون چتری بر روی دیدگان قهوه ای سوخته اش سایه افکنده بود، پوست سبزه صورتش تیره تر از 

زدی را به انگشتم کرد، چهارشانه و درشت هیکل شده بود. در قبل به نظر مي رسید . جوان الغر اندامي که حلقه نام

 حالت مردانه و جذاب چهره اش به زحمت مي شد نقشي از تصویر تکامل نیافته نوجواني اش را یافت.

 معلوم نبود چشم به جاده مقابل دارد یا به من، چون به راحتي افکارم را در سکوت حزن انگیزم خواند و پرسید:

 نظرت خیلي تغییر کردم؟چیه؟ به  -

 نه چندان، ولي خب تا حدی پخته و جاافتاده شدی. -

در لبخندش غم بود، لبخندی که هزاران معنا و هزاران تفسیر داشت. هنوز هم نمي دانست چرا گناه ناکرده محکوم 

 به مجازات شد و رویاهای شیرینیش را در ویرانه آرزوهایش به خاک سپرد.

ت و به من خیره شد، انگار او هم در چهره تغییر شکل یافته زنانه ام با ابروان باریک و آرایش چشم از جاده برداش

 صورت و لبها به دنبال تصویر نوجواني ام که دلباخته اش بود،مي گشت. باالخره به خود امد، پوزخندی زد و گفت:

ت است زیباتر شدی، اما من آن حالت نگو که پیر شدم، چون هنوز اول جواني ام است. تو خلي فرق کردی. درس -

 معصوم و ساده دخترانه ات را بیشتر دوست داشتم.

 بغضم ترکید و اشکهایم سرازیر شد. با تعجب نگاه خیره اش را به صورتم دوخت و پرسید:

 داری گریه مي کني، چرا؟ نکند درد پایت بیشتر شده؟ -

 سر تکان دادم و گفتم:

 نه این حرفها نیست. -

پس موضوع چیست؟ اصال بگو ببینم کجا مي خواهي بروی؟ این موقع صبح توی این هوای سرد و یخبندان ، با این  -

 ساکِ سفر یک کمي عجیب و غیر عادی به نظر مي رسي. راست بگو رکسانا، چرا این قدر پریشاني ، اتفاقي افتاده؟

 صدایم خفه و گرفته بود:

رفتم ایستگاه راه آهن که سوار قطار شوم ، ولي فکر مي کنم دیگر بي فایده مي خواهم بروم زنجان. داشتم مي  -

 است و به موقع به آنجا نخواهم رسید.

 زنجان برای چه! تو آنجا چه کار داری؟ -

 سامان در وزارت راه کار مي کند و اکثر اوقات محل ماموریتش آنجاست.  -

 دانا کجاست؟ از عمه ناهید شنیدم که یک دختر به نام ماندانا داری.خب مامورین او چه ربطي به رفتن تو دارد؟ مان -

گذاشتمیش پیش خانجون. البد از عمه ناهید این را هم شنیده ای که عزیز چون نذر دارد هر سال زمانِ تولد امام  -

دی هر آزیتا مشهرضا با رودابه در صحن حرم باشند. امسال هم با بابک به مشهد رفته اند. عزیز شانس آورده که شو

 ست و انها آنجا زندگي مي کنند.

نه این را نمي دانستم. من فقط در مورد تو ازش سوال مي کنم نه در مورد همه فامیل. وقتي مي شنوم سعادتمندی و  -

از زندگي ات راضي هستي احساس آرامش مي کنم. دلیلي ندارد اگر ما قسمت هم نبودیم، آرزوی خوشبختي ات را 

 اشم . شنیده ام پدرشوهرت کارخانه دار است و پولش از پارو باال مي رود.نداشته ب

 آهي کشید و هق هق کنان گفتم:

 به نظر تو من خوشبختم؟ -

 مگر نیستي ؟ عمه ناهید مي گفت شوهر خوب و سر به راهي داری. -
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 تا دیروز خودم هم همین فکر را مي کردم، ولي حاال دیگر نه. -

 وی پدال گاز کند شد و از سرعت اتومبیل کاست. سپس با لحني آمیخته با حیرت پرسید:فشار پایش بر ر

 چرا؟ مگر دیروز چه اتفاقي افتاده؟ -

 با دست آسیب دیده ام که هنوز دردناک بود، آن نامه کذایي را بیرون آوردم و گفتم:

 ست.اگر یک جایي پارک کني و این نامه را بخواني ، شاید بفهمي دردم چی -

 بدون معطلي اتومبیل را در حاشیه کناری جاده قدیم شمیران پارک کرد. سپس نامه را گشود و سررم خواندنش شد.

گیج و سر درگم نگاهش مي کردم. نمي دانستم کار درستي مي کنم یا نه. شاید اولین اشتباهم نشستن در کنار مردی 

ند و دومین اشتباهم برمالساختن رازی که دلیل شکستِ من بود که خانواده اش از طرف پدر و مادرم طرد شده بود

 در انتخاب شریک زندگي ام بود

 انتظار داشتم لبخند پیروزی را بر روی لبانش عیان ببینم، اما چهره اش گرفته و پیشاني اش پرچین بود.

ار درست مانند ین که خواندن نامه را به پایان رساند و دوباره به مرور آن پرداخت. سچس با خشم و غضبي آشک

شیئي مزاحم را از خود مي راند آن را بر روی صندلي اتومبیل نهاد. صدایش گرفته بود و کلمات به زحمت از میان 

 لبانش خارج مي شد.

بي شرفِ پست. دعا کن که به چنگت نیاورم ، وگرنه مي کشمت. مرا بگو که خیال مي کردم الاقل تو خوشبختي.  -

ت مردی با داشتن زني مثل تو باز هم به دنبال هوسراني برود. مگر این که کور باشد و فرق بین آخر چطور ممکن اس

جواهر اصل و بدل را نداند. اگر هدفت تعقیب آنهاست، از کجا مي داني به کجا رفته اند؟ در نامه اشاره ای به محل 

 فرارشان نشده.

 م. منتظر پاسخم نشد و ادامه داد:صدایم در گلو گره خورده بود و نمي توانستم خارجش کن

بعید مي دانم به آنجا رفته باشند. سامان باید خیلي احمق باشد که سند بي شرفي اش را با خود به محل کارش ببرد.  -

 جای دیگری به نظرت نمي رسد که احتمال پنهان شدنشان در آنجا برود؟

رکمان حتي یک لحظه هم به این فکر نیفتادم زاغ فقط به عالمت نفي سر تکان دادم. در تمام مدت زندگي مشت

سیاهش را چوب بزنم و به فکر یافتن مدرکي برای اثبات بي وفایي اش باشم. آن قدر در ظاهر خود را واله و شیدا 

 نشان مي داد که امکان نداشت باور کنم زیر سرش بلند شده.

 دوباره صدای داریوش را شنیدم که مي گفت:

این لحظه به بعد من در اختیار تو هستم. هر کجای دنیا را که نشان باهات مي آیم . هر جا که  در هر صورت از -

 باشد پیدایش مي کنم و بهش مي فهمانم که خیانت به زنش چه مزه ای دارد.

 باالخره صدایم را از قید آن گره مزاحم رها ساختم و گفتم:

 ن مساله به من ارتباط دارد نه به تو.نه،نه نمي گذارم تو درگیر این ماجرا شوی . ای -

من تو هستم و نمي تواني از خود جدایم بداني. از زمان کودکي همیشه حامي ات بودم و بعد از این هم خواهم بود.  -

مبادا این تصور غلط را داشته باشي که هدفم از تعقیبش این است که از قید او برهانمت و از ان خود کنم. گر چه 

ند گذشته برایم عزیزی، ولي من سامان نیستم که بخواهم به حریم عشقي ممنوع تجاوز کنم. آن حسي هنوز هم مان

که واردت کرد نامه را نشانِ من بدهي، نه کس دیگری ، همان حسي بود که در زمانِ کودکي وقتي کسي باعث 

تت کند، کفِ دستش بگذارم . گریه آزارت مي شد، به من پناه مي بردی تا حقِ آن کسي را که به خود اجازه داده اذی
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نکن حیف از آن چشمهای قشنگت است که پر آب شود. ما به قطار نمي رسیم. با وجود این که مي ترسم در بین راه 

گرفتار برف و کوالک شویم، هر طور شده با ماشین خودم تو را به زنجان مي برم. هر چند مطمئنم غیرممکن است 

 ای شروع تعقیب جای دیگری به نظرم نمي رسد.آنجا پیدایشان کنیم، ولي بر

من ان نامه را به این قصد نشانت ندادم که وادارت کنم همراهم بیایي. این مشکل من است و با دست خودم باید  -

حل شود. تنها خواهشي که ازت دارم این است که مرا به گاراژ شمس العماره برساني تا از انجا با اتوبوس به این سفر 

 بروم.

 زیر بار نرفت. چندین با به عالمت اعتراض سر تکان داد و با لحن مصممي گفت:

حاال که مرا وارد این ماجرا کردی ،نمي تواني ازم بخواهي که کنار بکشم. من از اول تا آخرش باهات هستم. راه  -

 این تعقیب دراز است. فکر نکن به این سادگي ها به مقصود خواهي رسید.

ندگي خودت چي،البد االن داشتي جایي مي رفتي و من مزاحم کارت شدم. به خانواده ات چه جوابي مي پس کار و ز -

 دهي؟

من خانواده ای ندارم که بخواهم به آنها حساب پس بدهم. محلِ کارم قزوین است . آخر هفته برای دیدن پدر و  -

 زوین.مادرم به تهران امده بودم و قبل از دیدن تو قصد داشتم برگردم ق

 پس فقط تا همانجا همراهت مي آیم . از انجا به بعد وسیله ای برای ادامه سفر برایم پیدا کن. -

 لب ورچید و گفت:

این یکي دیگر به خودم مربوط است و تو نمي تواني برایم تکلیف معین کني. من رفیق نیمه راه نیستم رکسانا، از  -

نیست که من هم سرِ درد دلم را باز کنم، رساتي دست و پایت چطور  اول هم نبودم. بگذریم االن موقعیت مناسب

 است. هنوز درد مي کند یا نه؟

راستش را بخواهي فراموشش کرده بودم. درد زمین خوردن قابل تحمل است ، اما دردی که به دل مي نشیند  -

 درمان پذیر نیست. به قول شاعر :

 خِلد گر به پا خاری آسان برآید

 به خاری که بر دل نشیندچه سازم 

 با لحني آمیخته با دلسوزی گفت:

حاال وقت این حرفها نیست. به نظر خسته مي آیي.زیر چشمهایت گود افتاده معلوم مي شود دیشب خوب آرامي  -

 نداشتي.

 خواب آرام ! اصال نتوانستم بخوابم. -

 ر و سعي کن بخوابي.پس سرت را به پشتي صندلي تکیه بده، چشمهایت را روی هم بگذا -

پلک چشمهایم را بر روی هم خواباندم و پس از چند سال گریز از آنچه پشت سر نهاده بودم به گذشته برگشتم و 

 خاطره هایي را که از اندیشیدن به آنها پروا داشتم به یاد آوردم.

 

 فصل پنجم:

 

 

 به نام پسرعمویم داریوش بریده بودند.از همان دوران کودکي یا به قول قدیمي ها زمان تولد ناف مرا 
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بچه که بودم مفهوم این جمله را نمیفهمیدم و در موقع شنیدنش از زباناطرافیان از داریوش متنفر مي شدم که باعث 

 بریدن نافم شده و دست بر روی شکمم مي گذاشتم تا مطمئن شوم جراحتي بر رویش نیست.

شمیران دیوار به دیوار هم بود و هر وقت روی ایوان مي ایستادم به راحتي  خانه ما در خیابان حقوقي اول جاده قدیم

 مي توانستم حیاط منزل آنها را تماشا کنم.

 مادرم و زن عمو عذرا دختر خاله بودند و همین مساله باعث نزدیکي بیشتر دو خانواده به مي شد.

 ي از آن به خانه دیگری پیشکش نشود.امکان نداشت غذایي در منزل یکي از این دونفر پخته شود و ظرف

اواخر تابستان در حیاط اجاق مي زدند و به کمک هم سرگرم پخت رب گوجه فرنگي مي شدند و به محض فراغت از 

 این کار زمان ترشي گذاشتن و خشک کردن سبزی فرا مي رسید.

ود مي کوشید تا بقیه را تحت تسلط خود زیر زمین هر دو خانه محل بازی بچه ها بود. داریوش که از همه ما بزرگتر ب

 داشته باشد و رهبر گروه شود.

دربازیهای دسته جمعي ناجوانمردانه و بي دلیل مرا برنده اعالم مي کرد و این مساله باعث حس تحریک حسادت 

ر مي ب خواهرم آزیتا و دختر عمویم شیرین مي شد و اتش خشم برادرم بابک را که یک سال از داریئش کوچکتر بود

 انگیخت.

خاک گلدانهای یاس و شمعداني از دستم خالصي نداشتند.همین که چشم بزرگترها را دور مي دیدم هوس 

خوردنشان دهانم را اب مي انداخت.مشتي از ان بر مي داشتم و به طرف دهانم میبردم. اکثر اوقات داریوش که 

 خشم ان را از دستم مي گرفتو تشر زنان مي گفت: همیشه چهار چشمي مواظبم بود خود را به من مي رساند و با

 مگه نمیدوني این خاک ها پر از مرض و میکروبه.تاحاال کجا دیدی کسي خاک بخوره.-

آن موقع شش سال داشتم و او نه سال هنوز احساس عشق و دوست داشتن برایمان نامفهوم بود اما کششي که وی را 

ه اش به خود مي بردم بي آن که نامي بشود بر آن گذاشت خود نوعي بیان به سوی من مي کشاند و لذتي که از توج

 احساس بود.

وقتي که در باغچه خانه به دنبال پروانه های قرمز پر طالیي مي کردم و از این که نمیتوانستم یکي از انها را بگیرم به 

به چنگ مي اورد در کف دستم فرار مي گریه مي افتادم. برای دلجویي ام به شکارشان مي پرداخت و هر کدام را که 

 داد و مي گفت:

 بیا بگیرش ماله تو.-

 آزیتا دوسال از من کوچکتر بود لب ورمیچید وبا ترشرویي مي گفت:

 چرا همه چیزهای خوب مال رکساناستپس من چي؟یکي هم واسه من بگیر.-

 داریوش با بي حوصلگي شانه باال مي افکند و پاسخ مي داد:

 یگه خسته شدم باشه برای یه وقت دیگه.االن د-

ان موقع بود که آزیتا دلخور مي شد. غم زده بر روی ایوان ماتم مي گرفت و در حالي که شیریني آب نبات چوبي را 

 بر روی لبانش مي لیسید سایه ای از اندوه بر روی پلک چشمهای سیاهش مي کشید.

 که شب و روز فکرم را به خود مشغول مي کرد آرزوی بزرگ شذن یم رویای بچه گانه بود رویایي



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 7  

 

مامان بازی با عروسکهای پارچه ای بدشکلي که زن عموعذرا بریمان درست مي کرد رویاهای دور و دراز و پرشور 

حال فصل شباب را که مي پنداشتم در راه است به تصویر مي کشید ور این رویا ها همیشه داریوش نقش اول به عهده 

 داشت.

آزیتا کار را به جایي رساند که باقیچي خیاطي عزیز به جان عروسک پارچه ای ام افتاد و پس از تکه پاره حسادت 

 کردن دست و پایش هر تکه اش را به گوشه ای افکند.

به دیدن الشه اسباب بازی محبوبم در حالي که گریه امانم نمیداد تا به مقابله به بمثل برخیزم داریوش به دادم رسید 

 ست صورتي رنگ گونه آزیتا را با سیلي سرخ کرد وگفت:و پو

 کارتوست مي دونم حسودیي بته.-

 رگ غیرت برادرم هشت ساله ام بابک به جوش آمد وبه طرفداری از خواهر کتک خورده اش با دایوش گالویز شد.

د و دست و پای آن دیگری مشابه این صحنه هر روز تکرار مي شد. روزی نبود که خون از دماغ یکي از بچه ها نیای

 زخمي نشود. وای به روزی که پسرهای شیطان عمه ناهید هم به این جمع اضافه مي شدند. 

فقط یک لحظه غفلت عزیز و زن عمو عذرا کافي بود تا پسرها با مشت و لگد به جان هم بیفتند و دختر ها گیس 

 همدیگر را بکشند. قهر ها آني بود وآشتي را در پي داشت.

م کم رویای بزرگ شدن داشت تحقق مي یافت. قد مي کشیدم و اندام یک سره و بدون برجستگي ام درست مانند ک

 افکارم به تدریج دچار تحول مي شد.

دیگر میلي به بازی های کودکانه نداشتم. از عروسک های بي قواره و بدترکیبم که بدن پارچه ای اش بوی چربي 

 میداد بدم مي امد.شپزخانه عزیز را ?قاب دستمال 

پشت لب های داریوش سبز شده بود و صدای نازک بچه گانه اش دورگه و نامانوس. دیگر نمي توانستم به او به 

چشم همبازی دوران کودکي بنگرم. احساسي غریب همراه با شرمي نا اشنا و تازه از راه رسیده در موقع روبرو شدن 

 با وی وجودم را فرا مي گرفت.

که به موهای مجعد خرمایي اش روغن پارافین میزد و بدنش بوی عرق تن اقاجان و عمو سیف اهلل را مي داد جواني را 

 نمي شناختم و اثری از شرارتهای پسر بچه ای که در زمان بچگي حامي ام بود در وجودش نمي یافتم.

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

همین که مي خواستم به زیر زمین که هنوز هم محل اجتماع بچه ها بود نزدیک شوم تشر زنان صدایم میکرد و مي 

 گفت:

 خجالت بکش تو دیگر بچه نیستي که خودت را قاطي انها کني برو به مشق درس ات برس.-

 رگتر ها یعني جدایي از بسیاری ازرویای شیرین بزرگشدنم تلخ مي شد. از لمس این واقعیت که ورودم به دنیای بز

لذایذ پیوستگي ها و شور حال دوران بي خیالي و در واقع مفهومش این است که مي بایستي از جنس مخالف فاصله 

بگیری قهقه های خنده ات را کنترل کني ندوی بلند حرف نزني تنها عکس العمل ابراز شادی ات این باشد که با 

 ني حالم را از این تغیرات فیزیکي بدنم به هم مي زد.لبخند ملیح بر گوشه لب بنشا

به نظر مي رسید داریوش هم از فاصله ای که بین ما ایجاد شده و محدودیت های بوجود امده دلخور است. گاه از 

 پشت پنجره او را مي دیدم که همراه با سایر بچه ها وارد زیرزمین مي شد وبا صدای بلند برادرانم را صدا مي زد تا

 من هم بشنوم وبه آنها بپیوندم.
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با حسرت از دور تماشایش مي کردم واز شنیدن صدای دورگه اش لذت مي بردم اما قبل از این که حرکتي از خود 

 برای پایین رفتن یا به طریقي جلب توجه او نشان بدهم عزیز به اعتراض مي گفت:

 ارت را حفظ کن چه معني دارد دختر سر گوشش بجنبد.از پشت پنجره برو کنار چند بار بهت بگویم سنگیني و وق-

در سیزدهسالگي هنوز اصطالح سروگوش جنبیدن برایم مفهوم نبود و با خود فکر کردم چه عیبي دارد اگر دختر 

سرگوشش بجنباند و بهاین سو وان سو حرکت دهد ولي در پانزده سالگي زماني که هیجانات دروني ام راز عشقم را 

دلیل رنگ به رنگ شدن و تپشهای تند قلبم در زمان روبرو شدن با داریوش و دلتنگي ام در زمان دوری فاش کرد به 

 از وی پي بردم.

هیچ وقت فرصتي پیش نمي امد تا با هم تنها باشیم . هر روز صبح من و آزیتا با درشکه رجبعلي به دبیرستان 

س به همراه وی به خانه باز مي گشتیم. رفت وامد ها در شاهدخت در خیابان شاه اباد میرفتیم و بعد از تعطیل کال

کنترل پدرم بود .نه اجازه صحبت با بچه های محله خودمان را در کوچه و خیابان داشتیم و نه اجازه رفت و امد با 

 همکالسي ها و دوستان دوران تحصیل را.

با بوی سکر اورشان بنفشه های رنگارنگ را بهار روح درختان را در اردیبهشت ماه زنده ساخته بود. گلهای اطلسي 

 در حصار خود گرفته بودند و گلهای محمدی با هر وزش باد گلبرگهایشان را بر روی چمنها پراکنده مي ساختند.

نم نم باران چون شبنمي بر روی شاخ و برگها مي نشست و پر طراوتشان مي ساخت. همین کهآزیتا کوبه در را به 

 چهار ساله ام رودابه که در حیاط سرگرم طناب بازی بود در را به رویمان گشود.صدا در اورد خواهر 

 زن عمو عذرا که روی پله ایوان ایستاده بود و لبخند معني داری بر لب داشت به طرفمان دست تکان داد وگفت:

 چطوری خوشگل نازنینم؟-

جه مشترک مادر وپسر با هم به شمار مي چشمان قهوه ای سوخته جذابش همرنگ چشمهای داریوش بود که تنها و

 رفت چون او با قد بلند بیني گوشتي و موهای خرمایي مجعد بیشتر به پدرش شباهت داشت تا مادر

 آزیتا کنار گوشم زمزمه کرد:

 ها چي شده؟ همین که زن عمو را میبیني گل از گلت مي شکفد. بدعنقي ات مال ماست لبخندت مال انها. -

 نیش و کنایه خواهرم به نزدیک ایوان که رسیدم پاسخ دادم:بي توجه به 

 خوبم زن عمو جان -

 گونه ام را بوسید و گفت:

 شب میبینمت چشم سیاه خوشگل من.-

سرکه بلند کردم مادرم را دیدم که چند قدم عقب تر ایستاده و چشم به من دارد. قلبم فروریخت.همیشه از خشم و 

 این که خطایي ازم سر نزده بود باز هم میترسیدم بهانه ای برای شماتت به دستش بدهم.عتابش مي ترسیدم با وجود 

 بر خالف تصورم این بار سرحال و بشاش بود و خیال مالمتم را نداشت. 

 به نزدیکش که رسیدم پرسید:

 رجبعلي کجا رفت؟-

 اجان.همین جا جلوی در است.گفت از شما بپرسم اگر کاری ندارید برود سراغ اق-

 بروصدایش کن بیاید باهاش کار دارم.-

 ازیتا پیشدستي کرد و قبل از این که بجنبم رجبعلي را صدا زد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 9  

 

لبهای نازک رجبعلي در زیر انبوهي از ریش و سبیل ذغالي رنگ پنهان بود و در موقع سخن گفتن فقط حرکت لبها 

 میشد فهمید که در کدام مقطه چهره اش قرار دارد.

 المت تعظیم در مقابل مادرم فرود اورد و پرسید:سری به ع

 امری بود خانوم بزرگ؟-

به اقا بگو شب مهمون داریم و این کاغذ را بهش بده تا موقع امدن برایم خرید کند. یک سری هم به خانه ات بزن -

 صدیقه را بفرست بیاید اینجا کمک من.

ر کرده چون معموال دوست داشت خودش به تنهایي کار معلوم مي شد مهماني مفصل است که مادرم صدیقه را خب

 های روزمره را انجام دهد و از کسي کمک نگیرد.

پدرم در تیمچه حاجب الدوله در پایین بازار بزاز ها نزدیک چارسوق کوچک بلور فروشي داشت و معموال رجبعلي که 

 رساندن ما به خانه به دنبال او مي رفت.هم درشکه چي اش بود و هم خانه شاگرد و باغبان منزل همیشه بعد از 

 زن عمو موقع رفتن گفته بود شب میبینمت پس انها هم مي امدند ولي بایستي مهمانهای دیگری هم داشته باشیم.

 لیوان را انباشته از اب کوزه ای که زیر طاقي ایوان به دیوار تکیه داشت کردم و در حال نوشیدن پرسیدم:

 یم؟مگر امشب مهمان دار-

رودابه که در شیطنت دست کمي از پسر بچه ها نداشت و حتي یک لحظه هم ارام نمیگرفت در حالي که چشمان سیاه 

 درشتش برق مي زد گفت:

 مهمونا مي خوان بیان شیریني بخورن.-

 خندیدم وگفتم:

 خب معموال توی مهماني شیریني مي خورند.-

 در حال طناب بازی گفت:

 گفت مي خوان بیان واسه تو شیریني بخورن. اخه زن عمو عذرا-

موجي از شادی چون نسیم مالیمي قلبم را نوازش کنان درون سینه به حرکت واداشت وسرخي شرم بر روی گونه 

 هایم رنگ قرمز پاشید.

 "یعني ممکن است منظور عذرا خانم همان باشد که من فکر مي کنم"

ر افکندم تا متوجه دگرگوني حالم نشود .ازیتا زیر لبي خندید و ار مادرم نگاهم را از نگاه مادم دزدیدم. سر به زی

 پرسید:

 رودابه راست مي گوید عزیر؟مهماني امشب برای خواستگاری از رکساناست؟ -

 عزیز به جای جواب گفت:

ستند. عذرا به جای این حرف ها بروید سر سفره غذایتان را بخورید که خیلي کار داریم مهمانها یکي دونفر نی-

 مادرش و ناهید اینا رو هم خبر کرده من هم باید بفرستم دنبال بقیه فامیل.

با وجود اینکه خواستگار غریبه نبود عزیز دستتپاچه بود و هول برش داشته بود. بي جهت دور خودش مي چرخید. 

ترسید چیزی کم و کسر باشد. سه بار دیگ و قابلمه را به هم میزد. ه همه فرمان میداد. از کار بقیه ایراد مي گرفت.می

 لیست خرید را نوشت و باز دفعه چهارم چند قلم کم اورد و دوباره رجبعلي را روانه بازار کرد.
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عرق از سر رویش مي ریخت و کالفه بود. موقع بیرون اوردن انگار ه های ملیله کار زنجاناز صندوق خانه که فقط در 

 د دو تا از شربت خوری های پایه بلند کار روس را سرنگون کرد و انها را شکست.موارد خاصي از انها استفاده مي ش

 صدای فریادش مارا به انجا کشاند:

دختر هاکجایید؟ هیچ کس نمي اید به من کمک کند. الاقل یک کدام تان صدیقه را صدا بزنید با جارو خاک انداز -

 بیاید این خرده شیشه ها راجمع کند.

ظاهر برای کمک امده بود ودر باطن برای فرمان دادن و طعنه زدن کار را خراب تر مي کرد و عزیز خانجون که در 

 را بیشتر به تقال وا مي داشت. ورد زبانش این بود:

بجنب طوبي داره دیر مي شه خواسگار خواسگاره فرقي نمي کنه دختر خالت باشد یا جاری ت .درسته هرروز تو -

جور دیگه به خونه زندگي ت نگاه مي کنه بده صدیقه همه جارو برق بندازه.به بچه ها بگو  خونت پالسه ولي این بار

یه امروز خرت و پرتهاشونو جمع کنن درسته مهمونا مي رن طبقه باال اما خب موقع رد شدن از راهرو چشمشون همه 

ون خرده شیشه داره و جا کار مي کنه. من خواهرم و دخترش عذرا رو خوب میشناسم و مي دونم جنس هر دوش

زبونشون جون مي ده واسه لیچار گفتن.همین عفت مادر عذرا خواهر جون در یک قالبم بود که یک هفته پیش بهم 

طوبي کار خوبي نکرده دختراشو فرستاده دبیرستان شاهدخت که پاتوق جوجه فکلي های ظهیر االسالم و شاه "گفت

تر حاال خاله و دخ"بین چه جوری دور وبرشون رژه میرن و متلک مي پرونناباده فقط یه روز موقع تعطیلي برو اونجا ب

خالتو بشناس. هي نشین خاله جون و عذرا جون بهشون بگو و قربون صدقه شون برو. دختراتم هر چه زودتر شوهر 

ه تبدی بهتره. وگرنه همین فامیل خودمون هزارتا حرف مفت پشت سرشون ردیف مي کنن. نگو که دخترای من تاف

 جدا بافته ن.زمونه خراب شده. مي فهمي چي میگم طوبي؟

 عزیز با بي حوصلگي گفت:

میفهمم خانجون. حاال که بخت این یکي باز شده. ان یکي هم بي شوهر نمي ماند. تازه سیزده سالش است و  -

 دهانش بوی شیر مي دهد.

 کاش همیشه بوی شیر تازه بده نه شیر مونده.-

 ته با رنجش گفت:عزیز بالحني آمیخ

 وای خانجون چه حرفها میزنید!؟-

پشت پنجره ایستادم وچشم به گلهای محمدی دوختم که غنچه هایشان داشت باز مي شد.پانزده سالگي چون رنگین 

 کمان بعد از باران هفت رنگ بود و هیجانات دروني ام ملون و هر لحظه به رنگي در میآمد.

 

 

 فصل ششم

 

لن پذیرایي، سرنوشت ِ ما داشت رقم میخورد.بچه ها حق حضوردراین تصمیم گیری را نداشتند و در آن باال در سا

حیاط به دنبال هم مي دویدند و سرشان به بازی گرم بود. اصال دلشان به حال بوته های گل سرخ و اطلسي و بنفشه 

 نمي سوخت و انها را زیر پاهایشان لگد مال میکردند.

 شیرین در کنار سماور جوشان صدیقه، در ایوان روی فرش نشسته بودند و با هم درددل میکردن.آزیتا و دختر عمو 
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برادر هفده ساله ام بابک که عاشق گل و گیاه بود میکشوید تا بچه ها را کنترل کند و نگذارد به بوته های گل آسیب 

 برسانند.

میتوانستیم در اتاق نشیمن ِ طبقه اول بدون ترس از اولین بار بود که من وداریوش، پس از منع شدن از دیدار هم 

 بزرگتر ها با هم تنها باشیم.

صدای جیغ و داد بچه ها مانع از آن بودکه بدانم آن باال چه خبر است. هر چه گوشهایم را تیز میکردم تا شاید از 

 آنچه در آنجا میگذشت باخبر شوم ،چیزی نمیشنیدم

 میخواست نقش موثریدر این تصمیم گیری داشته باشد.همه با هم حرف میزدند و هر کس 

فقط صدای عمه ناهید که حرّاف و بذله گو بود در میان همهمه اطرافیان به گوش میرسید و صدای مادربزرگم 

 خانجون که مرتب مزه مي پراند.

ر، در موارد دیگر کمتر سالن پذیرایي بزرگ و تو در تو در طبقه دوم به غیر از مهماني های رسمي و رودربایستي دا

مورد استفاده قرار میگرفت و مهمانهای خودماني اکثرا در همان طبقه اول در اتاق نشیمن پذیرایي میشدند و لزومي 

 نمیدیدند صاحبخانه را وادار به تحمل شکنجه رفت و آمد از مطبخ تا طبقه باال را بر خود هموار کند.

ن من و داریشو پرده ای از شرم کشیده بود. با وجود اینکه از مدتها پیش سکوتي گرم به اندازه یک دنیا حرف ، بی

آرزوی رسیدن به این لحظه را داشتیم هر کدام منتظر بودیم آن دیگری زبان به گفتگو بگشاید. باالخره او سکوت را 

 شکست و گفت:

 چرا ساکتي و چیزی نمیگویي؟ -

 یپیچاندم، پاسخ دادم:در حالي که موهای بافته ام را به دور انگشت م

 منتظر بودم تو چیزی بگویي ، موضوع چیست، آن باال چه خبر است؟ -

 زیر لبي خندید و با تعجب گفت:

 واقعا نمیداني آن باال چه خبر است ، یا دلت میخواهد از زبان خودم بشنوی؟ -

 درست نمیدانم، فقط حدس میزنم.  -

 ز جانب توراحت شودبه قزوین بروم.من نمیتوانستم قبل از اینکه خیالم ا -

 حیرت زده پرسیدم:

 قزوین! برای چه؟تو آنچه چه کار داری؟ -

محل خدمت سربازی ام آنجاست.درمدتي که اینجا نیستم، هر اتفاقي ممکن است بیفتد. من نمیتوانم صبر کنم و  -

درم را وادار کردم قبل از سفرم به ببینم تو را با مرد دیگری دست به دست داده اند. به خاطر همین پدر و ما

 خواستگاری بیایند. وقتي مطمئن شوم مالِ مني، میتوانم با خیال راحت عازم سفر شوم.

از فکر دوری اش دلم گرفت. غم و اندوهي نهان ،به درو قلبم که از شور و شعف رقصان بود پرده سیاهي کشید، تیره 

 ند.و تارش ساخت و کلمه آه را بر روی لبانم نشا

 چرا آنجا؟! -

 راه زیادی نیست. هر وقت بتوانم مرخصي میگیرم و به تهران مي آیم.باالخره این دوراني است که باید طي شود. -

 بغض گلویم داشت مي شکست و اشکهایم آرام آرام آماده جاری شدن بر روی گونه هایم بودند.

 مجبوری دور از تهران خدمت کني؟ -
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 ت ِ اجباری ست و چاره دیگری نیست. ناراحت شدی؟باالخره نامش خدم -

 با صدای بغض کرده ای پاسخ دادم:

 البته که ناراحت شدم. -

 فکر نمیکردم برایت مهم باشد. هر وقت میخواستم بهت نزدیک شوم گریز مي زدی و از راه دیگری میرفتي. -

ي بر پسرهای فامیل بپلکم و سرو گوشم بجنبد. حتدست ِ خودم نبود. عزیز میگفت دیگر بچه نیستم و نباید دور و -

 ".از جلوی پنجره برو کنار "وقتي پست ِ پنجره مي ایستادم تا از دور تماشایت کنم صدایش در مي آمدو فریاد میزد

آخه چرا؟! تو نامزد خودم هستي. این تصمیمي بود که در زمان تولدت د و خانواده با هم گرفتند و نافت را به نام  -

 ن بریدند، پس چه دلیلي داشت آن طورمحدودت کنند؟نکند نظرشان برگشته و نمیخواهند تو را به من بدهند؟م

 جواب این سوال تا چند ساعت دیگر معلوم میشود. -

 شهروز وبرادرم رامک کنار حوض داشتند کشتي میگرفتند و آزیتا داشت فریاد میزد. 

 این چه کاریست میکنید؟ ا -

 رید سرتان میخوردبه لبه حوض.ر زمین بخو

 داریوش با لحن پر حسرتي گفت:

یاد آن زمانها بخیر که من فرمانده بچه ها بودم و حامي تو. حاال که من و بابک بزرگ شدیم، دیگر نوبت شهروز  -

 است که از همه ی آنها بزرگتر است.

 ست ِ خودش یا یکي از بچه ها بدهد.مي بیني که از همه شَرتر است و آرامش ندارد. میترسم آخر کار د -

 نفوس بد نزن . بهت راست از این حرفها بگذریم. فعال مهم این است که نتیجه خواستگاری چه میشود. -

 صدیقه با سیني خالي از پله ها پایین آمد، داریوش صدایش زد و گفت:

 تو شنیدی چه میگفتند؟ -

 با تردید پاسخ داد:

ت آدم گوش بایسته، ولي خب توگوشام که نمیتونستم پنبه بذارم. آقا بزرگ میگفتند بهتره چه بگم آقا. خوب نیس -

صبر کنیم آقا داریوش از خدمت برگرده، اما آقا سیف اله مي گفتن اگه عقدشون کنیم اون با خیال راحت مي ره 

 خدمت.

 با بي صبری پرسیدم:

 نفهمیدی آخرش چي شد؟ -

 یام پایین.نه دیگه، چون مجبور شدم ب -

 به یک به بهانه ای برگرد باال ببین چه میگویند. -

 چنگ به صورت زد و گفت:

وا خدا مرگم بده. میخوای خانوم دستمو بگیره من و بندازه بیرون. یه کمي صبر داشته باشین. اصل موضوع اینه که  -

 شما دوتا قسمت همین.دیر یا زودش ، مهم نیس.

 بود ،پشت کمر محکم کرد و از اتاق بیرون رفت. گره چادرش را که شُل شده 

 داریوش با لحني آمیخته با ناامیدی گفت:
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مي ترسم عمو نصرت سنگ جلوی پایمان بیندازد و به این زودی ها رضایت ندهد. شاید به نظر او من و تو هنوز به  -

یاید، اما اسحاسي که مرا وادار اندازه کافي بزرگ نشدیم که به فکر عروسي باشیم.ممکن است به نظرت مسخره ب

کرد آن روز که به خاطر تکه پاره شدن عروسک پارچه ای ات اشک میریختي، دستم را به روی آزیتا بلند کنم، بي 

 آنکه آن موقع پي به مفهومش ببرم آغاز عشق بود، راست میگویم باور کن.

میخواندند. همانند گیاهي خودرو هر لحظه  خاطره های شیرین کودکي لغزان ودامن کشان ما را به سوی خود فرا

 بیشتر رشد میکردند و چون پیچکي به دور قلبمان مي پیچیدند. 

در عالم خیال از پله های زیرزمین پایین رفتیم و از زیر خوشه های انگور آویخته به سقف که ذخیره زمستان مادرم 

انداخت. داریوش به هوا مي پرید. دست دراز میکرد تا بود، گذشتیم. دانه هایش وسوسه انگیز بودو دهانم را آب مي 

شاید بتواند یکي از آنها را به چنگ بیاورد و به من بدهد.قدش نمي رسید. نفس نفس میزد. هر چند هیج وقت موفق 

 به این کار نشد، اما همین تالشش برایم لذت بخش بود.

 طنین گرم و پرمهر صدایش مرا از عالم خیال بیرون کشید.

تصویر زیبای تو با آن موهای سیاه و آن چتری بچگانه بر روی پیشاني، با گونه های برجسته و لبهای اناری رنگ،  -

در خواب و بیداری ذهنم را به خود مشغول میکرد، آن رشادتها و آن عرض ِاندام ها در مقابل بچه های دیگر ، فقط 

یگردم و در حجره پدرم در بازار مشغول کار میشوم. با وجود برای جلب ِ توجه تو بود.دوران خدمتم که تمام شود برم

این که عالقه ای به کار کاسبي ندارم و هدفم ادامه تحصیل است ،فعال ره دیگری به نظرم نمي رسد که بتوانم زندگي 

 تو را تامین کنم. موافقي یا نه؟ 

 از پله ها باال مي رفت.رودابه زمین خورده بود و با زانوی زخمي و خون آلودگریه کنان داشت 

عزیز سراسیمه خود را به طبقه پایین رساند و به محض مشاهده دست و پای زخمي دختر کوچکش مرا مورد خطاب 

 قرار داد و گفت:

 پس تو و آزیتا اینجا چه غلطي میکنید. چرا مواظب بچه ها نیستید؟ -

 :آزیتا به من که زبانم بند آمده بود، مجال پاسخ نداد و گفت

 پس چه موقع ما میتوانیم "مواظب باشید"کدام یکي شان حرف گوش میکنند. زبانم مو در آورد بس که فریاد زدم -

 بیایم باال عزیز جون؟

 با ترشرویي پاسخ داد:

 فعال نه. به جای این حرفها برو دواقرمز و پنبه بردار بزن روی زخم پای خواهرت تا خونش بند بیاد. -

 رد و پرسید:سپس رو به من ک

 داریوش کجاست؟ شما دوتا بیایید باال. -

دلم شور میزد، میترسیم قلم سرنوشت بر روی نقشي که میکشیدیم خط بطالن کشد. دوران کودکي در پشت سر 

مانده بود و جواني در روبرو من در حد فاصل این دو فصل از زندگي ، ورق نیمه تمامي بودم که پایانش اغاز جواني 

 بود.

 

 پایان فصل ششم

 فصل هفتم:
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در موقع ورود به تاالر پذیرایي پاهایم مي لرزید و به زحمت مي توانستم تعادلم را حفظ کنم. چشمهایم سیاهي مي 

 رفت و جلو پایم را نمي دیدم .

 انداخته با وجود اینکه همه مهمانان آشنا بودند و غریبه ای در میانشان وجود نداشت، گونه هایم از شدت شرم گل

بود. شاید اگر عزیز به موقع دستم را نمي گرفت و مرا کنار نمي کشید ، پایم به لبه میز چوبي مستطیل شکلي که 

 وسط اتاق قرار داشت مي گرفت و زمین مي خوردم.

بدنم گُر گرفته بود و از حرارت آتش وجودم مي سوخت. جرات نمي کردم سر بلند کنم و به اطراف بنگرم . سالمم 

 کوتاه و زیرلبي بود. نمي دانم همه آن را شنیدند یا نه؟

 خانجون به موقع به دادم رسید و با صدای گرم و پر مهری جواب سالمم را داد و گفت:

 بیا عزیزم ، بیا اینجا بغلِ دست خودم بنشین. -

 همین که سر بلند کردم، عمه ناهید با لبخند شیطنت آمیزی چشمکي به من زد و گفت:

 چطوری سیاه سوخته خوشگلِ من. -

 زن عمو عذرا به اعتراض گفت:

 حواست را جمع کن ناهید. یادت نرود داری در مورد عروس آینده من حرف مي زني. -

 خانجون چشم تنگ کرد و گفت:

 خُبه خُبه عذرا. هنوز که نه خودش بله را داده نه بابا ننه ش . هیچ چي نشده مالکش شدی. -

 ت است خاله عالیه جون که باالخره بله را مي گیریم.خیالم راح -

کنار خانجون ، روی مبل مخمل سبزی که آقاجان ماه گذشته خریده بود و ان شب تازه روکش های نایلوني اش را 

برداشته بودیم و اولین بار بود که رنگ مهمان به خود مي دید، فرو رفتم. احساس مي کردم همه ی چشمها به من 

 است.

زمان کودکي عادت به جویدن ناخنهایم داشتم، اما یک سالي مي شد که در اثر شماتت ها و تنبیه های مادرم این  از

 عادت از سرم افتاده بود.

هیجان و اضطرابي که در آن لحظه وجودم را فراگرفته بود باعث شد دوباره میل شدیدی به جویدن ناخنهایم در خود 

ا به طرف دهانم بردم، عزیز که در کنارم نشسته بود، دستم را در هوا گرفت و حس کنم، ولي همین که انگشتم ر

 مانع از تکرارش شد.

داریوش از آن طرف سالن با دلخوری چشم غره ای به من رفت. جمله عمه ناهید به نظرم بي مزه آمد که داشت مي 

 گفت:

 به گمانم هنوز خیلي به وقت شوهر کردن این جوجه مانده. -

 ن به موقع جوابش را داد و گفت:خانجو

اگه این طوری باشه باید بگم هنوز وقت زن گرفتن برادرزاده تو هم نشده. اگه این جوجه مرغه ، اونم جوجه  -

 خروسه.

 آقاجان نگذاشت این بحث ادامه پیدا کند. به موقع آن را درز گرفت و گفت:
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جدی. به نظر من هم حق با خانجون و ناهید است. هر دوی اینها برای مزاح بد نبود، اما حاال دیگر برویم سرِ بحث  -

باید یک کمي بزرگتر و عاقل تر شوند تا بدانند زندگي عروسک بازی نیست، ولي چون از همان روز اولِ تولد ناف 

که  طوررکسانا را به نام داریوش بریدیم و آرزو کردیم قسمت هم شوند. حاال هم مخالفتي با این وصلت ندارم. همان 

قبال گفتم من با نامزدی موافقم. به امید خدا دو سال دیگر که خدمت داریوش تمام شود ،اگر قسمت باشد عقدشان 

 مي کنیم که بروند سر زندگي شان.

 زن عمو عذرا با ناآرامي روی مبل نیم خیز شد و اعتراض خود را با تصمیم آقاجان اعالم کرد و گفت:

که به هم محرم باشند تا الاقل آخر هفته ها که داریوش به تهران مي آید بتوانند با خیال حاال چرا عقدشان نکنیم  -

 راحت بروند گردش و تفریح؟

 خانجون پوزخندی زد و پرسید:

 مثال کجا؟ -

 مثال سر پل تجریش ، سینما یا تماشاخانه. -

 ابرو باال انداخت و با خنده گفت:

همین جوری هم مي تونن برن، فوقش یکي از بچه ها رو سر خر همراهشون مي  اونجاها که عقد کردن نمي خواد، -

 فرستیم. یه بهونه بیار که قابل قبول باشه عذرا.

 خب خاله جون این جوری خیال ما راحت مي شود که دختر مالِ خودمان است. -

 خب از اول همینو بگو. دیگه چرا هي حاشیه میری. -

افکندم که با نگراني منتظر نتیجه گفت و گوی آنها بود . با شناختي که از پدرم داشتم دزدکي نظری به سوی داریوش 

 ، بعید مي دانستم به عقد رضایت بدهد.

جیغ و داد بچه ها آزاردهنده بود. مثل همیشه با هم نمي ساختند و هر بار یکي از آنها فریاد مي کشید. صدای 

 نشان داشت.اعتراض بابک بلند بود که سعي در ساکت کرد

 باالخره آقاجان با لحن گرمي خطاب به داریوش گفت:

تو پسر خودم هستي داریوش جان. من قول رکسانا را بهت دادم و سر قولم هستم . وقتي رضایت مي دهم حلقه  -

دستش کني، انگار عقدش کردی . من از حرفم برنمي گردم، نه االن،نه دو سال دیگر. مگر این که خدای ناکرده 

تفاقي غیر قابل پیش بیني بیفتد و کاسه کوزه ها را به هم بریزد. هر وقت مرخصي گرفتي آمدی تهران دستِ ا

نامزدت را بگیر ببرش سینما یا سر پل تجریش. حرف خانجون مزاح بود ، هیچ سرخری هم همراهتان نمي فرستم. 

ه مي داری و تا زمان عقد دست از پا خطا من از تخم چشمم بهت بیشتر اطمینان دارم و مي دانم حرمت قولت را نگ

نمي کني. این حرف آخر من است. اگر داداش سیف اله و زن داداش هم موافق باشند ، با اجازه خانجون و خاله هفت 

 بقیه حرفهایمان را مي زنیم.

 خانجون به آنها مجال جواب نداد و گفت:

ه و حرف خودتو زدی. حاال دیگه یه راه بیشتر نمونده کار خوبي کردی نصرت جان که همه چیزو ریختي رو داری -

 عذرا.

 سپس خطاب به خواهرش افزود:

 وای از این دختر چشم سفید تو عفت که کوتاه نمي یاد. -
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 چه کوتاه بیاد ، چه نیاد، به غیر از نامزدی راه دیگه ای باقي نمونده عالیه. -

 ه مجالش نداد و گفت:زن عمو عذرا آماده اعتراض مي شد که عمو سیف ال

 خیلي خب داداش نصرت قبول. ریش و قیچي دست خودت. هر شرط و شروطي داری بگو من تسلیمم. -

داریوش با لب و لوچه آویزان به اشاره مادرش جواب مثبت داد و بهش فهماند که چاره ای به غیر از قبولي نیست، 

 وگرنه شانس نامزدی را هم از دست خواهد داد.

 هم حرف مي زدند و هر کس در مورد شرایط و مراسم نامزدی اظهار عقیده ای مي کرد. همه با

 زن عمو عذرا که خیاط قابلي بود گفت:

پیراهن نامزدی و عروسي اش را خودم مي دوزم. کاری مي کنم که همه انگشت به دهن حیران بمانند و تا حاال  -

 کسي نظیرش را ندیده باشند.

 عزیز را به طبقه پایین کشاند. خانجون بو کشید و گفت: صدای گریه رودابه،

وای به گمونم برنج بوی دود گرفته. البد صدیقه به جای اینکه حواسش به پخت و پز باشه یه جایي همین گوشه  -

 کنارا وایساده که ببینه باالخره شیرین پلوی عروسي رو مي خوره یا نه.

این فقط قدم اول بود، قدم اول برای رسیدن ما به هم، اما بین اولین قدم و نمي دانستم باید شاد باشم یا غمگین . 

 آخرین آن فاصله زیاد بود.

 آزیتا به دستور عزیز به طبقه باال آمد تا ظرف شیریني بله برون خواهرش را دور بگرداند.

 را عوض کرد. مراسم خواستگاری که به پایان رسید ، نسبت فامیلي و ارتباطات خانوادگي جو مهماني

 خانجون خطاب به دختر بزرگترش طیبه گفت:

بلند شو برو به خواهرت کمک کن شامو بکشه، وگرنه بقیه برنج هم ته دیگ مي شه و چیزی برای خوردن باقي  -

 نمي مونه.

 ند.ین رفتبه محض صدور فرمان خانجون ، زن عمو عذرا و عمه ناهید هم به همراه خاله طیبه برخاستند و به طبقه پای

خانجون سرگرم درددل با خواهرش شد . هر کس با کنار دستش اش مشغول صحبت بود. آقای فتحي که کله اش 

بوی قرمه سبزی مي داد و سرش درد مي کرد برای بحث سیاسي ، موضوع را به اوضاع نابسامان و اختالفات داخلي 

 میان رجال مملکتي کشانده بود.

و نگاهم را به روی نگاه داریوش مي کشاندم گه چون من ساکت بود و نه طرف صحبتي گاه جرات به خرج مي دادم 

 داشت و نه میلي به آن گفت و گوها.

کاش فرصتي پیش مي آمد تا دوباره با هم تنها شویم و یا حداقل در همان تاالر در کنار هم بنشینیم و چون دیگران با 

هیچ کس به فکر ما نبود، حتي خانجون که بي خیال با حرارت داشت با هم اجازه بحث و گفت و گو را داشته باشیم . 

 خواهرش از خاطرات گذشته یاد مي کرد.

 در چهره داریوش اثری از شادی نمي دیدم. به نظر نمي رسید از وضع پیش آمده راضي باشد.

ک و مهر شده و دربسته ای چه بسا نگران حوادث آینده بود، آینده ای که همراه با پیشاني نوشت مان در پاکت ال

 دور از استرس مان ، قرار داشت و زماني موفق به خواندنش مي شدیم که دیگر جزیي از گذشته بود نه آینده.

 فصل هشتم:
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بلور فروشي اقاجان رونق چنداني نداشت. با وجود این مي کوشید تا اعتبار گذشته را حقظ کند تا در ظاهر چیزی از 

کم نیاورد که هر کدام صاحب اتومبیل وبروبیایي شده بودند اما او هنور همان درشکه فرسوده  هم صنف های خود

قدیمي را داشت و به زحمت توانسته بود از اضافه در امد اندکش حقوق رجبعلي درشکه چي را بپردازد والاقل این 

 یکي را از دست ندهد.

 ا شنیدم که با حسرت و سوز دل مي گفت:یکي دوبار از زبان عزیر در موقع دردل با زن عمو عذر

بس که اخالق نصرت تند است.مشتری دنبال زبان چرب و خوش خدمتي ست.چیزی که فراوان است بلور فروشي -

ست.مرض ندارد که برود سراغ یک کاسبکار بدعنق و زبان تلخ مثل نصرت ولي کو گوش شنوا.هر چه مي گویم به 

 خرجش نمیرود.

 فت:عذرا آهي کشید و گ

 سیفاله هم دست کمي از برادرش ندارد به جای این که به فکر فروش جنسش باشد انگار از مردم طلبکار است.-

بعد از مراسم شیریني خوران و بله برون هر دوخانواده به تکاپو افتادند تا مقدمات جشن نامزدی را قبل از اعزام 

 داریوش به خدمت فراهم کنند.

 پر در اورده بودم و از شوق روی پایم بند نمي شدم. دل توی دلم نبود.انگار

مراسم نامزدی ساده و مختصر بود و فقط اقوام نزدیک در ان حضور داشتند.دور یقه و حاشیه پایین دامن پیراهن 

 ساتن صورتي دوخت زن عمو عذرا با گلهای مصنوعي پوست پیازی تزیین شده بود و تاجي از ان زینت گیسوانم بود.

 پر هیاهو با سروصدا در کنار قلب داریوش مي تپید ونوید رسیدن و یکي شدن را مي داد.قلبم 

 همین که حلقه نامزدی را به انگشتم کرد قلبم را همراه با انگشتم یه اسارت گرفتودر بند خود گرفتار ساخت.

 از تنم را با خود برد. خودم را از او جدا نمي دانستم.عازم خدمت سربازی شد انگار نیمي از وجودم پاره ای

بي قرار وناارام ذهنم خالي از اندیشه هایم شد مدرسه چون هیوالیي در مقابلم دهان گشود.مطالب کتاب برایم بیگانه 

بود.مفهوم انچه را که مي خواندم نمي دانستم. جرات نمي کردم از پدرم بخواهم که اجازه بدهد ترک تحصیل کنم 

 اگاهي از این تصمیم خشمگین خواهد شد وهرگز این اجازه را به من نخواهد دادچون یقین مي دانستم به محض 

 اخر هفته ها که داریوش به تهران مي امد زندگي ابي بود و شفاف و زماني که مي رفت سیاه و تاریک.

رای تابستان ب پدرم به وعده اش عمل کرد و به ما اجازه داد که شبهای جمعه با هم به سینما یا تئاتر برویم.در فصل

فرار از گرمای تهران سوار اتوبوس شمیران میشدیم و مسیر راه تا پل تجریش را به درددل و گفت وگو مي 

 گذراندیم.

در زیر سایه درختان همراه با نوازش باد خنکي مطبوعي زیر پوستمان مي دوید وفقط یاد اوری جدایي روز بعد مزه 

 کامان تلخ مي کرد. شیرین لحظالت کوتاه با هم بودن را به

کم کم سرسبزی وصفای درختان جای خود را به رنگ زرد و قهوه ای اندوه داد و نم نم باران پاییزی بازارآبپاشي 

 باغبان را کساد کرد.حزن غروبهایش یاد اور دلتنگي هایم در زمان دوری اش بود.

 باالیي دربند همراه با نوای پرندگان و صدایدیگر نمي توانستیم شبهای جمعه سوار اتوبوس شمیران شویم و در سر 

روح نواز امواج رود خانه درد دل هایمان را بر روی اب روانش جاری سازیم وسبک شویم کنار رود خانه بر روی 

سنگ بنشینیم بر روی جای دندانهای هم به دانهای بالل کباب شده گاز بزنیم و قهقه ی خنده های مان را در صدای 
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ال گردو را به طور مساوی بین خودمان تقسیم کنیم و هر کدام مغز گردوني ان دیگری را از پوست اب گم کنیم. ف

 بیرون بیاوریم و قسم بخوریم در اینده به همین شکل در شادی و غم شریک هم باشیم.

انچه را که هنوز اخرین جمعه ای که قرار بود فردایش به مدرسه بروم بي زاری ام را از ادامه تحصیل بر زبان اوردم و 

 جرات گفتنش را به پدرم نداشتم به داریوش گفتم:

 دیگر ذهنم امادگي ادامه تحصیل را ندارد .تا همین جا که خواندم کافي است.-

چهره اش درست همان حالتي را به خود گرفت که در زمان کودکي در موقع پرخاش به بچه های کوچکتر از خود به 

 ان شکل در مي امد.

 یش تنگ شد وپیشاني اش پرچین و لحن کالمش خشن.چشمها

یعني چه!اگر قرار باشد وجود من ذهنت را اشفته کند ومانع از درس خواندنت شود خودم را از دیدنت محروم مي -

کنم و اخر هفته ها هم به تهران نمي ایم. یادت باشد هیچ وقت نباید احساس ما به هم جلوی پیشرفتمان در زندگي را 

. مي شنوی چه مي گویم؟دیگر نشنوم این حرفها را بزني.مي خواهي صبح تا شب توی خانه بنشیني و به در و بگیرد.

 دیوار نگاه کني؟منظورت این است؟حرفت را بزن چرا ساکتي؟

 زبان به اعتراف گشودم و گفتم:

 ی.ارم شده لحظه شماران قدر به فکر تو هستم که نمي توانم به چیز دیگری فک کنم. از شنبه تا پنجشنبه ک-

 کالمش همراه با نگاهش مهربان شد وشیفته.

 مگر من کم به فکر تو هستم ولي این دلیل نمي شود که ذهنم فارغ از مسایل دیگر شود.-

 با ناامیدی گفتم:

 منظورت این است که نباید ترک تحصیل کنم!؟-

 باشد زن تحصیل کرده گرفتم. نه نتبل خانم این دو سال را هم تحمل کن تا الاقل دلم خوش-

 لب برچیدم و گفتم:

 پس معلوم مي شود اگر درس نخوانم دیگر دوستم نداری.-

 تبستمي شیرین چهره اش را بشاش ساخت و گفت:

وقتي که عاشقت شدم هنوز فرق بین الف و ب را نمي دانستي و من تازه داشتم حروف الفبا را به هم میچسباندم تا -

ن موقع نمي توانستم کلمه عشق را معني کنم ومفهوم دوست داشتن ودلبستگي را نمي دانستم.با وجود جمله بسازم. ا

این در خواب وبیداری صورت زیبایت با ان چشمان سیاه موهای مدل خرگوشي وچتری روی پیشاني در مقابل 

ازد شت که بین مان جدایي بینددیدگانم نمایان بود. عاشق تابستانها بودم که دیگر مدرسه و درس و مسقي وجود ندا

وبه راحتي مي توانستم صبح تا غروب در حیاط وزیر زمین خانه هایمان دلم را به دیدارت خوش کنم و در کنارت 

 باشم.

ذهن من انباشته از خاطرات کودکي ست وعاشق شان هستم. هر وقت چشمهایم را مي بندم ان روز ها را به یاد مي -

حضور تو نیست. روز هایي که به مدرسه مي رفتي و در بازی بچه ها شرکت نداشتي دست  اورم هیچ خاطره ای بدون

و پایم را گم مي کردم و از بازی و جست وخیز متنفر مي شدم. افسرده مغموم روی پله های زیرزمین چمباتمه مي 

هزار بار تا ده مي شمردم  زدم بي ان که چیزی لز حرکت عقربه های ساعت سر در بیاورم با انگشتانم دقایق دوری را

و دو باره به عدد یک بر مي گشتم. معلوماتم قد نمي داد به شمارش بیشتر از ان ادامه بدهم.همیشهقارو قور شکم 
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گرسنه ام عین پاندول ساعت بهم عالمت مي داد که چیزی به اذان ظهر و نزدیک شدن زمان بازگشت از مدرسه 

 دیگر اطمینان مي یافتم که چیزی"بیاسر سفره نهارت را بخور"ومي گفت نمانده.بخصوص وقتي عزیز صدایم مي زد

 به امدنت نمانده.

حرف دل مرا میزني رکسانا.من هم از زمان بچگي بدون تو هیچ بودم ولحظات فراق وبي هم بودن را در انتظار -

د. تو کالمت غذای روحم باشبکشم تا به اخر هفته برسم و به لحظه دیدار.عطر نفسهایت مستم کندوموسیقي دلنواز 

اینجا در میان جمعي و من انجا تنها و غریب. بخصوص شبهایي که کشیک دارم و تا صبح بیداری مي کشم به جای 

 اینکه به فکر وظیفه ای که به عهده دارم باشم به فکر تو ام.

 لبخند شیطنت امیزی زدم و به طعنه گفتم:

 حواسم به درس و مدرسه باشد پیش توست؟حاال دیدی من حق دارم به جای این که -

 انگشتش را تهدید کنان به طرفم تکان داد و گفت:

میان دعوا نرخ تعیین نکن.من نه در انجام وظیفه کوتاهي مي کنم نه در دوست داشتن تو. این روز ها گذران -

اما باالخره خواهد  است.درست است که بر خالف مثل یک چشم بهم زدن به کندی مي گذرد وتحملش اسان نیست

گذشت و زماني خواهد رسید که غروبها پشت پنجره اتاق منزل خودمان منتظر بازگشت من از محل کار باشي. روزی 

 که سرسفره عقد بهم بله بگویي بهت قول مي دهم دیگر هیچ وقت بي تو سفر نروم.

 دل شوره ای را که به جانم افتاده بود از او پنهان نکردم و گفتم:

نمي دانم چرا دلم شور مي زند و هر وقت مي خواهم روزی را مجسم کنم که برای همیشه با هم خواهیم بود صدای  -

 غلتیدن و فرو افتادن قلبم را درون سینه مي شنوم و مي ترسم هرگز چنین روزی را به چشم نبینم.

 از تصور چنین پیش امدی نگاهش تیره شد و صدایش لرزان:

انا.مگر دیوانه شده ای؟این فکر خیال ها چیست که به سرت مي زند. نکند عقلت را از دست نفوس بد نزن رکس-

داده ای و تو حاال دیگر نامزد من هستي بزرگتر ها حرفهایشان را با هم زده اند.پدرت مردی نیست که از قولش 

 و سوخته به خوردم ندهي.برگردد.به جای این حرف ها برو از مادرت اشپزی یاد بگیر که غذای شور یا بي نمک 

 

 

 

 

 فصل نهم 

 

 

چیزی به پایان خدمت داریوش نمانده بود که برادرم بابک هم برای انجام خدمت سربازی عازم تبریز شد. عزیز دل 

شکسته و غمگین بود و طاقت دوری از پسر ارشدش را نداشت. پدرم برای دلجویي از او بچه ها را به زن عمو عذرا 

 تصنیف که زمان آن نام به خوان آواز وزیری، الملوک قمر – 1( )1ن و مادرم را برای تماشای کنسرت قمر)سپرد و م

( 1332 وفات. شمسي 1821 تولد. )  شد مي جوان و پیر تن و جان بخش آرام دلنوازش صفحات و پرور روح های

وراني مشهور و بزرگ در خیابان سي متری رست کافه – 8. )برد( 8) نو شکوفه کافه به تفریحي های برنامه سایر و( 

که یکي از گرانترین و مشغول کننده ترین اماکن خوشگذراني و شب زنده داری بود و در آنجا هنرمندان و 

 خوانندگان به نام آن زمان به اجرای برنامه مي پرداختند(.
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بیرون مي آمد، اما صدای خاطره ها بود  گرچه صدای قمر آن گرمي و اوج سابق را نداشت و ناالن و بیمارگونه از سینه

که در کافه شکوفه نو طنین انداز مي شد و اشک بر گونه همه ی آنهایي که یک زمان شیفته آوای خوشش بودند مي 

 نشاند.

بعضي ها چشم بر هم مي نهادند تا بي آن که به چهره خسته و گونه های فرو رفته اش بنگرند و صدای ناله وارش را 

در خاطرشان با خواننده خوش چهره و محبوبشان تجدید دیدار کنند و با گوش جان دل به زمزمه های جان بشنوند، 

 بخشش بسپارند.

مگر از آن روز که برای اولین بار به کنسرتي که در سینما سپه )ساختماني در خیابان با غشاء )سپه( که گاهي به 

 مي یافت(. سینما، گاهي به تأتر یا کنسرت و بالماسکه اختصاص

یعني به همین سادگي در عرض، ده سال پیری چهره جواني اش را خط خطي کرده و زلزله به جان تارهای صوتي اش 

افکنده و بلیت کنسرت هایش را که به چند برابر قیمت در بازار سیاه به فروش مي رفت، به شبي سي تومان اجرت 

 تبدیل ساخته؟

دوباره آن آوای خوش را از گلویش بیرون فرستد و با همان اوج و با همان صدا چه فشاری به حنجره اش مي آورد تا 

 همنوا با مرغ سحر ناله سر دهد و بخواند.

 

 

 

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

 

 

 

 ز آه شرربار این قفس را **** بر فکن و زیر و زبر کن

مختلف از میزهای اطراف به مشام مي رسید. آنهایي که مي خوردند و مي بوی کباب بره به همراه بوی نوشیدني های 

نوشیدند، غرق عالم خودشان بودند و من بي آن که اشتهایي به خوردن و نوشیدن داشته باشم، از دوری داریوش که 

ینما سپه ماه آخر خدمتش را مي گذراند دلتنگ بودم. او داشت همان ترانه ای را مي خواند که ده سال پیش در س

خوانده بود. آن موقع با وجود این که چند سال از کشفِ حجاب مي گذشت، مادرم که او را عزیز صدا مي زدیم، هنوز 

عادت نکرده بود گیسوان سیاه و پرپیچ و تابش را در معرض دید نامحرمان قرار دهد، درحالي که تور سیاه کالهش 

 تحت تأثیر آوای دلکشِ قمر نمناک بود.را به دور انگشتان دست لوله مي کرد، دیدگانش 

پدرم سر را عین پاندول ساعت، همراه با نوای این ساز به این سو، آن سو مي گرداند و نشان مي داد که تا چه حد از 

 تماشای آن کنسرت لذت مي برد و حاال باز هم صدای خاطره ها گوششان را نوازش مي داد نه صدای ناله وار کنوني.

ه من و مادرم همراه با هم به طرف در ورودی سالن خیره ماند و در میان آن شور و حال، چهره آشفته ناگهان نگا

 رجبعلي درشکه چي در میان دو لنگه در نیمه گشوده نمایان شد.

 بي اختیار صدای فریاد کوتاه مادرم در طنین آوای قمر گم شد که مي گفت:

 وامصیبتا، خدایا کمک کن! -
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ی از کمان رها شد و درون سینه غلتید. آقا جان که دیگر نمي توانست خونسردی و وقارش را حفظ قلبم چون تیر

کند، بي تابي اش را در آرامش ظاهری کشت، دستهایش را که آشکارا مي لرزید در جیب شلوار پنهان ساخت و به 

 طرف در ورودی سالن روان شد.

هایش را درست بر روی جای پای همسرش مي گذاشت و پشت عزیز رنگ به چهره نداشت و لبهایش مي لرزید. پا

 سر او قدم بر مي داشت.

رجبعلي آنجا نایستاد و ما را به دنبال خود به داخل خیابان کشاند، چون به خوبي مي دانست بیان آنچه که قصد 

 گفتنش را دارد، چه قشقرقي به پا خواهد کرد.

 سبز و خرم ایستادیم، کلمات را بریده بریده از دهانش بیرون راند.سپس همین که در حاشیه خیابان زیر درختهای 

 عجله کنین آقا بزرگ، باید بریم مریضخونه. -

 هر سه با هم فریاد کشیدیم:

 مریضخونه، برای چي؟ -

 اهول نکنین آقا، پیش آمده. کاریش نمي شه کرد. سیف اله خان منو فرستاد که شما رو ببرم اونجا، به گمونم آق -

 رامک موقع بازی سرش به دیوار خورده، شکسته.

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

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

 نترسین. خدا بزرگه. االن مي ریم اونجا، معلوم مي شه. -

ت پي در پي شالقي که درشکه چي بر پیکرشان وارد مي نمي دانم اسبهای درشکه لج کرده بودند و اهمیتي به ضربا

ساخت نمي دادند و آهسته با تأني سم بر زمین مي کوبیدند یا این که عجله ما برای رسیدن به مقصد راه را طوالني و 

 بي انتها جلوه مي داد.

 انگشتانش داشت خاکستر ميمادرم اشک ریزان زیر لب دعا مي خواند. آقا جان بي اعتنا به سیگار روشني که در الی 

 شد، غرق افکار پریشان و التهاب و نگراني درون بود.

شب بر روی درختان سایه سیاهي افکنده بود و حرکت باد بر روی شاخ و برگهایشان، چون اشباحي سرگرداني 

 دلهره مي آفریدند.

افکار واهي به مغزم راه یافته، اما در هر احساسم به من مي گفت دیگر برادرم را نخواهم دید. نمي دانستم از کجا این 

 صورت چکشي بود برای شکستن بغضِ سمج گلو و جاری شدن اشکهایم.

عمو سیف اله در حیاط بیمارستان انتظار آمدن مان را مي کشید. به محض دیدن مان با حرکت تندی سیگار روشن را 

یم. چین های پیشاني اش بر روی هم سوار شده بودند به زمین افکند و پا به رویش کوبید. همه با هم به سویش دوید

 و خط فاصله ای در میانشان به چشم نمي خورد.

نم اشکي که چون شبنم بر روی مژه هایش نشسته بود، گویا تر از کالم آنچه را که از شنیدنش وحشت داشتم، بیان 

 مي کرد.

 ید:عزیز با وجود وحشتي که از شنیدن پاسخ داشت، با بي تابي پرس

 چي شده سیف اله خان؟ رامک کجاست؟ -

 از بیان حقیقت طفره رفت. سر به زیر افکند و به حالتِ عصبي پاشنه کفشش را بر روی سنگفرش حیاط سابید.
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 پدرم طاقت نیاورد و درحالي که شانه های برادرش را به شدت تکان مي داد پرسید:

 که طاقت گفتنش را نداری؟چرا حرف نمي زني؟ یعني این قدر حالش بد است  -

 

عمو سیف اله تکاني به خود داد تا به من و مادرم نزدیکتر شود، اما انگار کمرش که ناگهان خمیده بود و پاهایش که 

 بي توان و قدرت شده بودند، به او نیروی پیشروی را نمي دادند.

 لرزاني پرسید:آقا جان عمق فاجعه را حس کرد. دستش را حایل دیوار ساخت و با صدای 

 نترس، حقیقت را بگو. چي به سر رامک آمده. -

 صدای عمویم از وسطِ پرسِ بغض گلو با فشار و لرزان بیرون آمد. 

 سعي کردم به موقع برسانمش اینجا، ولي بي فایده بود. -

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

 بِ حوض لجن گرفته درمانگاه شناور ماند.روسری عزیز از سرش پرت شد و بر روی آ

از جای خراش ناخنها بر روی پوستِ صورتش خون مي آمد. دیگر اهمیت نمي داد که گیسوان شبق مانندش در 

 معرض دید نامحرمان قرار گرفته. صدایش ضجه وار از گلو بیرون آمد.

 ببینمش؟نه غیر ممکن است. باور نمي کنم. آخه چرا او؟ کجاست. مي خواهم  -

نخ زندگي پوست چهره اش را کشید و پر از چین و شکن ساخت. چشمان درشت سیاهش، خاکستری شد و برق 

 نگاهش به همراه رعدِ فریادهایش تبدیل به باران سیل آسایي که از دیدگانش مي بارید.

وسهایم شکل واقعیت به خود پاهایم از ترس، سِر و بي حس شده بودند. اولین بار بود که مرگ در مغزم خارج از کاب

 مي گرفت. شکي نداشتم که برادر نازنیم که ده سال بیشتر نداشت، مُرده.

 

 عمو سیف اله با ترس و لرز به شرح ماجرا پرداخت:

تو بچه ها را به من و عذرا سپردی و رفتي کنسرت. فکر مي کردم مشدعلي مواظبشان است. غافل از این که او هم  -

. سفره پهن بود. شیرین و آزیتا رفته بودند از باغچه حیاط سبزی خوردن بچینند. عذرا به تعداد بچه ها رفته نان بخرد

کاسه بشقاب گذاشته بود که شام بخوریم. یک دفعه صدای افتادن جسم سنگیني به حیاط و به همراه آن صدای جیغ 

ط. چطور بگویم داداش نصرت که آنجا چه و داد بچه ها به گوش رسید. من و عذرا هر دو با هم دویدیم توی حیا

دیدم. انگار سقف آسمان روی سرم خراب شد. کاش مي مردم و چنین صحنه ای را به چشم نمي دیدم. برادرزاده 

عزیزم، رامک نازنینم غرق خون، نزدیک حوض روی زمین افتاده بود. شیرین و آزیتا صورتشان را با دستهایشان 

ر مي زدند. حق داری مالمتم کني، حق داری سرم را به دیوار بکوبي. من خودم را هرگز پوشانده بودند و یک بند هوا

نمي بخشم. عذاب وجدان بیشتر از شمات تو دارد دیوانه ام مي کند. تو بچه هایت را به ما سپردی و ما از آنها غافل 

 شدیم.

ردی را ندیده بودم و گریه را کاری هیچ وقت فکر نمي کردم یک روز پدرم گریه کند. تا به آن روز اشک هیچ م

زنانه و بیشتر بچه گانه مي دانستم و حاال هم اشک او را مي دیدم، هم اشک عمویم را که همراه با ندامت بود و 

 احساس گناه. آقا جان با ناباوری گفت:

 ي؟ش داده باشد، اما کِبچه گول مي زني داداش. آدم الکي الکي که از پشتِ بام پرت نمي شود پایین. باید یکي هول -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 3  

 

 البد دویده، حواسش نبوده که اگر جلوتر برود، مي افتد. -

 

 درحالي که شانه هایش از شدت گریه تکان مي خورد، گفت:

 این حرفا چیست. تو گفتي و من باور کردم. من این بچه را به تو سپردم و از تو مي خوامش، کجاست؟ -

ل دیدگان شرم زده اش و از جواب عاجز ماند. چه مي توانست بگوید؟ چطور مي دستهای عمویم پرده ای شد در مقاب

 توانست این جمله را بر زبان بیاورد که دیگر رامک در قید حیات نیست.

 پدرم با خشمي آشکار دستِ برادرش را از روی صورت او کنار زد و گفت:

 حرف بزن کجاست؟ -

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

 آنجاست. -

پدر و مادرم بي معطلي به آن سو دویدند. عمو سیف اله دستم را کشید و نگذاشت به تختي که بدن بي حرکت برادرم 

 بر رویش قرار داشت نزدیک شوم.

 صدای فریاد جگرخراش آن دو را که شنیدم، به همراهشان هوار کشیدم.

 

 

 

 11فصل 

 

ای اثبات ادعا یش پافشاری میکرد ومي کوشید تا به پدرم به قبوالند سقوط رامک از عمو سیف اهلل هنوز داشت بر

پشت بام و کشته شدنش بي مباالتي خود و در موقع بازی بوده و پسر یازده ساله اش شهروز نقشي در این پیش آمد 

چشم دیده بود به خود  ناداشته،اما برادر هشت ساله ام برمک در حالي که هنوز از وحشت صحنه ی هولناکي که به

 میلرزید،گفت:

دروغ میگه،من خودم دیدم چطور موقع بازی با هم دعوا شون شد و روی پشت بام به دنبال هم کردند و بعد یه -

 دفعه شهروز هلش داد اون پائین.

 :گفتشهروز در حالي که دندان هایش را از خشم به هم میفشرد،لگدی نثار پای برمک کرد، و با لحن غضبناکي 

دهن کثیفت را ببند،مزخرف نگو.من اصال دستم بهش نخورد.خودش افتاد،ما داشتیم با هم باز میکردیم،دلیلي -

 نداشت با هم دعوا کنیم.هیچ میداني این حرف تو چه آتشي به پا میکند دیوانه.

هت زده بود،مانع ادامه ی برمک به قصد تالفي آماده ی تهاجم شد.آقا جان که هنوز از مرگ ناگهاني فرزند دلبندش ب

 زد و خورد آن دو شد و گفت:

دروغ که حناق نیست،بگذار هر چه میخواهند بگویند،چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.بخصوص که آن -

 موقع رودابه هم آن باال پیش شما بوده و همه چیز را به چشم دیده.مگر نه رودابه؟

شت ما از بیمارستان به خانه گوشه ی اتاق کز کرده بود،حرکتي از خود برای خواهر شیش سالهام که از لحظه بازگ

 تصدیق سخنان و نشان نداد و مات و مبهوت به نقطه ای که نشان کرده بود خیره ماند.

 آقا جان دوباره جمله اش را تکرار کرد و گفت:

 مگر نشنیدی چه گفتم پرسیدم رامک خودش افتاد یا شهروز هلش داد؟-
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 ابه میلي به پاسخ نداشت.چه بسا اصال نمیشنید پدرش چه میگوید.حالتي که در نگاهش دیدم قلبم را لرزاند.رود

 حتي مژه هایش هم حرکتي نداشتند.عزیز دست بر سر کوفت و گفت:

 خاک بر سرم شد.به گمانم اصال نمیشنود که تو چه میگویي.نکند از ترس زبانش بند آمده و الل شده.-

بلند کرد و سیلي محکمي بر صورت دخترش زد تا شاید زبان بسته اش باز شود و به خود آید،ولي تالش  پدرم دست

بي فایده بود،.انگار به ناگهان آسمان چون کوهي ریزش کرد،ابر سیاهي را چون تکه سنگي از جا کند و بر روی 

 روشنایي زندگي ایمان فرود آورد و تیر و تارش ساخت.

عا ی یک پسر بچه ی هشت ساله نمیتوانست مالک اثبات جرمي باشد که شاهد دیگری نداشت،برای با وجود اینکه اد

پدرم شکي در صحت گفته های برمک باقي نماند.به یقین میدانست آنچه که اتفاق افتاده یک قتل است نه یک 

 حادثه.

 واده ای را که پسرشان قاتل فرزندنگاهش به برادر جان در یک قالبش خصمانه شد.دیگر نمیتوانست وجود افراد خان

دلبندش بوده تحمل کند.از همه ی آنها نفرت داشت.بخصوص از شهروز که یک زمان ادعا میکرد و را به اندازه ی 

 رامک دوست دارد.

نگاهش از روی تک تک چهره ها گذشت و بر روی سرخي دیدگان گریان من متوقف ماند و جمله ای را که انتظار 

 شتم بر زبان راند.شنیدنش را دا

خوب گوش بده رکسانا،هم تو و هم مادرت.از این لحظه به بعد من احساسم را نسبت به برادرم و خانواده اش در -

همان گوری که فردا برای به خاک سپردن رامک ناکامم کنده خواهد شد،به خاک میسپرم و از شما هم انتظار دارم 

نباشم،هیچ کس حق ندارد از حصاری که بین حیاط خانه ی خودم و خانه همین کار را بکنید.چه من زنده باشم،چه 

سیف االه خواهم کشید بگزارد و به سراغ آنها برود.شنیدید چه گفتم؟من نمیتوانم شهروز را به سزای عملش 

برسانم.مطمئنم خدا ازش نخواهد گذشت و به وقتش مجازاتش خواهد کرد.از اینجا برو سیف اهلل .دست زن و بچه 

 ات را بگیر و به خانه ات برگرد.حتي یک لحظه هم تحمل دیدنتان را ندارم.

 عمو سیف اهلل حرکتي برای رفتن از خود نشان نداد و گفت:

یک لحظه صبر کن نصرت،تصمیم های نادرست و قضاوت های عجوالنه پشیماني به بار میآورد.تو االن مصیبت دیده -

و جیگرت را آتیش زده.من همدردت هستم و نمیتوانم تنهایت  ای.مرگ رامک قلبت را پاره پاره کرده

بگذارم.همانطور که عذرا هم نمیتواند دختر خاله اش را در چنین موقعیتي که نیاز به دلجوئي دارد تنها بگذرد.از آن 

 گذشته رکسانا نامزد پسر من است و ما از هم جدا نیستیم.

 فریاد گوش خراش پدرم قلب را لرزاند:

 ولي دیگر نیست.این حرفها مال گذشته هاست و هیچ کس حق ندارد تکرارش کند.بود،-

تو را به روح رامک قسم عجوالنه تصمیم نگیر نصرت.الاقل بگذار مراسم خاکسپاری و عزاداریاش تمام شود.از آن -

 گذشته تو هنوز جوابت رو از رودابه نگرفتي..

برمک را خواهد زد.دلیلي ندارد چیزی را که برادرش به چشم فرقي نمیکند،شکي ندارم او هم همان حرف های -

 دیده رودابه ندیده باشد.

 عزیز در آغوش زن عمو عذرا از حال رفته بود.آقا جان با لحني تلخ خطاب به همسرش گفت:
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خوب گوش کن،طوبي.اگر نیاز به دلجوئي داری،سر به روی سنگ دیوار بکوب،نه بر روی سینه ی مادر قاتل -

 ت.پسر

 زن عمو عذرا با وجود خویشتن داری تحمل از دست داد.سر مادرم را روی زمین نهاد و برخاست.

 گونه هایش از خشم گلگون شده بود و تارهای صوتیاش در موقع بیان این جمله لرزان:

ر چه از دیگر تحمل این توهینها را ندارم.درست است که داغ دیده اند،ولي این دلیل نمیشود که آقا نصرت ه-

دهنش در میآید نثار ما کند.گناه ما فقط این است که مواظب بچه ها نبودیم و گذاشتیم بروند باالت پشت بام گرگم 

به هوا بازی کنند.این یکي را قبول دارم،اما بیشتر از اینش تهمت است و دروغ محض.بچه ی من قاتل نیست.از 

 ا میداند چقدر ناراحت است.ساعتي که این اتفاق افتاده رنگ به چهره ندارد.خد

ننه من غریبم بازی در نیار عذرا خانم.خوب باید هم ناراحت باشد در عالم بچگي به فکرش نرسیده بود اگر هلش -

 بدهد میافتاد میمیرد و باید حساب پس بدهد.حاال تازه میفهمد چه اشتباهي کرده است.

 شهروز در میان هق هق گریه گفت:

ندادم عمو جان.تو بگو رودابه.تو که آنجا ایستاده بودی،البد به چشم خودت دیدی چطور از آن باور کنید من هلش -

 باال افتاد پائین.راست بگو،مگر غیر از این بود؟چرا حرف نمیزني؟

دوباره همه ی نگاهها به سوی خواهر بیچاره ام چرخید که هنوز بهت زده کنج اتاق نشسته بود و به دیوار تکیه 

 ا به طرفش رفت،با مهرباني در آغوشش گرفت و در حال نوازش گیسوانش گفت:داشت.آزیت

چرا حرف نمیزني رودابه جان.سعي کن یادت بیاید اون باال چه اتفاقي افتاد.من و شیرین کنار باغچه نشسته بودیم -

 ه،؟بگو چي شد که شهروز پرت شد پائین و نفهمیدیم قبال چه اتفاقي افتاده،ولي تو آن باال بودی و دیدی،پس

 مژههایش لرزیدند،اما نه اشکي بیرون فرستد،نه زبان در دهان چرخاند.

 عزیز چنگ به صورت زد و گفت:

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

 آقا جان برای دلداریاش گفت:

 نخوردند.یک نترس طوبي،شوکه شده،یکي دو ساعت دیگه حواسش سر جایش خواهد آمد.بچه ها گرسنه اند،شام-

 چیزی بده بخورند و بخوابند..فردا صبح باید خودمان را برای خداحافظي با رامک نازنین مان آماده کنیم.

 عذرا خانم برخاست و گفت:

 شا م من حاضر است.مي روم بیاورم اینجا با هم بخوریم.-

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

 بهتر از شا م شماست.چرا نمیروید تنهایمان بگذارید تا به حال خودمان باشیم؟الزم نکرده،زهر بخورند -

 غرور شکسته ی شیرین به صدا در آمد و خطاب به مادرش گفت:

 مگر نشنیدید عمو جان چه گفت؟اینجا ماندن هم آنها را عذاب میدهد هم ما را.بیایید برویم.-

ائي بود که سکوت را میشکست.پدرم با شانه های افتاده نگاهش را همین که آنها رفتند،صدای هق هق گریه تنها صد

از پشت شیشه پنجره به بیرون عبور میداد و انتظار بازگشت رجبعلي را میکشید که به دنبال دعوت از اقوام برای 

 شرکت در مراسم فردا رفته بود.

 ح حیاط و ایوان گسترده بود.شب یکه و تنها بدون طلب یاری از نور چراغ،سیاهي و ظلمات اش را در سط
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هیچ کس به این خیال نبود تا در ایوان چراغي روشن کند،همه میگریستند به غیر از رودابه که در حالت نگاه و چهره 

 ی مهبوتش،نه آثاری از غم بود و نه شادی.حتي به نظر نمیرسید هیچ حسي در وجودش باقي مانده باشد.

 فصل یازدهم 

 

ق به دست کرده بودم، انگار به انگشتم چسبیده بود و با زور و فشار هم بیرون نمي آمد. چه بسا حلقه ای که با عش

 حس داشت و حد وابستگي ام را به مالکش مي دانست و نمي خواست دل شکسته ام کند.

ک ریزان از همان اوان کودکي، برخالف سایر بچه ها که وقتي مورد اذیت و آزار همبازیهاشان قرار مي گیرند، اش

 مادرشان را صدا مي زنند، به جای این که نام عزیز را بر زبان بیاورم، داریوش را صدا مي زدم و به او پناه مي بردم.

عشق او با من رشد کرد و به تکامل رسید و به رؤیاهای کودکانه ام رنگ واقعیت بخشید. حاال که دیگر چیزی نمانده 

بر روی هم قرار گیرند و زنگ به پایان رسیدنش را به صدا در آورند، دل شوره بود تا عقربه های ساعت شمار انتظار 

هایم بي دلیل نبودن حضورشان را در قلبم به من یادآوری مي کردند و به ساده لوحي ام در باور خوشبختي پوزخند 

 مي زدند.

سیف اله پنهان ساخت، تا مبادا  مرگِ رامک قلبم را چون هسته ای در میان میوه خشم و نفرت نسبت به خانواده عمو

 دوباره یاغي شود و سودای عشق ورزی با برادر قاتلِ او را داشته باشد.

 رودابه هنوز بهت زده بود و مات و هیچ تغییری در حالتش مشاهده نمي شد.

ذشتِ دادند گ تالش پدرم برای یافتن راهي برای معالجه اش به ثمر نرسید. پزشکان از درمانش عاجز بودند. امید مي

زمان چاره ساز دردش خواهد شد و خاطره دردناک سقوط برادرش را به دست فراموشي خواهد سپرد و به حالت 

 عادی بر خواهد گشت.

دری که بین حیاط خانه ما و حیاط منزل عمویم قرار داشت و وسیله رفت و آمد دو خانواده با هم بود، برای همیشه 

چ گرفت. دیگر رنگ پنجشنبه ها آبي نبود و شفاف و چون روزهای دیگر هفته سیاه بسته شد و پدرم روی آن را گ

 بود و تاریک و رنگ ثانیه ها و دقایق شان همرنگ جامه ی عزایي که به تن داشتیم.

 عزیز آرام نمي گرفت. شیون و زاری هایش مسری بود و من و آزیتا را به هم صدایي مي طلبید.

گوش به زنگ نبودم تا از خانه همسایه طنین صدای آشنای داریوش را بشنوم و از  دیگر چون هفته های گذشته

آمدنش باخبر شوم. اندیشه هایم وسعتي نداشت و به غیر از مرگِ دلخراش رامک از بقیه یادها و خاطره ها تخلیه 

 شده بود.

و حاشیه خیابان سعد آباد و کنار در داغ ترین و سوزان ترین غروبهای مرداد ماه، هوای قدم زدن در سر پل تجریش 

رودخانه دربند را نداشتم، بوی کباب بره و کباب جگر و دل قلوه حالم را به هم مي زد و آنچه را که نمي خواستم به 

 یاد بیاورم همراه با دل آشوبي ام از حلقومم بیرون مي ریخت.

حرکتش نامنظم و کُند و بیمارگونه شد و  ضربان قلب پدرم که چون عقربه ساعت منظم و بدون وقفه مي زد کم کم

 قدرت تحرک را از او گرفت.

 طولي نکشید که به خانه نشیني روی آورد و مغازه را به حالِ خود رها ساخت.

 اواخر تابستان بود که عمه ناهید دور از چشم عزیز پچ پچ کنان کنار گوشم زمزمه کرد:

 برگشته؟خبر داری خدمت سربازی داریوش تمام شده و  -
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 سکوتِ قلبم به من فهماند که شنیدن این خبر هیچ احساسي را در زوایای پنهانش زنده نمي کند.

شما دیگر چرا عمه جان! شما که بهتر از دیگران مي دانید قرار نیست هیچ وقت اسم یکي از اعضای خانواده آنها  -

 در خانه ما برده شود؟

 اهمیتي به اعتراضم نداد و گفت:

طفلکي چه گناهي کرده که بي خبر از آن قضیه با جان کَندن به امید روزی که بتواند عقدت کند، داشته دوران  آن -

 خدمتِ سربازی اش را مي گذرانده؟

 حالت تنفر به چهره ام دادم و گفتم:

، آن هم تحاضر نیستم حتي یک کالم دیگر در این مورد بشنوم. طفلکي رامک در موقع مرگ ده سال بیشتر نداش -

با هزار امید و آرزو به آینده. آرزوهای من و او هر دو با هم در یک گور دفن شد. شما را به جانِ نوید و فرید قسم 

مي دهم آقا جان و عزیز این حرفها را نزنید که دارند دق مي کنند. من نگران پدرم هستم که روز به روز دارد 

ه و تا بابک از تبریز بر نگردد فرجي به باز شدنش نیست. آن وقت ضعیف تر مي شود. مغازه به امان خدا رها شد

 شما در چنین موقعیتي دارید حرف از بازگشت داریوش از سفر و قرار و مدارهای مان مي زنید؟

بغضي گلوگیر صدایم را برید و به من فرصت ادامه صحبت را نداد. عمه ناهید دوباره رشته سخن را به دست گرفت و 

 گفت:

گران نباش. همه چیز به زمان نیاز دارد. درست است که این داغ فراموش نشدني نیست، ولي باالخره آنهایي که ن -

زنده اند باید زندگي شان را بکنند. دیر یا زود داداش نصرت هم به کاسبي اش خواهد رسید. تو فکر خودت باش و 

مک خودش دویده و از پشت بام افتاده. تازه حاال فرض جواني ات را نباز. شهروز قسم مي خورد که کار او نبوده و را

 کنیم بچگي کرده و هولش داده، چه دلیلي دارد یک خانواده چوبش را بخورند و حساب پس بدهند؟

چرا دلیل دارد. کوتاهي از آنها بوده. عزیز بچه ها را به زن عمو سپرده بود. سه پسر هشت، ده و یازده ساله و یک  -

 واظبت نمي خواست و مي بایستي در پشت بام به امان خدا رها مي شدند؟دختر شش ساله م

حرفهای داداش نصرت را تکرار نکن رکسانا. آزیتا هم آنجا بود. بچه که نیست، پانزده سال دارد. مي توانست  -

 جلوی شان را بگیرد و نگذارد به پشت بام بروند. یا الاقل خودش هم همراهشان مي رفت.

 شما مقصر اصلي آن حادثه آزیتاست، نه دیگران. پس به قول -

 نه کامالً، اما خُب بي تقصیر هم نبوده. -

 بغض کردم و با ترشرویي گفتم:

این حرفها را به من مي زنید که داریوش را تبرئه کنید. مرا ببخشید، ولي قضاوت شما عادالنه نیست. بي انصافي  -

داشته باشید. جگرمان آتش گرفت. رامک رفت، اما رودابه چي که هر  ست که چنین برداشتي از آن حادثه هولناک

روز جلوی چشم مان است، با آن قیافه بهت زده و گُنگ. نه گوشهایش مي شنود و نه زبانش قادر به بیان است. شما 

 جای ما بودید چه احساسي داشتید؟

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

 ین حرفها را به عزیز و آقا جان نمي زنید که دارند از بین مي روند؟چرا ا -

همین که زبان باز مي کنم، داداش نصرت فریاد مي زند ساکت باش ناهید. طوبي هم شیون و زاری مي کند و داغ  -

 دلش تازه مي شود.
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 است.غیر از این نمي شود از آنها انتظار داشت. بعد از سه ماه هنوز آن داغ تازه  -

داغي که با اشکِ چشم آبیاری شود، تازه مي ماند. داریوش نمي تواند به این سادگي از نامزدش بگذرد. مي خواهد  -

 هر طور شده تو را ببیند و باهات حرف بزند.

 صورتم را پشتِ دست هایم پنهان ساختم و فریاد زدم:

 این امکان ندارد.  -

 ل و قرارهایش بدون هیچ توضیحاتي حلقه و هدایا را پس فرستاده.چرا امکان ندارد؟ نصرت بر خالف قو -

موقعي که قول مرا بهش مي داد افزود به شرطي که اتفاقي نیفتد. شاید آن موقع قلبش گواهي مي داده که ممکن  -

 است حادثه ای مانع از این وصلت شود. چه بسا به خاطر همین به عقد رضایت نداد.

ند. ناگهاني و بدون مقدمه پیش مي آید. تو و او کنار گودید و سیاهي لشگر این ماجرا. باالخره حادثه که خبر نمي ک -

دیر یا زود رودابه به زبان مي آید. چه بسا بتواند نقطه های تاریک مرگ برادرش را روشن کند. فقط یک شاهد کافي 

ي رفته و همیشه ازش کتک مي نیست. آن هم پسر هشت ساله ای که هیچ وقت آبش با شهروز در یک جوب نم

خورده. امیدوارم روزی که آن پرده باال مي رود و حقیقت آشکار مي شود، هنوز فرصت از دست نرفته باشد. منظورم 

 را مي فهمي رکسانا؟

 با لحن مصممي گفتم:

به  ین یکيچه فرقي بین شهادت برمک و رودابه است. اگر به حساب شما باشد هیچ کدام عقل رس نیستند. چه ا -

زبان بیاید، چه آن یکي. آقا جان ازم قول گرفته قسمم داده که هیچ وقت اسم هیچ کدام از افراد خانواده عمویم را 

نبرم و فراموش کنم که یک روز پسرشان نامزدم بوده. آن فرصت برای همیشه از دست رفته و من حسرت رفتنش 

 قلبم را به درد آورده و احساسات دیگرم را نابود کرده. را نمي خورم. چون حسرتي باالتر و مصیبتي عظیم تر

 فصل دوازدهم:

 

بین من و داریوش فقط یک دیوار فاصله افکنده بود،دیواری آجری با دری گچ گرفته در میان آن. فقط کافي بود در 

 ایوان خانه خودمان نزدیک آن دیوار بایستم و از همانجا شاهد رفت و آمدش باشم.

بال عادتم بود، عادتِ من و او در سالهایي که از دیدار هم منع مي شدیم و من صدای پایش را که در حال کاری که ق

پایین آمدن از پله ها مي شنیدم، هر جای خانه که بودم خودم را به ایوان مي رساندم و از دور به تماشایش مي 

 ایستادم.

یش در مردمکِ دیدگان او منعکس مي شد، اما حاال چطور مي آن موقع نگاهم به آینده بود، آینده روشني که دور نما

 توانستم به حیاط خانه ای بنگرم که سنگفرشش قتل گاه رامک بود.

هر وقت پا به ایوان مي نهاد، عزیز به دنبالم مي آمد و در کمین مي نشست تا مبادا هوای گذشته در دلم زنده شود و 

 نگاهم را به آن سوی دیوار بکشاند.

 خره یک روز طاقت نیاورد و سوز دلش را همراه با آن پر حسرتي بر زبان نشاند و گفت:باال

 آن طرف ایوان حصار ندارد، اما تو دور قلبت حصار بکش، سرت را بینداز پایین و از این طرف برو -

 سرم را یک وری کج کردم و با لحن رنجیده ای گفتم:
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صار کشیدن به دور آن دیوار، چون خیلي وقت است که من آن حصار را به نه الزم به یادآوری ست، نه الزم به ح -

 دور قلبم کشیده ام.

در نگاهش تردید بود، باور نمي کرد احساسم به این سادگي قابل مهار باشد. به خیالش دلِ دیوانه ام سرکش بود و  -

یف و ناالنش در حالي که با انگشتِ اشاره او را غیر قابل مهار. پدرم رودابه را آیینه دقِ من قرار مي داد و با صدای ضع

 نشانم مي داد مي گفت:

مي بیني طفل معصوم را به چه روزی انداخته اند؟ خدا ازشان نگذرد، پس کي مي خواهند تقاص پس بدهند. کاش  -

بریزد و به آوار سقفي که شهروز گور به گور شده رامک ناکامم را از آن باال پرت کرد پایین، روی سر همه شان 

 درک واصلشان کند.

 یک بار طاقت نیاوردم و گفتم:

 آقاجان نفرین نکنید، نفرین دامنگیر است. -

 با غیظ نگاهم کرد و گفت:

از خدا مي خواهم دامن شان را بگیرد. تو غصه چي را مي خوری رکسانا، غصه آن پدر سوخته را؟ وای به روزی که  -

 ده ام برایت پیغام پسغام مي فرستد.اسمش را در این خانه ببری. شنی

 انتظار شنیدن این جمله را نداشتم و با تعجب پرسیدم:

 پیغام! برای من؟ یک دستي مي زنید آقاجان، من که چیزی نشنیده ام. تازه بفرستد، کي جواب مي دهد. -

م حرفي زده ، پایش را از این یعني آن ناهید ورپریده برایت پیغام نیاورده بود. خدا مي داند اگر بشنوم یک کال -

 خانه مي بُرم. دوست ندارم وَرِ دل تو بنشیند و یک بند کنار گوشت وزوز کند.

 خیالتان راحت. حتي اگر حرفي بزند، گوشهایم برای شنیدن کَر است. -

 خشم و غضب صدایش را لرزاند:

 ی. این قوم ظالمین چه بالیي سرمان آورده اند.بایدم کر باشد. مگر این که خیلي بي چشم و رو باشي و از یاد ببر -

 خانجون که اکثر اوقات دوری راه را بهانه مي کرد و کمتر به ما سر مي زد

، بعد از آن حادثه هفته ای یکي دو بار از ایستگاه داودیه سوار اتوبوس شمیران مي شد، نفس زنان و غرولندکنان 

ب آفتاب و تاریکي هوا دوباره همان راه را در پیش مي گرفت و به خانه خود را به منزل ما مي رساند و قبل زا غرو

 اش برمي گشت.

آن روز هم از صبح مهمان ما بود و به محض شنیدم این جمله ، به حالت اخم فاصله دو ابرو را کوتاه کرد و با 

 ترشرویي با لحن تلخ و گزنده ای گفت:

ن قدر به پروپاش مي پیچي. این دختر خودش عقلش مي رسه و حرف دیگه ای نداری بزني نصرت؟ واسه چي ای -

خیر و صالح شو مي دونه. کم خون به دلش کنین. تو این خونه پوسید، بس که از صُب تا شب یه گوشه نشست 

مادرشو که تو لباس عزا عین ني قلیون شده و تو رو که هي زیر پتو ناله نفرین مي کني تماشا کرد. پاشو طوبي، پاشو 

 این لباس سیاهو از تنت دربیار. سیاه، سیاهي میاره. تو دو تا دختر دم بخت داری. برو

 عزیز به هق هق افتاد و گفت:

 چغندر که زیر خاک نکردم خانجون. تا سر سالش نه لباس عزایم را درمي آورم نه صورتم را اصالح مي کنم. -

 ابرو باال انداخت و گفت:
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 ثابت کني که ماتم زده ای. دلت باید عزادار باشه، نه پیرهنت.که چي بشه! مي خوای به کي  -

 آقاجان به طرفداری از همسرش گفت:

 داغ دلشو تازه نکنید خانجون. بگذارید به حال خودش باشد. کار ما از این حرفها گذشته. -

ا شتي داره. این دختریعني چي که گذشته. چه حرفها مي زني نصرت. آسمون که به زمین نیومده. هر کي یه سرنو -

دارن دل مرده مي شن. اگر پسر برادرت جونِ اون یکي رو گرفت، شما دو تا دارین روحِ این چار تا بچه رو مي 

کشین. یه بندم دارین تو گوش رکسانا مي خونین که چشاتو کور کن و گوشاتو کَر. از این طرف برو، از اون طرف 

 فهمه که به خیال خودتون دارین درسش مي دین. نرو. مگه خودش عقل نداره، مگه خودش نمي

 آقاجان زیر بار نرفت و گفت:

 اگر بزرگترها راه و چاه زندگي را نشان بچه ها ندهند که آنها تو گِل مي مانند. -

نترس نمي مونن. به جای این که گوشه اتاق رو تشک بیفتي و اه و ناله کني، پاشو برو دنبال کاسبي ت که زن و بچه  -

 هات گشنه نمونن. اینجا خوابیدی که چي؟ منتظری پسرت از اجباری برگرده نون آورتون بشه؟

 آهي کشید و گفت:

مگر تا حاال چه کسي نان آورمان بوده. من مرد کارم نه مرد تنبلي، ولي چه کنم که قدرت بلند شدن ندارم. قلبم  -

ند ماه پیش هستم که از دیوار راست باال مي رفت.خیال مي دارد جلز ولز مي سوزد. انگار نه انگار که من آن نصرت چ

 کنید خوشم مي آید روی این تشک بیفتم آه و ناله کنم.

هي بگو قدرت ندارم . تکون بخوری بجنبي ، قدرت خودش مي یاد. بلند شو طوبي، بلند شو یه لقمه نون بده کوفت  -

ون نوازی هم از یادتون رفته، از وقتي اومدم یه لیوان آب کنیم. اینجا آدم معده درد مي گیره. به گمونم رسم مهم

 دستم ندادین. بعد از چهار ماه هنوز به خودت نیومدی.

نه، هنوز به خودش نیامده بود. حتي اگر دستِ خودش بود نفس کشیدن را هم از یاد مي برد، ولي رسم مهمان نوازی 

ا به کمک آن بدنِ بي قدرتش را از زمین بِکَند و برخیزد، چي؟ از غفلتش شرمنده شد. کفِ دست را بر زمین نهاد ت

 سپس خطاب به من و آزیتا گفت:

من میردم غذا بکشم. یکي از شما دو تا سفره را بیندازد و آن یکي به اندازه یک سبد سبزی خوردن از باغچه  -

 بچیند.

ر کنار بوته های گلِ سرخ و سبزی خوردن آزیتا که هنوز از یادآوری سقوط رامک از پشتِ بام و در خون غلتیدنش د

 باغچه عمو سیف اله رنج مي برد، به من مجال اظهار نظر نداد و گفت:

 من سفره را مي اندازم. -

 چون مي دانستم دردش چیست ، بي چون و چرا سبد حصیری را به دست گرفتم و پا به ایوان نهادم.

های قدیمي با بي حوصلگي با پا به توپ فوتبالي که یادگار بازیهای برمک بي هیچ شور و شوقي دور از یار و همبازی 

 دسته جمعي گذشته بود که داشت در زیر پاهای او لگد باران مي شد.

آسمان سیاه بود و ابرها تکه تکه ، یکي پس از دیگری پیدایشان مي شد. برگ درختان هنوز سرسبز بودند و در آغاز 

 خزان خبری از تاراج شان نبود. 

طنابي که رختهای شسته شده را بر رویش آویزان مي کردیم و میخ نگه دارنده اش در باالی دیوار با طناب بندِ ایوان 

 منزل عمویم مشترک بود، داشت تکان مي خورد.
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 از آخرین باری که صدایش را شنیده بودم چندماه مي گذشت، اما در آن لحظه این او بود که داشت مي گفت:

 ایي؟ بیا این رختها را از روی بند جمع کن . هر آن ممکن است باران بگیرد.شیرین کج -

پاهایم سست شد. قدمهایم چون اسب چموش و سرکش از حرکت باز ایستادند و اهمیتي به نهیبم ندادند. نگاهم به 

 زیرچشمهای گود آن سو چرخید و در نگاه داریوش نشست که چشم به ایوان خانه ما داشت. با گونه های فرو رفته و

حیا "افتاده، الغر و رنگ پریده به نظر مي رسید و مظلوم و درمانده. نمي دانم چقدر طول کشید تا به خود نهیب زدم:

کن . خجالت بکش. یعني به همین زودی از یادت رفت چه شعارهایي مي دادی. مگر قرار نبود چشمهایت را کور 

 "کني و گوشهایت را کَر.

 از آشپزخانه بیرون امد و با دیدن قیافه بهت زده ام تتشرزنان گفت: عزیز با دیس پلو

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

سرم را که به طرف ایوان خانه انها چرخاندم ، اثری از داریوش ندیدم. سبد حصیری را بر روی قلبِ پر التهابم 

 چسباندم و از پله ها پایین رفتم.

 

 

 

 

 ل سیزدهم:فص

 

بیماری پدرم که شدت یافت ، به این نتیجه رسید که مي بایستي در خرج خانه امساک کند، به همین جهت ناچار به 

فروش درشکه و جواب کردن رجبعلي و صدیقه شد.با وجود گریزم از درس خواندن، برای فرار از ماتمکده خانه به 

 ادامه تحصیل پرداختم.

 بودیم صبحها زودتر برخیزیم و مسیر راه از منزل تا خیابان شاه آباد را پیاده طي کنیم.من و آزیتا عادت کرده 

زمستان رفت و آمد به مدرسه به این شکل مشکل بود، اما به هر طریقي بود گذشت و به بهارش رسیدیم. چند روز 

عزا را از تن بیرون بیاورد و من مانده به تحویل سال نو خانجون مادرم را وادار کرد صورتش را اصالح کند و لباس 

 بقچه حمام زیر بغل از خانه بیرون آمدم تا به گرمابه محل که فاصله زیادی تا منزلمان نداشت،بروم.

بهار چند روزی زودتر از موعد مقرر ، زمستان را از سر راه برداشته بود و خود با گلهاس ارغواني و بنفش اقاقیا ، 

 عطر سکر آور اطلسي ، یاس و بنفشه از راه رسیده بود.درختان پرشکوفه میوه و بوی 

هوا لطافت خاصي داشت و نفس کشیدن در زیر سایه درختان سرسبزش درست مانند بوییدن و بوسیدن نوزادی که 

 بدنش بوی شیر مادر را مي داد ، لذتبخش بود.

لحظه به من نزدیکتر مي شد شنیدم،  آهسته قدم برمیداشتم و عجله ای برای رسیدن نداشتم. صدای پایي را که هر

 اما به هوای این که رهگذر است اهمیتي ندادم و نایستادم.

 فاصله قدمهایش با من کوتاه شد و باالخره پهلو به پهلو قرار گرفت و صدایم زد:

 سالم رکسانا. -

 ز او فاصله بگیرم.یک آن طنین صدای آشنایش قلبم را لرزاند، ولي خیلي زود به خود امدم و کوشیدم تا ا

 از رو نرفت . پا به پایم آمد. دوباره جمله اش را تکرار کرد و افزود:
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خواهش مي کنم به حرفهایم گوش کن رکسانا. آن حادثه فقط یک قرباني داشت. اما عموجان نصرت کاری کرد که 

قبول ندارم و زیر بارش نمي  همه ما قرباني شدیم، به خصوص من و تو. باورم نمي شود، آخر چرا؟ من این جبر را

روم. چه دلیلي دارد که من و تو هم مي بایستي بر این باور باشیم که قلب و احساس مان هم زمان با سقوط رامک از 

پشتِ بام سقوط کرده و کشته شده. چرا آن حلقه را که با عشق به دستت کردم به آن سادگي از انگشتت بیرون 

ق قول و قرارهای قبلي، تو االن باید زنم باشي و در کنارم ، نه تا به این حد بیگانه آوردی و برایم پس فرستادی؟ طب

که بعد از ماهها دوری، حتي برنگردی نگاهم کني.مرا بگو که چقدر خوش خیال بودم که مي پنداشتم امسال عید در 

ي گیریم. خیالت عین زالو به خانه خودمان هفت سین را مي چینیم و اولین نوروز زندگي مشترکمان را با هم جشن م

مغزم چسبیده و جداشدني نیست. نه تو و نه پدر و مادرت و نه خانواده خودم قدرند مغزم را بشکافند و حریف آن 

به خدا کار من نبود، خودش موقع "زالوی سمج شوند. شهروز رواني شده. شب و روز گریه مي کند و فریاد مي زند 

 ي کنم چطور برمک حاضر شد چنین دروغ بزرگ را بگوید.تعجب م "بازی پرت شد و افتاد.

به شنیدن این جمله بي طاقت شدم. سر برگداندم و درست روبرویش ایستادم. در نگاهش محبت بود، حبتي آمیخته 

 با شیفتگي.

 بي اعتنا به زهرکالمم که داشت به جانش مي ریخت، فرصتي یافت تا سیر تماشایم کند.

 کنجکاو محل به خشم و کین هایم مجال دادم تا صدایم را به اوج برساند: بي توجه به رهگذرانِ

تو حق نداری برمک را درغگو خطاب کني . به دنبالم آمدی تا چه چیز را ثابت کني؟ عشق و محبتت را به من یا  -

ست قش اپرده پوشي قتلي که برادرت مرتکب شده؟ شهروز حقش است که شب و روز گریه کند و فریاد بزند. ح

که رواني شود و ترک تحصیل کند. آقاجان نفرینش کرده که تقاص پس بدهد. چرا از من نمي پرسي چه بر سر 

رودابه آمده که عقل و هوشش را از دست داده و چه بر سر پدرم ، که قلبش در اثر آن حادثه صدمه دیده و بستری 

 کانش بسته است. بگو مي دانستي یا نه؟ست؟ ها چرا نمي پرسي؟ غیرممکن است نداني که چندماه است د

 در آرامش گوش به سخنانم مي داد. حتي مژه بر هم نمي زد. فقط نگاهم مي کرد. همین که ساکت شدم ، گفت:

همه ی اینها را مي دانم و افسوس مي خورم. دلم مي خواست چون گذشته محرم خانواده است بودم و قبولم داشتید  -

بک ، هم تیماردار عمویم باشم و هم مغازه را بچرخانم و نگذارم بسته بماند. چرا این طور شد؟ ، تا الاقل در غیاب با

چرا؟ تو چه راحت گذاشتي مرا از چشمت بیندازند و بین مان فاصله ایجاد کنند. دستِ من به هیچ خوني آلوده نیست 

ي کند. من از تو نمي گذرم، نه حاال نه هیچ رکسانا. عشقِ پاک و محبتم به تو خوبي را که در رگهایم جاری ست زالل م

وقت دیگر. به امید روزی که حقیقت روشن شود و دیگر کدورتي بین دو خانواده نباشد، دارم ادامه تحصیل مي دهم. 

 قول بده منتظرم بماني.

 پوزخندی زدم و گفتم:

چه گفتم ، چرا از سر راهم کنار نمي  خیلي مسخره است که چنین توقعي را از من داشته باشي. انگار اصال نشنیدی -

روی؟ چرا راحتم نمي گذاری. تو هم خونِ آن قاتلي،پس نگو که خونِ پاکي در رگهایت جاری ست. بابک اینجاست. 

برای تعطیالت نوروز ، مرخصي گرفته آمده. خدا مي داند اگر االن مرا با تو ببیند چه الم شنگه ای به پا خواهد کرد. او 

اعضا خانواده ام، به خون تو و خانواده ات تشنه است. تنها لطفي که مي تواني به من بکني این است که  هم مثل بقیه

 دیگر هرگز سر راهم قرار نگیری.

 با درماندگي گفت:
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چیزی را از من مي خواهي که در توانم نیست. همیشه دورادور مواظبت هستم. از پشتِ پنجره اتاقم نگاهت مي  -

 ایوان صدایت را مي شنوم. این یکي را دیگر نمي تواني از من بگیری.کنم و از توی 

 صدا را در گلو پیچاندم تا بغض گلویم پنهان بماند و گفتم:

آخرش چي؟ به چه امیدی دلخوشي؟ نه خوني که پایمال شده به رگهای رامک برمیگردد و نه خشم و نفرتي که  -

پدر و مادرمان باقي گذاشته تبدیل به مهر و محبت مي شود و نه  مرگش نسبت به باعث و باني آن حادثه در قلبِ

پرونده راک عشق من و تو که بسته شده دوباره باز خواهد شد، دیگر چیزی نگو ، چون جوابي نخواهي شنید. مگر 

 نشنیدی چه گفتم ، برو، از اینجا برو.

ار بوی عطر تنِ نوزاد شیرخوار را مي داد و نه بوی روی برگرداندم و به حالتِ دو به راهم ادامه دادم. دیگر نه به -

گلهای اطلسي و یاس سکرآور بود. داریوش دست از تعقیب من برداشت و ایستاد، اما احساسم سر به دنبالم گذاشت 

و قدم به قدم به تعقیبم پرداخت. به سر خیابان که رسیدم رو در روی بابک قرار گرفتم. قلبم از وحشت در سینه 

این یک فاجعه بود، فاجعه ای که راهي برای مقابله با آن به خاطرم نمي رسید. گونه هایش از شدت خشم لرزید. 

 گلگون بود. با نگاهي تیز و برنده به من خیره شد و با لحن تندی پرسید:

 چي شده، چه کار باهات داشت؟ -

سم ار در محکمه پدرم محاکمه مي شدم و بازپرزبانم لکنت گرفت. به تته پته افتادم. کلمات از مغزم مي گریختند. انگ

 بابک بود. چندین بار زبان را در دهان چرخاندم تا باالخره توانستم پاسخ دهم:

 به روح رامک قسم من نمي خواستم باهاش حرف بزنم، باور کن. -

خودم را کنترل ولي باهاش حرف زدی، خودم دیدم. نباید جوابش را مي دادی. نباید محلش مي گذاشتي. خیلي  -

 کردم که جلو نیایم و توی گوشش نزنم. منتظر بودم ببینم تا چه حد مي تواني جلوی احساس خودت را بگیری.

 این بار کلمات بي اختیار بر زبانم جاری شدند:

کاش جلوی مي آمدی و مي شنیدی که چه مي گفتم. احساسي باقي نمانده که بخواهم جلویش را بگیرم. این چیزی  -

ود که مي خواستم بهش بفهمانم و تکلیفش را روشن کنم. قلبم از دیدارش نه تکاني خورد و نه در سینه لرزید. شاید ب

 این دیدار امتحاني بود که مطمئن شوم شفا یافته ام.

 ه؟تامیدوارم که این طور باشد و برای دلخوشي ام این حرف را نزني. راست بگو تا حاال چند بار سر راهت قرار گرف -

 قسم مي خودم اولین بار بود و مطمئنم که آخرین بار خواهد بود. -

 سر به زیر افکند و گفت:

 من همه ی حرفهایتان را شنیدم ، از همان لحظه که صدایت زد و تو برگشتي نگاهش کردی. -

و خطاب مک را دروغگتو اشتباه مي کني، اصال این طور نبود. وقتي صدایم زد برنگشتم نگاهش کنم، ولي وقتي بر -

 کرد ، نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و با حرفهایم توی دهنش نزنم.

نمي خواهد به من بگویي چه کار کردی و چه گفتي ، چون خودم شاهد برخوردتان بودم. در یک مورد حق را به  -

که تو و او هم قرباني های داریوش مي دهد و این حرف را قبول دارم که گفت این حادثه فقط یک قرباني نداشت، بل

دیگر این حادثه اید. درست است کنار گود بودید ، اما به ناچار به داخل گود کشیده شدید. مي دانم که چقدر برایت 

سخت است رکسانا. نمي خواهد به من بگویي که احساسي باقي نمانده تا مجبور باشي جلویش را بگیری، چون 
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ی تر که جلویش را گرفته به آن مجال پیشروی نمي دهد. نیاز به زمان دارد تا مطئمنم که باقي ست. فقط احساسي قو

 بتواني خفه اش کني.

آبِ دیدگانم گواهي بودند بر ادعایش. شبهای بي خوابي ، این پهلو آن پهلو غلتیدن و زار زدن. زیر پتو مچاله شدن 

آه کشیدن و بر بخت بد لعنت فرستادن. وداع با  تا مبادا صدایم به گوش آزیتا که در بستر کناری ام آرمیده برسد.

 آرزوهایم، در حالِ سان دیدن از حسرتهایم، دالیل دیگری بودند برای اثبات ادعایش.

 با صدای خفه ای گفتم:

خواهش مي کنم در مورد این دیدار حرفیبه آقاجان و عزیز نزن. مي داني که طاقت شنیدنش را ندارند. به قلب بیمار 

 حم کن و به سینه پر درد عزیز.آقاجان ر

 نگاهش مهربان شد و لحن کالمش گرم.

لزومي نمي بینم داغِ دلشان را تازه کنم. سه ماهِ دیگر، از سربازی که برگردم، آقاجان را وادار مي کنم این خانه را  -

 بفروشد و در جایي دور از این محل به دنبال خانه مناسبي برایشان مي گردم.

دانم راضي شود. به قول خودش اینجا زادگاهش است . و در زیر هر خشتِ آن مشتي از خاطره هایش از بعید مي  -

زمان تولد تاکنون پنهان است. عمه ناهید به سختي راضي د سهم خودش را از این ملکِ موروثي به برادرهایش 

 این بال را سر پدرمان بیاوری؟بفروشد. عزیز مي گفت در موقع امضا بنچاقش گریه مي کرد. حاال تو مي خواهي 

-  

حاال وضع فرق مي کند، آخرین خاطره دردناک ترینشان بود و یادآوری اش رنج آور و تلخي اش شیریني خاطره  -

های دیگر را تلخ مي کند. هر بار که چشم هر کدام از ما به حیاط بغلي مي افتد ،آن صحنه جلوی چشممان مجسم مي 

من مي زند. به نظر من هم برای شفاش آقاجان و هم شفای تو به صالح است هر چه زودتر از شود و بر سوزِ دلمان دا

 این محل برویم.

 منظورش را نفهیمدم و با تعجب پرسیدم:

 شفای من!؟ -

 بله رکسانا جان شفای تو از آن بیماری صعب العالجي که وجودش را در قلبت باور نداری. -

 

 11فصل 

 

لت نداد تا شاهد فروش خانه ی مورثي اش باشد و یک روز مانده به سالگرد فوت رامک،در حالیکه اجل به پدرم مه

داشت لبحوض وضومیگرفت،دست بر روی قلبش نهاد و کنار بوته های گًل سرخ باغچه بر زمین افتاد و چشم از 

 جهان فرو بست.

 زندش درست همان نقطه را انتخاب میکرد.چه بسا حتیاگر انتخاب محل فوت هم با خودش بود،به یاد قتلگاه فر

در مراسم خاکسپاری اش در ابن بابویه،بعد از یک سال خانوادهي عمویم را دیدم.دور از ما و سایر اقوام زیر سایه ی 

 درختیایستاده بودند و میگریستند.
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د.به نظرم رسید عمو داریوش در حالیکه شانه هایش از شدت گریه تکان میخورد زیر بازوهای پدرش را گرفته بو

سیف اهلل به اندازهي پدرم پیر و شکسته و الغر و نحیف شده،چه بسا و هم به اندازه ی برادرش در آن پیش آمد رنج 

 کشیده است.

شهروز را با خود نیاورده بودند تا بر آتیش دلسوخته ی ما دامن نزنند،.من و آزیتا و بابک چون دیوار گوشتي عزیز 

 بودیم تا چشمش به عذرا خانم و عمویم نفتد و داغ دلش تازه نشود.را در میان گرفته

در راه مراجعت بابک مرا به کناری کشید،از مادرم که خانجون و خاله طیبه هوایش را داشتند فاصله گرفت و با 

 صدای آهسته وخفه ایکنار گوشم گفت:

غیر از عذاب چه ثمری برایمان داشت؟خدا مي  نباید میآمدند،هیچ کس از آنها ناخواسته بود که بیایند.وجودشان-

 دانداگر عزیزمیفهمید آنها آنجاهستند،چه حالي مي شد.باز هم باید خدا رو شکر کنیم که بخیر گذشت.

 دستمال سفید کتاني را که با آن اشک چشمانم را پاک میکردم،در مشت فشردم و گفتم:

ن و ما دارند.تا قبل از این اتفاق جانشان برای هم در میرفت.تمام به گمانم فراموش کرده ای آنها چه نسبت با پدرما-

جیکوپیکشان با هم بود.آقا جان به جان برادرش قسم میخورد و عمو جان به جان او.آن عالیق از بین نرفته.آنها به 

در خلوت به  خاطر ما نیامدند،بهخاطر دلخودشان آمدند.اگر تو توجه میکردی میدیدی،بعد از مراجعت ما ماندند تا

 دور از چشماني که با خشم و نفرتنگاهشان میکردند،فاتحه ایبر سر خاکش بخوانند.

 با تعجب پرسید:

 تو از کجا میداني که ماندند؟-

 چون وقتي سر برگرداندم دیدمشان که بر سر قبر آقاجان زانو زدند.-

 پرخاش کنان پرسید:

 چا دلیلي داشت برگردی نگاهشان کني؟

رایم مهم بود که بدانم چه کار خواهند کرد.نه بابک،تصورغلط ناداشته باش،دلیلش آن چیزی که تو فکر چون ب-

 میکني نبود.بلکه فقطمیخواستم بفهمم علت آمدنشان آزردن روح سوهان زده ی ماست یا عالیقو عواطف خودشان.

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

 ت جوابت را گرفته ای.از حرفایت معلوم اس-

بعد از مراسم هفت،عزیز و رودابه را میفرستم خونه ی خانجون.خانه که خلوت شد،درد تنهاییو بي همدمي به 

 سراغش خواهدآمد.هر چقدر هم ما زیر بالو پرش را بگیریم نمیتوانیم جای خالي شوهرش را پر کنیم.

بسا از شنیدن پیشنهادت هم دلخور شود.کاری نکن دلش امکان ندارد راضي شود خانه اش را ترک کند،حتا چه -

 بشکند و به اینفکر بیفتد که این تصمیم مقدمه ی ست برای از صحنه خارج کردنش.

 با تعجب پرسید:

 یعني به نظرتو واقعاً این فکر را خواهد کرد؟-

 م و نمیگذاریم زیاد غصه بخورد.من خودم اگر جای و بودم همین تصور را داشتم.اینجا من و آزیتا هوایش را داری-

 پس تو با نظرم موافق نیستي؟-

نه نیستم و نمیگذارم این کار را بکني.فعال از فروش خانه هم منصرف شو،چون ممکن است به این فکربیفتد که -

 هدفت تقسیمارث بین وراث است.
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 با دلخوری گفت:

 صمیم را گرفته بودم و توخودت خوب دلیلش را میداني.هر که نداند تو که میدانیمن قبل از فوت آقا جان این ت-

آن موقع فرق میکرد،ولیحاال برداشت دیگری از آن خواهد داشت.فراموش کن.اصال حاال چه وقت این -

 حرفهاست،بابک.

گردن من نینداز رکسانا،بحث فروش خانه را تو شروع کردی،وگرنه پیشنهاد من فقط فرستادن عزیز به منزل -

 ود که تامدتي از محیط غمبار خانه اش دور باشد.خانجون ب

شب هفت پدرم،سنگ قبرش غرق گًل سرخ بود.گًل مورد عالقه ی داریوش.شکي نداشتم که آنهاقبل از ما به آنجا 

 آنها میشد راحتي به نداشت،وگرنه اطراف به ای توجه و بود ماتم غرق عزیز.اند کرده باران لٔ  آمدند و مزارشرا گ

 در زیر سایه ی همان درخت قبلي ایستاده بودند،. که دید را

 :گفت لب زیر و برگرداند روی سپس و چرخید ٔ  یک نظر نگاه بابک به آن سو

 چرا راحتمان نمیگذارند؟-

عمه ناهید دستمال سفیدی را که در دست داشت چندین بار پي در پي بر روی دیدگان سرخ از گریه اش کشید و 

 فت:گفت و سپس هق هق کنان گ

بي انصاف نباش بابک.این خون است که میکشد.قبل از این که باشي،من و سیف اهلل باهاش بودیم.هر اتفاقي -

بیفتد،حتي اگر خودت را هم بکشي،نمي تواني حس خواهر برادری را از بین ببری.این حس وجود دارد.شاید در گیر 

اد فقط شاخ و برگش را میریزد و تنهاش باقي و دار حوادث دستخوش طوفان شود،اما همانند درختي اسیر گردب

میماند تا دوباره شاخه هایش جوانه بزنند و سرسبز شوند.سیف اهلل و نصرت خدا بیامرز دو برادر جان در یک قالب 

 بودند،اما افسوس.

ن ذه خاطرات کودکي همیشه پر رنگ تر و شفاف تر و به یاد ماندني تر از بقیه ی خاطرات زندگي است و هرگز از

 پاک نمیشود.

 به نظرم رسید جمله ی آخرش خطاب به من بود که در کنارش ایستاده بودم.

زندگي عزیز چون آخرین قطرات آب مانده در منبع چکه چکه و با تأني فرو میریخت.درست دو ماه بعد از اینکه 

درت را داشتم که بتوانم یک بار لباس عزا را از تن بیرون آورده بود دوباره آن را پوشید.آرزو میکردم که این ق

 دیگر خنده بر روی لبانش بیاورم و و را به زندگي بازگردانم.

نگاهش به اطراف و گوشه کنار اتاقها و حیات توأم با حسرت بود.دیوارهای ترک خورده،سنگفرش های شکسته ی 

 .داشتند هماهنگي اشٔ  حیات و کاشي های لب پر حوض با آرزوهای شکسته و کمر خمیده

حاضر به فروش خانه نشد چون میترسید این تنها سر پناهش را همراه با یادگاری هایش از دست بدهد.هر وقت 

فرصتي مییافت به صندوق خانهاش پناه میبرد و با شب کاله آقا جان که و بي آن سر به بالین نمي نهاد و تور عروسي 

ل میکرد و قطرات سوزان اشک چشمش را بر بیدزده ی خودش که یادآور خوشترین شب زندگیاش بود،درد د

 رویشان مینشاند.

گاه نگاه خیره ی داریوش را از پشت پنجره ی سالن طبقه ی باالی خانه شان متوجه خود میدیدم و با یادآوری 

 بالهایي که بعد از آن حادثه به سرمان آمده،با نفرت روی بر میگردندم.
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میکرد.گاه با انگشت قاب عکس او را بر روی دیوار اتاق نشیمن نشان  رودابه جای خالي آقا جان را در خانه حس

را به زبان بیاورد و چون موفق به ادای آن نمیشد،با حرص و درماندگي  "کو"میداد و با حرکت لب میکشوید تا کله ی 

 به گوشه ی اتاق پناه میبرد و ماتم میگرفت،.

هم پنجره ی فردا.نگاهم به پشت سر بود و روبرویم را  در هجوم سنگ باران مصائب هم پنجره ی امروز شکست

نمیدیدم.از حال غافل بودم و از آینده بیمناک.در روزهای گرم و داغ تابستان در زیرزمین خانه کز میکردم و فارغ از 

درس و مشق مدرسه که دفترش برای همیشه بسته شده بود،نگاه حسرت بارم را به در و دیوارش میدوختم که اثر 

گشتان من و سایر بچه ها و لکه ها سیاه دیگری ناشي از برخورد ضربات توپهای فوتبال داریوش و بابک هنوز بر ان

 رویشان باقي مانده بود.

ذهن انسان برای ثبت و حفظ خاطرات کودکي آمادگي بیشتری دارد تا زمان جواني "عمه ناهیدحق داشت که میگفت:

 و سالخوردگي.

کیاش را که در ذهن میگشود،آن چنان راحت و بدون مکث از آن یاد میکرد که انگار تازه خانجون دفتر خطرت کود

 آن دوران را پشت سر نهاده.

آزیتا برای اولین بار در تمام دوران تحصیل آن سال چند جدید آورده بود و با بي میلي و بي حوصلگي سرگرم مرور 

 کتابهای درسیاش بود.

تن با هیچ کدام از ما را نداشت.به همین جهت بابک را وادار کرد در تعطیالت عزیز حوصله ی سر به سر گذاش

 تابستان برمک را با خود به بازار ببرد تا هم راه و رسم کاسبي را یاد بگیرد هم کمتر پا پي مادرش بشود.

ر نبود و زماني به بیهوده میپنداشتم که مادرم در عالم خودش است و توجهي به اطراف و بچه هایش ندارد،اما اینطو

اشتباهم پي بردم که در زیرزمین غافلگیرم کرد و فارغ از اندوه و غمهای بي شمارش،به موشکافي برای پي بردن به 

 آنچه در دلم میگذشت پرداخت و گفت:

نمیفهمم رکسانا،تو هر روز اینجا چي کار داری؟زیر زمین نمور شده،دیوارهایش بوی کهنگي و نم میدهد.فکر نکن -

من از فکر تو غافلم و نمیدانم چقدر محیط سرد این خانه افسرده ات کرده.این حالت را کم و بیش همه داریم.آن 

قدر در را به روی خودمان بسته ایم که اصال نمیدانیم خارج از دنیای خانه،دنیای دیگری هم هست.چطور است یک 

 ت تأثیر بگذرد،موافقي؟مدت تو را بفرستم منزل خانجون،شاید تغییر محیط در روحیه ا

 با آب دیدگانم که از سوز دلم سرچشمه میگرفت گونه هایم را آبیاری کردم و گفتم:

فکر میکنم همه ی ما این نیاز را داریم،چرا نمیگذارید بابک این خانه را بفروشد؟اگر میترسید مدرسه ی بچه ها -

 دور شود،مي توانیم همین اطراف دنبال خانه بگردیم.

اندوه عمیقي خطوط چهره اش را در هم کشید و چون موجي روان بهتار های صوتي اش راه یافت و هجومش  حزن و

 صدا را در گلویش شکست.

من به هر خشت و گل این خانه وابسته ام.بیست و پنج سال از بهترین سالهای عمرم با خاک و گلش عجین -

من لبخند میزانه.انگار تمام خاطرات شیرین زندگي با شده.عکس عروسیام از پشت شیشه قاب عکس روی طاقچه به 

 پدرت را در ال به الی مقوای پشت قاب پنهان کرده.من برخالف خیلي ها که ناشکرند خوشبختي ام را قبول داشتم.

نه زیاده طلب بودم و نه دنبال فرصتهای طالئي.همیشه فکر میکردند باالخره یک روز بچه هایم به دنبال زندگي یشان 

میروند،بعد من میمانم و نصرت و او عصای دست پیریام میشود و همدم و غمخوارم.از کجا میدانستم که قبل از 
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رسیدن به چهل بیوه خواهم شد.بلند شو عزیزم،بلند شو بیا باال،چند دست لباس برای خودت بردار.امروز همگي باهم 

 ما تو چند روز آنجا میماني.میرویم منزل خانجون.بعد من و آزیتا و رودابه بر میگردیم،ا

 ولي عزیز،من دلم میخواهد پیش شما باشم..-

 با لحني آمیخته به طعنه گفت:

تو که پیش من نیستي،اینجا برای خودت دنیای دیگری ساختي،بین خودت و خانواده ات فاصله ایجاد کردی.با -

به خیالت رسیده من ازت غافلم و نمیدانم چه خاطره هایي هم که اذیتت میکند و هم تو را به خود میخواند سرگرمي.

 حالي داری؟نه اینطور نیست.من خوب میدانم دردت چیست.

 سر بزیر افکندم،از نگاهش گریختم و گفتم:

 این فقط درد من نیست،درد شما هم هست و دردی نیست که با یکي دو روز رفتن دوا شود.

م،اما تو نباید این دلبستگي ها را داشته باشي،چون آینده را در مقابل من به خاطره هام دلبسته ام و از آنها جدا نیست-

 داری که فاصله ای است میان تو و گذشته ات.البد منظورم را میفهمي.

 

پس به حرفم گوش بده،پاشو بیا برویم باال تا من در این زیر زمین رو قفل و زنجیر کنم.دلم نمیخواست با نافرماني ام 

 ا بي میلي برخاستم و گفتم:باعث آزارش شوم،ب

 حاال که غیر از این چاره ای نیست،من هم برای رفتم حرفي ندارم.-

 

 

 

 فصل پانزدهم 

 

 سفره خانجون همیشه گسترده بود و با غذاهای ساده و لذیذ آماده پذیرایي از بچه ها و نوه هایش.

 تي ام افکند و با تبسم دلنشیني گفت:با گشاده رویي در را به رویمان گشود. سپس نظری به ساکِ دس

 پس باالخره از خر شیطون اومدی پایین و پیش من مي موني. -

 عزیز به من فرصت جواب را نداد و گفت:

 البته اگه مزاحم نباشم. -

یین اتو دیگه تعارف تیکه پاره نکن طوبي. خودت مي دوني که تنهایي دلم اینجا پوسید. از خدامه همه تون پاشین بی -

 یه مدت پیش من بمونین. حریف تو یکي که نشدم. همش مي گي من از خونه زندگي م دل نمي کَنم.

 خب نبایدم دل بکَنم. مگر شما با آن همه اصرار من و طیبه حاضر شدید بیایید خانه یک کدام از ما بمانید. -

رکسانا سفره را بیندازد، منم غذا رو مي  همیشه جواب تو آستین داری. دیر کردین، دلم از گشنگي مالش رفت. تا -

 کشم.

نمي دانستم چند روز مي توانم آنجا دوام بیاورم. مي دانستم اگر اعتراض به ماندن کنم، عزیز و خانجون پوستم را 

 خواهند کَند.

ا، تن هگرچه حاال دیگر یک پای خانه پرجمعیت ما همیشه لنگ مي زد. آن دور هم جمع شدنها. سر سفره با هم نشس

لقمه غذا را با لذت قورت دادن، قلیان پدر را چاق کردن، قبل از سر سفره بردن، پکي به آن زدن و رقص گُل 
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محمدی را در تُنگ بلورینش در حین پک زدن آقا جان به آن تماشا کردن و غرق در رؤیاهای شیرین و دور و دراز 

 ن زمان نبود.نوجواني شدن، انگار به قرنها پیش تعلق داشت و مالِ ای

جست و خیز رودابه که در شیطنت دومي نداشت در وسط سفره غذا، سرنگون کردنِ تُنگ دوغ و کاسه خورشت و به 

 وربپری دختر، عاصي ام"دنبالش ناله و نفرینهای عزیز که با غیظ دست به سینه مي کوفت و فریاد مي کشید: 

 "کردی.

ریش مي شد. نمي دانستم جست و خیزهایش را به یاد مي آورد یا در  ورنپریده بود، اما وقتي نگاهش مي کردم دلم

 مغزش هیچ اثری از یاد گذشته نبود.

منزل مادربزرگ ایوان نداشت و از حیاط یک راست وارد راهرویي که به اتاقها راه داشت مي شدیم. بعد از صرف 

 ختان را به جنب و جوش وا مي داشت. قرار گیرد.ناهار، عزیز رودابه را کنار پنجره خواباند تا در معرض بادی که در

آزیتا در حال مرور کتاب هندسه خوابش برد و من چشم بر هم نهادم و با تظاهر به خواب سرگرم کلنجار رفتن با 

 تلخ و شیرین های زندگي ام شدم. 

 قبل از غروب آفتاب عزیز برخاست و خطاب به آزیتا گفت:

 به خانه برگردیم. بلند شو تا هوا تاریک نشدخ -

 خانجون به اعتراض گفت:

 باز نیومده قصد رفتن کردی. حاال کجا؟ بنشین. -

 تا ما برسیم و شامي روبراه کنیم، بابک و برمک خسته از راه مي رسند. -

 آزیتا کنار گوشم زمزمه کرد:

 زیاد نمان، زود برگرد. تو که نباشي، من خیلي تنها مي شوم. -

ات محبت آمیز بعد از فوت رامک و آقاجان بود که بر زبان خواهرم جاری شد. کم کم داشتم به این این اولین کلم

فکر مي افتادم که مهر و محبت و سایر عالئق عاطفي ما را هم در کنار بوته گلِ سرخ منزل عموسیف اله سر بریده اند. 

 در پاسخ لب ورچیدم و گفتم:

 ند. عزیز به اینجا تبعیدم کرده.از خدا مي خواهم، ولي مگر مي گذار -

 خودش طاقت دوری ات را ندارد. دلش که تنگ شد مي آید دنبالت. -

 خانجون که حواسش به ما بود، پرسید:

 آی شما خواهرا چي در گوشِ هم پچ پچ مي کنین؟ -

ه فشردم و خطاب به به جای جواب هر دو خندیدیم و آزیتا به گرمي گونه ام را بوسید. خم شدم رودابه را به سین

 مادرم گفتم:

 زودتر بیایید دنبالم. دلم برایتان تنگ مي شود. -

 به جای او خانجون با توپ و تشر گفت:

خُبه خُبه حیا کن دختر نوبرشو آوردی. بي خود این ادا و اطوارها رو از خودت در نیار. همین روزا مي ری خونه  -

گه دلت مي خواد تا سر خیابون دنبالشون برو، سوار اتوبوس که شدن برگرد. شوهر هفته به هفته اونا رو نمي بیني. ا

 برو ببین لب رودخونه غروبا چه صفایي داره.

 دستِ رودابه را گرفتم و همراهشان به راه افتادم. عزیز برای دلجویي ام گفت:
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 برگردی.هر وقت دلت تنگ شد، مي تواني خانجون را برداری بیایي پیش ما، دوباره غروب  -

 با تعجب پرسیدم:

 مگر قرار است چند هفته اینجا بمانم! -

تا هر وقت الزم باشد مي ماني. این تصمیمي ست که من و بابک با هم گرفتیم. بیشتر نظر برادرت بود که مي گفت  -

 تو باید یک مدت دور از خانه باشي.

  "نرسد بابک.مگر دستم بهت "پس این نقشه بابک بود. با حرص در دل گفتم: 

رودابه دستم را مي کشید و مي خواست به زور مرا هم با خود سوار اتوبوس کند. معلوم مي شد احساسات و عواطفش 

 سر جایشان بود و تغییری نداشت. 

بلندش کردم و او را روی پله اتوبوس تحویل مادرم دادم. از دور به طرفش دست تکان دادم. با تکان دست پاسخم را 

 نوز از جلوی دیدگانم دور نشده، دل تنگ شان بودم.داد. ه

 بي اعتنا به مقاومتم سیل اشک راه دیدگانم را در پیش گرفتند. آن قدر نگاهشان کردم تا در خم جاده ناپدید شدند.

دلم نمي خواست با چشم گریان به خانه مادربزرگ برگردم. کنار رودخانه ایستادم. صدای حرکت آب چون ملودی 

و دل نشیني روحم را نوازش مي داد. شاخ و برگهای سر سبز و خرم درختانِ تنومند با طنازی از دو طرف سر به آرام 

 روی رودخانه خم کرده بودند و همراه با نسیم مالیمي گوش به نجوای هم مي دادند.

ایستادم تا صدای چون از قفس رها شده ای بودم که هوای آزادی سر مستش کرده. درست نمي دانم چه مدت آنجا 

 پارس سگي مرا از جا پراند.

هول برم داشت. چیزی نمانده بود از شدتِ وحشت به داخل رودخانه سقوط کنم. مي ترسیدم سر برگردانم و به 

پشتِ سر نگاه کنم. در مورد سگ های هار سخن زیاد شنیده بودم و از آن مي ترسیدم که در دام یکي از آنها گرفتار 

خره به خود آمدم. حالت گریز به خود گرفتم. به عقب برگشتم و قبل از این که جرأت نگریستن به شده باشم. باال

 اطراف را بیابم، صدای نا آشنای مردی را شنیدم که مي گفت:

 نترسید هار نیست. از آن گذشته مهارش دستِ من است و نگراني ندارد. -

ستِ روشن و چشمهای میشي. در ترکیب صورتش هیچ عیبي و به طرفش برگشتم و نگاهش کردم. قد بلند بود با پو

 نقصي به چشم نمي خورد. بر لبهای خوش فرمش تبسم شیریني نشاند و گفت:

 تازه به این محل آمدید؟ -

 ناچار به پاسخ شدم و گفتم:

 منزل مادربزرگم مهمان هستم. -

 خانم ماکوبي؟ -

 از تیزهوشي اش تعجب کردم و پرسیدم:

 جا فهمیدید!؟از ک -

از شباهت تان. از آن گذشته به غیر از ایشان خانواده ای را در این محل نمي شناسم که بتوانند نوه ای هم سن شما  -

داشته باشند. معلوم مي شود شما هم مثل من طبیعت را دوست دارید که این طور محو این رودخانه و سرسبزی و 

روب یک ساعتي این اطراف پیاده روی مي کنیم. شما فقط امروز اینجا صفای درختانش شدید. من و فیدل هر روز غ

 مهمانید؟
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 قرار است چند روزی بمانم. -

 تبسمي بر لب نشاند و گفت:

 اسم من سامان ساماني ست و خانه ام در کوچه باالیي منزل خانم ماکوبي دیوار به دیوار خانه ایشان است. -

 کنم. موقعي که پاسخي نشنید، سماجت به خرج داد و گفت: منتظر شد تا من هم خودم را معرفي

 نمي خواهید به من بگویید اسم تان چیست؟ -

 در حالي که مي کوشیدم فاصله ام را با سگش حفظ کنم پاسخ دادم:

 رکسانا. -

ار کسي ک هنوز از فیدل مي ترسید رکسانا خانم؟ بهتان گفتم که هار نیست، تا وقتي احساس خطر نکند کاری به -

 ندارد. چرا لباس سیاه پوشیدید؟

 با صدای بغض کرده ای پاسخ دادم:

 عزادار مرگِ پدرم هستم. -

 حالت تأثر به چهره اش داد و گفت:

 تسلیت مي گویم. چند وقت است فوت کرده اند؟ -

 حدود چهار ماه. من دیگر باید بروم. مادربزرگم نگران مي شود. خداحافظ.  -

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

صبر کنید رکسانا خانم. امیدوارم فردا غروب دوباره شما را اینجا ببینم. اگر بدانم از فیدل مي ترسید، او را با خود  -

 نمي آورم.

ا نیامده ای تا با عشقي حواست را جمع کن رکسانا. تو به اینج"جوابش را ندادم. وارد کوچه شدم و به خود نهیب زدم: 

تازه بر روی زخم عشق کهنه مرهم بگذاری. او هر که مي خواهد باشد و هر خیالي داشته باشد، در خارج از مدار 

زندگي ات قرار دارد. غروب آفتاب و گردش در کنار رودخانه را فراموش کن و بهش اجازه نده به خودش امید 

  "بدهد که به این راحتي به هدف رسیده.

 خانجون غرولندکنان در را به رویم گشود و گفت:

کجا رفته بودی ورپریده؟ دلم به هزار راه رفت. آخه فکر نکردی این پرزنو نصفِ جون مي کني. یعني تا دمِ  -

 ایستگاه اتوبوس رفتن و اومدن این قدر طول مي کشه؟

 لبهایم را غنچه کردم و گفتم:

 ک کم کنار رودخانه قدم زدم.ببخشید خانجون، دلم گرفته بود. ی -

قربون دلت که همیشه گرفته ست. خُب یه سر مي اومدی اینجا بهم مي گفتي کجایي، بعد مي رفتي. حاال فهمیدی  -

 ننه ت بدجایي نفرستادتت؟

 11فصل 

 

 

 

 

 

 شب که شد مادربزرگم در حیاط، زیر سایه درخت بید، روی تختِ چوبي پشه بند زد و گفت:
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 تو اینجا بخواب، تا باد خنک حالتو جا بیاره و تا صبح خوابهای خوش ببیني. _

 

 

 

در تاریکي شب، تنها ماندن در زیر سایه آن درخت که شاخه هایش در باالی سرم عین شبه سرگردان با هر حرکت 

 د.باد تکان مي خوردند و به این سو آن سو پرتاب مي شدند، چیزی نبود که در تصورم بگنج

 

 

 

 زیر بار نرفتم و گفتم:

 

 

 

 وای نه خانجون! من مي ترسم تنها اینجا بخوابم._

 

 

 

 پوزخندی زد و گفت:

 

 

 

هوم، منو بگو که یادم رفته بود تازه از تو قُنداق بیرون اومدی. پس من پیرزن چطوری هر شب اینجا تک و تنها سر  _

 ت رو بگیر بیار بچسبون به این، تا رو هرتادوشون پشه بند و بزنم.مي کنم. بلند شو بیا سر اون یکي تخ

 

 

 

 در عین تلخي کالمش، خودش مهربان بود و همراه.

 

 

 

 اولین شبي بود که دور از خانواده به بستر مي رفتم. دلم هوایشان را کرد.

 

 

 

ابه و خودش را در اتاق نشیمن مي انداخت شاید در آن لحظه آزیتا هم داشت طبق معمول هر شب جای عزیز و رود

و بابک و برمک داشتند برای خودشان در حیاط پشه بند مي زدند. فقط آن گوشه از اتاق که من در آنجا مي خوابیدم 

 خالي مي ماند.
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 چه بسا آن شب عزیز هم چون من بي خواب مي شد و دلش هوایم را مي کرد.

 

 

 

 زمزمه وار در گوشم الالیي مي خواند.ملودی حرکت آب رودخانه 

 

 

 

 نسیم مالیمي که مي وزید آرام بخش خواب شبانه ام بود.

 

 

 

 هنوز آفتاب نزده بود که با تکان های دست خانجون از خواب پریدم:

 

 

 

 بلند شو تا آفتاب نزده برو تو اتاق. _

 

 

 

 خمیازه ای کشیدم و گفتم:

 

 

 

 من هنوز خوابم مي یاد. چرا خانجون!؟_

 

 

 

پاشو حیا کن.هوا که روشن بشه. از پشتِ بوم همسایه ها چشم نامحرم بهت مي افته. این تن و بدن یه دختر دسته  _

 گله، نه تن و بدن چروکیده ی منِ پیرزن.

 

 

 

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

 

 

 

 زودتر نگفتید؟واخانجون، پس چرا _

 

 

 

خب حاال که دیر نشده. هنوز هوا تاریکه. متکاتو وردار بپر تو اتاق دراز بکش، تا منم برم وضو بگیرم نمازمو بخونم.  _

 معلوم نیست تو و خواهرت چه موقع یادتون مي یاد مسلمونین.
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جره تماشایش مي کردم. هوای اتاق دَم خواب از سرم پریده بود. لبِ حوض داشت وضو مي گرفت و من از پشتِ پن

 کرده و خفه بود. همین که پنجره را گشودم تا هوای تازه از حرارتش بکاهد، خانجون هراسان وارد اتاق شد و گفت:

 

 

 

از پشت پنجره برو کنار دختر، حیا کن. اون همسایه روبرویي عزبه. اگه روحش خبردار بشه دختر خوشگلي مثِ تو  _

 پیرزنه. خواب به چشمش حروم مي شه و از پشت پنجره سالنِ سرتاسری خونه اعیونش تکون نمي خوره. مهمونِ منِ

 

 

 

 با تعجب پرسیدم:

 خانه اعیاني! یعني آن ساختمان به این بزرگي مال یک نفر است؟ _

 

 

 

 ش تو کوچه باالیي باز مي شه و ازآره مال یه نفره. با دو تا کلفت و نوکر دست به سینه و یک سگ هیوال. درِ حیاط _

 صدای پارس سگش همسایه ها در عذابند.

 

 

 

 پس چرا من دیشب صدایي نشنیدم؟ _

 

 

 

 الکي که پارس نمي کنه. شبا کپه مرگشو مي ذاره مث ما مي خوابه. _

 

 

 

 "ر کوچه باالیي است.نکند منظورش از آن جوان عزب همان سامان است که مي گفت خانه اش د"با خودم گفتم:

 

 

 

 گرچه برایم فرقي نمي کرد.هر که مي خواست باشد. اصال به من چه ربطي داشت. خانجون پرسید:

 

 

 

 چیه، ساکت شدی. به چي فکر مي کني؟ نکنه خوابت مي یاد. بهت گفتم که همین جا متکاتو بذار بخواب. _
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س و سپ "غروبها قدم زدن کنار رودخانه موقوف"و به خودم نهیب زدم: سر بر روی متکا گذاشتم، چشمهایم را بستم

 "حیف خیلي مزه مي داد و روح کسلم را تازه مي کرد. خدای من این دیگر چه بالیي بود که اینجا نازل شد. "افزودم:

 

 

 

 بعد از صبحانه، یک کالف با دو میل بافتني به دستم داد و گفت:

 

 

 

 ال گردن ببافي؟بلدی واسم یه ش _

 

 

 

 نه زیاد. میترسم خراب کنم. _

 

 

 

پس این طوبي چه یاد بچه هایش داده. فردا مي خواهي بری خونه شوهر، نه بلدی آشپزی کني، نه خیاطي و بافتني.  _

ری نمي ترسم روز دوم پس بفرستنت خونه ننه ت. بیا اینجا بغل دستِ خودم بشین تا یادت بدم. اگه سرت به یه ه

 گرم بشه، صبح تا شب تو زیرزمین منزلتون ماتم نمي گیری و آه نمي کشي.

 

 

 

با وجود نِق نِق و غرولندش صبور و با حوصله بود و به راحتي آنچه را که الزم بود به من مي آموخت. تمام آن روز 

 سرم به بافتن گرم بود و اصال نفهمیدم چه موقع غروب شد و چه موقع وقتِ خواب.

 

 

 

صبح روز بعد موقعي که با تکان های دستِ خانجون دوباره از زیر پشه بند بیرون آمدم و به اتاق کوچ کردم، نسیم 

حاال که غروبها از قدم زدن در آنجا محرومم، چطور "صبحگاهي بوی رودخانه را با خود به همراه آورد. در دل گفتم:

 "این موقع خواب است و مزاحمم نخواهد شد.است صبح زود این کار را بکنم. شکي ندارم طرف 

 

 

 

 بي اعتنا به غرولندش که مي گفت:

 

 

 

الزم نیس تو زحمت بکشي، مگه تا حاال که نبودی، کي این کارو واسم مي کرد، برو تو نمي خواد تو حیاط جولون  _

 بدی.
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 ش را گره زدم.پشه بند و رختخوابها را جمع کردم، داخل چادر شب جا دادم و سر

 

 

 

 سپس نفس نفس زنان به پشتي تکیه دادم و گفتم:

 

 

 

 این موقع صبح پیاده روی کنار رودخانه خیلي مي چسبد. هوا بهتر است و خیابان خلوت. _

 

 

 

 چشمهایش با شیطنت خندید. تبسمي بر لب نشاند و گفت:

 

 

 

 لیه بد جاییه، مي خوام برگردم منزل خودمون. آره چشم سفید؟برو یه گشتي بزن، کیف کن. بعد بگو خونه عا _

 

 

 

 اختیار دارید، من چه موقع گفتم اینجا بد جایي ست. فقط دلم برای عزیز و بچه ها تنگ مي شود. _

 

 

 

 فردا که بری خنه شوهر چي کار مي کني. هي مي خوای زر بزني زندگي رو به مَردت زهرمار کني. _

 

 

 

 عال که دیگر قید شوهر کردن را زده ام.ف _

 

 

 

 آره جون خودت بازم به هم مي رسیم. حاال پاشو برو آماده شو یه دلي از عزا در بیار. _

از خانه که بیرون آمدم، نسیم مالیمي به نوازش چهره و گیسوانم پرداخت. رودخانه در خلوت خیابان در تالطم بود و 

 ه خوان.پرندگان بر روی شاخسار نغم

 

 

 

مرد میانسالي سفره نان به دست از دور پیدایش شد. به نزدیکم که رسید، بیگانه وار با کنجکاوی به برانداز کردنم 

این هم یک همسایه دیگر. "پرداخت. سپس با بي اعتنایي از کنارم گذشت و داخل کوچه باالیي شد. در دل گفتم:

 "خورد. تفاوت طبقاتي در این محل زیاد به چشم مي
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آن روز با دید تازه ای به محله مادربزرگم که از زمان کودکي با آن آشنایي داشتم مي نگریستم. کاش مي دانستم 

 این رودخانه از کجا سرچشمه مي گیرد و به کجا ختم مي شود.

 

 

 

 بي هدف از زیر درخت سنگِ کوچکي برداشتم و آن را به داخل آب انداختم.

 

 

 

 شتِ سر صدای غریبه تازه آشنا را شنیدم که مي گفت:از پ

 

 

 

 سنگ نینداز. ممکن است سر تمساح بشکند. _

 

 

 

 با وحشت از رودخانه فاصله گرفتم و زیر لب گفتم:

 

 

 

 تمساح! _

 

 

 

 صدای قهقهه خنده اش برخاست: _

 

 

 

 ي منتظرتان شدم.پس چرا نیامدید؟کسي که از سگ مي ترسد، واویال به تمساح. دیروز خیل _

 

 

 

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

 

 

 

چي خیال کردید. به نظرتان رسید من چه طور دختری هستم؟ از کجا به این فکر افتادید که مي توانید در اولین  _

 دیدار با من قرار مالقات بگذارید؟

 

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

5 8  

 

 بي توجه به خشم و خروشم با صدای آرامي گفت:

 

 

 

قصد بدی نداشتم. اصال فکر نمي کردم از پیشنهادم ناراحت شوید. خانم ماکویي همسایه عزیز و محترم من هستند  _

و همین طور نوه عزیزشان. دیروز غروب چون دیدم از سگ مي ترسید، فیدل را با خودم نیاوردم. مدتها همین 

 رسه زدم که شاید باالخره پیدایتان شود.اطراف پ

 

 

 

 با لحن پرتمسخری پرسیدم:

 

 

 

 واقعا فکر مي کردید من مي آیم؟ _

 

 

 

 فقط امیدوار بودم، چون در هر صورت غروب بهترین زمان قدم زدن کنار رودخانه است. _

 

 

 

 دل پیدایتان شد.حاال چي، حاال چطور فهمیدید که من اینجا هستم که بدون فی _

 

 

 

 سر به زیر افکند و گفت:

 

 

 

با وجود این که متجاوز از بیست سال است که همسایه خانم ماکویي هستم،تا حاال به خودم اجازه ندادم از پشت  _

 لباس پنجره اتاقم حیاطش را دید بزنم، اما امروز صبح ناخودآگاه این کار را کردم و دیدم که از خانه بیرون آمدید.

پوشیده آماده رفتن به محل کارم بودم. خدمتکارم مستوره نیز صبحانه را آماده کرده بود. همسرش با نان تازه که از 

 راه رسید، گفت:

 

 

 

آن موقع بود که فهمیدم به  "انگار همسایه تازه برایمان آمده، چون یک دختر تنها داشت کنار رودخانه قدم مي زد."

 ون آمدید. از خیر صبحانه گذشتم و بدون هیچ توضیحي از خانه بیرون آمدم.قصد پیاده روی بیر
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با دقت نگاهش کردم. دیروز با لباس اسپورت همراه با سگش به پیاده روی آمده بود و اکنون با کت و شلوار آخرین 

 یي گفتم:مد و کراوات. پلک چشمهایم را پایین کشیدم، و به چهره ام حالت اخم دادم و با ترشرو

 

 

 

من نیاز به آرامش دارم. به خاطر همین مادرم مرا فرستاده منزلِ خانجون. پس سعي نکنید آرامش خیالم را به هم  _

بزنید. بین فوت برادرم و پدرم فقط یک سال فاصله بود و بعد از آن مسایلي پیش آمد که من دچار افسردگي روحي 

 شدم.

 

 

 

 ا را اذیت مي کند که به اینجا پناه آورده اید؟چه چیزی در آن خانه شم _

 

 

 

ریشه در سالها دارد و از بیخ کندنِ آن آسان نیست. حاال بروید زودتر صبحانه تان را بخورید و قبل از این که از  _

 اداره اخراج شوید در محل کارتان حاضر باشید.

 

 

 

 راج نمي ترسیدم.من رئیس خودم هستم و حتي اگر رئیسي داشتم از اخ _

 

 

 

 ولي من از خانجون مي ترسم، چون اگر دیر کنم، ممکن است مرا به خانه مان پس بفرستد، روزبخیر. _

 فصل هفدهم:

 

گردش موقوف . حاال که مي بیني این پسر از پشت پنجره زاغ سیاهت را چوب  "به خانه که برگشتم، با خود گفتم: 

رون مي روی، بالفاصله سر راهت سبز مي شود، مجبور نیستي خودت را در معرض مي زند و همین که از خانه بی

 "دیدش قرار دهي . مگر توی خانه پدرت دار و درختي بود و رودخانه ای ، بي خیالش باش.

 همین که یک گوشه کز کردم، خانجون میل و کاموا را به دستم داد و گفت:

ال که سهله ، واسه زمستون امسال که سهله ، واسه زمستون سال این جوری که تو پیش مي روی، زمستون امس -

 دیگه هم این شال گردن نصیب من نمي شه.

مي دانستم هدفش این است که سرگرم باشم و فکر و خیال بیهوده نکنم. غروب که شد دلم گرفت . انگار دستي 

شتانم مي کرد. میل بافتني در میان انگ قلبم را گرفته بود و داشت از سینه بیرون مي کشید . نفسم داشت سنگیني

 متوقف ماند.

 مادربزرگ که حواسش به من بود گفت:

 چیه؟ ماتم گرفتي. انگار بز فیلت یاد هندوستان کرده. -
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 لب ورچیدم و گفتم:

 دلم برای خانه خودمان تنگ شده . چطور است فردا صبح یک سری به عزیز و بچه ها بزنیم؟ -

 ه ای گفت:با لحن تلخ و گزند

چه خبره. تازه دو روزه اینجایي. حاال زوده. بذذار اقال یه هفته بشه. اگر دلت گرفته پاشو برو یه گشتي بیرون بزن .  -

 بیا.

 با بي میلي گفتم:

 حوصله اش را ندارم. -

بپاش، خنک پس حوصله چي رو داری. پاشو آبپاش رو از آب حوض پر کن، باغچه رو آب بده.یه آبي هم تو حیاط  -

 بشه، بریم رو تخت بشینیم . تو هر سازی بزني من پیرزن باهاش مي رقصم. بلند شو یاال دیگه، چرا معطلي.

پاهایم خواب رفته بود. دستم را به دیوار گرفتم و برخاستم، اما قبل از این که سرگرم آبپاشي باغچه شوم، زنگِ در 

 به صدا درآمد.

 ط شده بود، گفت:خانجون که پشت سر من وارد حیا

 نمي خواد تو درو باز کني، ممکنه غریبه باشه. -

ت گوشهایم را تیز کردم ، تا صدای گف "بعید مي دانم آن پسر آن قدر دیوانه باشد که بیاید درِ خانه."زیر لب گفتم: 

 بعد و گویشان را بشنوم، همین که متوجه شدم طرف صحبت او یک زن است، نفس راحتي کشیدم. چند دقیقه

 خانجون با یک کاسه آش به طرفم آمد و با لحني آمیخته به تعجب گفت:

به حق چیزای ندیده و نشنیده. مستوره بود، کلفت همسایه ی عَزب ساختمان روبرویي ، واسمون آش رشته آورده.  -

نمي  "اکویيآقا امروز هوس آش کرده بود، واسش پختم، بعد خودشون گفتن یه کاسه ببر واسه خانم م "مي گفت 

فهمم از کي تا حاال خانوم ماکویي عزیز بي جهت شده! به گمونم یا آقاش تو این گرما چاییده، یا این که بوی دختر 

جوون و خوش بر و رو تو این خونه به مشامش خورده، وگرنه مگه تو این همه سال که با هم همسایه ایم از ویارونه 

ه تموم شد، بیا تو شامو بکشیم و تا سرد نشده چند قاشقش هم از این هاش چیزی برام فرستاده بود. آبپاشي ت ک

 آش بخوریم.

 "باز هم یک دردسر دیگر. انگار این پسر دست بردار نیست. "در دل گفتم:

 ببینم رکسانا، تو این گردشهای کنار رودخونه این جوونک رو ندیدی؟ -

 خودم را به آن راه زدم و پاسخ دادم:

 ظورتان چه کسي ست.نمي فهمم من -

خوبم مي فهمي. خودتو به اون راه نزن. فقط حواستو جمع کن. اون لقمه دهن ما نیس. پدرش رو پول خوابیده.  -

 همین یه پسر و داره با یه دختر. عین ریگ به پاشون پول مي ریزه.

 با دلخوری گفتم:

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

 آفرین دختر خوب. انگار لوله آبپاش سوراخ شده، به پا لباستو خیس نکني. -

پرده پنجره اتاق ساختمان رو به رویي داشت تکان مي خورد. البد باز سرگرم چشم چراني بود. دلم مي خواست با 

 ن کارش شکارم.حرص لوله آبپاش را به طرفش تکان بدهم و بهش بفهمانم که چقدر از ای
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تصمیم گرفتم فردا غروب سری به کنار رودخانه بزنم و اگر آنجا بود سنگم را باهاش وابکنم و ازش بخواهم دست 

 از سرم بردارد.

 سر سفره کاسه آش را کنار زدم و گفتم:

 من کوکوی دست پخت شما را بیشتر دوست دارم. آش را خودتان بخورید. -

 نه گفت:چپ چپ نگاهم کرد و به طع

 چیه ناز مي کني؟ بخور خوشمزه س. اون که اینجا نیس تا ببینه ازش خوردی یا نه. -

 از تیزهوشي اش تعجب کردم. به راحتي افکارم را مي خواند و هیچ چیز از نگاهش پنهان نمي ماند.

 

*** 

 

 د تکلیفم را با وی روشن کنم.از صبح زود بعد منتظر غروب بودم تا قبل از این که دست به مانور تازه ای بزن

از تکرار روزها و شبهای یکنواخت خسته شده بودم. دلم مي خواست به خانه برگردم ، گر چه آنجا هم چیزی برای 

 ایجاد تنوع وجود نداشت، ولي همین احساس بودن در جمع خانواده مسکني بود بر دردی که امانم را مي برید.

ها را کنار بزند و بیرون بیاید، اما لکه های سیاه چون سدی در مقابلش ایستاده بودند آفتاب داشت جان مي کَند تا ابر

و به محض این که از یک گوشه ای سر بیرون مي آورد ، آن نقطه را تحت محاصره قرار مي دادند و با ابرهای تکه 

 پاره رویش را مي پوشاندند.

 ي گفتم:خانجون میل بافتني را که به دستم داد، با بي حوصلگ

 نه خانجون، حوصله ش را ندارم. -

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت:

 چیه باز کشتي هات غرق شده؟! -

 نه، فقط دلم مي خواهد به خانه برگردم. -

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

 خب پس الاقل برویم یک سری به آنها بزنیم. -

 فتیم.باشه، شاید فردا، پس فردا ر -

 امروز هوا خیلي خفه ست. دلم گرفته. -

 پوزخندی زد و با مهرباني گفت:

 خب چي کار کنم. مي خوای به آفاتاب بگم در آد که دلت واشه. پاشو یه قلیون واسم چاق کن ببینم بلدی. -

 معلوم است که بلدم. همیشه برای آقاجون چاق مي کردم. -

اگر باران بگیرد، بعد از ظهر خبری از گردش در کنار رودخانه نیست  "فتم:صدای رعد و برق که برخاست در دل گ

 "و نمي توانم سامان را سر جایش بنشانم.

قلیان را چاق کردم و پُکي به آن زدم و به یاد پدرم اشک به چشم آوردم. همراه با رقص گل محمدی در تنگ 

 بلورینش رگبار باران به شیشه پنجره اتاق شالق مي زد.

 انجون زیرچشمي نگاهم کرد و پرسید:خ
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چیه یاد آقاجونت افتادی؟ مُرده ها بي رحم ان، چون وقتي مي رن، خاطره هاشونو جا مي ذارن که دلِ زنده ها رو  -

بسوزونن. خیال مي کني من کم یاد ماکویي مي افتم و کم دلم هواشو مي کنه. شش سال پیش تو همین اتاق سرشو 

نشد. انگار همین دیروز بود. شاید تو فقط گاهي دلت هوای پدرتو بکنه، اما هوای اون همیشه  گذاشت زمین و دیگه پا

تو دلِ مادرته و راحتش نمي ذاره. تو اینو نمي فهمي، ولي من مي فهمم، چون خودم این روزا رو هم پشت سر دارم و 

 هم پیش رو.

دش را محکم و استوار نگه مي داشت، تا در زیر دیدگانش نمناک بود. با وجود این که بار غمش سنگین بود، خو

 سنگیني آن له نشود.

آسمان ، اشکهایش را بر روی سبزه و گلها نشاند و آرام گرفت. بوی خاک با بوی گلها درآمیخت و خوش بوترین 

 عطر دنیا را به مشامم رساند. هوا لطیف و دلپذیر بود و آسمان صاف و بدون ابر.

 خانجون اعتراضي نکرد و فقط گفت:آماده رفتن که شدم ، 

 زود برگرد. -

صدای پارس فیدل حاکي از آن بود که او آنجاست. درختان تَر و تازه و شاداب ، آرام بودند و جنب و جوشي از خود 

 نشان نمي دادند. قبل از این که به کنار رودخانه برسم به من رسید، در مقابلم ایستاد و با لحن مودبانه ای گفت:

 سالم، مرا ببخشید. نمي دانستم امروز افتخار دیدارتان را خواهم داشت، وگرنه فیدل را با خود نمي آوردم. -

 با ترشرویي پاسخ سالمش را دادم و گفتم:

 نیازی به عذرخواهي نیست، چون من زیاد نمي مانم. فقط آمدم از شما بپرسم هدفتان از این مانورها چیست؟ -

 کوشید تا خونسردی اش را حفظ کند و پس از مکث کوتاهي همراه با پوزخندی گفت: از سوالم یکه خورد.

 کدام مانورها! من که ارتشي نیستم. -

 خشمم را آشکار ساختم و با لحن تندی پاسخ دادم:

چه لزومي داشت برای مادربزرگم آش نفرستید؟ شما که قبال از این کارها نمي کردید، به همین دلیل به شک  -

 تاده و مدام سوال پیچم مي کند.اف

 چه شکي! آش فرستادن برای یک همسایه خوب و قدیمي کاری عادی و تکراری ست. -

 کدام تکرار! خودش مي گفت این اولین بار است که چیزی برایش فرستادید. -

 با پررویي گفت:

 خب به خاطر این که قبال شما مهمان ایشان نبودید. -

ا رو کردید. اگر به این کار ادامه بدهید، ناچارم برخالف میل خانواده ام به خانه خودمان برگردم. باالخره دستتان ر -

 شما از جانِ من چه مي خواهید آقای ساماني؟

 نگاهش را از من دزدید و گفت:

یز . من چراستش خودم هم نمي دانم. حتي چندین بار این سوال را از خودم کردم و نتوانستم جوابي برایش بیابم -

زیادی در مورد شما نمي دانم، ولي این چیزها اصال برایم مهم نیست . خانم ماکویي خانواده مرا مي شناسد. قبل از 

جدایي پدر و مادرم از هم آنها در همین خانه زندگي مي کردند، ولي بعد از ازدواج مجدد پدرم و سکونت شان در 

فقط من و خواهرم سودابه ماندیم که او هم چند ماه پیش به خانه بخت  منزل ییالقي منظریه ، مادرم از ایران رفت و

 رفت و حاال فقط من مانده ام و این ساختمان درندشت.
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 با لحن سردی گفتم:

برای چه این حرفها را به من مي زنید. من به اینجا نیامدم تا شجره نامه شما را از حفظ کنم فقط آمدم از شما  -

 ارید.بخواهم که راحتم بگذ

قصد من ایجاد مزاحمت نیست. باور کنید. من با سودابه در مورد شما صحبت کردم. مشتاق دیدارتان شده و خیال  -

 دارد فردا به اینجا بیاید تا ترتیب مالقاتتان را بدهم.

چیز نمي خواهش مي کنم این کار را نکنید ، چون به هیچ وجه حاضر به این مالقات نیستم .شما در مورد من هیچ  -

دانید. آنچه مرا به اینجا کشاند یک گریز بود، گریز از گذشته ای که یادآوری آتش به جانم مي زد. صبح روشن 

زندگي ام نورباران بود و آرزوهایم در تاللو آن درخشان. بر بال پرنده عشق در پرواز بودم و در چند قدمي رسیدن 

را به نام پسرعمویم داریوش بریده بودند . از همان زمان کودکي بي به هدف که آن اتفاق افتاد. در موقع تولد ناف م

آن که نام احساس مان را بدانیم ، عشق در قلبهایمان همراه با اندامهایمان رشد کرد و به تکامل رسید. سه سال پیش 

پس از پایان  قبل از اعزام او به قزوین برای گذراندن دوره خدمت سربازی ، با هم نامزد شدیم به این امید که

 خدمتش پای سفره عقد بنشینم، ولي افسوس.

 بغضي گلوگیر نفسم را بند آورد و صدا را در حلقومم خفه کرد. با بي صبری پرسید:

 خب، بعد چي شد؟ -

 آهي کشیدم و گفتم:

را از انم چگفتنش زبانم را مي سوزاند و قلبم را در میان شعله های سرکش برخاسته از دل کباب مي کند. نمي د -

 همان روز اول نامزدی به دلم برات شده بود که اتفاقي خواهد افتاد و به قول شاعر:

 هزار نقش برآورد زمانه نبود

 یکي چنانچه در آیینه تصور ماست

 

تکرار آنچه بر من گذشته آسان نبود، ولي مو به مو بودن هیچ کم و کاستي تکرارش کردم. در سکوت و با دقت 

د. فیدل هم، چون صاحبش با کنجکاوی چشم به دهانم دوخته بود و میلي به پارس و جلب توجه گوش مي دا

 رهگذران نداشت.

نیاز به خانه تکاني سفره دلم به زبانم قدرتِ بیان مي داد. بغض های گره خورده در گلویم به دنبال بهانه برای 

 شکستن و جاری شدن بر روی گونه هایم مي گشتند.

 کت شدم با حیرتي آمیخته با ناباوری پرسید:همین که سا

 یعني به همین سادگي حلقه نامزدی را پس فرستادی؟! اصال باورم نمي شود. آخر چرا؟! به قول معروف : -

 گنه کرد در شهر آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری

 چرا باید دو جوان بي گناه در این میان فدا شوند؟ نباید زیر بار مي رفتید.

 با صدای فریاد مانندی گفتم:

مگر برادر و خواهر بي گناهم قرباني ندانم ماری برادرِ داریوش نشدند و همین طور آقاجانم؟ بعد از مرگ رامک  -

قلبم انباشته از کینه و نفرت بود. هر وقت مي خواستیم به داریوش بیندیشیم، جسد آغشته به خون آن طفل بي گناه 

ل بیشتر نداشت در مقابل دیدگانم نمایان مي شد. پدر و مادرم بر خشم و نفرتم دامن مي که در موقع مرگ ده سا
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زدند و هر کدام به طریقي بالیي را که خانواده عمویم به سرمان آورده بودند به من یادآوری مي کردند. چطور مي 

 توانستم مردی را دوست داشته باشم که برادرش قاتل برادرم بود.

 گویید در این حادثه داریوش چه گناهي داشت؟فقط به من ب -

 این همان چیزی بود که داریوش مي خواست به من بفهماند، اما من حاضر به شنیدن حرفهایش نبودم. -

 این بي انصافي ست رکسانا خانم. -

 خلل پذیر بود هر بنا که مي بیني / مگر بنای محبت که خالي از خلل است

 احساست را ویران کنند؟چطور گذاشتي بنای عشق و 

 با لحن مصممي گفتم:

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

 با لحن نیشداری گفت:

پس اگر عشقت تبدیل به نفرت شده اینجا چه کار مي کني؟ برای چه مادرت تو را به منزل مادربزرگت تبعید  -

ا شب در زیرزمین خانه تان که محل دفن خاطره هایت است مانم مي گرفتي؟ تو هنوز تکلیف کرده؟ برای چه صبح ت

 خودت را نمي داني رکسانا.

 فریاد زنان گفتم:

 نه نمي دانم، نمي دانم. -

با تمام قدرت و توان مي دویدم تا هر چه زودتر از سامان فاصله بگیرم و در منزل خانجون خلوتي بیابم و زار بزنم. 

فیدل قصد تعقیبم را داشت و پارس کنان مي کوشید تا قالده اش را از دست او رها سازد و حق دختری را که باعث 

 خشم صاحبش شده کف دستش بگذارد.

سامان مي خواست چه چیز را به من بفهماند . یعني من هنوز تکلیف خودم را  "در منتهای ناامیدی از خود پرسیدم:

 "نمي دانستم؟

 

 

 12فصل 

 

پنجره های ساختمان روبرویي بسته ماند.نه پرده هایش تکان میخورد و نه کسي پشت آن به کمین مینشست.فیدل 

گاه خودی نشان میداد و با پارسهایش اعالم وجود میکرد.ملودی آرام حرکت آرام رودخانه،مرا به خود میخواند،اما نه 

 کسي از پشت سر صدایم میزد و نه از کنارم رد میشد.

گاه با خانجون به دیدن مادرم میرفتیم و گاه او با بچه ها به سراغم میآمد.دیگر بهانه بازگشت به خانه را نمیگرفتم و 

 تن به قضا داده بودم.

اولین پائیز بود که در موقع خرید از میوه فروشي محل،زن میانسلي به دیدن خانجون لبخند آشنایي بر لب آورد و 

 به سالمش گفت: سالم کرد و و در پاسخ

 چطوری مستوره؟دیگه از ویارونه های ارباب خبری نیست و طرفای خونه ی ما پیدات نمیشه.-

 بي آنکه متوجه طنزی که در کالم مادر بزرگم بود،شود گفت:

 آخه آقا اینجا نیستن و نزدیک یه ماه رفتن فرنگ،دیدن مادرشون.-
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یگریختم او از من.وقتش شده بود که میدان را برایش خالي کنم و به رفتنش بي بهانه نبود،.من از خانه ی خودمان م

 منزل مادرم برگردم.

 تصمیم گرفتم این بار در مقبل مخالفتهای عزیز و بابک مقاومت کنم. و حرفم را به کرسي بنشانم.

با لحن پر حسرتي  جمعه ی بعد که اعضا خانوادهام نهار مهمان خانجون بودند،پس از صرف غذا بشقابم را پس زدم و

 خطاب به مادرم گفتم:

دلم برای خانه یه ذره شده،مگر از من سیر شدید عزیز؟درست است که خانون به اندازه ی کافي به من محبت -

میکند و اینجا بهم بد نمیگذارد،ولي هیچ کجا خانه و کاشانه ی خود آدم نمیشودلن حدود دو ماه است که اینجا 

 هستم.دیگر کافیست.

 ر بزرگ چپ چپ نگاهم کرد و گفت:ماد

چه فرقي میکنه،اینجا خونه ی خودته.خدا میدونه طوبي،از گل نازک تر ازم نشنیده.تو این دختر رو نازنازو و لوس -

 بار آوردی.

 عزیز آهي کشید و گفت:

اصال حال  چي کار کنم پاره ی تن من است.روزها انگار یه چیزی گم کردم.آنقدر جایش در خانه خالي است که-

 خودم را نمیفهمم.

 سپس خطاب به بابک افزود:

اینجوری بیشتر غصه میخورد.من هم روزها که بچه ها میروند مدرسه خیلي تنها هستم.بعد از ظهر و را هم همراه -

 خود ببریم.موافقي؟

 بابک متفکرانه سر تکان داد و گفت:

 حاال تا بعد از ظهر.-

 آزیتا کنار گوشم نجوا کرد:

خدا کند برگردی،بدون تو خانه سوت و کور است.همکالسي سابقت شهناز که دوباره روفزه شده تو مدرسه سراغت -

 را میگرفت و میگفت یک روز بیاید اینجا ببینمش.

دلم به هوای مدرسه پر کشید.دبیرستان شاهدخت،با آن پنجرههای روبه حیات که از پشت پنجره طبقه ی باالیش 

د زد و دزدکي نظری به در ورودیاش انداخت که وقت و بي وقت داریوش،در زنگ تفریح یا زنگ میشد حیات را دی

ورزش از دبیرستان پسرانه گریز میزد و دور از چشم دربان مدرسه به داخل سرک میکشید تا شاید یک نظر مرا که 

 یم نماید. از پشت پنجره انتظارش را میکشیدم ببیند و در موقع تعطیلي کالس تا خانه همراهي

کاش آرزوی بزرگ شدن،چون آرزوی جوانه ای برای شکوفایي نبود و زمان در آن روزهای تکرار نشندی متوقف 

 میماند.

 بعد از ظهر خانجون و عزیز سرگرم درد دل شدند و آزیتا و برمک سرگرم حل مسایل حساب.

 بابک رو به من کرد و پرسید:

 انه قدم بزنیم؟حوصله داری با هم برویم کنار رودخ-

 با وجود اینکه هدفش را از این پیاده روی میدانستم،بدون معطلي برخاستم و گفتم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 6  

 

من حاضرم برویم.دیگر آثاری از سرسبزی درختان نبود.برگهای خشک و زرد و قهوه ای دستخوش بادی که -

د.از کجا سر در میآوردند و در میوزید بر روی آب رودخانه شناور بودند و در تالطمش غلتان به جلو رانده میشدن

 کجا به نیستي میرسیدند؟

 با احتیاط قدم بر میداشتم تا پا بر روی برگهای خشک که زیر پایمان ریخته بود نگذارم.

 باالخره سکوت را شکست و گفت:

 مگر اینجا بهت بد میگذرد؟-

 نه،ولي این دلیل نمیشود که دلم هوای خانه را نکند.-

یر سایه ی درختي که در مرز تاراج خزان نیمي از برگهایش هنوز سبز بودند و نیمي زرد و قهوه ای قدم آهسته کردز

 ایستاد و گفت:

 ببین رکسانا تو نباید به پشت سر نگاه کني،همینطور که من نگاه نمیکنم.--

ه یا افسوس ب آنچه که تو حسرتش را مینامي آنجاست و فقط کافي است سر به عقب برگرداني و با کلمه ی اه

پیشوازشان بروی.هیچ وقت به فکرت رسید که چرا آنقدر برای فروش آن خانه اصرار داشتم.فقط به خاطر عزیز 

 نبود،بلکه بخاطر تو و خودم هم بود.

 خودت،منظورت چیست؟-با تعجب پرسیدم:

و جه رسیدم که الزم است تبله خودم،خیال نداشتم هیچ وقت با کسي در این مورد صحبت کنم،ولي حاال به این نتی-

یکي این موضوع را بداني،تو منتظر پایان خدمت سربازی داریوش بودی تا پای سفره ی عقدش بشیني و من منتظر 

 پایان خدمت سربازی خودم تا به خواستگاری شیرین بروم.

 با ناباوری پرسیدم:

 چیزی بهم نگفتي؟ تو و شیرین،نه هرگز فکرش را نمیکردم،پس چرا هیچ وقت در این مورد-

 با حرکت پا سنگي را که زیر پایش میلغزید به داخل رودخانه پرتاب کرد و پاسخ داد:

چون قبل از اینکه به این مرحله برسیم همه چیز نابود شد.برایت عجیب بود نه؟فکر این یکي را نکرده بودی،شاید -

ن بچهها به وجود آمد باعث این پیوستگي بود و رویای ارتباط نزدیک ما با خانواده ی عموی مان و انس و الفتي که بی

 شیرین آینده را در مقابل دیدگانمان به تصویر میکشید.

 شیرین از احساس تو نسبت به خودش خبر داشت؟-

 نمي دانم من چیزی در این مورد بهش نگفتم،ولي بدون شک حال و روزش بهتر از من نبود..-

 از کجا میداني؟-

م محل خدمت سربازیام تبریز افتاده است،زبانش بند آمد و نم اشک دیدگانش را تر کرد.چیزی وقتي بهش گفت-

نمانده بود که زبان بگشایم و پرده از راز دلم بردارم،اما ورود بي موقع آزیتا به اتاق کار را خراب کرد،آن موقع در 

میدی عبث شیرین را دل خوش کنم.با دلم خواهرم را خروس بي محل نامیدم و حاال خوشحالم که فرصت نشد با ا

امید رفتم و با نامیدی برگشتم.در این مدت دو سال غیبتم رنگ محبتها و دلبستگي های بین دو خانواده پریده بود و 

رنگ کینه و نفرت به سیاهي روزگارمان بود.من آن دفتر را برای همیشه بستم،تو چرا نمیخواهي این کار را بکني 

 رکسانا؟

 ناا عادالنه اش به خشم اومدم و با غیظ گفتم:از قضاوت 
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خیلي بي انصافي بابک،آخر تو از کجا میداني من این کار را نکرده ام؟اشتباه نکن.اگر گفتم دلم تنگ شده و -

میخواهم به خانه برگردم دلیلش آن چیزی نیست که تو در تصور داری..از نظر تو و عزیز من بیماری بودم که 

شگاه خانجون بستری شوم و تا شفا نیافته ام،حق خروج از آنجا را ناداشته باشم،ولي قبل از آمدن میبایستي در آسای

به اینجا من شفا یافته بودم و حتي دوران نقاحت را هم پشت سر گذاشته بودم.وقتي آن روز داریوش را در راه همام 

ی.راست بگو به نظرت در طرز بیان من دیدم،خودت همان دور و برها حضور داشتي و همه آنچه که میگفتیم،شنید

 عشق و احساسي نقش داشت؟

از تو چه پنهان به نظرم رسید در کتمان احساست نسبت به و صادق نیستي و آنچه در قلبت میگزش،آن چیزی نبود -

که بر زبانت جاری میشد.تو تحت تأثیر مرگ رامک و حوادث بعدی عشقت را حاشا میکردی.نگو که اشتباه میکنم 

 کسانا،چون خودت هم خوب میداني که حق با من است.ر

 از کوره در رفتم و گفتم:

چرا میخواهي تفسیرهایت را بهم تلقین کني که آن احساس هنوز وجود دارد؟به قلبت رجوع کن بابک،شاید دلیل -

 برداشتت این باشد که خودت دچار این مرض و شفا نیافته ای

 با تأسف سر تکان داد و گفت:

اهر عزیزم،تو مرا خوب نشناخته ای.درست است که شیرین بي گناه است و شاید هرگز نتوانم هیچ زني را جای خو-

مرده هر چند عزیز است نگاه نتوان `او بششانم،ولي عشقي که مرده جایش در قلب نیست،و به قول شاعر،

ب است،نه خون مرده و لخته شده داشت.همیشه این را بخاطر داشته باش جای خون گرمي که با عشق میجوشد در قل

 ای که بوی تعفن گرفته.وقتي به خانه برگرد که قلبت از ناپاکي تخلیه شده باشد.منظورم را میفهمي یا نه؟

 با لحن مصممي گفتم:

 مي فهمم به همین دلیل میخواهم به خانه برگردم.-

 

 

 

 فصل نوزدهم 

 

ه خانجون پرده گلداری را که دو اتاق تو در توی طبقه اول را از هم مشغول جا دادن لباسهایم در ساک دستي بودم ک

جدا مي کرد، کنار زد و در حالي که لنگه جورابي را که تقریباً یک ربعي مي شد برای بافتنش همه جا را زیر و رو 

 کرده بودم دور انگشت دستش مي چرخاند، به طرفم آمد و با لحن نیشداری خطاب به مادرم گفت:

ب نگاه کن ببین طوبي، هر لنگه جورابش از یه گوشه این خونه سر در مي یاره، یکي از مغرب، یکي از مشرق. خو -

نیم ساعته داره دور خودش مي چرخه که پیداش کنه. این جوری مي خواستي بفرستیش خونه شوهر؟ بس که لي لي 

 ، هیچ کدوم زن زندگي بشو نیستن.به الالی بچه هات گذاشتي و بار زندگي تو تنها رو دوش خودت انداختي

 عزیز با صدای آرامي که مملو از مهر و محبت نسبت به بچه هایش بود، گفت:

به وقتش یاد مي گیرند. مگر شما کم من و طیبه را لوس بار آوردید. هیچ کدام بلد نبودیم یک تخم مرغ نیمرو  -

رهایم یک هنر مي ریزد. آنها هم وقتي مجبور باشند، کنیم. حاال چي؟ حاال بارها خودتان گفتید از هر انگشت دخت

 همه فن حریف مي شوند.
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تو وقتي زن اون خدا بیامرز شدی مگه چند سال داشتي؟ هنوز دست چپ و راست خودتو تشخیص نمي دادی. فرق  -

 مي کنه با این دو تا دختر که صد تا مثِ من و تو رو درسته قورت مي دن. درست مي گم یا نه؟

انستم دلخوری و نیش و کنایه هایش به خاطر این است که برخالف میلش قصد رفتن کرده ام. دوستش داشتم مي د

و حرفهایش را به دل نمي گرفتم. لنگه جوراب را داخل ساک چپاندم و یک بار دیگر نظری به اطراف افکندم تا 

 مطمئن شوم چیزی جا نگذاشته ام.

 خورد، به نظر مي رسید سامان برگشته و از پشت پنجره شاهد رفتنم است. پرده پنجره ساختمان روبرویي تکان مي

 دست به دور گردن مادربزرگم حلقه کردم. لبهایم را بر روی گونه اش فشردم و گفتم:

 خیلي زحمت دادم خانجون. دلم برایتان تنگ مي شود. زود به زود به ما سر بزنید. -

 دستم را کنار زد و گفت:

 ون نریز. بچه گول مي زني چشم سفید نمک نشناس. باالخره کار خودتو کردی، منو تنها گذاشتي رفتي.بي خود زب -

 قول مي دهم باز بیایم خانجون. -

 ببینیم و تعریف کنیم. -

سوار اتوبوس که شدیم، رودابه ذوق زده آمد کنارم نشست و خود را به من چسباند. انگار باورش نمي شد دارم 

خانه بر مي گردم. دلم برای کوچه خاکي و پر گلِ و الی مان تنگ شده بود و برای آن زیر زمینِ  همراهشان به

نموری که در و دیوارش پر از یادگاری هایي بود که در زمان کودکي با دیکته غلط و خطي بچه گانه بر رویش مي 

 نوشتیم و هنوز آثارش دست نخورده به همان شکل باقي بود. 

 قي از اتوبوس پیاده شدیم. رودابه دستم را محکم گرفته بود و رها نمي کرد. سر خیابان حقو

بي اختیار نگاهم به آن سوی خیابان کشیده شد که داریوش به همراه شیرین و شهروز در خالف جهت ما در حرکت 

 بودند.

. به قلبم فرصت فغان را ندادمدر وهله اول بازگشت به خانه، انتظار چنین برخوردی را نداشتم. سر به زیر افکندم و 

 بابک هم چون من سر به زیر داشت و عکس العملي نشان نمي داد. کاش مي دانستم در دلش چه مي گذرد.

 عزیز دست پاچه به نظر مي رسید و با نفرتي آشکار عضالت چهره اش را در هم کشیده بود.

ای آهسته ای زیر لبي دشنامي بر لب آورد و با خطي عمودی فاصله دو ابرویش را به هم نزدیک ساخت و با صد

 افزود:

تقصیر پدر خدا بیامرزتان بود که گذاشت این قاتل آزاد بگردد و به ریش ما بخندد. پسر دسته گلِ من زیر خاک  -

 است و قاتلش خوش و خندان و انگار نه انگار که مرتکب قتلي شده.

ون ادامه این بحث به غیر از فشاری که بر اعصاب هر کدام از حالِ عزیز دگرگون بود. هیچ کس پاسخش را نداد، چ

 ما وارد مي ساخت ثمر دیگری نداشت.

بابک آرام و با تأني قدم بر مي داشت و وانمود مي کرد که هیچ اتفاقي نیفتاده. مي دانستم در درونش غوغایي 

 برپاست و به زحمت خود را کنترل مي کند تا ظاهری آرام داشته باشد.

 گار دوباره آن داغ کهنه زنده شده بود و هر کس به نوعي داشت عذاب مي کشید.ان

 وارد خانه که شدیم، عزیز روی پله در ورودی نشست و با صدای ضعیف و ناالني گفت:

 بدو برو یک لیوان آب خنک برایم بیاور آزیتا. جگرم دارد آتش مي گیرد. -
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پزخانه دویدم و با لیوان آب برگشتم. جرعه ای از آن را در گلوی به خواهرم مجال ندادم. به سرعت به طرف آش

 خشکش چکاند و سپس همراه با آه پرسوزی گفت:

چشم ندارم قاتلِ پسرم را ببینم. دیگر تحملم تمام شده بابک. هر وقت صدایش را از توی ایوان مي شنوم. دلم مي  -

 لیف من چیست؟خواهد فریاد بزنم و عقده دلم را خالي کنم. تو بگو تک

 بابک انگشتان دستش را در هم فشرد و با استفاده از فرصت پیش آمده پاسخ داد:

 من که بهتان گفتم چاره اش فروش این خانه است. شما گوش نکردید. -

 پاسخش برای همه ی ما حیرت آور بود:

 چشم عمه ات دنبال این خانه است، بفروشش به ناهید، هر چه زودتر بهتر. -

 بک در عین اندوه لبخندی از رضایت بر لب آورد و گفت:با

 در اولین فرصت این کار را مي کنم، به شرطي که بعداً پشیمان نشوید. -

 نه پشیمان نمي شوم. دیگر تحملش را ندارم. -

 سپس با اشاره به من افزود:

نمي آمد برش گردانم اینجا که عذاب  این طفلکي را از خانه آواره کردم. دلم برایش یک ذره شده بود، اما دلم -

بکشد. دیگر نمي توانم تو این محل دوام بیاورم. من حرفي ندارم هر جا مي خواهي دنبال خانه بگرد. فقط حواست 

 باشد راه مدرسه بچه ها دور نشود.

 بابک معطلي را جایز ندانست و از ترس این که عزیز پشیمان شود گفت:

م سراغ عمه ناهید ببینم مزه دهانش چیست. فکر مي کنم بد نباشد به آقای فتحي پیشنهاد بهتر است همین االن برو -

معاوضه خانه خیابان هدایتشان را با اینجا بدهم. آنجا هم به مدرسه آزیتا نزدیک است هم به مدرسه برمک. نظر شما 

 چیست؟

 با لحن متفکرانه ای گفت:

دارم. حاال که کار به اینجا که رسید، دیگر تواني برای مقاومت در بد فکری نیست. اگر راضي شود، من حرفي ن -

 وجودم باقي نمانده.

 با وجود فشاری که بر خود وارد مي آورد تا گریه نکند. گونه هایش از اشک چشم تر بود.

 زیر بازویش را گرفتم و گفتم:

 بلند شو عزیز جون برویم توی اتاق.  -

 ز دل نالید:بدون مقاومت برخواست و از سو

 بر باني و باعث این بدبختي و دربدری لعنت. -

 بابک رفت و تا بازگشتش به خانه ،مادرم آرام و قرار نداشت.

 همین که صدای پایش را شنید آشکارا از جا پرید:

 یعني ممکن است موافقت کرده باشند؟-

 در کالمش حسرت بود، حسرت از دست دادن آنچه که برایش عزیز بود. 

 بابک همانجا جلوی در اتاق چمباته زد نشست و گفت:
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عمه ناهید از این پیشنهاد استقبال کرد.آقای فتحي هم حرفي ندارد و مثل همیشه حرف زنش برایش حجت  -

است.فقط باید صبر کنید کار نقل و انتقال سندها انجام شود.در ضمن آقای فتحي خیال دارد قبل از اسباب کشي،به 

 نقاشي ساختمان باشد.فکر تعمیر و 

 عزیز با لحني حاکي از نارضایتي گفت:

 پس تکلیف ما چه میشود،من حوصله ی بنا و نقاش رو ندارم. -

نگران نباشید،من هم همین را بهشون گفتم.قرار شد وسایل شان را در طبقه ی دوم ساختمان هدایت جا بدهند و -

ی در منزل عمو سیف اهلل بمانند تا بتوانند به کار بنایي نظارت بعد از اسباب کشي ما به آنجا،خودشان یک هفته ا

 داشته باشند.

 از ته دل ضجه کشید:

 منزل آن قاتل ها، لعنت به ایل و تبارشان.  -

 بابک با لحن آرامي گفت:

 این نفرین به همه ی ما بر میگردد عزیز جون. -

نزل ما بود،با این تفاوت که بر خالف خانه ما،در مشترکي بین اسلوب ساختمان منزل عمه ناهید کامال شبیه ساختمان م

 حیاتش با حیاط همسایه نبود. 

 تکلیف یادگاریهایمان چه میشد که هر کدام با خط خودمان بر چهار طرف دیوار زیر زمین نقش زده بودیم؟

من داریوش را دوست  "من کالس دوم دبستان بودم که با خط کج و معوج و دیکته ی غلط روی دیوارش نوشتم:

تو ملکه ی گولهایي و همه "و او کالس ششم دبستان که در جواب نوشت:  "دارم چون برایم پروانه ی طالئي میگیرد

 "ی پروانه ها عاشق عطر و بویت

 و حاال آقا فتحي رو تمام آن یادگاریها را با کاغذ دیواری پوشانده و آن نوشتهها را زیرش دفن کرده.

است، دیگر آشنا نیست. نه خودش و نه وسایلش. درهای چوبي رنگ پریده، رنگ و روغن جال خرده و خانه غریبه 

براق شده. بر روی دیوار اتاقها و زیر زمین کاغذ دیواری خوش نقش و نگری چسبانده اند. درخت تنومند باغچه را 

ازی میکردیم از ریشه کنده و که شاخههایش بر روی سنگفرش هیات سایه میانداخت و ما زیر سایهاش لي لي ب

 جایش گل کاری کردند.

نقاشها مشغول روغن جال زدن به در زیر زمین بودند که برای آخرین وداع به آنجا رفتم. همین که نگاهم به دیوار 

 پوشیده از کاغذ الوان افتاد، بغض گلویم را فشرد.

 همیشه بسته شده بود. دفتر خاطرات من آنجا بود. آنجا بر روی آن دیوار و حاال برای

چه بسا یک روز داریوش هم در جست و جوی خاطره هایش به بهانه ی خانه مبارکي به منزل عمه اش مي آمد و 

 همین احساس غریبي و ناآشنایي بغض خفه ای مي شد در گلویش. 

ر فرش اتاق نشیمن یادداشتي را که یکي دو سال قبل از مراسم نامزدی داریوش برایم نوشته بود و من آن را زی

پنهان کرده بودم، در موقع مراجعت به خانه در میان زباله های انباشته شده در جلوی درب حیاط یافتم و اشکهایم را 

 همراه حسرتهایم بر رویش نشاندم.

چهارشنبه ها را دوست دارم، چون روز خوشبختي است و ممکن است باالخره در یک چهارشنبه بلیط بخت آزمایي  "

 "برنده شود و تو هم مال من شوی.من 
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 در خانه جدید که مستقر شدیم، خانجون با اصرار مادرم را وادار کرد مرا به کالسِ خیاطي بفرستد و گفت:

 

 

 

 بذار یک هنری یاد بگیره، سرش به کار خودش گرم باشه. یه گوشه نشستن و غصه خوردن که نشد کار. _

 

 

 

این پیشنهاد استقبال کرد و مرا به کالس خیاطي فرستاد. دور بودن از خانه موروثي و محیط آشنایي که عزیز از 

خاطره های تلخ را زنده مي کرد، تأثیر مطلوبي در روحیه مادرم و بقیه اعضای خانواده گذاشته بود و چون داروی 

 شفابخشي بود برای بیماراني که قبالً امیدی به شفای خود نداشتند.

 

 

 

قبل از فرا رسیدن سال نو ، بابک و عزیز یک چرخ خیاطي دستي به عنوان عیدی برایم خریدند با چند قواره پارچه 

 برای دوختن لباسهای عید خودم و مادر و خواهرهایم.

 

 

 

 م.کم کم داشتم خودم را پیدا مي کردم و به زندگي باز مي گشتم. بابک فرشته نجاتم بود و یار و همراه

 

 

 

به تدریج چهره رنگ پریده ام داشت شادابي گذشته را بازمي یافت. بهار زمستان را خواب کرده بود تا سرسبزی و 

 شادابي را به طبیعت بازگرداند. گلدانهای یاس و شمعداني به ردیف حوض پر آبِ خانه را در میان گرفته بودند.

 

 

 

را به رُخ اطلسي مي کشیدند و اطلسي با طنازی بر این تصور باطل  گلهای یاس با عطر افشاني شان، برتری خد

پوزخند مي زد.عزیز برای سالمتي رودابه دست به نذر و نیاز زده بود و هرازگاهي به اتفاق خانجون و رودابه، به 

 امامزاده صالح شمیران مي رفت و یا برای زیارت حرم حضرت معصومه به قم.

 

 

 

 که از سفر قم بازگشت، خطاب به بابک گفت: اواخر تیرماه زماني
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 نذر کردم تا گرفتن حاجت و شفای رودابه هر سال روز تولد امام رضا در حرمش متحصن باشم. این دیگر_

 

 

 

 به عهده توست که هر سال به وقتش مادر و خواهرت را به مشهد ببری.

 

 

 

 بابک مطیعانه سر تکان داد و گفت:

 

 

 

 طاعت قربان. چه کسي جرأت دارد بگوید، نه.ا_

 

 

 

زندگي یکنواخت، بي هیچ هیجاني مي گذشت. گوشه نشیني ام در دو سال گذشته اکثر دوستانم را از اطرافم پراگنده 

 ساخته بود.

 

 

 

مان  ابق در میانشهناز که با جان کندن موفق به اخذ دیپلم شده بود، گاه به سراغم مي آمد، اما دیگر آن صمیمیت س

 نبود. انگار پل ارتباطي ما مدرسه بود که بعد از فارغ التحصیلي من و رفوزه شدن او فرو ریخته.

 

 

 

دری که بین حیاط خانه ی سابق ما و حیاط منزل عمو سیف اله قرار داشت و پدرم آن را بعد از مرگ رامک گچ 

 گشاده بود و فقط زماني که ما به آنجا مي رفتیم گرفت، پس از انتقال خانواده عمه ام به آنجا همیشه

 

 

 

 ، بسته مي شد.به همین دلیل هیچ وقت سرزده به دیدنشان نمي رفتیم.

 

 

 

جشن تولد رودابه نزدیک بود. پارچه تافته گلداری برایش خریده بودم که قصد داشتم دور یقه و پایین دامنش را در 

 .موقع دوخت با تور سفید زینت دهم
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ساعت ده صبح به قصد خرید تور از خانه بیرون رفتم. بیست و پنجم مرداد سال هزارو سیصدو سي ودو بود و من 

 نمي دانستم آن روز چه غوغایي برپاست.

 

 

 

، رشاهِ وقت ناچار به ترک ایران شده بود. طرفداران دکتر مصدق در میدان بهارستان، اطراف خیابان شاه آباد و الله زا

 شعار یا مرگ یا مصدق مي دادند و با احزاب دیگر درگیر مي شدند.

 

 

 

ترس برم داشت. از آمدنم پشیمان شدم، اما دیگر راهي برای برگشتن نبود. بي اختیار با جمعیت به جلو رانده مي 

 بود. و آزار دهندهشدم. قلبم با وحشت در سینه مي تپید. صدای شعارهای گوشخراشِ موافقین و مخالفین کر کننده 

 

 

 

به سر کوچه برلن که رسیدم، مرد جواني در حال فرار از دست تعقیب کنندگانش، ساعت مچي ام را از دستم ربود و 

 به گریز ادامه داد. در عین وحشت فریاد کوتاهي از گلویم بیرون جست.

 

 

 

 به دادم برسید. ساعتم را دزدیدند._

ه راهشان ادامه دادند، در عین ناامیدی دستي بازویم را گرفت و صدای آشنایي کنار گوشم تعقیب کنندگان بي اعتنا ب

 زمزمه کرد:

 

 

 

 خدای من رکسانا خانم! تو این شلوغي شما اینجا چه کار مي کنید؟!_

 

 

 

دارمان سربرگرداندم و نگاهش کردم. هیچ وقت تا به این حد از دیدنش خوشحال نشده بودم. از آن آخرین دی

نزدیک به یک سال مي گذشت. به یاد روزی که آبِ پاکي را روی دستش ریختم و از خود گریزانش کردم افتادم، اما 

 بر خالف تصورم چهره اش بشاش بود و نگاهش مهربان.

 

 

 

 دستم را کشید و گفت:

 

 

 

 فعالٌ بیا از این شلوغي دور شویم. بعد بگو اینجا چه کار مي کردی._
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 عنان اختیارم را به دستش سپردم و همراهش داخل پاساژی در کوچه برلن شدم.

 

 

 

 مغازه داران از ترس غارت داشتند یکي پس از دیگری کرکره مغازه هایشان را پایین مي کشیدند.

 

 

 

 از مهلکه دور شدیم، سامان گفت:

 

 

 

 شین من برسانیم. کوچه بغلي نرسیده به الله زار پارک است.به گمانم بهتر است هر چه زودتر خودمان را به ما_

 

 

 

 از پاساژ گذشتیم و داخل کوچه بعدی شدیم. در اتومبیل بیوک سیاهرنگي را گشود و گفت:

 

 

 

 زود باش سوار شو. هر چه بیشتر بمانیم، اوضاع بدتر مي شود._

 

 

 

ه به ضربات مشتي که تظاهر کنندگان بر روی کاپوت ماشین بدون معطلي سوار شدم و در کنارش نشستم. بي توج

 مي زدند، با سرعت به سمت خیابان اصلي پیچید و سپس پرسید:

 

 

 

 خب حاال بگو اینجا چه کار داشتي؟_

 

 

 

 با صدای لرزاني پاسخ دادم:

 

 

 

 مي خواستم از کوچه برلن تور دور یقه و پایین دامن بخرم._
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 تری را برای خرید سراغ نداشتي؟روز به_

 

 

 

 اصالٌ نمي دانستم امروز چه خبر است. سر کوچه، یک نفر ساعتم را دزدید._

 

 

 

 فدای سرت. شکر خدا که خودت سالمي. مگر نمي بیني چه خبر است. خانه ات همان خیابان حقوقي ست؟_

 

 

 

 تر است که آنجا را بفروشیم.نه دیگر آنجا نیستیم. فکر کردیم برای همه ی ما به_

 

 

 

 این بار سربرگرداند، با دقت نگاهم کرد و سپس با کنجکاوی پرسید:

 

 

 

 آن قضیه چي؟ منظورم را که مي فهمي؟_

 

 

 

آن قضیه با مرگ رامک و پدرم پایان یافت و کینه و نفرت جایش را گرفت. اواسطِ پاییز سالِ گذشته از منزل _

خانه برمي گشتیم، وقتي سر خیابان حقوقي با قاتلِ برادرم و داریوش و خواهرش روبرو شدیم، حال خانجون که به 

مادرم به هم خورد و اقرار کرد که دیگر تحمل زندگي در آن محل را ندارد. فرصت خوبي بود تا دوباره موضوع 

 فروش خانه را باهاش در میان بگذاریم.

 

 

 

 با ناباوری پرسید:

 

 

 

 عني تو هم ته دلت با این تصمیم موافق بودی؟ی_

 

 

 

 از نیشي که در کالمش بود رنجیدم و با دلخوری پاسخ دادم:
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 چرا که نه. همه ما نیاز به این تغییر محیط داشتیم._

 

 

 

له ابان العجیب است. اصالٌ نمي دانم چطور شد که امروز صبح یک دفعه هوس کردم بیایم دیدن دوستم که در خی_

زار جواهر فروشي دارد. آخرین باری که ناامیدم کردی، تصمیم گرفتم یک مدتي جالی وطن کنم و به بهانه دیدن 

مادرم به پاریس بروم. تو دریچه امیدی را که داشت به رویم گشوده مي شد، بستي و بهم فهماندی که دلت جای 

خودم را از دیدنت محروم کنم. فردای آن روز وقتي  دیگری گروست. من نمي توانستم در چند قدمي ات باشم و

 سودابه به قصد دیدنت به خانه ام آمد، مجبور شدم به دروغ بهش بگویم که تو به منزل مادرت برگشتي.

من چه موقع بهت گفتم که دلم جای دیگری گروست، آن ماجرا مربوط به گذشته بود. تار محبتي که در آن شرایط _

 گره نخواهد خورد. ریشه درختي که خشکیده، هرگز دوباره بارور نمي شود.گسست، دوباره بهم 

 

 

 

 با شعفي آشکار پرسید:

 

 

 

 این را از ته دل مي گویي رکسانا؟_

 

 

 

دلیلي برای دروغ گفتن نمي بینم. تو محرم اسرارم شدی. آن نصفِ ماجرا بود و این نصفِ دیگرش. داشتم از ترس _

 قیامتي بود.مي مُردم. عجب 

 

 

 

بگو عجب قیامتي ست. مگر نمي بیني هنوز ادامه دارد. منتها حاال تو در پناه مني. به خاطر همین است که دیگر نمي _

 ترسي. وقتي از سفر برگشتم، چندین بار خانم ماکویي را دیدم، ولي جرأت نکردم حالت را بپرسم.

 

 

 

 خودم را چي؟ خودم را ندیدی؟_

 

 

 

 ظه ای مکث کرد و سپس پاسخ داد:لح
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چرا دیدمت. آن روز که داشتي همراه مادر و بقیه اعضای خانواده به خانه تان برمي گشتي، داشتم از پشت پنجره  _

 نگاهت مي کردم. تقریباً یکي دو روز بعد از بازگشتم به ایران بود.

 

 

 

ا هم کنار رودخانه قدم زدیم و با هم درددل کردیم، ولي در آن روز قبل از غروب، یکي دو ساعتي من و بابک ب _

 پاییز آن صفا و سرسبزی گذشته را نداشت و دلگیر بود.

 

 

 

 موجي از اندوه صدایش را لرزان ساخت:

 

 

 

 بعد از آخرین دیدارمان، همیشه کنار رودخانه برای من رنگِ خزان را داشت و دلگیر بود. _

 

 

 

 چهره ام دادم و پرسیدم: حالت تعجب به

 

 

 

 چرا؟ _

 

 

 

یعني هنوز نفهمیدی چرا! من بچه نیستم و سي سال دارم. ازدواج ناموفق پدر و مادرم که سرانجام بعد از سالها  _

کشمکش، چهار سال پیش منجر به طالق شد، مرا از تشکیل خانواده بیزار کرد، ولي بعد از برخورد با تو، خیلي زود 

ات شدم. تو راحت و صادق بودی و حرفِ دلت با زبانت یکي بود. نه دلیلي برای تظاهر مي دیدی و نه فریب  شیفته

و این مژده را به سودابه دادم. همین صداقتت باعث شد که فردای  "گمشده ام را یافته ام"طرف مقابل. با خود گفتم:

وست. وقتي ازت جدا شدم آن قدر درمانده و آن روز پي به راز زندگي ات ببرم و بدانم دلت جای دیگری گر

مستأصل بودم که فیدل دلش به حالم سوخت و با پوزه اش به نوازشم پرداخت. چرا با تعجب نگاهم مي کني؟ یعني 

 باورت نمي شود به این سادگي دلم را برده باشي؟

 

 

 

ت هوسبازی ست. به خاطر همین راستش را بخواهي من در مورد تو تصور دیگری داشتم و فکر مي کردم قصد _

وقتي قرار روز بعد را گذاشتي، عصبي شدم و آن عکس العمل تند را نشان دادم و سر قرار نیامدم. آن روز هم که 

برایمان آش رشته فرستادی خانجون بهم گفت که بین ما فاصله طبقاتي زیاد است و تو لقمه ای بزرگتر از دهان 
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تم و حاال نان آورمان برادرم بابک است که طفلي تمام وقتش را صرف اداره مایي. من از خانواده متوسطي هس

 بلورفروشي پدر مرحومم مي کند.

 

 

 

این مسأله اصال برایم اهمیت ندارد رکسانا. من به غیر از خودت چیزی از آنها نمي خواهم تو برای من گرانبهاترین  _

سودابه را بفرستم منزل خانم ماکویي تا مقدمات خواستگاری  جواهری، فقط کافي ست یک کالم بگویي اجازه میدهي

 تو را از خانواده ات فراهم کند؟

 

 

 

پاسخ این سؤال آسان نبود. با وجود این که از داریوش دل بریده بودم و هوایش را به سر نداشتم، هوای دیگری هم 

ل گرم بود. از ترس مزاحمین خیاباني جرأت به سرم نبود. نفس در سینه ام سنگیني مي کرد، فضای داخلِ اتومبی

 پایین کشیدن پنجره ها را نداشتیم.

 

 

 

 مي دانستم که از قلبم نمي توانم انتظار همراهي و جواب را داشته باشم.

 

 

 

 رگهای احساسم بسته بود و به راحتي نمي شد آن را گشود.

 

 

 

 سکوت که طوالني شد، سامان به زبان آمد و گفت:

 به گمانم هنوز آمادگي جواب را نداری. _

 

 

 

 ناچار به پاسخ شدم و گفتم:

 

 

 

 راستش شوکه شدم. انتظار این پیشنهاد را نداشتم. از آن گذشته در این مورد باید خانواده ام تصمیم بگیرند. _

 

 

 

 تبسم شیریني بر لبانش نقش بست و گفت:
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خانم ماکویي شروع مي کنیم و به بقیه مي رسیم. خب حاال بگو خانه ات کجاست؟  این شد یک حرفِ حساب. از _

 چون داریم بي هدف توی خیابانها مي چرخیم.

 

 

 

 خیابانِ هدایت. _

 

 

 

 هنوز طنین صدای شعاردهندگان به گوش مي رسید و درگیری بین موافقین و مخالفین ادامه داشت.

 

 

 

 طرف من نواخته شد، مرا از جا پراند. سامان با صدای بلند خندید و گفت:مشتِ محکمي که به درب 

 

 

 

نترس، به درِ ماشین خورد نه به تو. مي داني رکسانا ممکن است آنهایي که شعار مي دهند و تظاهر مي کنند به  _

 هدف نرسند، اما به گمانم من بدون شعار دادن و تظاهرات راه انداختن به هدف رسیده ام.

 

 

 

 81فصل 

 

 

 

 سامان اتومبیل را سر کوچه نگه داشت و گفت:

 

 

به امید دیدار. نگران ساعتت نباش، خودم یکي بهتر از آن را برایت مي خرم. دزدیده شدنش برای من یک دنیا  _

 ارزش داشت، چون باعث شد گمشده ام را پیدا کنم.

 

 

آزیتا و رودابه جلوی در خانه ایستاده بود و نگاه دیدگان نگرانش تا سر مادرم با چهره ای آشفته و پریشان همراه 

 کوچه امتداد داشت.

 

 

از سر خیابان که به داخل کوچه پیچیدم، بالفاصله برمک در مقابلم سبز شد و با تقلید از برادر بزرگترش حالت غضب 

 به خود گرفت و با لحن تندی پرسید:

 

 

 تو که عزیز را نصفِ جون کردی. دیوانه کجا رفته بودی؟ _
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به نظرم رسید قد کشیده و بزرگ شده و بي خود نیست که ادای بزرگترها را در مي آورد. حاال درست هم سن رامک 

 در موقع مرگ بود. شباهت چهره و اندامش به او قلبم را به لرزه در آورد.

 

 

 خ دادم:بي توجه به خشم و غضبِ تصنعي اش، با لحن آرامي پاس

 

 

 رفته بودم برای پیرهن رودابه تور دوریقه بخرم. خب مگه حاال چه خبر شده؟ _

 

 

 تو این شلوغي و بگیر ببند تور خریدنت چي بود؟ _

 

 

 من چه مي دانستم چه خبر است. مگر کف دستم را بو کرده بودم برمک خان. _

 

 

 رد و با لحن تحکم امیزی پرسید:دست به کمر زد، چشمهایش را به خالت اخم تنگ ک

 

 

 آن جوجه فکلي کي بود که از ماشینش پیاده شدی؟ او هم جزئي از خرید بود؟ _

 

 

 این بار از فضولي اش به تنگ آمدم، با دست شانه اش را گرفتم و او را از سرراهم کنار زدم و گفتم:

 

 

 فضولي به تو نیامده، برو کنار. _

 

 

 از جایش تکان نخورد و گفت:از رو نرفت. 

 

 

 تا نفهمم اون کي بود، دست از سرت بر نمي دارم. _

 

 

 ناچار به پاسخ شدم:

خیلي خب داداش کوچولو که فکر مي کني بزرگ شدی. آن آقا همسایه خانجون است. خدا رحم کرد به موقع به _

به دادم »ساعتم را زدند. داشتم فریاد مي زدمدادم رسید، وگرنه معلوم نبود زنده بر مي گردم. سر کوچه برلن 

 ، که آقای ساماني به موقع به دادم رسید و مرا از آن مهلکه دور کرد.«برسید. ساعتم را دزدیدند
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مي دانستم عزیز هم که داشت به طرفمان مي آمد، حرفهایم را شنیده، به نزدیکم که رسید، با توپِ پر تشرزنان 

 گفت:

 

 

 

ا مرا به کشتن ندهي، دست بردار نیستي. این روزها شهر امن نیست. دیگر حق نداری از خانه بیرون بروی. آن تو ت _

جوان هم هر که مي خواهد باشد. فرق نمي کند آشناست یا غریبه. در هر دو صورت دیگر حق نداری سوار ماشینش 

 شوی.

 

 

 

 چه خبر بود. داشتم از ترس مي مردم. اگر سوار نمي شدم، ممکن بود کشته شوم. نمي دانید _

 

 

 

هر بالیي سرت بیاید حقت است، چون خودسری و یک دنده. هر دفعه باید تنم برای یک کدام تان بلرزد. خدا کند  _

 فقط بابک سالم به خانه برسد.

 

 

 

 نگران نباشید. او اهل هیچ فرقه ای نیست و خودش را قاطي این جمعیت نمي کند. _

 

 

 

 تو چي؟ تو اهل کدام فرقه ای که قاطي آنها شدی؟ _

 

 

 

 من اصالً نمي دانستم چه خبر است. یک دفعه دیدم دور و برم شلوغ است. _

 

 

 

 با لحن تحکم آمیزی گفت:

 

 

 

. تا من کنیدشما دو تا دختر اینجا نایستید. زود باشید بروید توی خانه. یادتان نرود در را به روی هیچ کس باز ن _

 بروم منزل خدیجه خانم، از پسرش بپرسم بازار چه خبر است.
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 آزیتا دستم را کشید و مرا با خود به داخل حیاط کشاند و گفت:

 

 

 

 حاال باالخره تور خریدی یا نه؟ _

 

 

 

 تهي مي کردم. ساعت نازنینمای بابا، چه خوش خیال. کي به فکر خرید بود. تو اون هیر و ویر داشتم از ترس قالب  _

 را هم که یک نامرد از مچ دستم کشید و برد.

 

 

 

 حاال اگر آن آهن قراضه را دستت نکني، آسمان به زمین نمي آید. راستي عجب ماشیني داشت آن بچه ژیگول! _

 

 

 

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

 

 

 

 بچه ژیگول خودتي. یک پارچه آقاست. _

 

 

 

 . پس بگو خبرهایي هست و راحتم کن. البد در بهشت به رویت باز شده.ها _

 

 

 

 با بالتکلیفي سر تکان دادم و گفتم:

 

 

 

 نمي دانم بهشت است یا جهنم. از تفسیرش عاجزم و برای انتخاب راهِ درست سرگردان. _

 

 

 

 از حرفهایم سر در نیاورد و با بي صبری گفت:
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رف بزن. این طوری داری گیجم مي کني. اصالً نمي فهمم تو این بگیر و ببند این چشمه از کجا جوشید؟ واضح تر ح _

نکند باهاش قرار قبلي داشتي و خرید تور بهانه بود. اگر منزل خانجون معجزه مي کند، خب بگو من هم یک مدت 

 بروم آنجا. ها بگو، چرا ساکتي؟

 

 

 

 را نداشتم. روی فرش ولو شدم، به پشتي تکیه دادم و زیر لب نالیدم:خسته بودم و حوصله شرح ماجرا 

 

 

 

دست از سرم بردار آزیتا. هیچ قرار قبلي باهاش نداشتم. االن هم حال و حوصله حرف زدن را ندارم. سر به سرم  _

 نگذار. سرم دارد از درد مي ترکد.

 

 

 

 را تهدیدکنان به طرفم تکان داد و گفت: کوتاه نیامد. چهار زانو کنارم نشست. انگشت دستش

 

 

 

فکر کردی به همین سادگي مي تواني از جواب طفره بروی. من وِل کن نیستم تا نفهمم جریان چیست راحتت نمي  _

 گذارم.

ای بابا عجب میخي هستي تو. چرا نمي فهمي. بهت که گفتم هنوز خبری نشده. یک کم حوصله کن. به وقتش از  _

 پیاز ماجرا را برایت تعریف مي کنم.سیر تا 

 

 

 

 دست از سماجت برنداشت و گفت:

 

 

 

وقتش حاالست، نه بعد. زود بگو کجا باهاش اشنا شدی؟ شنیدم داشتي به برمک مي گفتي که همسایه خانجون  _

 است. درست شنیدم یا نه؟

 

 

 

مویز شده. دیدی چطوری داشت مرا سین جین مي درست شنیدی دورغ که نگفتم. این برمک سرتق غوره نخورده  _

 کرد. همین یک آقا باالسر را کم داشتیم.
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بي خود حاشیه نرو. نمي فهمم همسایه خانجون چطور یک دفعه آنجا سبز شد. البد قرار قبلي داشتي، چرا حاشا مي  _

 کني دختر.

 

 

 

 از کوره در رفتم و تشرزنان گفتم:

 

 

 

آزیتا. من چه موقع قرار قبلي داشتم که این دومیش باشد؟ اگر زبان به دهان بگیری و ساکت باشي.  مزخرف نگو _

همین امروز و فردا خانجون اینجا پیدایش مي شود و بعد از هزار نیش و کنایه و سر کوفت، باالخره حرفِ اصلي اش 

پارو باال مي رود خواستگار رکسانا شده و را خواهد زد و خواهد گفت، پسر همسایه روبرویي خانه اش که پولش از 

 آخرش هم اضافه خواهد کرد که این لقمه به دهن ما بزرگ است، ممکن است توی گلویمان گیر کند.

 

 

 

 آزیتا با حیرت و ناباوری به من خیره شد. سپس با شوقي زایدالوصف دست به شانه ام زد و گفت:

 

 

 

زده. چیزی نمانده زبونم الل من هم مثل رودابه و عین مهره شطرنج مات و  جانمي جان. شانس در خانه ات را _

 مبهوت شوم. بعد از تو نوبت من است. مي روم منزل خانجون بست مي نشینم تا شانس و اقبال به سراغم بیاید.

 

 

 

 ان شوم.که بعد پشیمنگو آزیتا، چون هنوز نتوانسته ام جوابش را بدهم. خیلي نگرانم، مي ترسم تصمیمي بگیرم  _

 

 

 

 ابرو باال انداخت و گفت:

 

 

 

مزخرف نگو دختر. دیگر منتظر چه هستي. اگر هنوز به این خیالي که در مورد آن یکي امیدی هست که ول معطلي  _

و اگر همانطور که وانمود مي کني، به فکرش نیستي، پس دیگر چه مي خواهي. مبادا یک دفعه خر بشي بهش جواب 

د بدهي. من از دور که دیدمش، چشمم چهار تا شد و داشت از حدقه بیرون مي آمد. حسابي تماشایش کردم. از ر

 سرت زیاد است. بجنبي قاپش را مي زنند مي برند.

 

 

 

 عزیز در حالي که دست رودابه را در دست داشت، سراسیمه وارد حیاط شد و با نگراني گفت:
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 دیجه خانم مي گفت بازار شلوغ است. اگر بالیي سر پسر نازنینم بیاید چه کار کنیم.بیچاره شدیم. پسر خ _

 

 

 

 آزیتا گفت:

 

 

 

خُبه خُبه عزیزجون. پسر خدیجه خانم که فقط بلد است خیابان شاهرضا را متر کند، از کجا مي داند بازار شلوغ  _

شما را به تاپ تاپ بیندازد. به قول معروف بشنو و است. یک چیزی دهن به دهن شنیده آب و تابش داده که دل 

 باور نکن.

 

 

 

 هنوز در حیاط بسته نشده بود که برمک با فشار دست آن را دوباره باز کرد و با صدایي لرزان از شوق گفت:

 

 

 

 مژده عزیز. داداش بابک همین االن وارد کوچه شد. زود دویدم آمدم که به شما مژده بدهم. _

 

 

 

 مادرم با بي حالي روی پله نشست و زیر لب گفت:

 

 

 

 خدا را شکر. _

 88فصل 

 

 

 

 

 

انتظارم برای آمدن خانجون چند روز طول کشید. از ترس تظاهرات و درگیری ها که تا روز بیست و هشت مرداد و 

 بازگشت شاه به ایران ادامه داشت، جرأت بیرون آمدن از خانه را نیافته بود.

 

 

 

 آزیتا کاسه داغ تر از آش، قرار و آرام نداشت و یک بند مي پرسید:

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8 6  

 

 

 «این چه غلطي بود که مي خواستم بکنم.»پس کو؟ چرا خانجون نمي آید؟ نکند پسره پشیمان شده و با خود گفته  _
 

 

 

جمعه آمده بود که بابک هم در  پوزخندی مي زدم و پاسخي نمي دادم، باالخره آخر هفته پیدایش شد. مخصوصا روز

 خانه باشد.

 

 

 

 عرق ریزان از راه رسید و به محض ورود به اتاق، پاهایش را دراز کرد، پشتش را به پشتي تکیه داد و گفت:

 

 

 

یه لیوان خاکشیر یخ مال واسم درست کن طوبي. دارم از گرما هالک مي شم. قربونِ خونه خودم و دور و اطرافش  _

 م خنکه و هم صفا داره. اینجا عینِ جهنم مي مونه.که ه

 

 

 

 سپس مشغول مالش زانوانش شد و گفت:

 

 

 

دیگه پاهام قدرت زیاد راه رفتنو نداره. از پیچ شمرون که از اتوبوس پیاده شدم تا در حیاط شما کم راهي نیس،  _

 قي تا کوچه تون راهي نبود.اینم خونه س که خریدین، خوبیه اون قبلي این بود که از سر حقو

 

 

 

 آزیتا لیوان خاکشیر را به دستش داد و با ایما و اشاره ازم پرسید:

 

 

 

 پس کي مي رود سر اصلِ مطلب؟ _

 

 

 

 با لذت مشغول نوشیدنش شد. سپس در حالي که شیریني دور لبش را مي لیسید. گفت:
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کرده و دلِ پسر عَزبِ همسایه منو برده. همون پارسال وقتي کلفتش  این دختره ورپریده باالخره کار خودشو _

این دفه رو کور » مستوره برام آش رشته آورد، یه بوهایي بردم، ولي بعدش که دیدم خبری نشد با خودم گفتم

 «خوندی عالیه، دوزاریت کج افتاده.
 

 

 

به دهانش دوخته بودند. یخ باقي مانده در ته وای چقدر حاشیه مي رفت. عزیز و بابک با حیرت و کنجکاوی چشم 

 لیوان را خورد کرد و مشغول مکیدنش شد و ادامه داد:

 

 

 

اون سالي که پدر خدا بیامرزت داشت خونه صد متری ما رو اونجا مي ساخت، پدر این پسره هم داشت دیوار _

زی پسرش خواسگار نوه ی خودم بشه. چند عمارت ششصد متری شونو باال مي برد. اون موقع خوابم نمي دیدم یه رو

روز پیش که خواهرش سودابه، ناغافل بدون خبر قبلي اومد دیدنم، شستم خبردار شد که اومدنش بي حکمت نیس. 

کلي صغری کبری چید، تا باالخره بهم گفت که سامان دلش پیش رکسانا گروست و ازم خواسته بهتون بگم اجازه 

چي گفتم طوبي؟ من مي گم اگه قبول کنین، لقمه بزرگتر از دهنتون برداشتین و  بدین بیان خواسگاریش. شنیدی

این  »ممکنه تو گلوتون گیر کنه و خفه بشین. حتي خواستم اینو به سودابه هم بفهمونم، ولي زیر بار نرفت و گفت:

خدا یه « همیت نداره.حرفا چیه خانم ماکویي! برادرم عاشق نجابت و سادگي رکسانا شده، این چیزا اصالً واسش ا

شانس بده. آخه نه که دخترمون خیلي خونه دار و با سلیقه س،نه لنگه جورابشم گم مي کنه، نه برای پیدا کردنِ یه 

دست لباس دل و روده ی کمدشو به هم مي ریزه. پسره درس خونده س. به غیر از این که تو کارخونه پدرش 

ه اینم بدونین که پول و ثروت زیاد اخالق پدرشو خراب کرده و باعث شده شریکه، تو اداره راه هم کار مي کنه. بهتر

زنِ همه چي تموم و با کمالِ شو طالق بده، یه زن دیگه بگیره. از این مردا هر چي بگین بر میاد. حاال دیگه خود دانین. 

 فردا نَگین عالیه بیشتر طرفِ اونا بود تا طرفِ ما.

 

 

 

آمیزی با هم رد و بدل کردند. از سخنان خانجون معلوم بود که چندان تمایلي به این  مادرم و بابک نگاه تردید

 وصلت ندارد. بابک متفکرانه سر تکان داد و گفت:

 

 

 

 به نظر من بهتر است بگذاریم بیایند حرفشان را بزنند بعد تصمیم بگیریم. _

 

 

 

 یم بود، گفت:مادرم که همیشه در مقابل اظهارنظرهای پسر بزرگش تسل
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 من موافقم. از ادب به دور است که ندیده و نشناخته جوابِ رد بدهیم. _

 

 

 

 خانجون به دخترش توپید و گفت:

من کي گفتم جوابِ رد بده طوبي! فقط خواستم حرفامو زده باشم که بعداً خوب و بدش به پای من نوشته نشه. تو  _

ردنه. اگه خوب باشه انتخاب خودشونه، اگه بد باشه وای به حال اوني که این این دور و زمونه واسطه شدن غلط ک

 وسط گناهکار شده به هم معرفي شون کرده.

 

 

 

 سپس خطاب به من افزود:

 

 

 

تو هم بي خود لب و لوچه ات آویزون نشه. گولِ مال و ثروتشو نخوری که وفا نداره. اول ببین چند مرده حالجه،  _

ر هس یا نیس. چشم و دل پاکه یا هیز و چشم چرون. اینا اصل زندگیه، نه اون قاب دستمالهایي به اسم پول زن نگه دا

که دستِ هر کس و ناکسي مي چرخه و خیلي ها واسه به دست آوردنش حاضرن از دیوار مردم باال برن. ولي خُب از 

 اه پدرو که نمي شه به پای پسر نوشت.حق نگذریم سامان بچه خوب و سر به راهیه و سرش به کار خودشه. گن

 

 

 

 آزیتا کنار گوشم زمزمه کرد:

 

 

 

 باالخره نفهمیدیم خانجون موافق این وصلت است یا مخالف. _

 

 

 

 پوزخندی زدم و گفتم:

 

 

 

 تو که او را مي شناسي. هیچ وقت تکلیف خودش را نمي داند و بیشتر دوست دارد ساز مخالف کوک کند. _

 

 

 

 با ناامیدی پرسید:
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 فکر مي کني کار خراب شد؟ _

 

 

 

 بعید مي دانم، چون بابک عاقل تر از این حرفهاست. _

 

 

 

تا غروب آن روز خانجون از قول مستوره سیر تا پیاز زندگي خانوادگي آنها را روی دایره ریخت. از کشمکش ها و 

آشتي ها و این که باالخره به این نتیجه رسیدند دیگر ادامه این زندگي  اختالفات زن و شوهر گفت و از قهر و

 غیرممکن است و چاره ای به غیر از جدایي نیست و در پایان افزود:

 

 

 

عوضش اخالق سامان و سودابه اصالً به پدرشون نرفته و بیشتر خصلتهای مادرشونو به ارث بردن که زنِ صبور و پر  _

سال رو به خاطر بچه هاش دووم آورده بود. همین که چادر به سر افکند و قصد رفتن کرد،  تحملي س و این همه

 خطاب به عزیز پرسید:

 

 

 

 خُب تو چي مي گي طوبي، سودابه منتظر جوابه. بهش بگم چه روزی بیان خواسگاری؟_

 

 

 

 اختیار ما دست شماست. خودتان روزش را تعیین کنید. _

 

 

 

طوره؟ چون به گمونم قراره فرداشب مادرشون وارد تهرون بشه. خدا به داد برسه، برخورد آقای ساماني دوشنبه چ _

 با زنِ سابقش تو این خونه تماشائیه. چاره ای نیس هر دوشون دل دارن و مي خوان واسه پسرشون بیان خواسگاری.

 

 

 

 کرد و گفت: هنوز در را پشت سر خانجون نبسته بودیم که بابک به من اشاره

 

 

 

 چطور است برویم یک کمي با هم قدم بزنیم؟ دلم برای درددل با خواهرم لک زده. _
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از آخرین باری که کنار رودخانه با هم قدم زده بودیم، دیگر فرصتي پیش نیامده بود با هم تنها باشیم. از پیشنهادش 

 یم گیری کمکم کند.استقبال کردم. شاید فقط او بود که مي توانست در تصم

 

 

 

آسمان داشت برای نمایش غروبِ آفتابش، رنگهای الوان را در کنار هم مي چید. زرد و سرخ پیشرو بودند و بدون 

 هیچ رقیبي آماده به خدمت در قلمرو خویش.

 

 

 

 وارد خیابان که شدیم بابک گفت:

 

 

 

 ینش به خانه رسانده؟این همان پسری نیست که چند روز پیش تو را با ماش _

 

 

 

 چرا خودش است. _

 

 

 

 باهاش آشنایي قبلي هم داشتي؟ _

 

 

 

 پارسال در آن مدتي که منزل خانجون مانده بودم، یکي دو بار کنار رودخانه با هم برخورد کردیم. _

و تا حدودی در اظهارنظر ببین رکسانا. من نمي توانم روی گفته های خانجون قضاوت درستي داشته باشم، چون ا _

 محتاط است، اما نظر تو برایم مهم است، پس دقیقاً بهم بگو بین شما چه گذشت و چه حرفهایي رد و بدل شد؟

 

 

 

برای من هم نظر تو خیلي مهم است بابک، جون هنوز نتوانسته ام در این مورد تصمیم قطعي بگیرم. آن روز که مرا  _

 دم و جواب درستي بهش ندادم.رساند، از پیشنهادش جا خور

 

 

 

چرا؟ دلیلش چیست؟ اگر به عشق و عالقه فکر مي کني که به تدریج بعد از ازدواج به وجود مي آید، ولي اگر هنوز  _

 نتوانسته ای مغزت را از بعضي اندیشه ها شستشو بدهي، برایت متأسفم.
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 با دلخوری گفتم:

 

 

 

 ون واقعا ازت مي رنجم. فکر نمي کردم هنوز به من شک داشته باشي.این حرف را نزن بابک، چ _

 

 

 

 دلخور نشو. این فقط یک تصور بود. مثل این که یادت رفته قرار بود همه چیز را برایم تعریف کني. _

 

 

 

گرم آب سرخي غروب داشت جای خود را به سیاهي شب مي داد. در موقع عبور از جلوی خانه ای که در حیاطش سر

دادن به پیچک های روی دیوار بودند، قطرات آب بر سر و رویمان پاشیده شد. خنکي مطبوعي را در وجودم حس 

 کردم و به شرح آشنایي ام با سامان پرداختم.

 

 

 

گاه قدم هایمان آهسته مي شد، گاه مکث مي کردیم و مي ایستادیم. بابک بدون هیچ اظهار نظری گوش به سخنانم 

 د.مي دا

 

 

 

 ساکت که شدم، گفت: _

 

 

 

پس این رشته سر دراز دارد و او در همان یکي دو دیدار اول تو را پسندیده بود و قصد داشت ازت خواستگاری  _

 کند.

 

 

 

 آن موقع آمادگي اش را نداشتم و ترجیح مي دادم بهش بفهمانم که از نظر روحي دچار بحرانم. _

 

 

 

ر درستي کردی که از اول همه چیز را باهاش در میان گذاشتي. در هر صورت تو دو سال نامزد به نظر من کا _

داریوش بودی و باید او این را مي دانست. درست است که این آگاهي تا مدتي بین شما فاصله انداخت، ولي باعث 

ه بعد از آشنایي با سامان و خانوادشد زماني دوباره به هم برسید که به قول خودت، شفا یافته باشي. ترجیح مي دهم 

 اش نظرم را بهت بگویم. فعالً برگردیم خانه ببینیم عزیز چه نظری دارد.
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  83فصل
 

 

 

 

 

 

 

 عزیز دامنش را تکاند و در حالِ برخاستن گفت:

 

 

 

ا نخورید. فقط خدا کند امشب بخیر ناراحت نباشید خانجون. قضا بال بود، فدای سر بچه ها. غصه این چیزها ر_

بگذرد، بلکه بتوانم این دختر را راهي بخت کنم و خیالم راحت شود. طفلکي از آن یکي که خیر ندید و عاقبتش 

 دیدید که چي شد.

 

 

 

داغ دلتو تازه نکن. اون موضوع فرق مي کنه و صدمش به همه تون رسید. حاال که اون خواهر شوهر خبرچینِ تو _

 ت نکردی، خیالت راحت بخیر مي گذره.دعو

 

 

 

راستش خانجون خیلي دلم مي خواست دعوتش کنم. آخر مگر ما حاال دیگر به غیر از ناهید و فتحي از خانواده _

نصرتِ خدابیامرز کسي را داریم. ولي بابک نگذاشت و گفت ممکن است از دهانِ عمه دربرود و به زن عمو عذرا 

 خبر است. بگوید امشب اینجا چه

 

 

 

خب راست مي گه، اون عذرای همه چي تموم که من مي شناسم، فوری راپورتشو به شوهر و پچه هاش مي داد. حاال _

که نه به باره، نه بدار شیپور برندارین همه رو خبر کنین که بعداً بهتون بخندنو بگند پسره نخواستش. همین من و 

 طیبه و محمودی باشیم کافیه.
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لم شور مي زد. نمي دانستم سرانجام این کار به کجا خواهد رسید. شور و هیجاني در وجودم حس نمي کردم. انگار د

 کنار گود نشسته بودم و در مراسم آن شب نقشي نداشتم.

 

 

 

 زیر چشمي نگاهي به چهره رنگ پریده ام انداخت و خطاب به مادرم افزود:

 

 

 

این دختر یه حالتي به خودش بگیره. یه فکریم واسه صورتِ رنگپریدش بکن از یه کم سرمه بکش به چشمای _

 دیدنش وانَرن.

 نگاه پر مهر و محبت عزیز بر روی چهره ام نشست و گفت:

 

 

 

 اختیار دارید، دخترم مثل دسته گل است و نیاز به آرایش و پیرایش ندارد._

 

 

 

 و شیریني از راه رسید، به دیدن چهره ماتم زده ام گفت:بابک که همراه با برمک با پاکتهای میوه 

 

 

 

 چیه چرا ماتم گرفتي. پاشو بیا لبِ حوض، در شستن میوه ها کمکم کن._

 

 

 

 خانجون مجال نداد و گفت:

 

 

 

ه ک بهتر از این دختر کسي را پیدا نکردی بهت کمک کنه. مي ترسم نصفِ بیشترشو تو آبِ حوض غرق کنه. مادرت_

 دستِ شکستنش خوبه. البد این یکیم دستِ غرق کردنش حرف نداره.

 

 

 

 بابک با مهرباني به رویم لبخند زد و گفت:

 

 

 

 مهم نیست. آن قدر هست که اگر چند دانه اش هم نصیب آبِ حوض شود، سر ظرفِ میوه خالي نماند._
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 همین که درکنارش لبِ حوض زانو زدم، پرسید:

 

 

 

 ناراحتي؟_

 

 

 

 نه، چطور مگر؟_

 

 

 

 به نظر پکر مي آیي._

 

 

 

 یک کم دلم شور مي زند._

 

 

 

بسپارش دستِ من. خودت خوب مي داني که من بد تو را نمي خواهم. حرفهای خانجون را هم به دل نگیر. اقتضای _

 طبیعتش این است.

 

 

 

 ر نشود که امشب دعوتش نکردیم.امیدوارم بعدها عمه ناهید از ما دلخو_

 

 

 

 لزومي ندارد که بعدها بهش توضیح بدهیم که امشب اینجا چه خبر بوده._

 

 

 

 سپس با خنده افزود:

 

 

 

به قول خانجون، به پا میوه ها را غرق نکني که وقتي برای غواصي باقي نمانده تا دانه های انگور را از ته حوض _

 بیرون بکشیم.

 

 

 

 خیالت راحت باشد. این قدرها هم دست پا چلفتي نیستم._
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 البته که نیستي. پس به من اختیار مي دهي که همین امشب اگر الزم باشد به آنها جوابم را بدهم؟_

 

 

 

 آهي کشیدم و پاسخ دادم:

 

 

 

 هر تصمیمي تو و عزیز بگیرید من حرفي ندارم._

 

 

 

ری برای انجام دادن نمانده بود. سماور قل قل مي زد و با بخار مطبوعش عزیز را برای دم یک ساعت بعد دیگر کا

 کردن چای به یاری مي طلبید.

 

 

 

مادرم از ترس این که صدیقه که شوهرش رجبعلي با مشد علي نوکر عمو سیف اله رفت و آمد داشت حرفي در 

ي خبرش نکرده بود و در عوض به خاله طیبه سپرده بود کارگرش رابطه با مهماني آن شب به آنها بزند، برای پذیرای

 صغری را همراه خود بیاورد تا عهده دار پذیرایي شود.

 

 

 

همین که پیراهن بنفش کمرنگِ دوخت خودم را که حاشیه دامنش، بنفش سیر بود به تن کردم، خانجون با نارضایتي 

 نگاهي به سر تا پایم افکند و گفت:

 

 

 

 تر از این لباسي نداشتي که امشب تنت کني؟به_

 

 

 

 چرخي زدم و پرسیدم:

 

 

 

 مگر این یکي چه عیبي دارد؟_
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 لب برچید و با لحن تلخي گفت:

 

 

 

 به نظر من که یقه ش کجه._

 

 

 

 از آزیتا که در چند قدمي ام ایستاده بود، پرسیدم :

 

 

 

 هن کج است؟تو فکر مي کني یقه این پیر_

 

 

 

 خندید و با صدای آهسته ای پاسخ داد:

 

 

 

نه بابا، هیچ عیبي ندارد. اگر نظر خانجون را بخواهي، هم این یقه کج است، هم این اتاق و حیاط و هم سر تا پای _

 همه ی ما.

ل معجزه ای بودم تا به آقای محمودی و خاله طیبه و صغری، زودتر از خانواده ساماني رسیدند. در درونم به دنبا

محض به صدا در آمدن کوبه در، قلبم را به تالطم وا دارد، اما به غیر از دل شوره و اضطرابي که وجودم را فرا گرفته 

 بود، عکس العملي نشان نداد.

 

 

 

به. برمک سامان به اتفاق پدرش جدا از دیگران آمده بود و بقیه اعضای خانواده همراه آقای فرامرزی همسر سودا

 قادر به حمل سبد گل بزرگي که جلوی در از سامان گرفته بود نبود و نفس نفس مي زد.

 

 

 

 قدسي خانم مادر سامان سوقات فرنگ را به دستم داد و با گرمي و محبت مرا به سینه فشرد.

 

 

 

ودابه ظریف و باریک اندام شباهت سامان و سودابه به مادرشان کامالً محسوس بود، با این تفاوت که قدسي و س

 بودند و سامان چون پدرش قدبلند و چهارشانه.
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رفتار آقای ساماني با همسر سابقش سرد بود و دلیلي برای تظاهر در مقابل ما نمي دید، همانطور که قدسي هم او را 

 تحویل نمي گرفت و نیم نگاهي هم به سویش نمي افکند.

 

 

 

 رد نظر مادرش را مي پرسید و تا از وی تأیید نمي گرفت بر سر موضوع دیگری نمي رفت.در عوض سامان در هر مو

 

 

 

 سودابه با این قصد که جو مجلس را به نفع مادرش تغییر دهد، گفت:

 

 

 

مامان فقط به خاطر دیدنِ گل روی رکساناجان و حضور در مراسم بله برون، دیشب به ایران آمده و قرار نیست  _

زیادی بماند. خانم ماکویي متجاوز از بیست سال است که خانواده ما را مي شناسد و از زیر و بم زندگي مان خبر  مدت

دارد، شکي ندارم قبل از آمدن ما آنچه را که الزم بوده با شما در میان گذاشته. البد خانم سیفي شما مي دانید که پدر 

 امان اآلن مقیم فرانسه است؟و مادر من چند سال پیش از هم جدا شده اند و م

 

 

 

 خانجون به مادرم فرصت پاسخ را نداد و گفت:

 

 

 

خب معلومه بهشون گفتم. تو و سامان یه الف بچه بودین که من قدسي خانومو مي شناختم. اون موقعها دور و بر  _

طوبي تازه رفته بود خونه بخت که زمین ما بَر بیابان بود و لونه سگ و گربه. خشتِ خونه هامون با هم باال رفت. 

کلنگ ساختمونشو زدیم. هر وقت مي اومدیم سرکشي همدیگه رو مي دیدیم. از همون موقع من به ماکویي خدا 

حاال هم بعد اون همه سال همین حرفو به طوبي و بابک زدم. « زن آقای ساماني خیلي خانوم و باکماله.» بیامرز گفتم

دیوار راست باال رفتن سامان بودم و هم مي دونم که االن اهل هیچ فرقه ای نیس و من هم شاهد شیطوني ها و از 

سرش به کار خودشه. از من گفتن. حاال دیگه تصمیم با خودشونه که جواب بِدَن. طوبي بعد از فوتِ پدر بچه ها اختیار 

 ه.دخترا رو داده دستِ برادر بزرگترشون. بابک باید فکراشو بکنه و جواب شما رو بد

 

 

 

 بابک همراه با لبخندی حاکي از رضایت گفت:

 

 

 

تا بزرگترها هستند، من چه کاره ام. شما اختیار دار ما هستید. نظرتان برای ما محترم است و ریش و قیچي دستِ  _

 خودتان است.
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 که چي؟ که آخرش بگي تو کردی عالیه؟ _

 

 

 

 فت و گفت:آقای محمودی رشته سخن را به دست گر

 

 

 

حق با بابک جان است. بزرگترها سرد و گرم روزگار را چشیده اند و نظرشان محترم است. شما خانجون دو تا  _

دختر شوهر داده اید. خوب یادم هست وقتي من آمدم خواستگاری طیبه، چقدر مو را از ماست بیرون کشیدید و 

ز دختر است. در مورد رکسانا هم ریش و قیچي را به دست سخت گیری کردید. فرقي نمي کند. نوه که عزیزتر ا

 بگیرید.

 

 

 

 عزیز در تأیید سخنان آقای محمودی گفت:

 

 

 

 حرف شما حجت است خانجون. من و بابک تابع نظر شما هستیم. _

 

 

 

 خود رکسانا چي نظر اونو پرسیدین یا نه؟ _

 

 

 

 گفت:بابک با اشاره سر از من تأیید گرفت و 

 

 

 

 رکسانا تصمیم گیری را به عهده من گذاشته و من به عهده شما. _

 

 

 

 با لحني آمیخته به شوخي گفت:
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ای پدر سوخته ها. بازم آخرش انداختین گردنِ من. اگه قول بدین بعدش هر چي پیش اومد، اسم من یکي میون  _

 گم مبارکه.نباشه و هر گلي زدین به سر خودتون بزنین من مي 

 

 

 

 قدسي خانم و سودابه برخاستند و از دو طرف گونه های مادربزرگم را غرق بوسه کردند و گفتند:

 

 

 

 دست شما درد نکند خانم ماکویي. از سامان خیالتان راحت باشد او جانش را فدای رکسانا مي کند. _
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نمي دانستم مرا به کجا خواهد کشاند. حلقه نامزدی ام مرا به یاد حلقه ای انداخت تسلیم شدم، تسلیم سرنوشتي که 

 که با عشق به دستم کردم و در منتهای ناامیدی از انگشتم بیرون آوردم.

 

 

 

 این بار چه به سرم مي آمد و چه پایاني در انتظارم بود؟

 

 

 

 ودابه مقدمات جشن عقدکنان و عروسي را فراهم نمایند.قدسي نرفت و در منزل سامان ماندني شد تا به کمک س

 

 

 

اختیار آقای ساماني دستِ همسر دومش شراره بود که بهش امان نمي داد تا زماني که زنِ اولش در ایران است، به 

 آنجا رفت و آمد کند.

 

 

 

ه یاد نمي آورد حتي یک روز قدسي در موقع به هم زدن خاکستر خاطرات سوخته و آرزوهای بر باد رفته اش، ب

 خوش در آن خانه گذرانده باشد تا با یادآوری حسرت به دل بنشاند.
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هر خشتِ آن را با عشق و امید بنا نهاده بود، اما طولي نکشید که همان خشتها، شاهدی شدند بر تلخي روزگاری که 

 در آن ماتمکده سر کرده.

 

 

 

بهانه ای بود تا زودتر پسرش را به مراد دل برساند، وگرنه آنجا نه کاری برای  عجله او برای بازگشت به پاریس،

 انجام داشت و نه کسي انتظارش را مي کشید.

 

 

 

جالی وطن کرده بود تا از نزدیک شاهد بي مهر و وفایي همسر سابقش نباشد و دور از شادماني رقیب با غم و 

 بکشد.دردهای بي شمارش، بار تنهایي را به دوش 

 

 

 

در شانزده سالگي به خانه بخت رفت و در هیجده سالگي با تولد سامان، لذتِ مادر شدن را حس کرد، اما پنج سال 

 بعد، پس از تولد سودابه با پي بردن به هوسراني پدر بچه هایش رنگ خوشبختي پرید.

 

 

 

 سردی او را نادیده گیرد.کوشید تا مهر و محبتش را نثار فرزندانش کند و شب زنده داری و 

 

 

 

این تالش سالهای متمادی تا زماني ادامه داشت که پای رقیبي سرسخت برای از میدان به در کردنش به میان آمد و 

 قدرتِ مقاومتش را شکست.

 

 

 

 ن.اآن موقع سامان دانشجوی رشته راه و ساختمان در دانشگاه سوربن فرانسه بود و سودابه کالس دهم دبیرست

 

 

 

 چطور مي توانست در چنین موقعیتي آن دختر را به حال خود رها کند؟

 

 

 

 با وجود این که تصمیم گیری برایش دشوار بود، راه دیگری به نظرش نمي رسید.
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ل بآقای ساماني با ترک خانه و اقامت در ساختمان ییالقي منظریه تصمیم گیری را برایش آسان ساخت و او در مقا

 دریافت مهریه ای که به پول آن زمان مبلغ هنگفتي بود، مُهر باطل بر قباله ازدواجشان زد.

 

 

 

به غیر از آن یک چهارم سهام کارخانه تولید روغن نباتي به نام قدسي بود که مي توانست هر ماه از طریق پسرش 

 دریافت نماید.

 

 

 

 اهرش دعوت کرد چند ماهي در پاریس مهمانش باشند.سودابه که دیپلم گرفت، سامان از مادر و خو

 

 

 

 تغییر محیط در روحیه وی اثر بخشید و شادابي و طراوت را به چهره پژمرده اش تزریق کرد.

 

 

 

 در نتیجه همانجا ماندني شد و سامان پس از فارغ التحصیلي به اتفاق خواهرش به ایران بازگشت.

 

 

 

در زندگي زناشویي، سودابه را از ازدواج گریزان ساخت، ولي سماجت فرامرزی، او را بر ناکامي و شکست مادرش 

 سر دو راهي قرار داد.

 

 

 

 قدسي به محض آگاهي آمد و آن قدر در ایران ماند تا دخترش را پای سفره عقد نشاند.

 

 

 

 سپس دوباره تصمیم به مراجعت به فرانسه گرفت و به سامان گفت:

نمي خواهد تنهایت بگذارم، اما حاال دیگر اینجا برای من درست مانند خانه شیاطین است. شبها که در تاریکي دلم  _

اتاقم تنها مي مانم، انگار گروهي از اجنه در اطرافم در حرکتند، کلمه به کلمه کشمکشها و بگومگو های من و پدرت 

ختکي بر روی سینه ام مي فشارند. من در پاریس را با هم کنار گوشم زمزمه مي کنند و غصه هایم را چون ب

خوشبخت نیستم. زندگي ام عادی بدون هیچ هیجاني مي گذرد، در عوض اینجا بدبختي را با تمام وجود حس مي کنم. 

دلم مي خواهد یک چیز را بداني سامان. تمام ثروت دنیا جای یک جو محبت را نمي گیرد. قول بده وقتي ازدواج 

 نثار زنت کني نه پول و ثروتت را. کردی، محبتت را
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 و حاال محبت سامان به من داشت به خانه بي مهر و وفایي رنگ عشق و محبت را مي پاشید.

 

 

 

با وجود فرصت کمي که قدسي قبل از سفر اخیر به ایران برای خرید داشت، در آخرین روز اقامتش در آنجا ار 

 تور عروسي ام را خریده بود.بهترین مزون های پاریس، پیراهن و 

 

 

 

در غیاب سامان آن را تنم کرد تا ببینید اندازه ام است یا نه. لباس قالب تنم بود. سودابه تور سفید را روی سرم 

 انداخت و گفت:

 

 

 

ه تنت ا بحاال مي توني خودت را در آیینه تماشا کني. فقط حواست باشد تا قبل از روز عقدکنان سامان نباید آن ر _

 ببیند. نگاه کن ببین چقدر خوشگل شدی.

 

 

 

خودم را در آیینه نشناختم. پشت سرم آن دو، لبخند بر لب ایستاده بودند. چهره قدسي در چهل و سه سالگي 

 نشکسته بود. انگار زمان در موقع عبور از روی پوست صورتش آهسته و با احتیاط قدم برداشته.

 

 

 

 و یک بند به جان بابک نق مي زد و مي گفت: مادرم راه مي رفت

 

 

 

 منِ رو سیاه چطور مي توانم تو روی ناهید و فتحي نگاه کنم. تقصیر توست بابک که آبرویم را پیش آنها بردی. _

 

 

 

 باالخره قدسي که کامالً در جریان اختالفات ما با خانواده عمویم قرار داشت راه چاره را یافت و گفت:

 

 

 

شما نگران نباشید طوبي خانم. بهشان بگویید سامان، رکسانا را در منزل خانم ماکویي دیده و ازش خوشش آمده و  _

یک روز سرزده با مادر و خواهرش آمده اند منزلتان موضوع را مطرح کرده اند. به همین دلیل فرصت نشده کسي را 

 خبر کنید.
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 عزیز زیر بار نرفت و گفت:

 

 

 

نمي شود قدسي خانم. ناهید آتشپاره است مي فهمد و مي رنجد. آن وقت من یک مدتي باید شاهد قهر و نازش  _

 باشم.

 

 

 

خب پس یک روز دعوتش کنید منزلتان. این بار ما بدون ساماني به آنجا مي آییم. یک بار دیگر موضوع  _

 ا مي گذاریم.خواستگاری را مطرح مي کنیم و دوباره همان قرار و مدار ر

 

 

 

عزیز این راه حل را پذیرفت. عمه ناهید پي به حقه اش نبرد، اما داغ دلش تازه شد، پس از رفتن مهمانان اشک به 

چشم آورد و بي محابا بر ناکامي داریوش گریست و صدایش را در میان هق هق گریه بریده، بریده از دهان بیرون 

 فرستاد و گفت:

 

 

 

وز امیدوار است که یک روز حقیقت آشکار شود و رکسانا دوباره آن حلقه ای را که بهش پس داده به آن طفلي هن _

 انگشتش کند.

 

 

 

 بابک طاقت نیاورد و با لحني که در عین تندی، تا حدودی مؤدبانه بود و گفت:

 

 

 

خواهد خاطرات مرده را زنده  حقیقت آشکار شده عمه جان و داریوش وِل معطل است. ما هیچ کدام دلمان نمي _

 کنیم. االن که وقت این حرفها نیست.

 

 

 

 فتحي به همسرش توپید و گفت:

 

 

 

بس کن ناهید. تو هم شورش را در آوردی. بابک راست مي گوید، حاال چه وقت این حرفهاست. توقع داری رکسانا  _

یش سفید شود؟ به جای این که بي خود تابع یک عمر به پای تصوری موهوم بنشیند تا موهایش عین دندانها
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احساست شوی و هم خودت را عذاب بدهي، هم اینها را، خوشحال باش که دختر برادر خدا بیامرزت دارد به خانه 

 بخت مي رود و جای او را خالي کن.

 

 

 

 به زور لبخندی بر لب نشاند و گفت:

 

 

 

 خودم نیست. دلم به حالِ آن یکي هم مي سوزد. امیدوارم خوشبخت شود، ولي خب چه کنم دستِ _

 

 

 

 خانجون طاقت نیاورد و گفت:

حاال پاشین برین دار دار همه شونو خبر کنین که چه نشستین رکسانا داره عروسي مي کنه. بذار این دختر سر و  _

 سامان بگیره بره سر زندگي ش و تَرک دلِ شکسته ش جوش بخوره و به خودش بیاد.

 

 

 

 عمه ناهید حرف آخر را زد و گفت:

 

 

 

 مگر مي شود! من نگویم، کسانِ دیگر مي گویند و گله اش مي ماند برای من. _

 

 

 

 خانجون کف دستش را محکم بر روی زانوی خود زد و خطاب به دخترش گفت:

 

 

 

ر مي گیره دستش همه جا، جار مي دیدی طوبي، دیدی گفتم این زن حرف نگه دار نیس و همین که بشنوه، شیپو _

 زنه؟

 

 

 

 مادرم میانه را گرفت و گفت:

 

 

 

خُب بگوید، مهم نیست. بي ناموسي که نکردیم. قول و قراری هم که باهاشون نداریم. ما که حلقه برادر قاتل پسرم  _

 را پس دادیم. دیگر از جانِ ما چه مي خواهند.
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 د:سپس اشک به چشم آوردو افزو

 

 

 

من کم داغ دیدم، کم عذاب کشیدم. کم رودابه آیینه دقِ مان شده. حاال دلم به این خوش است که الاقل این یکي  _

دارد سپیدبخت مي شود. رامکِ دسته گلم کجاست ناهید که جوانمرگ شد. برادر بیچاره ات کجاست که از غصه دق 

 بگو چه کسي؟کرد.این بالها را چه کسي به سرمان آورد، ها تو 

 

 

 

 گونه های عمه ناهید از سیل اشک شسته شد. دستهایش را با مهرباني به دور گردنِ مادرم حلقه کرد و گفت:

 

 

 

گریه نکن طوبي جان. فکر مي کني من دلم نمي سوزد. عیب من این است که از بچگي تیماردار برادرهایم بودم و  _

را آتش زد. حاال فقط یک برادر برایم مانده. وقتي مي بینم یک لحظه غصه خورشان. مرگ رامک و نصرت جگرم 

 غفلت از بچه ها، چه بالیي سرش آورده، جگرم برای او هم آتش مي گیرد.

 

 

 

 عزیز بوسه اش را با بوسه ای پاسخ داد و گفت:

 

 

 

 پس حرف آنها را جلوی من نزن که طاقت شنیدنش را ندارم.  _
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آقای ساماني به جبران خطای گذشته،،جشن عروسي مفصلي برای پسرش در هتل نادری گرفت و خانه ی خیابان 

 داودیه را که محل سکونت فعلي او بود به نامش کرد.

 نور عشق در دیدگان سامان چون تابش نور شدید خورشید در صالت ظهر،چشم را میزد.

قه ی اول منزلش که مراسم عقد در آنجا برگزار میشد،در خلوت اتاق نشیمن قبل از رفتن به سالن پذیرایي طب

 روبرویم ایستاد و تور عروسي رو از روی صورتم کنار زد و گفت:
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بذار سیر نگاهت کنم تا باورم شود که خودت هستي.مي ترسیدام هیچ وقت به آرزویم نرسم،و تو چون رویاهای -

 دور و درازم دست نیافتني باشي.

ن رویا نیستم،واقعیت دارم.تنها چیزی که ازت میخواهم این است که بهم قول بدی مرد زندگیام باشي،نه نان م-

 آورم.تحمل گرسنگي و نداری برایم آسان است،ولي بي وفائي هرگز.

 خشمي زودگذر به نگاه چشمان شیفتهاش رنگ سرخ پاشید و با لحن رنجیده ای گفت:

قرار دهي،.من و سودابه تا مدتها بعد از جداییاش از مادرم با او قهر بودیم.فکر میکني دوست ندارم مرا الگوی پدرم 

 چرا بعد از مراجعت از

پاریس در وزارت راه استخدام شدم؟ دلیل اصلي این بود که مي خواستم بهش بفهمانم حاضر نیستم در کارخانه 

از ما نبود، هرگز قدم به آنجا نمي گذاشتم، اما باهاش همکاری کنم. شاید اگر یک چهارم سهامش، سهمِ هر کدام 

نگذار حقِ ما نصیب زن هرزه ای که جایگاه مادرمان را غصب کرده "سودابه یک بند به جانم نق مي زد و مي گفت 

این قولي نیست که به تو مي دهم رکسانا، بلکه این قولي ست که سالها پیش به خودم دادم که هرگز اجازه  "شود.

پاکِ عشق در قلبم آلوده به خونِ ناپاک هوس شود. از این نظر خیالت راحت باشد. از همان روز که در ندهم خونِ 

قلبم جا گرفتي، دریچه ورود و خروج قلبم را بسته ام و آنجا فقط مأوای توست. حاال بیا برویم اتاق عقد، چون عجله 

 .دارم و مي خواهم قبل از این که پشیمان شوی، بله را ازت بگیرم

رودابه در لباس اُرگانزای سفید به همراه نوه ی خاله ی سامان در کنار سودابه و آزیتا منتظرم بودند تا دامن لباسم را 

 بگیرند.

از پله ها که پایین آمدیم، قدسي و مادرم در حالي که دیدگان هر دو نمناک بود، به استقبالمان آمدند و به سرمان نقل 

 ود و شاهد خوشبختي ام مي شد. پاشیدند. کاش پدرم زنده ب

مستوره مشتي اسفند دور سرمان گرداند و در آتش ریخت. بابک و آقای فتحي در کنار آقای ساماني و فرامرزی، 

 جلوی در ورودی سالن انتظارمان را مي کشیدند.

 ند.سرم مي ریختند، جمع کرودابه دامن لباسم را رها کرد تا به همراه سایر بچه ها اسکناسهای بیست توماني را که به 

  "دوستت دارم رکسانا."سامان در شلوغي و هلهله جمعیت با استفاده از فرصت کنار گوشم زمزمه کرد: 
 

 

*** 

 

باورم نمي شد در خانه خودم هستم، در جایي که فقط به من و سامان تعلق داشت. صبح ها تا هر وقت که دلم مي 

 دل به زبانش مُهر خاموشي مي زد تا مانع خواب صبحگاهي ام نشود. خواست در تخت مي ماندم. حتي فی

همین که از بستر بر مي خاستم، مستوره با سیني صبحانه ام به اتاقم مي آمد و فیدل انگار مویش را آتش زده باشند، 

 با پارس هایش بهم صبح بخیر مي گفت.

ز نتوانسته بودند به دوری ام عادت کنند و دلتنگم مي گردش در کنار رودخانه، سر زدن به خانجون و مادرم که هنو

 شدند، بقیه روزهای هفته را پر مي کرد.
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سفر ماه عسل را در اروپا گذراندیم و یک هفته ای مهمان مادر شوهرم بودیم. روی خوش زندگي به طرفِ من بود و 

ی بسترم مي تابید و به وجودم گرمي تلخي هایش پشت به من. طالیه های خورشید مستقیم از پنجره اتاق من بر رو

 مي بخشید.

 سامان عاشقِ سفر و سیاحت بود و از هر فرصتي برای گردش در شهرهای ایران و اروپا استفاده مي کرد. 

در مسافرت به شمال، خوابیدن در پالژهای حصیری ساحل بندر پهلوی )بندر انزلي کنوني( را با اقامت در بهترین 

 کرد و مي گفت:هتل دنیا عوض نمي 

ما به اینجا آمدیم تا با بوی دریا، صدای غلتیدن امواج خروشانش بر روی هم و حرکتِ پاروی قایقرانان و زمزمه  -

 ماهیگیران به خواب برویم و لذت بودن در کنار دریا را حس کنیم.

ا ب چهارده مي نشستیم که بدر شبهای مهتاب بر روی دقایقي که نزدیک ساحل لنگر انداخته بود، به تماشای ماه ش

 طنازی به ستارگان فخر مي فروخت. اکنون زندگي بي هیجان و یکنواخت گذشته ام پر از هیجان و تنوع بود.

 سامان که به مأموریت مي رفت ماتم مي گرفتم و بي طاقت از دوری اش به منزل خانجون یا مادرم پناه مي بردم. 

 خانه اش در دو راهي قلهک، فاصله چنداني با منزل ما نداشت.سودابه زن خونگرم و زودجوشي بود و 

اکثر اوقات با هم به پیاده روی مي رفتیم و در مراجعت وقت مان را در بوتیکها و فروشگاههای آن حوالي مي 

 گذراندیم.

ناخت و از کنار سپیده دختر او چند ماه زودتر از ماندانا متولد شد. در موقع تولد نوزادم، سامان سر از پا نمي ش

 گهواره اش تکان نمي خورد. ساعتها همانجا مي ایستاد، با لذت تماشایش مي کرد و یک بند ازم مي پرسید:

 به گمانم بیشتر شبیه من است. درست مي گویم یا نه؟ -

قیده ع هنوز نمي شد تشخیص داد شبیه کدام یک از ماست. قدسي که به مناسبت تولد نوه هایش به ایران آمده بود،

 "برعکس بیشتر شبیه بچگي های رکساناست."داشت با بچگي های سامان مو نمي زند. عزیز برخالف او مي گفت 

کم کم رنگ چشمهای میشي و موهای خرمایي تیره اش، شباهت ماندانا را به پدرش آشکار ساخت و او را ذوق زده 

 کرد.

که در سفر اخیر خانواده ام به مشهد، در قطار همسفرشان خبر خواستگاری کیخسرو، مهندس جوانِ مشهدی از آزیتا 

 بوده، موضوع دیگر را تحت الشعاع قرار داد.

عزیز به سختي تن به این وصلت داد. آزیتا به راه دور مي رفت، به راه دوری که رفت و آمد به آنجا چندان آسان 

 نبود.

 تش پرداخت:حوصله خانجون از اشک و زاری های دخترش سر رفت و به مالم

بچه بازی را بذار کنار طوبي. این شتریه که در خونه همه مي خوابه. یه روز چشم باز مي کني مي بیني مث من یکه و 

تنهایي. مگه من، تو یا طیبه رو به کولم نشوندم کشیدمتون تو کنج خلوت تنهایي م. نه زندگي بهت وفادار مي مونه، نه 

شون. یه وقت به دوروبرت نگاه مي کني مي بیني تنهایي. اون وقت تازه دلتو بچه هات و همه شون مي رن سوی خود

مي ذاری پیش دلِ من و با خودت مي گي، آخر عاقبت همه همینه و حاال باید فقط وقت و بي وقت به چند ساعت 

و سر و  دیدن بچه ها و نوه هات دلخوش باشي و یاد بگیری چطوری شبها زیر طاقِ اتاق خونه ت، به جای ولوله

صدای اونا با صدای وزوز مگس و زنبور به خواب بری. دیگه نه صبح ها از قُل قُل سماور خبریه، نه روزها از دیگِ 

برنج بار گذاشتن. مي توني با یه قوری آبِ جوش و چند لقمه نون و پنیر، سر ته صبحونه خودتو هم بیاری و ظهر با 
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یر کني. به اون روزها هم مي رسي طوبي خانم. حاال تا وقتِ پادشاهي ته، یک کته استانبولي و یا دَمي باقلي شکمتو س

 چون اون دوني رو که بفرستي خونه بخت، اون سه تای دیگه دوروبرت هستن.

باالخره عزیز با اشکِ چشم موافقت خود را با ازدواج آن دو اعالم کرد و پس از مراسم عقدکنان آزیتا به همراه 

 همسرش عازم مشهد شد.

 درواقع ماندانا داشت در خانه خانجون بزرگ مي شد که لحظه ای طاقت دوری اش را نداشت و مي گفت:

 نوه شیرین تر از بچه ی خود آدمه، اما نتیجه قند عسله. -

دلبستگي ماندانا به او به حدی بود که هر وقت برای آوردنش به آنجا مي رفتم، خود را در آغوشش پنهان مي ساخت، 

 به سینه وی مي چسباند و با فریادهای گوشخراش، اعتراضش را از بازگشت به خانه اعالم مي کرد.سرش را 

خانجون به دنبال گوش شنوا مي گشت که از صبح تا شب با حرافي هایش هم سر خود را گرم کند، هم سر مخاطبش 

سپیده کوچکتر بود، زودتر از دختر عمه را. به همین جهت در اثر این هم نشیني، ماندانا با وجود این که چند ماه از 

 اش زبان باز کرد و به حرف افتاد.

 به نظر مي رسید بابک خود را فراموش کرده و غرق مشکالتِ زندگي خانواده اش شده.

 عزیز نگران بود و خطاب به من گفت:

 ساله ت شده، کار و یکي دو تا دختر خوب برای بابک نشان کردم. هر چه بهش مي گویم تو دیگر بیست و شش -

کاسبي ت هم که بد نیست، پس چرا به فکر نیستي. مي ترسم بمیرم و آرزوی داماد شدنت را به گور ببرم، جواب مي 

شاید هیچ وقت آن روز نیاید رکسانا.  "حاال زود است. وقتش که شد خبرتان مي کنم تا برایم دست باال کنید."دهد 

 بل از سفر ما به مشهد تو باهاش صحبت کن.این پسر اصالً به فکر خودش نیست. ق

 حتماً این کار را مي کنم. -

آخر هفته ناهار منزل خانجون مهمان بودیم. ماندانا در مرز چهار سالگي با آن چشمهای درشت میشي و موهای 

فره ن که سخرمایي تابدار که تا روی شانه هایش افشان بود با شیرین زبانیهایش مشغول دلبری از عزیز بود. همی

جمع شد و طاهره دختر خاله طیبه به سراغ سماور رفت تا چایي دَم کند، سامان این پا و آن پا کرد و با صدای آهسته 

 ای به من گفت:

موضوعي پیش آمده که من مجبورم به دیدن یکي از همکارانم بروم. مي دانم ممکن است خانم ماکوبي ازم دلخور  -

 رگردم.شود، ولي سعي مي کنم زود ب

 با تعجب پرسیدم:

 این چه کاری ست که یک دفعه پیش آمده؟ قبالً در این مورد چیزی بهم نگفته بودی. -

آخرین لحظه قبل از این که راه بیفتیم خبرش بهم رسید. ترسیدم اگر بهت بگویم، دلخور شوی و از آمدن به منزل  -

 مادربزرگت چشم بپوشي.

 سعي کن زود برگردی. -

 که زیرچشمي ما را مي پایید و کنجکاو دانستن علت برخاستن سامان بود، پرسید: خانجون

 اُقر بخیر، کجا؟ -

کاری پیش آمده که مجبورم سری به یکي از همکارانم بزنم. شرمنده که هنوز از خجالت ناهار در نیامده ام. قول  -

 مي دهم زود برگردم.
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 روز جمعه تو حرومش مي کني.برو به امونِ خدا. معلومه خیلي مهمه که  -

لحن کالمش مثل همیشه آمیخته با طعنه بود. دلم به شور افتاد، چون این طور به نظرم رسید که سامان در موقع رفتن 

 حالت عادی نداشت و پریشان بود.

پس از صرف چایي، آقای محمودی کنار بخاری، متکا زیر سر گذاشت و دراز کشید. کمي دورتر برمک سرگرم 

 طالعه کتاب زبان انگلیسي شد.م

 زنها چهار طرف کرسي را اشغال کردند. رودابه در کنار عزیز و ماندانا در آغوش خانجون به خواب رفت.

 بابک سیگاری گوشه لب گذاشت و از من کبریت خواست.

 تم:از باالی تاقچه از کنار الله شمعدان قدیمي عهد ناصرالدین شاه قوطي کبریت را برداشتم و گف

 بلند شو برویم کنار رودهانه، همانجا سیگارت را بکش. -

 با ناباوری نگاهم کرد و پرسید:

 توی این سرما و یخبندان آنجا چه کار داری؟ -

 شانه باال افکندم و با خنده پاسخ دادم:

 مي خواهم یک کم با بردارم گپ بزنم. -

 کنارم به راه افتاد. اعتراضي نکرد، همان طور که سیگار گوشه لب داشت در

 خانجون که حواسش به همه جا بود، پرسید:

 کجا؟ -

 مي رویم کنار رودخانه قدم بزنیم. -

 مگه زده به سرتون. امروز انگار همه یه چیزی شون مي شه. تو خونه گرم نشستین خبر از بیرون ندارین. -

 اهمیتي به اعتراضش ندادیم و از خانه بیرون زدیم.

 ان لیز بود. بابک زیر بازویم را گرفت و گفت:سطح خیاب

 مواظب باش زمین نخوری. از چیزی ناراحتي رکسانا؟ انگار سامان امروز سر حال نبود. -

 موضوع این نیست. من فقط از این ناراحتم که چرا برادرم به فکر خودش نیست. -

 منظورت من هستم؟ -

 مي خواند. فقط تویي که داری خودت را فدای بقیه مي کني.خوب معلوم است. آن یکي که دارد درسش را  -

 عزیز بهت گفته باهام صحبت کني؟ -

 نه، خودم این تصمیم را گرفتم. -

به نظرت دارم پیر مي شوم و وقت زن گرفتنم مي گذرد؟ من تازه بیست و شش سال دارم و هنوز خیلي مانده تا  -

عزیز و نازنینم. راستش را بخواهي بعید مي دانم به این زودی ها بتوانید  پیر شوم. بگذار خیالت را راحت کنم خواهر

 مرا به دام بیندازید.

 چرا بابک، دلیلش چیست؟ شاید به خاطر عزیز و بچه ها نمي خواهي دُم به تله بدهي. -

 یک دلیلش این است و دلیل دیگرش کامالً خصوصي ست. -

استخوان را مي لرزاند خبر از بارش برف مي داد. دستهایم را در جیب  هوا ابری بود و سوز سردی که تا پوست و

 پالتویم فرو بردم و گفتم:
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 حتي برای خواهرت؟ -

 در سرمای زیر صفر دود سیگار را در فضای اطراف پراکنده ساخت و گفت:

 هنوز در موقع روبرومي دانم تا جواب نگیری راحتم نمي گذاری. انتخاب شریک زندگي به این سادگي ها نیست.  -

 شدن با هیچ دختری این احساس به من دست نداده که دلم مي خواهد یک عمر همدم و همراهم باشد.

نه تجربه های تلخ تکرار شدني ست و نه فرصتهای از دست رفته قابل برگشت. یک زمان تو نصیحتم مي کردی و  -

 سر فقط گردنت را خسته مي کني. حاال وقتش شده که من این کار را بکنم. در نگاه به پشتِ

 ته سیگار را زیر پا له کرد و چندین بار پاشنه کفشش را با حرص به رویش کوبید و گفت:

اگر چنین فکری را بکني ازت مي رنجم. من هرگز چنین خیالي ندارم تا قدم در بیراهه بگذارم که تو را از عبور آن  -

بر خاطره مرده ای، زنده اش کنم. بلکه فقط منتظر معجزه ای هستم تا  برحذر داشتم. من نمي خواهم با نفس دمیدن

دوباره صدای لرزیدن دل در سینه ام را بشنوم. بهم فرصت بده رکسانا، از آن گذشته عزیز به تنهایي قادر نیست بار 

وانست ر شد و تزندگي رودابه و برمک را به دوش بکشد و به من نیاز دارد. شاید چند سال دیگر وقتي برمک بزرگت

جای مرا در کنار آنها بگیرد. وقتش برسد که بتوانم فکری به حال خودم بکنم. حاال بیا قبل از منجمد شدن به خانه 

 برگردیم.

 

 

 

الی در باز بود. آهسته و با احتیاط وارد حیاط شدیم و کفشهایمان را پشت در از پا در آوردیم. همه خواب بودند، حتي 

 ی کتاب زبان انگلیسي داشت و صدای نفسهای آرامش به گوش مي رسید.برمک سر بر رو

بابک به طرف بخاری نفتي رفت تا دستهای یخ زده اش را گرم کند و من در کنار دختر خاله ام طاهره که تازه نامزد 

 کرده بود، به زیر کرسي خزیدم و پاهایم را به منقل داغ چسباندم.

با تیک تیک یک نواخت، عقربه هایش را به جلو مي راند و با حرکت سریع ثانیه چشم به ساعت دیواری دوختم که 

 شمارش، سرعت لحظه ها را برای گذاشتن نمایش مي داد. 

چه پیش آمده بود. از سامان بعید بود که آن طور با عجله و بدون دلیل و توضیح قبلي، آن هم در مهماني منزل 

 و غیبت چند ساعته داشته باشد.مادربزرگم، از سر سفره غذا بر خیزد 

ماندانا از خواب پرید و آب خواست. به نظر مي رسید خواب بدی دیده، لیوان آب را که به دستش دادم، مژه های 

 بلند و برگشته اش را به هم زد و شبنم اشکهایش را بر روی گونه نشاند و گفت:

 بابا، پس بابا کو؟ -

 در حال نوازش گیسوان پر پیچ و تابش گفتم: طرز بیانش دلم را به شور انداخت و

 رفته بیرون. زود بر مي گردد. -

 دستهایش را به دور گردنم آویخت و گفت:

 مي خوام برم پیشش. منو ببر اونجا. -

 خانجون او را از آغوشم بیرون کشید و گفت:

پا نمي شد بره دنبالِ نخود سیاه. امروز  بیا خوشگل نازنینم. اون بابات اگه عقل داشت تو این هوا از سر سفره من -

عقل از سر همه پریده. اون از بابات. اینم از مادرت و دایي ت که تو این هوا رفتن هوا خوری. اونم از مادربزرگت که 
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مي خواد فردا رودابه زبون بسته رو برداره تو این سوز و سرما بره مشهد. خودم فدات بشم، حق داری به حالشون 

 .گریه کني

 آقای محمودی به طرفداری از سامان و عزیز گفت:

خُب خانجون طوبي خانم که نذر دارد و مجبور است ادایش کند. سامان هم البد کاری برایش پیش آمده که رفته و  -

 عذرش خواسته است. رکسانا و بابک هم که جوانند و گرما سرما حالي شان نیست.

 چشم غره ای به دامادش رفت و گفت:

این چهارتا اگه تو رو نداشتن چي کار مي کردن. االن سه ساعته که سامان رفته. موقع رفتن خودش گفت زود بر  -

 مي گرده. حاال ببینم زودش کي هس. درست مي گم یا نه رکسانا؟

ید اکارش تمام شود مي آید. شما که مي دانید سامان آدم بي ادبي نیست و عاشق دو هم جمع شدن و مهماني ست. ب -

 کار مهمي پیش آمده باشد که مجبور به رفتن شده.

 وقتي که برگشت، معلوم مي شه چقدر مهم بوده. -

 نزدیک غروب آقای محمودی خطاب به خاله طیبه گفت:

 تا برف نگرفته بهتر است برویم. ممکن است بعداً وسیله گیرمان نیاید. -

 خاله طیبه از عزیز پرسید:

 ما مي آیید یا مي مانید؟ تو چي طوبي؟ شما با -

ما که فردا مسافریم و هزار تا کار داریم. باید وسایل مان را جمع و جور کنیم. تا حاال هم صبر کردم به خاطر این  -

 بود که شاید سامان برگردد و ازش خداحافظي کنیم.

 خانجون گفت:

 اون که به گمونم حاال حاال ها خیال اومدن نداره. -

 کم به سینه فشردم و گونه هایش را غرق بوسه کردم. در موقع بوسیدن مادرم گفتم:رودابه را مح

 امیدوارم این دفعه با دستِ پر برگردی عزیز. -

 آهي کشید و گفت:

دعا کن رکسانا. هفت سال است بچه ام زبان به دهن گرفته و صدایش در نمي آید. دارم از غصه دق مي کنم. بچه  -

ا که مي بینم، دارند به مدرسه مي روند، دیوانه مي شوم. آخر مگر این طفل معصوم چه گناهي های هم سن و سالش ر

 کرده که باید تقاص پس بدهد.

 خاله طیبه گفت:

 به خدا توکل کن. باالخره جوابِ نذر و نیازهایت را مي گیری. -

 مهمانها که رفتند، پالتویم را پوشیدم و گفتم:

 نا هم مي رویم منزل.خب خانجون، من و ماندا -

 کجا؟ هنوز که شوهرت برنگشته. -

 مهم نیست. هر وقت برگشت مي آید خانه ی خودمان. -

وقتي برگرده باهاش کار دارم. به این سادگي ولش نمي کنم. باید بدونم کجا رفته بود. اگر بخواد بالیي رو که  -

 پدرش سر قدسي آورده، اونم سر تو بیاره، با من طرفه.
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 ای بابا! سامان این کاره نیست. شما را به جانِ ماندانا قسم چیزی بهش نگویید. -

 آره جون خودش. قدسي هم اولش خیال مي کرد شوهرش این کاره نیس، ولي بود. -

 ته دلم را خالي نکنید. دلم را به شور نیندازید. -

 سپس، در حال پوشاندن لباس ماندانا افزودم:

 دادیم، خسته نباشید.ممنون، خیلي زحمت  -

 کجا مي بریش؟ مي خوای رو برفها بندازیش زمین، دست و پاشو بشکني. -

 نترسید، مواظبش هستم. -

 جلوی در به سامان برخوردم که داشت در ماشین را قفل مي کرد. از دیدنِ من یکه خورد و گفت:

 خیلي دیر کردم ببخش. انتظار نداشتم این قدر طول بکشد. -

 ن سردی گفتم:با لح

 فعالً برو تو. از دل خانجون در بیاور، بعد بیا برویم. -

 ماندانا را که دستهایش را به طرف پدرش گشوده بود، بغل کرد و گفت:

 تو هم با من بیا هوایم را داشته باش رکسانا. -

بر روی هم خواباند و خط  به دیدن سامان، خانجون که از پشتِ پنجره شاهد آمدن مان بود چین های پیشاني اش را

 فاصله دو ابرو را کوتاه کرد و گفت:

 حاال هم نمي اومدی. -

مرا ببخشید، اما به جان ماندانا خیلي واجب بود، وگرنه چه کسي از مهماني و پذیرایي گرم شما بدش مي آید. از  -

 بسپارم.همه بدتر این که مجبورم پس فردا بروم زنجان و زن و بچه ام را به دستِ شما 

 میان سخنش دویدم و با لحن تندی پرسیدم:

 زنجان برای چي؟ آن هم توی این هوا. شرط مي بندم تا یکي دو ساعت دیگر برف بگیرد. قبول نکن سامان. -

نمي توانم رکسانا. رفتن امروز بي دلیل نبود. وضعیتي در آنجا پیش آمده که مجبورم بروم. سفر تفریحي نیست،  -

 باری ست.مأموریت اج

 خانجون گفت:

آخه مگه زن و بچه ت محتاج یه لقمه نو نن. بگو از جونم سیر نشدم، نمي خوام برم، زور که نیس. اگه زیادی حرف  -

زدن، بیا بیرون بچسب به یه کار دیگه. با یه دست دو تا هندونه برداشتن عاقبتش همینه. کارت تو کارخونه کم بود، 

 ال قوز.کار دومي ت هم شده قوز با

 سامان به زبان بازی پرداخت و گفت:

 من شرمنده شما هستم خانم ماکوبي. اجازه بدهید دست تان را ببوسم و عذر بخواهم. -

 الزم نیست دست منو ببوسي، برو دست زنتو ببوس که جون به سرش کردی. -

راحتي زندگي رکسانا و مانداناست. جانم را البته که این کار را مي کنم. شما که مي دانید تمام این کارها به خاطر  -

 فدای شان مي کنم.

این یکي رو واسه خودت نگه دار که الزمت مي شه. یادت باشه دختری که بهت دادم دلش نازکه و زود مي شکنه.  -

 مبادا بشنوم یک روز اونم سر به روی همون متکایي بذاره و زار بزنه که از اشک چشم مادرت همیشه تَر بود.
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 خدا آن روز را نیاورد خانم ماکوبي. من یک موی رکسانا را با صد تا زن مثل نامادری ام عوض نمي کنم. -

خب حاال که خیالم را راحت کردی بَرش دار برو. یادت باشه دفه دیگه هم که مي خوای بیای خونه من با کس  -

این اینجا. تا وقتي از سفر برگردی، این دو تا این دیگه ای قرار مدار نذاری. فردا شب دست زن و بچه تو بگیر شام بی

 جا مي مونن. چمدونتم با خودت بیار که پس فردا از همین جا بری زنجان.

 محبتِ شما عین کنه ما را به این خانه چسبانده و اگر صد بار بیرونِ مان کنید، باز بر مي گردیم. -

 سپس ماندانا را بغل کرد و گفت:

 نا.بیا برویم رکسا -

 از خانه که بیرون آمدیم گفتم:

غیر ممکن است بگذارم پس فردا به زنجان بروی. اصالً خوشم نمي آید دایم در سفر باشي. هر غلطي مي خواهند  -

 بکنند بهشان بگو حاضر به قبول این مأموریت نیستي.

 با شیفتگي نگاهم کرد و گفت:

ي کردم فقط در یک گوشه کوچک از قلبت جا دارم و بقیه اش تو واقعاً نگرانم هستي رکسانا!؟ همیشه فکر م -

 گنجینه اسرار است.

 تو بي خود کردی که چنین فکری به سرت راه دادی. -

وقتي عصباني مي شوی، چشمهایت همان حالتي را به خود مي گیرد که من دیوانه اش هستم. خیلي دوستت دارم.  -

وشت کني که من مثل پدرم نیستم و هرگز نخواهم بود و هر اتفاقي بیفتد، دلم مي خواهد این جمله را همیشه آویزه گ

 بي وفایي ام را باور نکن. عشق زندگي من تو هستي و ماندانا.

  82فصل 
 

 

 

 

 

تو حاال با آن نامه عاشقانه ای که مستوره بي خبر از همه جا بینِ رخت چرکها از جیب پیراهن سامان بیرون آورده 

 مین زودی و به همین سادگي، عکس گفته های او به من ثابت مي شد.بود، به ه

 

 

 

چه لزومي داشت درست در موقعي که سند خیانتش را در داخل جیب پیراهنش بر روی سینه مي فشرد، با آن لحنِ 

 گرم و عاشقانه، از عشق و وفاداری اش به من سخن بگوید.

 

 

 

تو پست ترین مرد روی »نگ بودم و حالِ تهوع داشتم. زیر لب زمزمه کردم:سرم داشت از درد مي ترکید. گیج و م

 «زمیني سامان.
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 «بیدار شدی رکسانا؟»از شنیدن صدای داریوش که مي پرسید:
 

 

 

یکه خوردم. اصالً فراموش کرده بودم کجا هستم و چه کسي در کنارم نشسته. چشمهای بسته ام را گشودم و به 

 ش نگریستم و گفتم:دیدکان مشتاق

 

 

 

 عجیب است اصالً یادم رفته بود کجا هستم._

 

 

 

 حسابي خوابت برده بود. دلم نیامد بیدارت کنم. حالت چطور است؟_

 

 

 

من نخوابیده بودم. داشتم گذشته را مرور مي کردم. دارم دیوانه مي شوم. اصالً نمي توانم باور کنم که آن نامه _

نوشته شده باشد. بارها بهم قول داد، قسم خورد که هرگز جای پای پدر عیاشش قدم نمي گذارد و  خطاب به سامان

 حاال صد قدم جلوتر از او برداشته.

 

 

 

هرکس به اصلش برمي گردد. تظاهر به محبت هیچ وقت واقعي نیست. نمي خواهم ناامیدت کنم، ولي سند خیانتش _

 گویای این گمان است.

 

 

 

بزودی همه چیز ثابت شود. دارم فکر مي کنم وقتي مچش را بگیرم و رسوایش کنم، چطور رویش خواهد شد  شاید_

 تو صورتِ من نگاه کند. االن کجاییم؟

 

 

 

یک کم مانده به قزوین برسیم. االن چهار ساعت است که در راهیم. جاده خیلي خراب است. بدون شک آن طرف _

 قزوین کوالک است.

 

 

 

 ناامیدی پرسیدم: با
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 منظورت این است که مجبوریم برگردیم؟_

 

 

 

البته که نه. روی من زیاد است. هر طور شده تو را به مقصد مي رسانم. وقتي خبر عروسي ات را شنیدم، خیلي دلم _

ریک خواهد بود و برای خودم سوخت. چون مي دانستم زندگي ام را باخته ام و بعد از تو همیشه چراغ خانه عشقم تا

هرگز سعي نخواهم کرد، حتي با شعله یک شمع کم سو به فضای نیمه تاریکش نور دهم، اما حاال دلم بیشتر از خودم، 

برای تو مي سوزد که با همه ی تالش نتوانستي در زیر نور چلچراغ پرتأللو عشقي که ناغافل به نورافشاني پرداخته، به 

 آنچه که مي خواستي برسي.

 

 

 

 آهي کشیدم و گفتم:

 

 

 

روزی که حلقه نامزدی را به دستم کردی، به غلط پنداشتم به هرچه مي خواستم رسیده ام. غافل از این که چه _

سرنوشت شومي در انتظارمان است. دل کندن و دل بستن آسان نبود، اما مرگِ عزیزانم آسانش ساخت. هر وقت 

گ رامک در مقابل دیدگانم مجسم مي شد، خدا مي داند اگر االن عزیز و افکارم به گذشته پر مي کشید، صحنه مر

 بابک بدانند تو همسفرم هستي چه حالي خواهند شد.

 

 

 

 تصمیم های عجوالنه ای که بعد ازوقوع آن حادثه گرفته شد، دودش توی چشم من و تو رفت._

 

 

 

 ناکامي بابک را به یاد آوردم و بي اختیار پرسیدم:

 

 

 

 شیرین شوهر کرده یا نه؟_

 

 

 

 زیر بار نمي رود. معلوم نیست چه دردی دارد که خواستگارهای به آن خوبي را رد مي کند._

 

 

 

 تو برادر بزگترش هستي. باید ازش بپرسي دردش چیست._

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1 6  

 

 

د او هم به درد من دچار هزار بار پرسیدم، ولي هیچ وقت جواب درستي نمي دهد. گاهي به این فکر مي کنم نکن_

 است. هر طور شده باید سر از کارش دربیاورم و نگذارم جواني اش را بیهوده هدر دهد.

 مگر کسي حریف تو شد؟ تو چرا به این فکر نیستي که سروسامان بگیری؟_

 

 

 

هانه شق بود و حاال بي هیچ بیک بار به این فکر افتادم و دیدی که نتیجه اش ناکامي بود. آن موقع بهانه ام عالقه و ع_

 ای قدم گذاشتن در آن راه حتي در تصور هم نمي گنجد.

 

 

 

 این طوری داری عمرت را تلف مي کني و وقتي به این نتیجه خواهي رسید که دیگر فرصتي باقي نمانده._

 

 

 

 :ف ساخت. با نگراني پرسیدمبا صدای گوشخراشي ترمز کرد و اتومبیل را در کنار جاده پشت خودروهای دیگر متوق
 

 

 

 چرا ایستادی؟ نکند اتفاقي افتاده؟_

 

 

 

 مگر نمي بیني راه بسته است. فعالً از این جلوتر نمي توانیم برویم و مجبوریم این قدر این جا بمانیم تا راه باز شود._

 

 

 

 یدم:امیدهایم برای رسیدن به مقصد تبدیل به ناامیدی شد، بادرماندگي پرس

 

 

 

 حاال چه کار باید بکنیم؟_

 

 

 

 با اشاره انگشت تابلوی کافه رستوراني را که صد قدم جلوتر قرار داشت نشان داد و گفت:

 

 

 

بهتر است تا توی ماشین یخ نزدیم برویم توی آن کافه که هم بدنمان را گرم کنیم و هم نهارمان را بخوریم، تا _

 شاید بعد، فرجي بشود.
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 اگر نشد چي؟_

 

 

 

 در هر صورت فعالً چاره دیگری به غیر از صبر نداریم._

 

 

 

 تو را هم به دردسر انداختم داریوش._

 

 

 

چه حرفا مي زني رکسانا. من حتي در خواب هم نمي دیدم یک روز دوبار موفق به دیدنت شوم. تو اینجایي در کنار _

طر نفسهایت است و همین برایم کافي ست. جاده حسابي یخ زده، مواظب باش زمین من. فضای اطرافم انباشته از ع

 نخوری.

 

 

 

من و تو سالها پیش زمین خوردیم. من تلوتلو خوران برخواستم و به اشتباه پنداشتم که جراحتهای ناشي از زمین _

 یشتر سوزشش را حس مي کنم.خوردنم شفا یافته و حاال دوباره آن جراحتها خراش برداشته و من هر لحظه ب

 

 

 

زندگي افت و خیز دارد و پر از افتادن و برخاستن است.بعضي از جراحتها قابل بخیه زدن نیستند و مي مانند و فقط _

 زماني که دوباره سرباز مي کنند و چرکي مي شوند تازه به این نتیجه مي رسي که درمان ناپذیرند.

 

 

 

بوع بود. نزدیک بخاری روبروی هم نشستیم. گردش نگاهش بر روی چهره ام آرام و هوای داخل کافه گرم و مط

باتأني بود. در چهره آرایش کرده و ابروان کماني ام اثری از ابروان پیوسته و پوست صورتي رنگ دخترانه ام نمي 

 یافت.

 

 

 

روصدا مي سوخت و بدنه ی استوانه شعله های آتشِ بخاری نفتي بر روی آخرین درجه حرارت زبانه مي کشید، با س

ای شکلش به قرمزی مي زد. نمي دانم چرا به نظرم رسید در آستانه انفجارست. صندلي ام را عقب زدم و از بخاری 

 فاصله گرفتم.
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 داریوش متوجه هراسي که در نگاهم بود شد و پرسید:

 

 

 

 چیه، از چیزی ناراحتي؟_

 

 

 

 ي ترسم بخاری منفجر شود. بهتر نیست برویم جای دیگری بنشینیم.ناراحت نیستم، فقط م_

 

 

 

 لبهایش به یک سو متمایا شد، یک وری خندید و گفت:

 

 

 

مطمئن باش هیچ اتفاقي نمي افتد. درجه اش را زیاد کرده اند تا بدن یخ زده مسافرهای سرگرداني مثل من و تو را _

 ، پاشو برویم پشت آن میز بنشینیم که باالیش با خطِ درشت نوشته اند:گرم کنند، ولي خب حاال که ناراحتي

 

 

 

 عمر اگر خوش گذرد زندگي نوح کم است

 

 

 

 ور به ناخوش گذرد نیم نفس بسیار است

 

 

 

 معلوم مي شود کافه چي بیچاره هم کمتر از ما درد نکشیده.

 

 

 

 در حال رفتن به طرف میز بعدی، گفتم:

 

 

 

 تو چشمت همه جا کار مي کند داریوش._

 

 

 

 تصادفي چشمم افتاد، وگرنه محو تو هستم._
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 قرار بود چشمهایت را درویش کني._

 

 

 

 از آن نظر خیالت راحت باشد._

 دوباره روبروی هم نشستیم و دوباره نگاهش ره به نگاهم آویخت و زبانِ حسرتهایش را به جانم ریخت و گفت:

 

 

 

 ای کاش پای بچه در میان نبود._

 

 

 

موضوع بچه نیست. آن سد هنوز نشکسته و آن مشکل هنوز باقي ست و بعید مي دانم آن مانع هیچ وقت از میان _

برداشته شود. اولین شکست به من درس خوبي داد و تحمل دومي اش را آسان ساخت. آنچه که در این قضیه بیشتر 

 ي دهد وجود مانداناست که دلم نمي خواهد از نظر روحي و عاطفي صدمه ای ببیند.از هر چیزی آزارم م

 

 

 

خودت را نارحت نکن. این خواست تو نیست، خواستِ آن شوهر بي همه چیزت است که به فکر اثری که این ماجرا _

ودگذر مي کند. شاید در روحیه آن بچه خواهد گذاشت، نیست. در واقع دارد زن و بچه اش را قرباني یک هوس ز

اگر زني باشي که بتواني صبوری پیشه کني تا این موج بگذرد، چه بسا دیر یا زود سامان پشیمان از عمل خالفش به 

 خانه بازگردد.

 

 

 

این غیرممکن است. شاید این موج گذرا باشد، اما پیامد گذشت از آن، موج های دیگری را در پي خواهد داشت و _

قبت قدسي، مادر سامان که باالخره کارش به جدایي کشید. من تحمل گرسنگي و نداری را دارم، ولي عاقبتي مثل عا

 خیانت را هرگز. این را بارها به خودش هم گفته ام.

 

 

 

 فعالً غذایت را بخور که دارد سرد مي شود._

 

 

 

 نمي توانم. از لحظه ای که آن نامه را خوانده ام، اشتهایم کور شده._
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مرا که مي شناسي.، هنوز همان داریوشم. همان طور قلدر و حریف بقیه. حتي اگر یک دانه برنج یا یک تکه کباب ته _

بشقابت باقي بماند، به زور آن را در دهانت مي چپانم. پس ساکت باش و به هیچ چیز به غیر از سیر کردن شکم 

 گرسنه ات فکر نکن.

 

 

 

 تِ دور ناخن دستم را مي کَندم گفتم:در حالي که با حرص گوش

 

 

 

 زیاد به خودت امید نده، چون حاال دیگر من بزرگ شده ام و ترسي از پسرعموی قلدرم ندارم._

 

 

 

 ضربه ای به پشت دستم زد و گفت:

 

 

 

ا مي خورد یا عادت های بد گذشته را از سر نگیر رکسانا، وگرنه کمکم دخترت هم مثل خودت یا خاک گلدانها ر_

 ناخنهای دستش را مي جود.

 

 

 

 ماندانا از این عادتها ندارد._

 

 

 

 خب کاری ندارد، از تو یاد مي گیرد. منتظرم زود باش غذایت را بخور._

 

 

 

 قاشق و چنگال را به دست گرفتم و با ترشرویي گفتم:

 

 

 

 فتن نیست.حاال که زوری ست، چاره ای به غیر از سوء هاظمه گر_

 

 

 

 

 

 82فصل 
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نه برف خیال بند آمدن را داشت و نه راه خیال باز شدن را. به همین زودی دلم برای ماندانا تنگ شده بود. با وجود 

این که مي دانستم سرش در آنجا گرم است و خانجون هوایش را دارد، شکي نداشتم چند ساعت دیگر هم بگذرد، 

 خواهد گرفت. کم کم بهانه ام را

 

 

این اولین سفری بود که بي او به جایي مي رفتم. به یاد خواب بدی که دیده بودم افتادم و بي قراری هایش در دوری 

 از پدرش. دلم به هوایش پرکشید و قلبم را در سینه لرزاند.

 

 

 شت به مالمتم پرداخت و گفت:دیدگانم بهانه ای برای گریستن یافتند. داریوش که لحظه ای چشم از من برنمي دا

 

 

 باز هم داری گریه مي کني، نکند به این خیالي که اگر چشمه اشکت را جاری کني راه باز مي شود._

 

 

 صدایم را با فشار از گلو بیرون راندم و گفتم:

 

 

 دلم برای ماندانا تنگ شده._

 

 

 انیم از همین جا برگردیم.راه برگشت بسته نیست. اگر از تعقیب پشیماني، مي تو_

 

 

 به اعتراض سرتکان دادم و گفتم:

من از تعقیب پشیمان نیستم و تا مچش را نگیرم و رسوایش نکنم از پا نمي نشینم. نکند تو از همراهي ام خسته _

 شدی و به دنبال بهانه ای تا وادار به برگشتنم کني.

 

 

 

تي اگر بدانم این راه به جهنم ختم مي شود، دلم مي خواهد به همراهت من به دنبال بهانه برای برگشت نیستم. ح_

در میان شعله های آتشش بسوزم. مي دانم به میل خودت دستم را پس نزدی و حلقه نامزدی را به زور از دستت 

 وشبیرون آوردند. مي دانم که مرگِ رامک چقدر دلت را سوزاند و هرگز نتوانستي صحنه دلخراش سقوطش را فرام

کني، ولي همیشه این سوال را از خودم مي کردم که گناه من چیست و چرا باید در آتشي که در روشن کردنش نقشي 

 نداشتم بسوزم.
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یک جرقه برای سوزاندن خرمني کافي ست. من و تو هم جزئي از آن خرمن بودیم. به غیر از ما کسي در کافه _

قول معروف ما گورمان را گم کنیم تا در را ببندد، چون با توجه به بدی هوا نیست. به گمانم کافه چي منتظر است به 

 نمي تواند انتظار مسافر دیگری را داشته باشد.

 

 

 

مي دانم، اما چاره ای نیست. کجا برویم. آن چند تا مشتری که قبل از ما آمده بودند، سرِ ماشین هایشان را به طرف _

 زدند، ولي ما که خیالِ برگشت را نداریم.تهران کج کردند و قید سفر را 

 

 

 

در هر حال، اینجا نشستن هم صورتِ خوشي ندارد. بهتر است تا بیرونِ مان نکردند، خودمان دُمِ مان را روی کولِ _

 مان بگذاریم و برویم.

 

 

 

 من حرفي ندارم، البته شرطش این است که توی وسایلت لباس گرم دیگری داشته باشي._

 

 

 

 برای چي؟ مگر همین پالتویي که تنم است، چه ایرادی دارد؟_

 

 

 

ایرادی ندارد، فقط کافي نیست، چون اگر قرار باشد بخاری ماشین را روشن بگذاریم ممکن است بنزین تمام کنیم _

 و در این صورت کم کم هوای داخل اتومبیل به زیر صفر مي رسد و مي ترسم سردت شود.

 

 

 

نیست، تحملش را دارم. برای احتیاط ساک دستي ام را از صندوق عقب بیرون بیاور تا اگر الزم شد از ژاکتم به مهم _

 عنوان روانداز استفاده کنم.

 

 

 

 فعالً برو بنشین توی ماشین، من ترتیب همه کارها را مي دهم._

 

 

 

 کجا مي روی؟ من مي ترسم اینجا تنها بمانم._
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 ین قدر شجاع بودی، پس چطوری مي خواستي یکه و تنها تا زنجان بروی؟تو که ا_

 

 

 

 آن یک تصمیم عجوالنه از روی درماندگي بود و حاال شهامتم را از دست داده ام._

 

 

 

بچه نشو، من راه دوری نمي روم، فقط مي خواهم یک فالسک آب جوش و یک بطری آب خوردن برایت بگیرم، _

ت چند ساعت مجبور باشیم این جا منتظر بمانیم. اگر کافه را ببندند، دیگر امروز فرجي به بازشدنش چون معلوم نیس

 نیست و هیچ دیوانه ای به غیر از ما در این هوا از این جاده سفر نمي کند.

 

 

 

 مقصد تو فقط تا قزوین بود، نه تا زنجان، پس دیوانگي مرا به پای خودت نگذار و نگو ما._

 

 

 

 در هر صورت این دیوانگي مسری بود و مرا هم مبتال کرد._

 

 

 

 سپس از صندوق عقب، ساک و فالسک آب را بیرون آورد و خطاب به من گفت:

 

 

 

 وسایلت را بگذار روی صندلي عقب، من االن برمي گردم._

 

 

 

ر به فلک کشیده جامه سفید بر تن، جاده خلوت بود و هیچ رفت و آمدی در آنجا به چشم نمي خورد. درختان س

 انتظار باد سختي را مي کشیدند، تا برف را از روی سرشان بتکاند و به آنها مجال نفس کشیدن را بدهد.

 

 

 

 هوای داخل دستِ کمي از هوای بیرون نداشت. معلوم نبود تا چند ساعت مي توانیم به این شکل دوام بیاوریم.

 

 

 

شیده از برف بود و دید نداشت. دیدگانم مستقیم، از الی پلکهای بي حرکتم درب کافه را مي شیشه جلوی ماشین پو

 پاییدند، باالخره انتظارم به سر رسید و داریوش با وسایلي که همراه داشت پیدایش شد.
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 از دیدن پتوی کلفتي که با خود حمل مي کرد، یکه خوردم و با تعجب پرسیدم:

 

 

 

 چیست؟ مگر خیال داری شب این جا بخوابي؟این دیگر _

هر چیزی ممکن است رکسانا. کار از محکم کاری عیب نمي کند. یک مقدار خوراکي، یک شیشه آب، فالسک چایي _

و مخلفات برای پیک نیک امروز کفایت مي کند. این پتو هم برای تو. البته شاید برای کسي که همیشه زیر لحاف پر 

یز نباشد و به جای بوی عطر ، بوی تنِ صاحبش را بدهد و رغبت نکني آن را رویت بندازی، ولي به قو خوابیده زیاد تم

قول معروف در بیابان لنگه کفش کهنه غنیمت است. زماني که احساس کني داری از سرما منجمد مي شوی و چیزی 

 برایت باارزش تر است.نمانده سامان را به مراد دلش برساني، همین پتوی کهنه از صد تا لحاف پر قو 

 

 

 

 تو فکر همه چیز را کرده ای._

 

 

 

بهت که گفتم، من در اختیار تو هستم و تا هر وقت که بخواهي اینجا مي مانم. اگر سردت است، فعالَ این پتو را دور _

ندم و با خودم مي خودت بپیچ، تا من یک چای داغ برایت درست کنم. اگر مي شد، بخاری کافه چي را هم از جا مي کَ

 آوردم که گرمت کنم، ولي افسوس که این یکي دیگر عملي نیست.

 

 

 

 مسخره ام مي کني؟_

 

 

 

نه بخدا جدی مي گویم. زني که مَردش را گم کرده تا پیدایش نکند، دست بردار نیست. وقتي پای رقیب به میان _

ند و با ناخنهایشان آماده چنگول زدن و دریدن سر و بیاید چشمهای همه ی آنها عین گربه در تاریکي برق مي ز

 صورتِ غاصب خوشبختي شان هستند.

 

 

 

 از سوز دل نالیدم:

 

 

 

 سر به سرم نگذار، که حوصله اش را ندارم._
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 خب راست مي گویم. مگر غیر از این است خانم ساماني ؟_

 

 

 

باشد. نویسنده نامه اولي نیست و آخری هم نخواهد بود و اوهم  طرفِ من رقیب نیست، سامان است. اگر هوسباز_

چون من بازنده خواهد شد. شاید نباید گولِ زبانِ چرب و نرمش را مي خوردم و زنش مي شدم. به گمانم حق با 

 و حاال در گلویم گیر« این لقمه برای دهانِ ما بزرگ است و در گلویمان گیر مي کند.» خانجون بود که مي گفت:

 کرده و دارد خفه ام مي کند.

 

 

 

 پوزخندی زد و گفت:

 

 

 

واقعاَ خانجون این حرف را زد؟ مرا بگو که چقدر ازش دلخور بودم و مي پنداشتم او باني عروسي تو با پسر همسایه _

 اش بوده.

 

 

 

م از همان قماشِ امثال پدرش اتفاقاً برعکس تمایلي به این وصلت نداشت. خدا مي داند اگر االن بفهمد سامان ه_

 است، چه حالي خواهد شد.

 

 

 

 سرفه امانم نداد تا جمله ام را تمام کنم. داریوش دستپاچه شد و با نگراني گفت:

 

 

 

وای خدای من، نکند سرما خورده ای. بهت که گفتم توی ماشین خیلي سرد است. بیا برگردیم قزوین، مي رویم _

 من در اختیار دارم یک کمي استراحت کن. وقتي خبردار شدیم راه باز شده برمي گردیم.توی شهر در اتاقي که 

 

 

 

 بي آن که سرفه ام بند بیاید، با سرسختي سرتکان دادم و گفتم:

 

 

 

 چیز مهمي نیست. خیالت راحت باشد، سرما نخورده ام._
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هنوز هم مثل آن موقع ها آستین سرخودی. بیا بگیر  ای دختر لجباز یک دنده. همیشه حرف، حرفِ خودت است و_

 یک لیوان چایي داغ بخور، هم بدنت را گرم مي کند و هم از التهاب گلویت مي کاهد.

 

 

 

 لیوان را از دستش گرفتم و در حال نوشیدن چایي پرسیدم:

 

 

 

 تو سردت نیست داریوش؟ پتو به اندازه کافي بزرگ است، یک طرفش مالِ تو._

نه ممنون رکسانا.من از حدم تجاوز نمي کنم. خیلي طول کشید تا توانستم خودم را عادت بدهم که جایي در قلب و _

زندگي ات ندارم. باورش آسان نبود. بعد از آن همه قول و قرار، وعده و وعید و رؤیاهایي که کم کم داشت شکل 

یم را چون حبابي در سراب زندگي رها کنم و شاهد واقعیت به خود مي گرفت، چطور مي توانستم امید و آرزوها

 برباد رفتن شان باشم. پالتوی من در صندوق عقب ماشین است، همان را برمي دارم مي پوشم.

 

 

 

 به قول بابک، نفس دمیدن بر خاطره های مرده بیهوده است و دوباره نمي توان زنده اش کرد._

 

 

 

ای من زنده است و هرگز نمي میرد. من با آن خاطره ها زندگي مي کنم و بدون شاید برای تو مرده باشد، اما بر_

آنها مي میرم. هنوز هم شهروز روزی هزار بار قسم مي خورد که دستش آلوده به خونِ رامک نیست. بعضي وقتها 

 این فکر آزارم مي دهد که مبادا برمک از روی قصد و غرضي آن تهمت را بهش زده.

 

 

 

 وا نرخ تعیین نکن. پرونده آن قتل بسته شده. همه مي دانند چه کسي قاتل است و حاشا بي فایده است.میان دع_

 

 

 

 با درماندگي نگاهم کرد و گفت:

 

 

 

 بهتر است دیگر حرفش را نزنیم، چون مي بینم که تحمل شنیدنش را نداری و عصبي مي شوی._

 

 

 

 داریوش. غیر از این چه انتظاری از من داری_
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 سپس سرم را زیر پتو کردم و به هق هق افتادم._

 

 

 

 با صدای آرامي گفت:

 

 

 

 مرا ببخش رکسانا. خیلي احمقم که در این موقعیت باعث آزارت شدم. آرام باش و سعي کن بخوابي._
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 پتو را از رویم کنار زدم و گفتم: وقتي بیدار شدم، هوای اتومبیل گرم و مطبوع بود.

 

 

 وای چقدر گرم است. خیس عرق شدم، ما کجاییم؟_

 

 

هنوز همانجا که بودیم. موقعي که دیدم خوابت برده و داری زیر پتو از سرما مي لرزی، طاقت نیاوردم، اول بخاری _

ین رفتم. آنجا هم باک را پر از بنزین را روشن کردم و بعد سر ماشین را به عقب برگرداندم و تا پمپ بنزین قزو

 کردم و هم یک گالن ذخیره برداشتم. یک مقدار آذوقه و دو تا ساندویچ هم برای شام مان خریدم.

 

 

 با تعجب پرسیدم:

 

 

 پس چطور من نفهمیدم؟_

 

 

 به کمانم یکي دو شب اخیر خیلي بي خوابي کشیده بودی، چون حسابي خوابیدی._

 

 

 ن اوصاف این طور معلوم است که شام هم اینجا مهمانیم. مگر هنوز راه باز نشده.با ای_
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هنوز نه. حاال دیگر ما تنها نیستیم و چند تا دیوانه تر از ما هم معلوم نیست از کجا سر درآورده اند و پشتِ سرمان _

 منتظر باز شدن راه هستند. نگاه کن ببین چه خبر است.

 

 

 در این جا بمانیم که مرغ از قفس بپرد و همه ی زحماتِ مان به هدر برود.مي ترسم آن ق_

 

 

 لبخند تمسخرآمیزی بر لبان داریوش نقش بست و به طعنه گفت:

 

 

به نظر مي رسد خیلي وقت است از قفس پریده و تو خبر نداشتي. پتو را تا کن بگذار صندلي عقب، تا یک چایي داغ _

 همانت کنم.با نان برنجي قزوین م

 

 

 با بیزاری گفتم:

 

 

نه ممنون. اصالً میل ندارم. اسم خوراکي که مي آید حالم به هم مي خورد. انگار روزگار با من سر ناسازگاری دارد و _

 همه ی راهها را به رویم بسته.

 

 

 شاید دلیلش این است که مي داند آنچه که به دنبالش هستي، آنجا نیست._

 

 

 است، بگو کجا؟پس کج_

 

 

 ای کاش مي دانستم و کمکت مي کردم. نگاه کن راه باز شده و دارند عالمت مي دهند که مي توانیم حرکت کنیم._

 

 

دیگر خبری از اشک آسمان که در سرمای زیر صفر منجمد مي شد و مي بارید نبود. غژ غژ زنجیر چرخ اتومبیل ها با 

 ناله هایشان هم آهنگ بود.هم مسابقه گذاشته بودند و صدای 

 

 

داریوش در سکوت مي راند و حواسش به لغزندگي جاده بود. معلوم نبود این همه وسیله نقلیه تا حاال کجا بودند که 

 به محض باز شدن راه به یکباره هجوم آوردند و جاده را شلوغ کردند.

شت. روشنایي روز بون هیچ مقاومتي آفتاب بي رمق هر ثانیه به اندازه هزاران دقیقه کِش مي آمد و به کندی مي گذ

 را تسلیم غروب کرد. شب با سیاهي هایش آهسته و بااحتیاط از راه رسید و تاریکي مطلق همه جا را فراگرفت.
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 داریوش با حالتِ عصبي مشت بر روی فرمان کوفت و گفت:

 

 

 

و اتصالي کردند، این شکلي رانندگي خیلي مشکل است. محکم لعنتي، برق رفته، به گمانم سیم ها زیر برف ماندند _

 بنشین رکسانا. نمي خواهم بترسانمت، ولي احتمال تصادف خیلي زیاد است.

 

 

 

حسابي باعث دردسرت شدم و تو را به راهي کشاندم که معلوم نیست به کجا ختم مي شود. از بچگي همیشه ناچار _

 داشتي از دستم نفس راحتي مي کشیدی که دوباره پیدایم شد.بودی هوایم را داشته باشي. تازه 

 

 

 

 در حالي که حواسش به رانندگي بود، بي آنکه روی برگرداند و نگاهم کند گفت:

 

 

 

خودت مي داني که چقدر برایم عزیزی. من سختي راه را به جان مي خرم و هراسي ندارم. در هر صورت امروز را _

 دیروقت به مقصد مي رسیم و نمي تواني خبری از همسر گریز پایت بگیری.از دست دادیم، چون 

 

 

 

کارم از این حرفها گذشته. من نمي توانم زمان را در نقطه ای که مي خواهم متوقف کنم. لحظه ای که داشتم بار سفر _

ف که مرا از رفتن منصررا مي بستم، باید به مشکالتش هم فکر مي کردم. طفلکي خانجون زبانش مو درآورد تا بل

 کند.

 

 

 

 پوزخندی زد و گفت:

 

 

 

او که تو را خوب مي شناسد و مي داند چقدر یک دنده و لجبازی، پس چرا بیخود زبانش را خسته کرده. شکي _

ندارم حتي اگر من سر راهت سبز نمي شدم، هر طور شده وسیله ای پیدا مي کردی و خود را به مقصد مي رساندی 

 چه اتفاقي برایت مي افتاد، خدا مي داند. حاال
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حاال هم زیاد مطمئن نیستم که اتفاقي نیفتد. مي دانم ته دلت داری لعن و نفرینم مي کني که تو را به اینجا کشاندم و _

ل باز کار و زندگي انداختمت. اگر اسیرم نمي شدی، مي توانستي االن کنار بخاری گرم در مهمانسرای قزوین روی م

 لم بدهي و روزنامه ات را بخواني.

 

 

 

هیچ وقت فکر تو نگذاشته از مطالبي که مي خوانم چیزی بفهمم و حاال بعد از این دیدار دوباره و پي بردن به _

مشکالت زندگي ات، وضعم از این هم بدتر خواهد شد. آرزوهایي که گمان مي کني بر باد رفته اند، پشتِ دیوارهای 

شده اند. فقط یک نشانه کافي ست تا دوباره به سراغشان بروی، دفترش را بگشایي و به محض این که دل بایگاني 

 سرگرم مرور حسرت هایش شوی، صدای ناله های دلت را بشنوی.

 

 

 

حاال وقت گشودن آن دفتر نیست. از منطقه تاریکي رد شدیم. اینجا برق هست و جاده مقابل روشن است. خیلي _

 زنجان برسیم؟مانده به 

 

 

 

از شنیدن شکوه های دلم خسته شدی و قسد داری موضوع صحبت را عوض کني.حق با توست گشودن آن دفتر _

وقت تلف کردن است و دوباره بستن آن دشوار، چیزی نمانده برسیم. آن چراغهای شهر است که از دور به 

 مسافرین چشمک مي زند. این اولین سفرت به زنجان است؟

 

 

 

 نه، قبالً چند بار با سامان به اینجا آمدم و تمام راه و چاه هایش را بلدم. تو چطور؟_

 

 

 

چند سال پیش یکي دو بار گذرم به این شهر افتاد. فعالً باید جایي برای خوابیدن پیدا کنیم. اگر تو راه دیگری به _

 پیدا کنیم مي توانیم به سراغش برویم.نظرت مي رسد بگو. اگر مي داني االن کجا مي توانیم سامان را 

 

 

 

معموالً وقتي به مأموریت مي آید در مهمانسرای خودشان مي ماند. من محلش را نشانت مي دهم، تو برو سراغش را _

 از سرایدار بگیر، چون آنجا مرا مي شناسند، صالح نیست فعالً خودم را آفتابي کنم.

 

 

 

 یم وارد شهر مي شویم. بگو از کدام طرف بروم؟بالگردانت در خدمت است. دار_
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راه را نشانش دادم. سنگیني فشار درد را بر روی سینه ام حس مي کردم. قلبم دیوانه شده بود و آرام و قرار نداشت. 

ضربانش بر دیواره های خون گرفته اش سهمگین و کوبنده بود و نفسم را به شمارش مي افکند. به نقطه ای رسیده 

 بودم که جلوتر رفتن از آن در توانم نبود. از روبرو شدن با واقعیت هراس داشتم.

 

 

 

 داریوش زیر چشمي نگاهم کرد و گفت:

 

 

 

 چي شده رکسانا، چرا رنگت پریده!؟ آن کسي که خطا کرده باید بترسد، نه تو._

جودش، خودت را به آب و آتش مي زني، اما بعضي واقعیت ها جان گدازند و خانمان سوز. برای پي بردن به کنه و_

 در رویارویي با آن میل به گریز و فرار از آن سراپایت را فرا مي گیرد.

 

 

 

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت:

 

 

 

باورم نمي شود این تویي که این حرفها را مي زني. شهامتت کجا رفته رکسانا؟ آن خط و نشانها. آن لُغز خواندنت _

کف دستش مي گذارم، نوشته ای بر باد نیست، بلکه خط درشتي ست که بر روی صفحه زندگي ات حک که حقش را 

شده. روبرو شدن با واقعیت مسیر زندگي آینده ات را روشن مي کند. ثمره سختي های این سفر باسد بارور شود و 

 تو حقِ عقب نشیني نداری.

 

 

 

 با صدای لرزاني گفتم:

 

 

 

ین کوچه نگه دار. چه بخواهم چه نخواهم، فرصتي برای عقب نشیني نمانده. من توی ماشین مي همین جا سر ا_

 نشینم. تو برو توی کوچه، زنگ درِ دوم را بزن و سراغ سامان را بگیر.

 

 

 

 خب اگر گفت آنجاست، چه کار کنم؟_
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 بالفاصله بیا خبرم کن تا به سراغش بروم._

 

 

 

 ن از اتومبیل گفت:در حال پیاده شد

 

 

 

آن موقع تکلیف من در این تعقیب چیست؟ بهتر است نداند چه نقشي در زندگي گذشته ات داشته ام، چون در این _

 صورت فکرهای دیگری خواهد کرد و یک چیزی هم طلبکار خواهد شد.

 

 

 

ادر به نقش بازی کردن نیستم و دلیلي از روز اول دستِ من برایش رو بود و همه چیز را مي دانست. من مثل تو ق_

 برای پنهان کاری نمي دیدم. منتظر خبرت هستم داریوش.

 

 

 

 در را بست و با غیظ گفت:

 

 

 

 پدرش را در مي آورم، حاال مي بیني._

 

 

 

 مي از پشتِ سر نگاهش مي کردم. به جلوی در رسید و زنگ زد. طولي نکشید که در به رویش گشوده شد. آرزو

کردم سامان آنجا باشد، بدون همسفر و همراهي. ای کاش نوشته های آن نامه یک خیال خام بود و یک کابوس و 

 همه چیز به روال عادی پیش مي رفت.

 

 

 

نمي دانستم این سوز و سرمای بي امانِ شهر بود که تا اعماق وجودم را مي لرزاند یا وحشت از رویارویي با واقعیت 

 چند قدمي ام در شرف آشکار شدن بود. تلخي که در

 

 

 

 صدای داریوش را که شنیدم از جا پریدم:

 

 

 

 حَواست کجاست؟ انگار در عالم دیگری سیر مي کني._
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 با بي صبری پرسیدم:

 

 

 

 چي شد، آنجا بود؟_

 

 

 

 نه نبود، سرایدار گفت آخرین بار سه هفته پیش به آنجا آمده._

 

 

 

 به پیشواز ناامیدی رفتم که آرام آرام داشت در وجودم رخنه مي کرد و با صدای ناالني پرسیدم:

 

 

 

 پس کجا ممکن است رفته باشد؟_

 

 

 

آخر کدام آدم عاقلي معشوقه اش را بر مي دارد با خود مي آورد به مهمانسرای محل کارش. فردا صبح معلوم مي _

یا همانطور که من حدس مي زنم این سفر به غیر از وقت تلف کردن ثمر دیگری شود که اصالً به زنجان آمده 

 نداشته. تصمیم بگیر هتل پارک یا هتل مقدم، در کدام یکي احتمال اطراق سامان و معشوقه اش هست؟

 

 

 

 اول هتل پارک و اگر آنجا نبود مي رویم به هتل مقدم._

 

 

 

 لیست مسافرین نبود. داریوش خسته از رانندگي و جست و جوی بیهوده گفت: در هیچ کدام از این دو هتل نامش در

 

 

 

مطمئنم که اصالً به زنجان نیامده. فعالً بهتر است در همین جا دو تا اتاق بگیریم و بقیه جست و جو را بگذاریم برای _

 صبح. موافقي؟

 

 

 

 هیچ چیز دیگری نیاز ندارم. دارم از سرما مي لرزم. االن به غیر از یک بستر گرم به_
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 پس تو برو باال. من وسایلت را با خودم مي آورم._

 : 31فصل 
 

با وجود این که شعله های اتش در بخاری نفتي بر روی اخرین درجه حرارت زبانه مي کشید زیر لحاف داشتم از 

 سرما مي لرزیدم.

 ذ مي کرد خواب را از دیدگانم مي ربود.افکار مغشوشم و سوزی که از الی پنجره به داخل نفو

داریوش حق داشت که مي گفت:رفتن به زنجان وقت تلف کردن است.با خود گفتم:خدا مي داند االن سامان و 

 معشوقه اش در کجا دارند به خوش باوری من مي خندند.

دستم بهت نرسد سامان . لعنت مشتم را حواله متکای زیر سرم کردم و از میان بغض گره خورده در گلو نالیدم:مگر 

 به تو دروغگوی متقلب.

دستم بهش نمي رسید چون نمي دانستم دیگر کجا مي توانم به دنبالش بگردم. فردا صبح اخرین مرحله تعقیب بي 

 نتیجه بود با نا امیدی به پایان مي رسید و من مجبور مي شدم دست از پا دراز تر به تهران برگردم.

ون مي دادم؟چه بهانه ای برای این سفر بي نتیجه ام مي اوردم؟غیبت سامان را چطور مي توانستم چه جوابي به خانج

برایش توجیه کنم.از شنیدن ماجرای انچه به سرم امده دیوانه مي شد.عزیز چي؟به عزیز و با بک چه مي گفتم؟مادر 

غافل از این که حاال به همین سادگي بیچاره ام دلش را به این خوش کرده بود که دختر هایش سپید بخت شده اند.

 سپیده هایش الوده به لجن سیاه بختي شده.

 هر صدای پایي مرا از جا مي پراند.گاه به نظرم مي رسید یک نفر پشت در اتاق ایستاده و دستگیره در را مي چرخاند.

وهمان نور ضعیفي ام که لحظه ها کش مي امدند و شب به سر نمي رسید. برق رفت و چراغهای خیابان خاموش شد 

 از بیرون به داخل راه مي یافت تبدیل به تاریکي مطلق شد.

دیدگانم را بر هم نهادم تا به عین نبینم در چه موقعیتي قرار دارم. صدای حرکت قلبم را که با وحشت درون سینه مي 

 تپید مي شنیدم و جیکم در نمي امد.مدتي به همان حال باقي ماندم تا خوابم برد.

در پیچ وخم دهلیز های تاریک زندگي ام هیچ نوری به چشم نمي خورد.ستاره خوشبختي ام از بلندای اسمان لغزید 

 وبر روی جاده ناهموارش غلتید و از دیده پنهان شد.

 تنها چیزی که باید برای حفظ ان مي کوشیدم ماندانا بود.با صدای گریه اش از خواب پریدم و فریاد کشیدم:

 ماندانا؟چرا گریه مي کني؟کجایي -

 داریوش از پشت در صدایم زد:

 چي شده رکسانا چرا فریاد میزني؟زود لباس بپوش بیا بیرون.-

 نیازی به تعویض لباس نبود چون با همون پولیور بافتني و شلوار کلفت در بستر بودم.در حال پوشیدن کفشم گفتم:

 م مي ترسم اتفاقي برایش افتاده باشد.صدای گریه ماندانا مرا از خواب پراند.نگران-

 طبیعي ست که نگرانش باشي.-

 در را که به روی داریوش گشودم پرسید:

 چرا این قدر پریشاني؟مگر دیشب خوب نخوابیدی.-
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 خواب دیدم سامان داشت دست ماندانا را مي کشید و او را به زور با خود مي برد.-

 ورت خواب نمایان مي شود.این تصوارات خود انسان است که به ص-

 صبحانه توی ماشین اماده است.فالسک اب جوش نان تازه و هلیم بوقلمون.

 از کجا اوردی؟-

خب معلوم است وقتي تو داشتي خواب پریشان میدیدی.من توی صف نانوایي بودم و بعد دکان هلیم -

 گردم. فروشي.وسایلت را با خودت بیاور چون در هر صورت دیگر به هتل بر نمي

 اماده است مشکلي نیست.-

 پس بده به من خودت هم دست و صورتت را که شستي بیا پایین.-

افتاب در تالش بود تا ابرهارا کنار بزند بیرون بیاید اما لکه های سیاه ابر سمج و قلدر چون سدی در مقابلش ایستاده 

 بودند.

 وت شده در حاشیه پیاده رو فرو رفتند.سوز سردی به گونه هایم شالق زد و چکمه هایم در برف ک

 داریوش گفت:

 مواظب باش دوباره زمین نخوری.-

 هر چند تابستان این شهر زیباست زمستانش غیر قابل تحمل است.-

االن بخاری را روشن مي کنم تا موقع صبحانه خوردن از سرما نلرزی.زمستان هم لطف و صفای خودش را دارد و -

 باست.رنگ سپید مناظرش زی

 من نهسرما را دوست دارم نه گرما را.به خاطر همیم عاشق بهار و پاییزم.-

 کاسه هلیم را به دستم داد و گفت:

تا داغ است بخور.این خوشي های زندگیست که به فصلها زیبایي مي بخشد.ممکن است تو در بهار غمگین باشي در -

 پاییز شاد.

 اهي کشیدم و گفتم:

 مگینم و بعید مي دانم دیگر هیچ وقت روی شادی را ببینم.فعال در زمستان غ-

 به دلت بد نیاور.شاید یک روز به افکار امروزت بخندی.-

 سپس قاشق را داخل کاسه هلیم گرداند و افزود:

 دارم دنبال گوشت بوقلمون مي گردم.به گمانم یادشان رفته ان را توی دیگ بریزند.-

 انم محو شد و رفت. به زحمت لقمه ای را که در دهان داشتم قورت دادم وگفتم:لبخند قبل از نشستن بر روی لب

هرچه بود شکم مان را سیر کرد.توفکر همه چیز هستي.برای همین ترجیح دادی صبحانه را در ماشین بخوریم که -

 اشنایي ما را با هم نبیند. برای همه چیز ازت ممنونم.

ی و گذاشتي همراهت بیایم حاال وقتش شده که راه بیفتیم و یک بار دیگر در من از تو ممنونم که بهم اعتماد کرد-

 محل کا سامان شانس مان را امتحان کنیم.البد انجا هم من باید سراغ سامان را بگیرم و تو توی ماشین بمني.

شان سراغ چاره ای نیست چون همکارانش مرا مي شناسند صالح نمي دانم خودم را الت دستشان قرار دهم و از-

 شوهر گریز پایم را بگیرم.

 نرسیده به محل ماموریت سامان اوتومبیل را پارک کرد و گفت:
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 تو همین جا بشین تا من برگردم.-

پرنده ای بال و پر زنان بر روی شاخه ی درخت باالی سرم به جست وخیز پرداخت و برف را بر روی شیشه جلي 

داشت با اقای محسني همکار سامان گفت وگو مي کرد. سرم را دزدیدم تا  ماشین تکاند. ازدور داریوش را دیدم که

 مبادا او متوجه حضور من در چند قدمي اش شود.

 بعید مي دانستم که ان دو هم زمان به زنجان بیایند. معموال این ماموریت نوبتي انجام مي شد.

را با یک جست وجوی بیهوده تلف کردی  به اخر خط رسیدی رکسانا.بي خود وقت خودت و داریوش"زیر لب گفتم

 صدای داریوش را شنیدم که مي پرسید:"حاال دیگر چاره ای به غیر از بازگشت به خانه نداری

 چي داری به خودت مي گویي؟-

 جمله ام را با صدای بلند تکرار کردم و افزودم:

 البد محسني بهت گفت که سامان اینجا نیست.-

 با تعجب پرسید:

ا فهمیدی.بعید مي دانم گوشهایت این قدر تیز باشد که از فاصله دور همه چیز را بشنود. به محض این که از از کج-

دربان سراغ شوهرت را گرفتم افای محسني از پشت سر جواب داد:ساماني اینجا چه کار مي کند.معموال یک کدام از 

ه موضوع مهمي پیش امده که مجبور است به سفر ما به زنجان مي اییم. فعال که او یک هفته مرخصي گرفته و گفت

برود.وقتي ازش پرسیدم:من باهاش کارواجبي دارم نمیدانید کجا رفته؟پاسخ داد:این یکي رادیگر نمي دانم چون 

مسایل خصوصي هر کس به خودش مربوط است. از اول بهت گفتم که غیر ممکن است سامان با معشوقه اش به محل 

خب چون تو اصرار داشتي اعتراضي نکردم. حاال بهتر است تا دوباره هوا خراب نشده زودتر به ماموریتتش بیاید ولي 

تهران برگردیم.اصال از کجا معلوم که او به سفر رفته چه بسا همان دوروبر ها در گوشه خلوتي در تهران مشغول 

 عیاشي ست.

ني اگر جای من بودی چه کار مي اگر تصمیم گرفته ای دلم را بسوزاني بدان که موفق شدی.فکر مي ک-

کردی؟همانجا نوی خانه مي نشستي و گلهای قالي را مي شمردی ومنتظر مي شدی تا یک روز پشیمان شود و 

 بازگردد؟

 با صدای ارامي گفت:

من درکت مي کنم رکسانا و مي فهمم االن چه حالي داری. از اول هم بهت گفتم که تا اخر راه باهات هستم و حاال -

 مي گویم. هر جا که بخواهي بروی همراهت مي ایم و تنهایت نمي گذارم. هم

مي دانم اسین حرفت را از ته دل مي زني اما نمي خواهم بیشتر از این مزاحمت شوم.تو برگرد قزوین. دوست ندارم -

 هم به بیراهه بروی. به خاطر من کار و زندگي ات را رها مني. اگر مسیر زندگي من در بیراهه افتاده دلیلي ندارد تو

از من نخواه به قزوین برگردم چون نمي توانم. وقتي که ببینم تو در چه گردابي دست وپا مي زني چطور مي توانم -

انجا دل به کار بدهم. به یک بهانه ای مرخصي مي گیرم و یک مدتي در تهران مي مانم تا بلکه بتوانیم رد پایي از 

 سامان بیابیم.

م بگذارم این کار را بکني داریوش.ان مهرباني ها گذشت ها یادم نرفته ولي حاال خط زندگي من وتو در من نمي توان -

 مسیر انحرافي افتاده و هرگز دوباره به مسیر اصلي اش بر نخواهد گشت.
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ین ا این مساله جداست.نباید به هم ربطش بدهي.ما با هم شروع کردیم با هم تمامش مي کنیم.سامان نمي تواند به-

سادگي تعهدات خانوادگي را زیر پایش لگدمال کند.او در مقابل تو و دخترش مسوول است.دیشب در اتاق هتل در 

زیر لحافي که نمي توانست در ان سرمای زیر صفر بدنم را گرم کند با خودم خلوت کردم و به این نتیجه رسیدم که 

ا کلمه ای کاش و افسوس از گذشته سان ببینم. تو در دگر وقت ان نیست که حسرت هایم را با خود یدک بکشم و ب

مقابل دیدگانم نمایاني دیگر نه خیالي نه رویا وجودت لمس کردني ست و درست مثل همان زمان ها نیاز به حمایتم 

 داری اما به همان اندازه که به من نزدیي ازم دوری.من این واقعیت را باور دارم و مي دانم که هرگز نمي توانم این

 فاصله را از میان بردارم.پس بدان دلیل با تو بودنم ان چیزی نیست که در تصور داری.

میدانم داریوش تو خوب تر و پاک تر از اني که بشود چنین تصوری در موردت داشت.منشرمنده ام چون هرگز -

 همان نقطه ای که تمام نمي توانم این همه محبت تو را جبران کنم.دلم مي خواست مي شد به گذشته ها برگشت و از

شد دوباره شروع کرد.ای کاش رامک و اقاجان هنوز زنده بودند و رودابه هم چون بچه های دیگر به مدرسه مي 

 رفت.

و ای کاش تو هنوز حلقه نامزدی مرا به انگشت داشتي دمنتظر بازگشتم از سربازی بودی و همه رویاهای مان تحقق -

 مي یافت.

 : 31فصل 

 

شت به سرعت طي شد . انگار نه انگار که این همان جاده ای ست که روز قبل مسافران را سرگردان کرده. راه برگ

خورشید فرمانروای مطلق بود و نور آفتاب مسافران را سرگردان کرده. خورشید فرمانروای مطلق بود و نور آفتاب 

 چشم را مي زد.

فکارم را جمع و جور کنم. دیگر شکي در خیانتِ سامان وجود داریوش در سکوت مي راند و به من فرصت مي داد تا ا

نداشت. روزهای خوشِ پنج سال زندگي مشترک مان مرده بود و بوی تعفن الشه اش ، حالم را به هم مي زد. هرگز 

در همان  اجازه نمي دادم ماندانا را ازم بگیرد، نه، این یکي را دیگر نه. او مالِ من بود ، نه مالِ آن مرد هرزه ای که

 ابتدای راه در الفبای محبت درجا زده بود.

 بین راه نایستادم ، این خواست من بود که یک سره تا مقصد براند و حتي برای صرف ناهار هم توقف نکند.

 نزدیک تهران که رسیدیم سکوت را شکست و گفت:

الخره راه رسیدن به هدف باید با هم طي چیزی نمانده که از هم جدا شویم. نمي توانم ازت بي خبر بمانم، چون با -

شود. هر وقت مویم را آتش بزني، فوری خودم را به هر جا که بگویي مي رسانم . فقط نمي دانم چطور مي توام باهات 

 تماس بگیرم.

 من مي روم منزل خانجون، آنجا تلفن در دسترسم نیست. -

 منزل خودتان چي؟ -

ندارم به آن خانه برگردم. از آن گذشته تکلیفم با سامان روشن نیست. نمي خواهم آنجا تلفن داریم، اما من خیال  -

 تماس تو با من بهانه به دستش بدهد و به قول معروف دست پیش را بگیرد که پس نیفتد.

 دفتر مرکزی ما یک ایستگاه باالتر از منزل شماست. شماره تلفنم را مي دهم تا هر وقت الزم شد بهم زنگ بزني. -

 پس بخاطر همین بود که دیروز صبح یک دفعه سر راهم سبز شدی. -
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 البد فکر کردی ما هم مثلِ شما شمیران نشین شدیم. -

 تو مرا خوب مي شناسي و مي داني که هیچ وقت دل به ظواهر زندگي نمي بندم. -

ین است که هر وقت نیاز به کمکم مي دانم رکسانا . منظورم این نبود . فقط یادت نرود علت ماندن من در تهران ا -

داشتي در دسترس باشم . به همین دلیل ازت توقع دارم که ارتباطت را باهام قطع نکني و مرا در جریان حوادث 

 بعدی قرار دهي. بیا این کارت ویزیت من. آدرس و شماره تلفن دفتر تهران را داشته باش.

 پس تو که گفتي خیال داری مرخصي بگیری. -

یمم عوض شد، چون به این ترتیب آن قدر بهت نزدیک هستم که بالفاصله بعد از تماس تو خودم را به اینجا تصم -

 برسانم.

 این رشته سر دراز دارد، تا یک مي خواهي االف من باشي؟ -

 تا هر وقت که الزم باشد، من همان داریوشم ، همان پسر قلدری که به خاطر طرفدای از تو به صورت خواهرت -

 سیلي زد. حاال هم آماده ام تا گردن آن نامردی را که دلت را شکسته بشکنم.

 ولي آن نامرد پدر بچه من است و نمي خواهم صدمه ببیند. -

 حتي وقتي به خودت صدمه زده باشد؟! -

 ماندانا عاشقِ سامان است و آن کسي که بیشتر از همه در این ماجرا ضربه خورده اوست. -

است نمي فهمد. بزرگ که شد ، حقایق را درک خواهد کرد و از پدر هوسبازش متنفر خواهد شد. زن عمو حاال بچه  -

 طوبي و بچه هاچه موقع از مشهد بر مي گردند؟

تازه روز دوشنبه رفته اند. عزیز و رودابه معموال دو سه هفته ای مي مانند، اما بابک چند روز دیگر بر مي گردد، چون 

ل تنهاست و هم باید به کار و کاسبي اش برسد.راستي یادم رفت ازت حال زن عمو و عمو را هم برمک در منز

 بپرسم.

حاال هم دیر نشده بپرس. آقاجان در آن حادثه ناگوار و اتفاقات بعدی خیلي صدمه دید. البد مي داني که چقدر دو  -

ط با هم را گچ گرفت، ولي هرگز نتوانست قلب برادر به هم وابسته بودند. گر چه عمو نصرت روی درِ ارتباط دو حیا

مملو از مهر و عاطفه برادرش را با گچ و آهک بپوشاند و سنگ کند. چندین بار در مراسم عزاداری برادر یکي یکدانه 

اش قلبش گرفت و از حال رفت . عمه ناهید شاهد بود که پدرم چه کشید ، بگذریم حاال وقت این حرفها نیست، 

 زاری دلِ من زیاد است.وگرنه شیون و 

 سرم را به پشتي صندلي تکیه دادم و با بي حوصلگي گفتم:

االن حوصله بحث در این مورد را ندارم، وگرنه دوباره باید از تو خاطرات تلخ گذشته را مرور کرد و از باعث و باني  -

 ی چطور برخورد کنم.اش سخن گفت . فعال به این فکرم که به خانجون چه باید بگویم و با حوادث بعد

کار مشکلي ست مي دانم، ولي در هر صورت مي بایستي توضیح قانع کننده ای برایش پیدا کني. خب حاال به  -

ایستگاه داوودیه رسیدیم، یعني درست به همانجایي که شانس بهم رو کرد و تو را دیدم. حاال راه خانه ات را نشانم 

 بده.

 بهتر است همین جا پیاده شوم. -

 چرا؟ نکند مي ترسي رگِ غیرت شوهر بي غیرتت به جوش بیاید و کلکم را بکند. -

 سامان کجاست که غیرتي شود. فقط نمي خواهم بیشتر از این مزاحمت شوم. -
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 عیبي ندارد این هم آخریش. الزم نیست چیزی بگویي، چون خودم مي دانم کجاست. -

 جلوی کوچه نگه داشت و گفت:

 ن سفر این قدر کوتاه نبود.کاش عمر ای -

 با تعجب پرسیدم:

 یعني واقعا به تو سخت نگذشت؟! -

 چه حرفها مي زني. با تو هرگز به من سخت نخواهد گذشت. -

 اصال نمي دانم چطور مي توانم از این همه محبتت تشکر کنم. امیدوارم مرا ببخشي که این قدر بهت زحمت دادم. -

 شیرین.لبخندش هم تلخ بود و هم 

به یک شرط مي بخشمت که قول بدهي هر روز باهام تماس بگیری و مرا از خودت بي خبر نگذاری. ازت ممنونم  -

 که بهم اعتماد کردی و اجازه دادی محرم رازت باشم.

 قول بده در مورد این سفر و همین طور موضوع سامان چیزی به عمو سیف اله و زن عمو عذرا نگویي. -

ی رکسانا. انگار تازه به هم رسیدیم و مرا خوب نمي شناسي. البته که نمي گویم . حاال پیاده شو برو، چون مگر بچه ا -

 هر چه بیشتر بماني ، بیتشر دلم را خواهي سوزاند. به امید دیدار.

*** 

 محاکمهساک به دست جلوی در خانه ایستادم. دستهای یخ زده ام قدرت زنگ زدن را نداشتند. سخت ترین مرحله 

 در دادگاه مادربزرگم بود. صدای گریه ماندانا را که شنیدم ، دستم را محکم بر روی زنگ فشردم.

 خانجون انتظار دیدنم را نداشتو با تعجب سراپایم را برانداز کرد و گفت:

ز راه قرض داشتي مجبور بودی بری برگردی؟ خدا بهت عقل بده دختر. یعني دو روزم نمي تونستي دوری ا -

 شوهرتو تحمل کني. بیا تو که این بچه امانِ منو برید.

ماندانا صورتش را به شیشه چسبانده بود و از دور چشم به من داشت. بر روی مژگانش شبنم اشک نشسته بود و بر 

 روی لبانش لبخند تازه از راه رسیده ای که شروی اشک را شیرین مي کرد.

ز به سویش . آغوش که به رویش گشودم، سرش را به سینه ام چسباند و با پاهایم بالِ پرنده ای شدند برای پروا

 دلچسب ترین و لذت بخش ترین لحن گفت:

 کجا رفته بودی مامي؟ -

 عطر گیسوانش را بوییدم و در حالِ بوسه زدن بر روی گونه های مرطوبش گفتم: 

 قربان تو دختر خوشگلِ خودم . دیدی عزیزم که زود برگشتم. -

 غنچه کرد و گفت:لب 

 نه زود نبود، دیر بود. پس بابا کجاس. خانجون گفت رفتي بابا رو بیاری. -

 زبانم به لکنت افتاد. جواب ماندانا آسان بود، ولي خانجون چي که به جای من پاسخ داد:

 البد آوردتش. اگه نمي خواست بیاردش که مرض نداشت تو این سوز و سرما بره دنبالش. -

 سر از روی سینه ام برداشت و نگاه پرسشگرش را به چشمانم دوخت و پرسید: ماندانا

 پس کوش، کجا رفت؟ -

 ناچار به پاسخ شدم و گفتم:
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 بابات کار داشت و باهام نیومد. اما من این قدر دلم برایت تنگ شده بود که طاقت نیاوردم آنجا بمانم و برگشتم. -

 لب ورچید و گفت:

 پس کي مي یاد؟ -

 دو سه روز دیگه. -

 چي برام خریدی؟ -

 بسته شکالتي را که داریوش برایش خریده بود به دستش دادم و گفتم:

 بیا بگیر عزیزم این سوغاتي تو. -

 سپس جعبه شیریني مخصوص زنجان را به خانجون دادم و گفتم:

 این هم برای شما. -

 گفت:جعبه را از دستم گرفت و با حرص روی کرسي گذاشت و 

تو رفتي پیش سامان، یا این همه راه رفتي که واسم شیریني زنجان بیاری. سر در نمي یارم . اصال نمي فهمم داری  -

چه کار مي کني . شاید این بچه رو بتوني گول بزني، ولي منو نه، از دیروز تا حاال مخم داره مي ترکه. یه بند از خودم 

ني شد راه افتاد دنبالِ شوهرش. خر که نیستم. آن پالتو کهنه قدیمي مي پرسم چي شد که یه دفه این دختره ج

آنتیک رو که تو هي سرکوفتشو بهم یم زني که بي خود کهنه نکردم. اون صد تا پیرهني که بیشتر ازت پاره کردم 

ودت خ بهم مي فهمونه دلیل رفتنت به این سادگي ها نیس. چیه رفتي مچ شو بگیری؟ مچ اون ساماني هرزه رو؟ به

گفتي باید برم از کاراش سر دربیارم تا مثِ قدسي سرم کاله نره. حاال بگو چي کار کردی. باالخره مچ شو گرفتي یا 

 نه؟

 زیر لب نالیدم:

 خانجون! -

خانجونو بال. من یکي رو نمي توني رنگ کني . باید بهم بگي واسه چي رفتي، واسه چي به این زودی برگشتي. اون  -

سرما لبي حوض ماتم گرفته بودی،پریشب که تا صبح زیر کرسي از این دنده به اون دنده مي غلتیدی و  موقع که تو

داشتي تو جات پرپر مي زدی، خیال مي کني نفهمیدم چه دردی تو دلته. من گیسامو تو آسیاب سفید نکردم، تا بهم 

 نگي چي شده ، دست از سرت برنمي دارم.

که تا مرز دیدگانم هجوم آورده بودند با سرسختي به عقب راندم . فقط یک کلمه یا بغض گلویم شکست. اشکهایم را 

 جمله کافي بود تا قدرتِ مقاومتم تمام شود و زار بزنم. خانجون بِربِر نگاهم کرد و گفت:

چیع بغض کردی؟ اگه دلت پره گریه کن. من که غریبه نیستم . اگه به من نگ به کي مي خوای بگي؟ طوبي که  -

 جون به لبه. دیگه طاقت و تحمل نداره . این منم که سنگ زیرین آسیابم و مي تونم سنگِ صبورت بشم.

 چیزی نمانده بود زبان به اقرار بگشایم ولي باز هم مقاومت کردم و گفتم:

 چیزی نیست. فقط دارم از گرسنگي دل ضعفه مي گیرم. -

اهیچه بار گذاشتم. این قدر مامي، مامي کرد که کوفتم شد. نه خب زودتر مي گفتي . امروز واسه بچه م گوشتِ م -

خودش خورد ، نه من. االن مي رم مي یارم که هم خودت بخوری ، هم به خورد این بچه بدی. تو هم پاشو برو یه آبي 

 به سر و صورتت بزن بلکه سرحال بشي.

  38فصل 
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 سیر شدنم بود تا سر فرصت سرگرم محاکمه ام شود. خانجون داشت لقمه هایم را مي شمرد و منتظر

 

 

 

ماندانا قلم گوسفند را در میان انگشتان چربش نگه داشته بود و با کوبیدن آن بر روی بادیه مي کوشید تا مغز 

 استخوان را بیرون بیاورد.

 

 

 

کردم، خانجون با بي صبری  همین که قاشق جنگال را به صورت موازی درون بشقاب قرار دادم و سفره را جمع

 پرسید:

 

 

 

 خب حاال که دیگه شکمت سیر شده از اول تا آخر واسم تعریف کن ببینم از دیروز تا حاال کجا بودی؟_

 

 

 

 به بهانه شستن دستِ ماندانا که داشت انگشتان دستش را مي لیسید برخاستم و گفتم:

 

 

 

 بشویم، بعد...بگذارید اول دستهای چربِ ماندانا را _

 

 

 

 مجال نداد جمله ام را تمام کنم و با توپِ پر تشرزنان گفت:

 

 

 

الزم نکرده، جون به لبم کردی دختر، حرفت را بزن. بچه ت نمي میره اگه یه ساعتي دستهاش چرب بمونه. من باید _

ه نستي وسیله گیر بیاری خودتو ببدونم تو اون سوز و سرما که هیچ بني بشری تو خیابون پیدا نمي شد، چطور تو

 زنجان برسوني؟

 

 

 

 راحت نبود، ولي باالخره گیرم آمد._
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به همین سادگي! بچه گول مي زني. فکر کردی باورم مي شه که اون شوهر بي غیرتت با این زحمت تو رو بکشونه _

جرأت نمي کني راستشو بهم بگي. از بچگي زنجان، بعد فرداش دوباره رونه ت کنه تهران. یا عقل از سرت پریده یا 

ت بین نوه هام تو یکي رو یه جور دیگه دوست داشتم. یه روز که نمي دیدمت، دلم واست ضعف مي رفت. هیچ وقت 

نمي توني چیزی رو ازم پنهون کني، چون سیاهي اون چشمای خمارت عین آینه همه ی اون چه رو که تو دلت مي 

وز که رفتي خونه ت رخت چرکها رو بدی مستوره بشوره، همین که برگشتي، فهمیدم گذره بهم نشون مي ده. پریر

حالت دگرگونه. اون کاغذی که تو جیبِ شوهرت پیدا کردی، چي توش نوشته بود که اون طور پریشونت کرد؟ الاقل 

 به من یکي راستشو بگو.

 

 

 

 از حدقه، داشت نگاهم مي کرد. به تته پته افتادم:زبانم با سنگیني در دهان چرخید. دیدگان حیرت زده ام بیرون 

 

 

 

 کدام کاغذ!؟ _

 

 

 

 لبخند شیطنت آمیزی حالت تمسخر را بر لبانش پر رنگ ساخت و گفت:

 

 

 

 از من مي پرسي کدوم کاغذ چشم سفید! حاشا فایده نداره، چون من همه چیزو مي دونم. _

 

 

 

ره دهن لَق نمي تواند زبانش را نگه دارد و بهانه برای استنطاق به دستِ خانجون باید فکرش را مي کردم که مستو

 خواهد داد. به جای جواب پرسیدم:

 

 

 

 مستوره چیزی به شما گفت؟ _

 

 

 

خب معلومه که از اون شنیدم، وگرنه من که علمِ غیب ندارم. وقتي دیروز صبح اومد سراغت، فهمید گذاشتي رفتي،  _

بیچاره شدم. این چه غلطي بود که کردم. حاال جواب آقا رو چي »ي چه حالي شد. دو دستي زد تو سرش گفت نمي دون

م به زور تونست« بدم. خدا به دادم برسه. همش زیر سر اون کاغذیه که تو جیبِ پیرهنِ آقا پیدا کردم دادم به خانوم.

ا حاال چي به من گذشت. مي ترسیدم یه بالیي سر آرومش کنم و ازش بپرسم جریان چیه. تو نمي دوني از دیروز ت
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خودت آورده باشي. مُحرم رو فرستادم سراغ سودابه، رفت برگشت خبر آورد. کلفتش گفته پریروز اونم دخترش 

سپیده رو برداشته رفته سفر. دیگه داشتم دیوونه مي شدم. اصالً نمي دونستم از کي باید سراغتو بگیرم و جواب طوبي 

 رو چي بدم.

 

 

 

 حرفش را قطع کردم و پرسیدم:

 

 

 

 نفهمیدید سودابه کجا رفته؟ _

من چه مي دونم کدوم گوری رفته. از اون پدر داشتن همچین بچه هایي تعجب نداره. از اولش بهت گفتم به جیب  _

 پر پولش نیگا نکن به اصلش نیگا کن که خرابه، گوش نکردی. خاال حقته بکش.

 

 

 

 جون سفر سودابه ربطي به جریان سامان ندارد.ولي خان _

 

 

 

 از کجا مي دوني ؟خودش بهت گفت؟ یک کالم بگو تو اون کاغذ چي نوشته بود و خالصم کن. _

 

 

 

مادربزرگم سواد نداشت و فقط یاد گرفته بود نام خودش را به جای امضا در صورت لزوم زیر نامه و اسناد رسمي 

چطور مي توانم موضوع نامه را برایش تشریح کنم. اصالً دلم نمي خواست او در جریان قرار بنویسد. نمي دونستم 

 بگیرد. لعنت به مستوره که کار را به اینجا کشانده بود.

 

 

 

تنها پاسخم اشک بود که داشت گونه هایم را تَر مي کرد. ماندانا بر روی زانویم نشست و با انگشتانِ چربش به 

 یم پرداخت.نوازش گونه ها

 

 

 

با دستانِ لرزان نامه را از داخل کیفم بیرون آوردم و به دست خانجون دادم. در چهره پر چروک او، چشمان سیاهش 

که یک زمان جذاب و خواستني بود و اکنون بي فروغ و کم نور، بر روی صفحه کاغذی دوخته شد که مطالبش آتش 

 به جانِ زندگي ام افکنده بود.
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 از لحظه ای تأمل لب ورچید و گفت: پس

 

 

 

 من که سواد ندارم. خودت بهم بگو چي توش نوشته. _

 

 

 

سپس نزدیکتر آمد و کنارم نشست تا در موقع خواندن آن، صدای ناالنم را که به زحمت از گلویم بیرون مي آمد، 

 بشنود.

 

 

 

کلمه و جمله ای که از من مي شنید، ناسزایي نثار سامان و  رنگِ چهره اش پریده بود و دستهایش مي لرزید، با هر

خانواده اش مي کرد. انگشتانش را در هم قالب کرده بود و بر روی پوست دستهایش مي فشرد. گاه لب به دندان مي 

 گزید و گاه قطرات مرطوب اشک را از نوک مژگانش بر روی گونه مي چکاند.

 

 

 

متوجه خود دیدم، رنگ سیاه دیدگانش به سرخي مي زد و پوستِ گندمگون همین که ساکت شدم، نگاهش را 

 صورتش از آتش خشم مي گداخت. از میان لبهای لرزانش صدای فریاد او برخاست:

 

 

 

گور پدر خودش و پدر پدرسوخته ش. من از اول مي دونستم که آخرش این طوری مي شه. اون وقت تو پا شدی  _

ه چي بشه؟ که التماسش کني برگرده سر زندگي ش. آخه دختر بي عقل اون دیگه نه واسه تو رفتي دنبالِ این مرد ک

شوهر مي شه نه واسه این بچه پدر. مي دونم که دست خالي برگشتي و پیداشون نکردی. همون لحظه که وارد خونه 

لد لش بری. اون کبوتر جشدی فهمیدم که ناامیدی. وقتي مرغ از قفس پرید، دیگه نمي توني رد شو بگیری و دنبا

 نیس که هر جا بره دوباره برگرده. دلِ هوسبازش اونو مي کشونه و با خودش مي بره. راست مي گم یا نه؟

 

 

 

 فکر مي کردم رفته زنجان، ولي آنجا نبود. _

 

 

 

ي بره به جایي خب معلومه که اونجا نیس. چطور به فکرت رسید که دستِ اون زنِ هرزه رو مي گیره با خودش م _

 که همه مي شناسنش. آخه مگه جا قحطه.
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 خب پس کجا رفته؟ _

 

 

 

هر قبرستوني که رفته به جهنم. جلوی ضرر رو از هر جا بگیری، منفعته. یه لقمه نون واسه تو و ماندانا تو خونه من  _

قت تو رو نداره. باالخره یه روزی اینجا یا مادرت پیدا مي شه که گشنه نمونین. قید زندگي با این مرد و بزن، لیا

پیداش مي شه. اون وقت من مي دونم باهاش چي کار کنم. تو این قدر خوشگلي که هیچ مردی تاب تحملِ نگاهِ تو 

نداره. موندم چطوری سامان تونسته ازت بگذره، بره سراغ یکي دیگه. تکلیف این دسته گل چي مي شه که صبح تا 

و به خیالش رسیده اون تحفه نطنزه. از قدیم مي گفتن بچه مردو پابند زندگي ش مي کنه، اما نه  شب بابا، بابا مي کنه

 ساماني رو پابند زندگي با قدسي کرد و نه پسرشو پابند زندگي با تو.

 

 

 

 سپس آهي کشید و ادامه داد:

ا درمون کرد فایده نداشت. ماکویي یاد مهین خدا بیامرز، زنِ اول پدربزرگت که بچه ش نمي شد بخیر. هر چي دو _

ده سال به پاش نشست. دلش نمي اومد اونو پس بفرسته خونه باباش یا این که هوو سرش بیاره. باالخره این خودِ 

مهین بود که دنبال یه زن واسه شوهرش گشت و به زور آوردش خواسگاری م. همون سالِ اول طوبي دنیا اومد و دو 

صبر و حوصله، عین دایه از دخترام پرستاری مي کرد و مواظبشون بود. نور به قبرش بباره سال بعدش طیبه. مهین با 

تا وقتي مُرد از گل نازکتر ازش نشنیدم. انگار نه انگار که من سرش هوار شدم و محبتِ شوهرشو دزدیدم. گرچه 

ه القه ش به ما دو تا به یماکویي قدر محبتهاشو مي دونست و بهش به چشم زنِ سوگلي ش نیگا مي کرد و عشق و ع

اندازه بود، حتي شایدم به خاطر اون دلِ مهربون و روح بزرگِ مهین، بهش یه کمي بیشتر از من عالقه داشت. طوبي و 

طیبه عزیزجون صداش مي کردن و خیلي دوسش داشتن. چهل و دو سالش که شد یه مرض سختي گرفت و دیگه 

د، گاه لرز و از استخوان درد فریاد مي کشید. خودم شب و روز باال نتونس از جاش تکون بخوره. گاه تب مي کر

سرش مي نشستم و پرستارش بودم. اون موقع طوبي سیزده ساله بود و طیبه یازده ساله. مهین مي ترسید مرضش 

از یه  تن،واگیر داشته باشه و بچه ها رو از اتاق بیرون مي کرد، اما مگه من حریفشون مي شدم. از یه در بیرون مي رف

در دیگه مي اومدن تو. ماکویي حال و روز خودشو نمي فهمید. وقتي اون داشت جون مي داد، دست و پاشو مي بوسید، 

زار مي زد و بهش مي گفت هیچ وقت هیچ زني رو به اندازه ی اون دوست نداشته. خیال نکن حسودیم مي شد، نه، 

این من بودم که جا شو تو زندگي شوهرش تنگ کردم، نه برای من مهین همون قدر عزیز بود که واسه شوهرش. 

اون جای منو. خدا بیامرزدش اینا رو بهت گفتم که بدوني مرد یعني پدربزرگت، نه امثال ساماني و پسرش. مگه 

دستم بهت نرسه سامان. به خیالت رسید نوه عزیز دردونه من بازیچه دست توس که هر بالیي بخوای سرش بیاری و 

ش کني؟ نمي ذارم آبِ خوش از گلوت پایین بره. اون بي غیرت ارزش نداره واسش گریه کني رکسانا. خون به دل

اشکهاتو پاک کن و خدا رو شکر کن که اون لکِ چربي افتاد رو پیرهنش و باعث رسوایي ش شد. کي باورش مي شه 

نارو بزنه، بره دنبال هوای دلش. مردی که روزی صد بار قربون صدقه زنش مي رفت، تو زرد از آب در بیاد و بهش 

 غصه طوبي کم بود، تو هم به غصه هاش اضافه شدی. البد سودابه مي دونه برادرش کدوم گوری رفته.

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 4 6  

 

 

بعید مي دانم خبر داشته باشد. سامان تودارتر از آن است که به این سادگي ها وا بدهد. در اولین فرصت مي روم  _

 سراغش.

 

 

 

 کرد و گفت:چپ چپ نگاهم 

 

 

 

یه دفه بگو مي خوام کفشِ آهني بپوشم برم دنبال این خواهر برادر بگردم. مگه من نگفتم سودابه و دخترش رفتن  _

 سفر.

 

 

 

 خب شاید برگشته باشند. امتحانش ضرر ندارد. _

 

 

 

ینم دوباره راه افتادی رفتي رد تو لجبازی. یک دنده ای، هر کاری دلت مي خواد مي کني. تا سرمو بجنبونم مي ب _

 پاشو پیدا کني. اصالً شاید ساماني بدونه پسرش کجاست، چرا از اون نمي پرسي؟

 

 

 

 نه خانجون، فعالً نمي خواهم پای او را وسط بکشم. صبر مي کنم تا ببینم چه پیش مي آید. _

 

 

 

 پوزخندی زد و گفت:

 

 

 

مش کنه و چیزی گیر تو و دخترت نیاد؟ برعکس شایدم خیلي خوشحال بشه چرا؟ نکند مي ترسي از ارث محرو _

که پسرش حالل زاده س و به خودش رفته. حاال پاشو برو صورت خودت و دستهای ماندانا رو بشور. من مي رم سراغ 

 ی. من دیگهشستن ظرفها. بعد از ظهر باید رخت و لباسهای خودت و ماندانا رو از منزل اون بي همه چیز بیرون بیار

 نمي ذارم قدم تو خونه ش بذاری. دیگه هم حق نداری بری دنبالش زاغ سیاشو چوب بزني. بذار بره به جهنم.
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یش را به داخل اتاق مي کشید حرارت آتشِ منقل کرسي بدنم را گرم کرد و خوابم برد. شب تازه داشت سیاهي ها

که با صدای زنگِ در از خواب پریدم. سر ماندانا بر روی سینه ام بود و نفسهای آرام و یکنواختش بوی عطر تنش را 

 به مشامم مي رساند. آهسته و با احتیاط سرش را بر روی متکا گذاشتم. بوسه ای بر گونه اش زدم و برخاستم.

 

 

 

حیاط دوختم. خانجون همان پالتوی کهنه و رنگ و رو رفته قدیمي را به تن کرده بود و از پشت پنجره چشم به 

داشت به طرف در مي رفت. چشمهای دکمه ای آدم برفي ماندانا که باال تنه اش به همان شکل، بدون هیچ تغییری در 

آخرین دقایق کوچ خوشبختي ام  داخل باغچه پا بر جا بود، در زیر نور المپ سر در حیاط، با نگاه خیره اش، یادآور

 بود.

 

 

 

همین که سایه چادر سفید گلدار مستوره را بین دو لنگه در نمایان دیدم، با شتاب شال پشمي ام را بر روی دوش 

انداختم، پالتویم را پوشیدم و کیف به دست خود را به جلوی در رساندم، تا به خانجون فرصت ندهم پرده از رازی که 

 بر آشکار شدنش نمي دیدم، بردارد. هنوز دلیلي

 

 

 

 به میان کالم خانجون که داشت مي گفت:

 

 

 

 اومده، اما چه اومدني. _

 

 

 

 پریدم و گفتم:

 

 

 

 داشتم مي آمدم خانه یک مقدار لباس برای خودم و ماندانا بردارم. بیا برویم مستوره. _

 

 

 

 سپس خطاب به خانجون افزودم:
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 زود برمي گردم. شما مواظب ماندانا باشید. هر لحظه ممکن است بیدار شود. _

 

 

 

 با دلخوری لب ورچید و با ترشرویي و کالمي تلخ و زهرآگین گفت:

 

 

 

 مگه تا حاال کي مواظبش بود که داری سفارش اونو بهم مي کني. _

 

 

 

لبخندی چهره پرآبله و پرچروکش را بشاش ساخت و در  مستوره گره چارقد سفیدش را زیر گلو محکم کرد. با

 حالي که با زیرکي مرا در زیر ذره بین نگاه دیدگان ریز خاکستری اش قرار داده بود گفت:

 

 

 

الهي شکر که برگشتین. داشتم از غصه هالک مي شدم. دلم به هزار راه مي رفت و مي ترسیدم بالیي سرتون اومده  _

 ن یا نه؟باشه. آقا رو دیدی

 

 

 

 با لحن سردی پاسخ دادم:

 

 

 

 قرار نبود بروم پیش آقا. _

 

 

 

 در خانه مادربزرگ که پشتِ سرمان بسته شد به مالمتش پرداختم و افزودم:

 

 

 

تو نمي تواني زبانت را نگه داری مستوره؟ کي بهت گفت بروی پیش خانجون آن مزخرفات را سر هم کني و دلش  _

 شور بیندازی. را به

 

 

 

 با دستپاچگي کلمات را بریده بریده از دهان بیرون فرستاد:
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به قرآن من حرف بدی نزدم. وقتي خانوم بزرگ گفتن شما رفتین پیش آقا یه دفه به دلم برات شد اون کاغذی که  _

هنم پرید و بهشون گفتم چه خطایي منِ نادون ندونسته بهتون دادم شما رو راهي این سفر کرده. به خاطر همین از د

 ازم سر زده و چه اشتباهي کردم.

 

 

 

چه اشتباهي! خالي کردن جیب لباس قبل از شستن که اشتباه نیست. فقط فضولي و حرف مفت زدن اشتباه است.  _

 بعد از این زبانت را نگه دار و زیادی حرف نزن که بد مي بیني.

 

 

 

 حن با او حرف مي زدم. ناباورانه با دیدگان گشاده و گرد شده از تعجب نگاهم کرد و گفت:اولین بار بود که با این ل

 

 

 

 چشم خانوم. غلط کردم که دیگه زبون درازی کنم. _

 

 

 

 سپس در را با کلید باز کرد و افزود:

 

 

 

 مُحرم رفته خونه سودابه خانوم ببینه اونا از سفر برگشتن یا نه. _

 

 

 

 مگه سودابه هم رفته سفر؟ _

 

 

 

آره خانوم جون، منور بیچاره هم نصف جون شده. مي گه اصالً نفهمیدم چي شد که یه دفه خانوم ناغافل قصد سفر 

 کرد.

فیدل به استقبالم آمد و با تکان دادن دُم و پارسهای آشنا، به من خوش امد گفت. دستي از نوازش بر پشتش کشیدم 

 دم:و از مستوره پرسی

 

 

 

 هیچ خبری نشده؟ _
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 نه هنوز. _

 

 

 

 آقا فرامرزی چي، او کجاست؟ _

 

 

 

 انگار اونم باهاشون رفته. _

 

 

 

 سر در نمي آوردم. سفر آنها را بي ارتباط با جریان نامه نمي دانستم، موضوع پیچیده و بغرنج به نظر مي رسید.

 

 

 

که از کالبد جدا شده. اتاقها سرد و تاریک بود و به غیر از المپ روشن ایوان، هیچ نوری خانه چون روح مرده ای بود 

در آنجا به چشم نمي خورد. پیراهن سفید سامان هنوز بر روی بند آویزان بود. دیگر اثری از لکه چربي بر رویش 

 اده بود، هرگز پاک نمي شد.دیده نمي شد. اما اثری که مطالب نوشته شده بر کاغذ تاشده در جیبش بر قلبم نه

 

 

 

 انگار مستوره فکرم را خواند، چون بالفاصله دست پیش برد و آن را از روی بند برداشت و گفت:

 

 

 

 یه بار دیگه شستمش. به گمونم خشک شده. فردا صبح اُتوش مي کنم. _

 

 

 

 وارد هال که شدم گفتم:

 

 

 

 زنم ببینم از سفر برگشته یا نه.صبر کن یک زنگ به منزل سودابه ب _

 

 

 

 تلفن خراب شده، چون از دیروز تا حاال اصالً صداش در نمیاد. _
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 گوشي را برداشتم و گفتم:

 

 

 

 آره بوق ندارد. چرا مُحرم را نفرستادی یک سر به مخابرات بزند ببیند خرابي اش از کجاست؟ _

 

 

 

 و خودش درست مي شه. فکر کردیم مالِ برف و سرماس _

 

 

 

اگر تا فردا درست نشد.مُحرم را بفرست برود مخابرات پي گیری کند. چون ممکن است آقا تماس بگیرد و نگران  _

 شود.

 

 

 

 سپس در حال باال رفتن از پله ها گفتم:

 

 

 

 فعالً بیا کمکم کن چمدان خودم و ماندانا را ببندم. _

 

 

 

 این برین خانوم جون؟مگه کجا مي خو _

 

 

 

 همین جا منزل خانجون. چون این بار سفر آقا طوالني ست و به این زودی ها برنمي گردد. _

 

 

 

 پس تکلیف من و مُحرم چي مي شه؟ _

 

 

 

 فعالً که کمبودی ندارید. یک مقدار پول بهت مي دم که در نمانید. اگر باز هم الزم داشتید بیا سراغ خودم. _

 

 

 

با وجود ناداني یقین داشت که موضوع به این سادگي ها نیست. با چهره گرفته لباسها را از دستم مي گرفت و داخل 

چمدان جا مي داد. این دومین بار بود که داشتم حلقه نامزدی را از انگشتم بیرون مي آوردم. اولین بار در نهایت 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5 2  

 

ن این کار را کرده بودم و اکنون در نهایت خشم و نفرت آن را به دور عشق و عالقه به داریوش، با زور و فشار دیگرا

 مي افکندم.

 

 

 

 دور از چشم مستوره حلقه و انگشتر را درون جعبه جواهراتم لغزاندم و داخل کمد جا دادم.

 

 

 

وتاه دل کندن ک دلم نمي خواست به غیر از وسایل شخصي ام چیزی از آن خانه بیرون ببرم. فاصله بین دل بستن و

 بود و رشته پیوستگي به نازکي یک تار مو.

 

 

 

فرشهای گرانقیمت، تابلوهای نفیس دیوارها، وسایلي که با ذوق و شوق در انتخابش سهمي داشتم، به اندازه ی 

مالکش چون آبِ چرک طشتي که مستوره رختها را در آن مي شست و در باغچه سرازیر مي کرد، برایم بي ارزش 

دند و چون محبت سامان کاذب و دور ریختني. شاید مي شد به راحتي نقشِ مرا از در و دیوارهای این خانه پاک بو

 کرد و از بین برد، ولي نقشِ خالکوبي شده ماندانا را چي؟

 

 

 

 مي این خانه شاهد خیانتهای ساماني به زنش بود. قدسي رفت و بچه هایش ماندند و حاال این من بودم که داشتم

 رفتم، اما آیا این حق را داشتم که دخترم را از حقِ مسلمش محروم کنم؟

با وجود این که در چمدان به سختي بسته مي شد به زور عروسک چشم آبي ماندانا را که قدسي از فرانسه برایش 

مِ اتاق افکند و با تعجب آورده بود در آن چپاندم و درش را بستم. مُحرم که تازه از راه رسیده بود، نظری به بازار شا

 پرسید:

 

 

 

 شما که تازه از راه رسیدین، پس دوباره کجا دارین تشریف مي برین؟ _

 

 

 

 به جای جواب پرسیدم:

 

 

 

 سودابه خانم را دیدی؟ _
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 ید.فهمهنوز برنگشتن. منور مي گفت خانوم وقتي داشت مي رفت خیلي پریشون بود و اصالً حالِ خودشو نمي  _

 

 

 

 خُب دیگر چه گفت؟ _

 

 

 

 به نظرِ اون پشتِ پرده خبرهایي هس و موضوع به این سادگي ها نیس. _

 

 

 

 با تظاهر به خشم گفتم:

 

 

 

حرفهای خاله زَنک ها! مستوره و منور چه موقع مي خواهند دست از این تعبیر و تفسیرها بردارند. این که تعجب  _

ار مهمي پیش آمده که ناچار شده با عجله برود. به جای این حرفها بگو ببینم تلفن چه مرگش شده که ندارد. البد ک

 از کار افتاده.

 

 

 

 نمیدونم. از دیروز قطع شده و بوق نداره. _

 

 

 

 چرا نرفتي به مخابرات خبر بدهي که بیایند درستش کنند. همین فردا صبح برو مأمور بیاور. _

 

 

 

 ب البد سیم هاش زیر برف موندن اتصالي کردن.خ _

 

 

 

 آنها بلدند عیبش را پیدا کنند. نمي خواهد تو زحمت بکشي. _

 

 

 

فشار عصبي باعث تندخویي ام شده بود و کنترل اعصابم را از دست داده بودم. تا به آن روز سابقه نداشت با این لحن 

 اهم کرد و گفت:با آنها حرف زده باشم. مُحرم با تعجب نگ
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 چشم خانوم، همین فردا ترتیبشو مي دم، اما شما کجا دارین تشریف مي برین؟ _

 

 

 

 منزل مادربزرگم، هر وقت آقا از سفر برگشت خبرم کن. _

 

 

 

 مگه چند روز مي خواهین اونجا بمونین که این چمدونو با خودتون مي برین؟ _

 

 

 

 قت الزم باشد مي مانم. فعالً به جای این حرفها چمدان را بردار بیاور آنجا.معلوم نیست، تا هر و _
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مي دانستم داریوش نگران من است و منتظر تماسم، اما نه تلفن در دسترسم بود و نه خبر تازه ای که گره گشای 

ست روی دست گذاشتن و به انتظار حوادث آینده مشکلم باشد، برایش داشتم که بخواهم او را در جریان بگذارم. د

 نشستن، به غیر از اتالف وقت ثمر دیگری نداشت.

 

 

بعد از چند روز بارش مداوم برف و متعاقب آن سرمای خشک و هوای ابری، باالخره آفتاب داغ و سوزاني بر روی 

 آدم برفي ماندانا پهن شد و کمر به آب کردنش پرداخت.

 

 

از دوری سامان دلتنگ بود همین که از پشت پنجره چشم به باغچه دوخت، بهانه ای برای گریه و خالي ماندانا که 

 کردن عقده دلش یافت و در حالي که پا به زمین مي کوبید و اشک مي ریخت، گفت:

 

 

 سر آدم برفي داره آب مي شه. پس بابا کي مي یاد یکي دیگه برام درست کنه؟ _

 

 

 ه فشردم و گفتم:سرش را به سین

 

 

 همین روزها برمي گردد و هر وقت دوباره برف بیاید، یکي دیگر برایت درست مي کند. _
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 خانجون در حال عبور از کنارمان، با غیظ و غضبي آشکار گفت:

 

 

 مي خوام صد سال سیاه برنگرده. _

 

 

 ماندانا متوجه مفهوم جمله او نشد و ازم پرسید:

 

 

 روز طول مي کشه تا صد سال بشه و بابا برگرده؟ چند _

 

 

 دوباره به من مجال پاسخ نداد و گفت:

 

 

 این قدری که عقلش بیاد سر جاش و قدر زن و بچه شو بدونه که بعید مي دونم هیچ وقت هم چین روزی بیاد. _

 

 

 یعني خیلي زیاد؟ _

 

 

 بیش از این حس کنجکاوی ماندانا را برنیانگیزد و گفتم:به مادربزرگم اشاره کردم که کوتاه بیاید و 

 

 

 همین که کارش تمام شود برمي گردد. آن هم با دست پر و عروسکهای خوشگل. _

 

 

سپس سرش را درست به آن نقطه از قلبم فشردم که داشت از درد تیر مي کشید و دیدگانِ مرطوبم را در البالی 

اش پنهان ساختم، تا بهانه ای به دست خانجون برای مالمتم ندهم، اما او با تیزبیني گیسوان پر پیچ و تاب خرمایي 

 متوجه اندوهم شد و گفت:

 

 

به جای این که تو خونه بنشیني و ماتم بگیری، پاشو برو یه سر خونه سودابه بزن ببین خبری ازش شده یا نه. این  _

 دختره رو هم ببر یه هوایي بخوره، دلش واشه.

روز از مراجعتم به خانه مي گذشت و هنوز کوچکترین خبری از آنها نداشتم. بدم نمي آمد هم سر و گوشي آب  سه

 بدهم و هم هوایي بخورم.
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هوا آفتابي بود. شاخه درختان که جامه سفید برف را از تن بیرون آورده بودند، بدن عریان و بدون برگشان را در 

 ي دادند.معرض تماشای رهگذران قرار م

 

 

 

ماندانا به سر شوق آمده بود. پاهای کوچکش را در برفهای کوت شده در حاشیه پیاده رو فرو مي بُرد، سرگرم گوله 

 برف بازی مي شد و در حال پرتاب آنها، پشت و شانه های مرا هم بي نصیب نمي گذاشت.

 

 

 

را بر جا میخکوب کرد. سر به عقب برگرداندم و با صدای آشنای داریوش که از پشت سر مورد خطاب قرارم داد، م

 تعجب پرسیدم:

 

 

 

 تو اینجا چه کار مي کني؟ _

 

 

 

 خب معلوم است. دنبال تو مي گردم. قرار بود باهام تماس بگیری، پس چي شد؟ _

 

 

 

 از روزی که آمدم تلفن منزلمان خراب است. _

 

 

 

 از شوهرت چه خبر؟ _

 

 

 

 خبر. انگار آب شده، زیر زمین فرو رفته. هیچ _

 

 

 

 پوزخندی زد و گفت:

 

 

 

نترس، آب نشده و زیر زمین هم فرو نرفته. همین دور و برها روی زمین مشغول خوش گذراني ست. چه دختر  _

 خوشگلي داری رکسانا. مرا یاد دختر بچه قشنگي که در زمان کودکي دلم را برده بود مي اندازد.
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عجیب است، چون ماندانا بیشتر شبیه پدرش است تا من. بخصوص چشمان میشي و بیني قلمي و پوست سفیدش  _

 شباهتش را به سامان کامل مي کند.

 

 

 

 پس بي خود نیست که برای سامان نامه های عاشقانه مي رسد و مي خواهند او را از چنگت بیرون بیاورند. _

 

 

 

 داریوش که حوصله ندارم. سر به سرم نگذار _

 

 

 

 حاال کجا داری مي روی؟ بیا برسانمت. _

 

 

 

 راه دوری نیست. مگر با ماشین آمدی؟ _

 

 

 

کوچه روبرو پارک است. دیروز و پریروز خیلي منتظر تلفنت شدم، پس چرا تماس نگرفتي؟ باالخره امروز تصمیم  _

د بتوانم ببینمت. البد یادت نرفته که من فقط به خاطر کمک به تو در گرفتم سری به اطراف خانه ات بزنم تا شای

 تهران ماندم و به قزوین نرفتم.

 

 

 

باید مي رفتي. چون فعالً موردی پیش نیامده که نیاز به کمکت داشته باشم. شاید برایت عجیب باشد که بشنوی  _

 و به سفر رفته. سودابه خواهر سامان هم همان روز یکشنبه دخترش را برداشته

 

 

 

 با لحن متفکرانه ای سر تکان داد و گفت:

 

 

 

 حق با توست. خیلي عجیب است. شوهرش کجاست؟ _

 

 

 

 به درستي نمي دانم همراه زنش رفته یا قبل از او. _
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. موضوع د باشدفقط عجیب نیست، بودار است. حتي باید بگویم بدون شک با غیبت سامان بي ارتباط نمي توان _

 پیچیده و بغرنج شده. شاید پدرش بداند آنها کجا هستند. باهاش تماس نگرفتي؟

 

 

 

بعید مي دانم در جریان باشد. او در عالم خودش است و به غیر از موارد ضروری با بچه هایش تماس ندارد. االن  _

 د یا نه.داشتیم مي رفتیم خانه سودابه تا از کلفتش بپرسم از آنها خبر دار

 

 

 

 من مي رسانمتان. _

 

 

 

 نه داریوش. ممنون. خانه اش یک کمي باالتر از اینجاست و راه دوری نیست. _

 

 

 

 با مادربزرگت چه کردی؟ _

تا رسیدم محاکمه شروع شد. اول به رویم نیاورد که مستوره او را در جریان نامه ای که در جیب سامان یافته قرار  _

 لي بعد برای این که بقیه ماجرا را از زبانم بشنود، اقرار کرد که از موضوع نامه خبر دارد.داده، و

 

 

 

 و تو ناچار به شرح ماجرا شدی. در مورد همسفرت که چیزی نگفتي؟ _

 

 

 

ان بندجرأت نکردم اسم تو را بیاورم. با وجود این که چندین بار پرسید چطور توانستي در این هوای سرد و یخ _

 وسیله پیدا کني. جواب درستي بهش ندادم.

 

 

 

 عکس العملش چه بود؟ _

 

 

 

از اول میانه خوبي با سامان نداشت و او را چیزی از قماش پدرش مي دانست. االن که دیگر سایه اش را با تیر مي  _

 زند و قدغن کرده که حق ندارم قدم در خانه اش بگذارم.
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 بودم همین کار را مي کردم. من هم جای او _

 

 

 

 سر کوچه ای که منزل سودابه در آنجا بود ایستادم و گفتم:

 

 

 

خب داریوش تو دیگر جلوتر نیا. صالح نیست آشنایي ما را با هم ببیند. بخصوص در این شرایط که خودت خوب  _

 هات تماس مي گیرم.مي داني هر لغزش و خطایي به ضرر من تمام مي شود. در اولین فرصت با

 

 

 

 من همین جا منتظر مي مانم تا تو برگردی. _

 

 

 

این بچه ام دهن لق است و بعید مي دانم زبانش را نگه دارد و جریان این دیدار را به خانجون، یا عمه اش توضیح  _

 ندهد.

 

 

 

 به امید خدا شاید دست خالي برنگردی.الزم نیست بهش بگویي من چه نسبتي باهات دارم. فعالً خداحافظ. برو  _

 

 

 

 دستِ ماندانا را گرفتم و داخل کوچه شدم. در جوابش که مي پرسید:

 

 

 

 پس چرا عمو داریوش باهامون نیومد؟ _

 

 

 

 ممات و مبهوت بر جا ماندم. شاید اشتباهم این بود که در گفت و گوهای مان چندین بار نام داریوش را بر زبان راند

 و حتي یک لحظه هم به فکرم نرسید که این نام در ذهن این بچه خواهد ماند.

 

 

 

 لحظه ای مکث کردم و پاسخ دادم:
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 این آقا یک آشنای قدیمي بود. تصادفي همدیگر را دیدیم و لزومي نداشت به منزل عمه ات بیاید. _

 

 

 

 ور در را به رویمان گشود و به محض دیدنم گفت:از لحن تندم جا خورد. لب ورچید و ساکت ماند. من

 

 

 

 قربون شکلِ ماهت برم خانوم جون. تو رو خدا اگه از سودابه خانوم خبری دارین بهم بگین. _

 

 

 

 جوابم را گرفته بودم. معلوم مي شد هنوز خبری از آنها نرسیده. ماندانا دستم را کشید و گفت:

 

 

 

 .من مي رم پیش سپیده _
 

 

 

 دستش را رها نکردم و گفتم:

 

 

 

 نه نرو. سپیده با مامانش رفته سفر. _

 

 

 

 مژگانِ بلندش را بر روی هم خواباند، با دلخوری لب غنچه کرد و کنارم ایستاد.

 

 

 

 از منور پرسیدم:

 

 

 

 خانم چه موقع رفت سفر؟ _

 

 

 

تِ سپیده رو که هنوز چشمانش مستِ خواب بود گرفت و از خونه روز یک شنبه صبح زود چمدونشو بست، دس _

 بیرون رفت.
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 پس آقای فرامرزی چي؟ _

 

 

 

اون روز قبلش رفته بود. روز جمعه ای خانوم خیلي پریشون بود. از صبح یا تو اتاق راه مي رفت یا دور خودش مي  _

بخوره، زیر بار نرفت و گفت گشنه م نیس. بعدازظهرش،  چرخید. هر چي بهش التماس کردم بیاد سر سفره ناهارشو

سپیده رو گذاشت پیشِ من رفت بیرون، غروب برگشت و بهم گفت خیال داره پس فردا صبح زود با دخترش بره 

 سفر.

 نگفت کجا؟ _

 

 

 

 نه هیچ چي نگفت. _

 

 

 

 بعد از رفتن بهت تلفن نزد؟ _

 

 

 

 چند روزه خرابه. از شانس بد تلفن این منطقه _

 

 

 

 اگر تلفن درست شد و باهات تماس گرفت یا خودش آمد، حتماً مرا در جریان بگذار. پولي چیزی الزم نداری؟ _

 

 

 

 فعالً دست و بالم تنگ نیس. شما از آقا سامان خبر دارین؟ _

 

 

 

 هر وقت مأموریتش تمام شود برمي گردد. بیا برویم ماندانا. _

 

 

 

 منور با اشک چشم ما را بدرقه کرد. داریوش سر کوچه منتظرمان بود. به محض دیدن مان پرسید:

 

 

 

 چه خبر؟ _
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هیچ چي. به گمانم سودابه و سامان بعدازظهر جمعه با هم بودند و از حرفهای منور این طور به نظر مي رسد که  _

 خواهر و برادر با هم به سفر رفته اند.

 

 

 

ولي مطالب آن نامه عکس این موضوع را ثابت مي کند. چه دلیلي دارد سامان خواهرش را با خود به وعده گاه  _

 ببرد. در این جریان نکته انحرافي زیاد است و نقل قول ها گمراه کننده ست. خیال داری چه کار کني رکسانا؟

 

 

 

ر دو راهي زندگي ام قرار ندارم، بلکه سر چهارراه آن فکر مي کني بغیر از انتظار چاره دیگری دارم؟ من بر س _

ایستاده ام و مي دانم قدم گذاشتن در هر کدام از آن راهها مرا سردرگم و گمراه خواهد کرد. بهتر است تو هم 

 برگردی قزوین. اینجا ماندنت گره از کار بسته ام نخواهد گشود.

 

 

 

 عث شود کارم را از دست بدهم، از تهران تکان نخواهم خورد.با وجود این مي مانم. حتي اگر ماندنم با _

 

 

 

 با صدای آهسته ای کنار گوشش گفتم:

 

 

 

از سؤالش جا خوردم. مي « چرا عمو داریوش با ما نیامد.»ماندانا کنجکاو شده، بعد از جدا شدن از تو، ازم پرسید _

 را بر زبان بیاورد آن وقت دیگر خانجون وِل کن نخواهد بود.ترسم زبان درازی کند، کافي ست لب تَر کند و اسم تو 

 

 

 

 هدف من کمک به توست نه آزردنت. هر وقت این نیاز را حس کردی خودت باهام تماس بگیر. خداحافظ. _
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تظار ، حیرت کردم. اناز دیدن اتومبیل بنز آخرین سیستم آقای ساماني که در مقابل منزل مادربزرگم پارک شده بود

 نداشتم این موقع روز به دیدمان بیاید.
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ماندانا در حالي که با شوق و ذوق جمله  "البد موضوع خیلي مهم است که زحمت آمدن را به خود داده."با خود گفتم: 

ا مي رسید، برا بر زبان مي آورد، به حالتِ دو خود را به در منزل رساند و چون دستش به زنگ ن "بابابزرگ اینجاس"

 لب و لوچه آویزان همانجا بالتکلیف ایستاد. 

 مدتي طول کشید تا خانجون در را به رویمان گشود. چهره اش عبوس و گرفته بود و لحن کالمش سرد.

بیا که مهمون مزاحم داری. اول رفته خونه خودت بعد که دیده اونجا نیستي پا شده اومده اینجا. قیافه ش عین برج  -

 ه. با یه من عسل نمي شه خوردش. انگار از ما طلبکاره.زهرمار

 پرسیدم:

 خیلي وقت است آمده؟ -

 نه تازه از راه رسیده. -

 چیزی که بهش نگفتید؟ -

 مثالً چي؟ -

 در مورد آن نامه؟ -

 نه هنوز. برو هر گلي مي خوای خودت به سرش بزن. به من مربوط نیس.  -

که در طبقه ی باال از وی پذیرایي مي شد. ماندانا زودتر از من از پله ها باال رفت. وقتي  آقای ساماني مهمان خاصي بود

وارد اتاق پذیرایي شدم، او روی زانوی پدربزرگش نشسته بود و داشت به گونه هایش بوسه مي زد. در یک دستش 

 عروسک بود و در دست دیگرش جعبه شکالت.

 سالم کردم و گفتم:

 .خیلي خوش آمدید -

پاهایش را به حالت عصبي تکان داد، چین های پیشاني اش را به حالتِ اخم بر روی هم خواباند و با لحن تند و پر 

 غضبي گفت:

هیچ معلوم است شما کجایید؟ یکي نیست ازم بپرسد پدرجان حالت چطور است. انگار سامان از یاد برده که  -

ند و الاقل باید هفته ای چند بار سری به آنجا بزند، خودش را خودش و مادر و خواهرش هم در کارخانه سهمي دار

نشان کارگرها بدهد. دو هفته است که پیدایش نیست. اگر قرار است همه ی بار آنجا روی دوش من باشد، پس او 

 چه کاره است.

 روبرویش نشستم و گفتم:

 زش خبر دارید.از شما چه پنهان یک هفته است رفته سفر. فکر مي کردم الاقل شما ا -

وقتي زن و بچه اش ازش خبر ندارند، من چرا باید بدانم کجا رفته. تلفن خانه تان که جواب نمي دهد. به اداره اش  -

زنگ زدم گفتند مرخصي گرفته. تو هم که مي گویي ازش بي خبری. سر در نمي آورم، پس کجا رفته! این چه 

 هم دارید. من غریبه نیستم. راست بگو چي شده رکسانا؟ مرخصي ست که تو همراهش نیستي. نکند مشکلي با

 سر به زیر افکندم و پاسخ دادم:

 تا حاال که با هم مشکلي نداشتیم. وقتي که مي رفت سفر خوب و سر حال بود و با خداحافظي گرمي از ما جدا شد.  -

 ید:ماندانا را که در آغوش باال پایین مي پرید زمین گذاشت و خطاب به من پرس

 خب بعد چي، مگر بعد مشکلي پیش آمد؟ -
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 به عالمت یأس سر تکان دادم و گفتم:

 نمي دانم.-

خانجون که تا این لحظه به زحمت خودش را کنترل کرده بود که حرفي نزند، طاقت نیاورد و با لحن سرزنش آمیزی 

 مرا مورد خطاب قرار داد و گفت: 

که غریبه نیستن. اگه به اون نگي پس به کي مي خوای بگي. حرفتو بزن. سفره یعني چه که نمي دونم. آقای ساماني  -

 دلتو همین جا وا کن و هر چي توشه بریز بیرون.

دو دل بودم. نمي دانستم صالح است او را در جریان بگذارم یا نه. ماندانا سرگرم بازی با عروسک تازه اش بود و 

دانستن غیبت پسرش بي تاب بود. همین که متوجه تردیدم برای  داشت برایش قصه مي گفت. آقای ساماني برای

 بیان شد، با لحن عجوالنه ای پرسید:

پس چرا حرف نمي زني رکسانا. این حق من است که بدانم در منزل بچه هایم چه مي گذرد. به قولِ خانم ماکوبي،  -

 من که غریبه نیستم، پدر شوهرت هستم.

 بازم نالیدم: به ناچار از میان لبهای نیمه

به من گفت مي رود زنجان، اما آنجا نبود. با هزار بدبختي خودم را به آنجا رساندم و با دستِ خالي برگشتم. فکر  -

مي کردم الاقل شما ازش خبر دارید. اگر تلفن خراب نبود تا حاال باهاتون تماس مي گرفتم و ازتان کمک مي 

 خواستم.

 با نگراني پرسید:

 پس کجا رفته. سودابه و فرامرزی چي. شاید آنها ازش خبری داشته باشند.یعني چه!  -

 با ناامیدی سر تکان دادم و گفتم:

 متأسفانه آنها هم معلوم نیست کجا رفته اند. -

 منظورت از آنها چیست!؟ نکند مي خواهي بگویي آن دو نفر هم غیبشان زده. -

 همین طور است پدرجان. -

 و فریاد کشید: درجایش نیم خیز شد

یعني چه! مگر مي شود! این جا چه خبر است؟ سر در نمي آورم! انگار من لولو سر خرمن هستم و اصالً نباید بدانم  -

 بچه هایم چه کار مي کنند. تقصیر قدسي ست. بد بارشان آورده.

 مامان قدسي در این میان نقشي ندارد. پای او را به میان نکشید پدرجان. -

ین سادگي مي خواهي عقب نشیني کني رکسانا؟ بگذار پیدایش کنم بعد رو در رو مي نشینیم و حرفهایمان را به هم -

مي زنیم. تصمیم های عجوالنه پشیماني مي آورد. تو نمي تواني با تکیه به این نامه که هیچ مخاطبي ندارد، حرف از 

ودابه و شوهرش در این میان چیست و چرا همزمان جدایي بزني. بقیه اش را بسپار به من. اول باید بفهمم نقش س

همه ی آنها با هم غیبشان زده و هیچ کس ازشان خبر ندارد. من یک پدرم. باید بداني که قبل از هر چیز دلم برای 

 آنها شور مي زند و مي ترسم مشکلي برایشان پیش آمده باشد.

 مشکل سامان را این نامه روشن مي کند. -

 گفت: خانجون به طعنه
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ای بابا آقای ساماني، پسرتون داره خوش مي گذرونه، اون وقت شما مي گین دلم واسش شور مي زنه. این اونه که  -

باید دلش واسه خونواده اش شور بزنه که اصالً به فکر نیس. من دیگه نمي ذارم رکسانا به اون خونه برگرده. اونجا از 

 بیخ و پایه آلوده س و تازگي نداره.

 ني متوجه منظور مادربزرگم شد، اما به رویش نیاورد و گفت:ساما

باید ببینم چي پیش مي آید. اگر سامان گنه کار باشه. من هم طرف رکسانا هستم و نمي گذارم آسیبي به او و  -

دخترش برسد. سر راه یک سری به منور مي زنم بعد مي روم محلِ کار فرامرزی بپرسم او کجا رفته. اگر خبری از 

 سامان داشتید با من تماس بگیرید.

 مقابل پایش برخاستم و گفتم:

 شما هم همین طور پدر جان. اگر توانستید اطالعاتي به دست بیاورید ما را در جریان بگذارید. -

 

 

 

 31فصل 

 

 

 

جا ه هام کقلم در دستم خشک شده بود.حتي یک کلمه و یک جمله هم برای نوشتن از مغزم تراوش نمیکرد.اندیش

بودند.انگار بال پرواز داشتند و هر لحظه از من دورتر و دورتر میشدند.ناله های قلب زخمیام از بي وفائیاش سکوت 

 اختیار کرده بود و قصد یاریام را در بر روی کاغذ آوردن شکوهها و گالیههای غرور شکستهام را نداشت.

 ند.تالشم برای نوشتن نامه برای سامان بیثمر باقي ما

ماندانا نحس شده بود و داشت بهانه ی پدرش را میگرفت.خانجوون با بوی پیاز داغي که از پیراهن تنش به مشام 

 میرسید وارد اتاق شد و به من توپید:

 چرا این بچه رو ساکت نمیکني.هیچ معلومه داری چي کار میکني.اون کاغذ و قلم چیه،داشتي چي کار میکردی؟-

 دم سرش را بر روی سینه ام چسباندم و گفتم:ماندانا را بغل کر

 مي خواستم برای سامان نامه بنویسم و ببرم بگذارم روی میز توالت اتاق خواب مان.-

 که چي بشه؟مگه خودت زبون نداری باهاش حرف بزني؟-چشمش رو تنگ کرد و پرسید:

 ترجیح میدم دیگر با او روبرو نشوم.-

ی میدون رو واسش خالي بذاری که هر غلطي میخواد بکنه.مگه من میزارم،باید به همین سادگي میخواهي میخوا-

 پدرش رو در بیاری.حاال بخون ببینم چي واسه ش نوشتي.

 هنوز هیچ.هر چي فکر میکنم چیزی بخاطرم نمییاد و اصال نمیدونم چه طور شروع کنم.-

ش هم همینطوری زبونت بند بیاد که دیگه خیلي اگه موقع حرف زدن باها-شانه باال افکند و سر تکان داد و گفت:

خوش به حالش میشه.پاشو بساط نامه نگاری تو جمع کن به این فکر باش که اگه باهاش روبرو شودی چه جوری 

 حقشو کفّ دستش بذاری.

 بابا.-صدای زنگ در که برخاست ماندانا سر از روی شانهام برداشت و با صدائي که از شوق میلرزید گفت:

 بیا باهم بریم در رو به روش باز کنیم.-س از آغوشم پائین پرید و گفت:سپ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 6  

 

 صبح جمعه بود و هوا گرم و آفتابي.دیگر آثاری از آدم برفي دست ساز سامان و برفهای کوت شده در باغچه نبود.

 انتظار دیدن بابک و برمک را نداشتم.

 چه موقع برگشتي بابک؟-با تعجب پرسیدم:

بح زود.دستت درد نکنه.هیچ فکر کردی تو این یک هفته که ما نبودیم سری به برمک بزني و ازش همین امروز ص-

 بپرسي حالت چطور است.معلوم میشود خیلي بهت خوش میگذرد که از یاد برده ای فامیلي هم داری.

 از غفلتم شرمنده شدم گفتم:

 حق با تست،ولي باور کن خیلي گرفتار بودم.-

 از یاد بردی برادری هم داری؟وقتي برمک گفت اصال ازت خبر ندارد خیلي تعجب کردم.آن قدر که حتي -

 برمک گفت:

 چند بار از منزل خدیجه خانم بهت تلفن زدم جواب ندادی.-

تلفن خراب است.دلم میخواست بیام ببینمت،اما روزها که تو مدرسه بودی،شبها هم برای من رفت و آمد به شهر -

 و بچهها چطور بودند بابک؟آسان نبود.عزیز 

 همه حالشان خوب است و سالم رسانند.چرا اینجایي،پس سامان کجا رفته؟-

 مثل همیشه ماموریت.-

اول رفتم به خانه ی -همانجا در حیات روبرویم ایستادند،بابک نگاه تیز و برندهاش را به نگاهم دوخت و گفت:

 خودت،فکر کردم آنجایي.

 ه بود؟جریان سفرت به زنجان چ

لعنت به تو مستوره،بعد از آن همه سفارش باز هم -صدای حرکت قلبم را درون سینه و فرو افتادنش را شنیدم:

 نتوانستي زبانت را نگاه داری.

 چندین بار لبهایم را حرکت دادم تا توانستم این جمله را از میانش بیرون بکشم:

 مستوره چیزی بهت گفت؟-

از کجا خبر داشتم که تو رفتي زاغ سیاه شوهرت رو چوب بزني و ببیني آنجا چه کار  خوب معلوم است،وگرنه من-

 میکند.مگر ازش عمل خالفي سر زده؟

 تعجب میکنم خانجون چطور بهت اجازه داد تنهایي به این سفر بروی؟

 صدای مادر بزرگ را از پشت سرم شنیدم که گفت:

ری دلش میخواد میکنه.زبونم مو درآورد بس که بهش گفتم مگه من حریفش شدم.این دختر چشم سفید هر کا-

بهش گفتم بشین سر جات کجا میری.خدا میدونه امونتداری چقدر ساخته بابک جون.چرا اینجا تو سرما 

 ایستادین.بیاین تو.

 بابک سالم کرد و گفت:

رده و ت است که دیگر شوهر کشما نمیدانید وقتي مستوره گفت رکسانا تنهایي رفته بود زنجان چه حالي شدم.درس-

اختیارش دست ما نیست،ولي در هر صورت حق رفتن به این سفر را نداشت.اصال معلوم نیست چرا رفت و چرا 

 برگشت.

 وارد اتاق شدند و زیر کرسي لم دادند.خانجون به من اشاره کرد و گفت:
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 برو واسه شون یه چای داغ بردار بیار بدنشون گرم شه.-

ت آنها را با مادر بزرگم تنها بگذارم.مي دانستم که مجال نخواهد داد و به محض رفتنم به شرح ماجرا دلم نمیخواس

 خواهد پرداخت،ولي چاره ای به غیر از اطاعت نداشتم.

در موقع ریختن چای حواسم پرت شد و دستم را با آب جوش سوزاندم.از دور صدایش را میشنیدم که داشت مو به 

 که شنیده بود بازگو میکرد. مو همه ی آنچه را

سیني در دستم لرزید و چای ریخته شده در استکانها را به درون نعلبکیها لبریز ساخت.دلم میخواست گوشه ی 

خلوتي بیابم و به آنجا بگریزم تا دور از چشم اطرافیانم مغزم را خالي از اندیشیدن به آنچه روی داده بود و آنچه که 

 کشید،کنم.در آینده انتظارم را می

 ماندانا سوغاتیهایش را گرفته بود و در یک طرف کرسي سرگرم بازی با کالسکه ی عروس و عروسکهایش بود.

 خانجون نظری به سیني چای انداخت و به طعنه گفت:

تو خونه ی سامان بد عادت شده،وقتي کلفت و نوکر دست به سینه در خدمتش باشند معلومه که چای ریختن و -

 از یادش میره.پذیرایي 

چهره ی بابک و برمک گرفته و پریشان بود.هر دو سر به زیر داشتند و متفکر به نظر میرسیدند.سیني را روی کرسي 

 گذشتم و کنار ماندنا زیر کرسي نشستم.

 بابک چای را درون نعلبکي ریخت و در حال نوشیدن آن گفت:

 انم ببینم جریان چیست.آن نامه را که این آتیش را به پا کرده بده من بخو-

 بي معطلي برخاستم نامه را آوردم به دستش دادم.برمک و بابک هر دو سر خم کردند و سرگرم خواندنش شدند.

 کفّ دستهایم از فشار ناخنهایم پر خراش شده بود.

 از این نوشته چي میفهمي رکسانا؟-باالخره بابک سر برداشت و پرسید:

 کاری است. که سامان مرد پست و خیانت-

فقط همین،کجای این نامه خطاب به شوهر توست؟قضاوت عجوالنه پشیماني میآورد.درست است که ظرف این یک -

دفعه ای که سامان رفته،خبری ازش نرسیده و برخالف ادعایش به ماموریت نرفته،ولي این دلیل نمیشود که دنبال 

 هوسراني است،.

و فرامرزی هم همان موقع غیبشان زده.به نظر من این مساله کمي بودار  اگر همانطور که خانجون میگوید سودابه

 است.

 با شنیدن این جمله ماندنا دات از بازی برداشت و با کنجکاوی به میان کالم داییاش پرید و گفت:

عني ی دیروز که داشتیم میرفتیم خونه ی عمه سودابه،عمو داریوش هم به مامانم گفت سفر رفتن عمه بودار.بودار-

 چي؟یعني اینکه بوی بد میده؟

 نگاه خیره ی بابک چون خنجر نوک تیزی نگاهم را شکافت و تا عمق آن فرو رفت.

 با لحن تندی پرسید:

ماندانا چه میگوید؟داریوش این واست چه کاره است؟چطوری اینجا پیدایش شد؟حرف بزن رکسانا.چطور به -

؟نکند دوباره هوای گذشته در دلت زنده شده و با اولین به اصطالح لغزش خودت اجازه دادی پای او را به میان بکشي

 شوهرت پناهي به غیر از نامزد سابقت نیافته ای؟انتظار نداشتم کار به اینجا بکشد..
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بعید میدانستم ماندنا عین آن جمله را در ذهن خود حفظ کرده باشد و تحویل داییاش بدهد.این یک فاجعه 

قوع آن در خانواده ی ما به مانعي پشت پا زدن به قول و قرارها و وصیت پدرم محسوب میشد.چه بود،فاجعه ای که و

 توضیحي برایشان داشتم؟

خانجون،بابک و برمک هر سه به طرفم براق شده بودند و انتظار پاسخم را میکشیدند.به میان آمدن نام داریوش 

 مشکل اصلي را از یاد برد.

 آنها به خیانت سامان نمیاندیشیدند و در اصل مرا خیانت کار میدانستند،نه او را.در آن لحظه هیچ کدام از 

-سوز دلم آب دیدگانم را سوزان سخت و گونه هایم را به آتیش کشید.مادر بزرگم بي طاقت به زبان آمد و گفت:

علوم برویي میکني.از کجا مدست من درد نکنه با این امانتداری ام.منو بگو که اینجا بي خیال نشستم و تو داری بي آ

 تو سفر زنجان هم این پسره همراهت نبوده.چرا حرف نمیزني.یه کلم بگو چه غلطي کردی و راحت مون کن؟

حاشا بي فایده بود.کار به جایي رسیده بود که دیگر قدرت مقاومت در مقابلشان را نداشتم.هر پاسخ سوال دیگری به 

مي داشت و نه خانجون.قدرت نگریستن به دیدگان برادرم نداشتم.درد دل  همراه میآورد.نه بابک دسر از سرم بر

های من و او با هم در کوچه تنگ و خاکي منزل مان در خیابان حقوقي و آخرین بار کنار رودخانه در جلوی همین 

 خانه.

به سر  پشت پا زدن او به تمنای دلش و چشم پوشي از ازدواجش با دختری که از زمان کودکي سودایش را

داشت،بخاطر حفظ ارزشها و اعتقادات خانوادگي و پشت کردن به خانواده ی عموم که پسرشان قاتل بردرمان بود و 

قول و قرارهایش با من و قسم دادنم که هرگز نام داریوش را بر زبان نیاورم،همان طور که خودش هم هرگز قصد بر 

 زبان آوردن نام شیرین را نداشت.

این بود که شاهد شکستن عهدم باشد.چطور میتوانستم بهش بفهمانم که اشتباه میکند،در حالي که  و حاال نتیجه از

 ظواهر،عکس آن را ثابت میکرد.چاره ایبه غیر از آن نداشتم که در شرح ماجرا چیزی از قلم نیندازم.

مت آمیز گوش به سخنانم خانجون گاهي مزه میپراند،اما بابک و برمک در سکوت با چهره ی غضب الود و نگاهي مال

 داشتند و دم نمیزدنند.

 همین که ساکت شدم،فریاد بابک چون زلزله ای وجودم را لرزاند:

وای بر تو رکسانا،چطور توانستي به این راحتي از یاد ببری که برادر داریوش چه بالیي سر رامک ناکام آورده و -

غیر از خانواده ی قاتل برادرت فامیل دیگری نداشتي که وصیت پدرمان چه بود؟یعني توی این شهر خراب شده به 

در چنین موقعیتي بهش پناه ببری و ازش کمک بخوای.تو یک زن شوهر داری،چطور به خودت اجازه دادی سوار 

ماشین نامزد سابقت بشي،همراهش تا زنجان بری و با او در یک هتل شب را به صبح برساني.درست است که باهم 

ابیدید،اما در این مورد چه توجیهي برای شوهرت داری؟تو سامان را خیانت کار میداني و من تو در یک اتاق نخو

را.اگر خدای نکرده این موضوع به گوشش برسد،حق دارد دستت را بگیرد و از خانهاش بیرون بیندازد،حتي تو را از 

تو جمع کن،بیا برویم منزل دیدن دخترت محروم کند.هیچ میداني چه کار کردی رکسانا؟بلند شو برو وسایل

خودمان.اگر خاجون از عهده ات بر نمیآید من بر میایام.حتي شده پایت را قلم کنم،دیگر نمیگذرم تنهایي توی 

خیابانها راه بیفتي،سر قرار با داریوش بروی، و او به بهانه ی کمک به یک زن دل شکسته و خیانت دیده،عشق گذشته 

 را در دلت زنده کند.

 نکن بابک،آن بیچاره چنین خیالي را ندارد. اشتباه-
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نمي خواهد به من بگویي که قصدش از کمک به تو چیست.من پسر عمویم را بهتر از تو میشناسم و میدانم پس -

دادن حلقه ی نامزدی چه ضربه ای بهش زده و حاال دارد چه لذتي میبرد،وقتي که میشنود دم از شکست و نامرادی 

 میزاني.در زندگي با سامان 

 اصال اینطور نیست،باور کن.-

تو ساده ای که باور کردی.خدا میداند اگر عزیز بشنود دخترش چه دسته گلي به آن داده،چه خواهد شد.مگر -

 نشنیدی چي گفتم؟

 پاشو وسایلتو جمع کن برویم.خانجون با لحن تندی خطاب به بابک گفت:

سپرده رفته تا برنگرده و تکلیف اونو روشن نکنه از اینجا تکون  کجا؟مگه من میزارم.سامان زن و بچه شو به من-

 نمیخوره.

ولي خانجون شما از عهده ی این دختر بر نمییاید.افسار پاره کرده،هر کاری دلش بخواهد میکند.آنجا من به 

 زنجیرش میکشم و نمیگذرم تکان بخورد.

میره مدرسه،کدوم یکي تون میتونین مواظبش  چه جوری تو که صبح میری بازار شب میای.برمک هم که روزا-

باشین.اگه تاحاال جلوش رو نگرفتم واسه این بود که فکر میکردم عاقله.حاال که فهمیدم هنوز عقلش ناقصه،بعد از این 

میدونام باهاش چي کار کنم.نمیزارم تنهایي پاشو از این خونه بیرون بذاره.باالخره شوهرش هر جهنّم داره ای رفته 

 وز پیداش میشه میاد تکلیفشو روشن میکنه.اون موقع دیگه خود دانید،به من مربوط نیست.یه ر

 برمک خطاب به بابک گفت:

خانجون راست میگوید،بهتر است فعال اینجا بماند.هر وقت عزیز و رودابه از مشهد برگشتند،اگر هنوز خبری از -

 سامان نشده بود میاییم دنبالش و میبریمش منزل خودمان.

 بابک با بي میلي آشکاری رو به مادر بزرگم کرد و گفت:

من که راضي نیستم اینجا بماند،اما روی حرف شما هم جرات ندارم حرفي بزنم،ولي خدا میداند اگر بشنوم یک باره -

دیگر پای داریوش این طرفا رسیده،میروم جلوی در خانهشان آبرویش را میریزم.خوب گوش کن رکسانا شنیدی 

 تم؟چي گف

 آن موقع آبروی خودمان را میریزی،چون دلم نمیخواهد عمو و زن عمو بدانند سامان چه بالیي سرم آورده.-

 پوزخندی زد و با لحني آمیخته به تمسخر گفت:

 یعني تو خیال میکني داریوش چیزی به آنها نگفته؟-

 ر نمیکند و حرفي نمیزند.تو او را میشناسي و میداني چقدر تودار است.مطمئنم در مقبلشان لب ت-

 آینده ثابت خواهد کرد که ادعات تا چه حد صحت دارد-

 32فصل 

 

 

 

 

خانجون به آشپزخانه رفت تا برنج آبکش کند چهره بابک و برمک که به اصرار وی برای نهار مانده بودند، عبوس و 

 گرفته به نظر مي رسید و میلي به گفت و گو با من نداشتند.
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اندانا که متوجه بدعنقي دایي هایش و جو سنگین اتاق شده بود، داشت با صدای آهسته ای زیر لبي برای عروسکش م

 الالیي مي خواند.

 

 

 

صدای زنگِ در که برخاست، عروسک را که روی زانو خوابانده بود، زمین گذاشت و در حالي که دیدگانش از شادی 

 برق مي زد، گفت:

 

 

 

 باباس.این دیگه _

 

 

 

 بابک با لحنِ سردی خطاب به من که نیم خیز شده بودم گفت:

 

 

 

 من مي روم در را باز کنم، تو بنشین._

 

 

 

 ماندانا به دنبالش دوید و گفت:

 

 

 

 منم باهات مي یام دایي جون._

 

 

 

ني ام را به شیشه پنجره چسباندم و چشم آن روزها انتظار شنیدنِ یک خبر خوش، امیدی عبث و بیهوده بود. نوکِ بی

 به حیاط دوختم.

 

 

 

این دومین بار بود که خوشبختي ام به محض به چنگ آوردنش، چون ماهي لغزاني دُم تکان مي داد، از دستم مي 

 گریخت و در آبِ روان زندگي ناپدید مي شد.
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دانا جست و خیزکنان داشت به طرف در مي دوید. از شاید قسمت من این بود که هرگز روی آرامش را نبینم. مان

فکر این که جدایي ام از سامان باعثِ جدایي از او شود، قلبم از شدتِ وحشت و هراس خیز برداشت تا از سینه بیرون 

 جهد.

 

 

 

چهره  و به محض این که در به روی منور گشوده شد، بي توجه به بابک با کفش های لنگه به لنگه، چادر پشت و رو

 آشفته به حالت دو خود را به داخل ساختمان رساند و با صدای بلندی مرا صدا زد:

 

 

 

 رکسانا خانوم جون کجایین؟_

 

 

 

قلبم گواهي مي داد که اتفاق ناگواری رخ داده. آمادگي شنیدنش را در خود نمي یافتم و از رویارویي با واقعیتي تلخ و 

 غیر قابل تحمل هراس داشتم.

 

 

 

 خانجون از آشپزخانه بیرون آمد و بالحني تحکم آمیز و آمیخته با نگراني پرسید:

 

 

 

 چه خبرته، چرا فریاد مي زني؟_

 

 

 

 قبل از این که منور پاسخي بدهد، خودم را به راهرو رساندم و در حالي که از شنیدن پاسخ وحشت داشتم، پرسیدم:

 

 

 

 ، چرا این قدر پریشاني؟من اینجا هستم. چي شده_

 

 

 

 به گریه افتاد، مشت به سینه کوفت و گفت:

 

 

 

دلم داره مي ترکه. خدا مي دونه چي به سر خانوم و دخترش اومده. دو ساعتِ پیش آقا اومد خونه. یه راست رفت _

رش رسم پس خانوم و دختطبقه باال، حتي یه کلوم بهم نگفت حالت چطوره منور. جرأت نکردم دنبالش برم و ازش بپ
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کجا هستند. همون پایین منتظر موندم تا ببینم چي پیش مي یاد. صدای پاشو مي شنیدم که داشت تو اتاق خواب، این 

طرف اون طرف مي رفت. کشو کمدها رو بیرون مي کشید و چند دقیقه بعد دوباره مي بست. وقتي اومد پایین یه 

 «پس خانوم و سپیده جون کجا هستن؟»طاقتم تموم شد. ازش پرسیدم چمدون بزرگ و یه ساک دستش بود. دیگه 

خودشو زد به اون راه که مثالً صدامو نشنیده، اما مگه من وِل کن بودم. جلوشو گرفتم و قسمش دادم که شما رو به 

ه. با بي مي کن جون سپیده بهم بگین اونا کجا رفتن. آقا سامان م معلوم نیس کجا رفته. رکسانا خانوم داره از غصه دق

تم دنبالش رف« من چه مي دونم هر جا که رفتن باالخره پیداشون مي شه.»اعتنایي دستمو کنار زد و با غیظ جواب داد

که دوباره التماسش کنم، اما با عجله چمدونا رو پرت کرد رو صندلي عقب ماشین و نشست پشتِ فرمون، گاز داد و 

 رکسانا خانوم؟ رفت. فکر مي کنین چي به سر اونا اومده

بابک پشت سر منور ایستاده بود و برمک پشت سر من. خانجون کفگیر به دست مات و مبهوت جلوی در آشپزخانه 

 خیره نگاهش مي کرد. هیچ کس قصد اظهارنظر را نداشت.

 

 

 

حالت بهت خارج و  منور با دهان نیمه باز و دیدگان از حدقه درآمده چشم به من دوخته بود. کم کم به خود آمدم. از

 پرسیدم:

 

 

 

 نفهمیدی چه چیزهایي رابا خود برد؟_

 

 

 

 سر به زیر افکند و با لحني آمیخته به شرم گفت:

 

 

 

راستش خانوم فضولیه. خجالت مي کشم بگم. بعد از رفتن آقا رفتم تو اتاق خوابشون، دیدم هم در کشوی طال _

 وی پولها و سندهای آقا و دیگه هیچ چي توش نمونده.جواهرات و پولهای خانوم بازه، هم کش

 

 

 

 با ناباوری پرسیدم:

 

 

 

 یعني فکر مي کني آقا همه اش را برده!؟_
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وا خدا مرگم بده، اگه اون نبرده باشه، پس من بردم! قبل از اومدنش همه چي سر جاش بود. کاش الاقل بهم مي _

 ف من این وسط چیه.گفت خانوم اینا کجا هستن و تکلی

 

 

 

 بابک به جای من پاسخ داد:

 

 

 

تکلیفِ تو این است که محکم سر جایت بنشیني و منتظر بماني خانم برگردد. هر جا باشد، دیر یا زود پیدایش مي _

 شود.

 

 

 

 گردن خونه؟پس واسه چي آقا طال و جواهرات و پولهای خانومو هم با خودش برد، البد دیگه خیال ندارن بر_

 

 

 

 اگر صبر و حوصله کني دیر یا زود همه چیز روشن مي شود._

 

 

 

 خانجون به برانداز کردنش پرداخت و پرسید:

 

 

 

 حاال چرا چادرتو پشت و رو سر کردی و کفشهات لنگه به لنگه ست؟_

 

 

 

و چه جوری خودمو به اینجا رسوندم. دیگه راستش خانوم بزرگ. انقدر ترسیده بودم که اصالً نفهمیدم چي پوشیدم _

 مي ترسم تنهایي تو اون خونه بمونم.

 

 

 

 مادربزرگ با لحن تند و پر تمسخری گفت:

 

 

 

یعني چه! آخه زنِ گنده این حرفا چیه مي زني؟ مگه بچه ای، دزد که نیومده خونه تون. بلکه صاحبخونه دلش بخواد _

 ه ببره بیرون، به تو چه.همه ی زندگي شو جمع کنه از خون
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 آخه خانوم بزرگ، من جوابِ خانومو چي بدم؟_

 

 

 

 وا چه حرفا! شاید خودش به شوهرش گفت برو این چیزا رو بردار بیار. تو چه کاره ای._

 

 

 

عید مي غیر ممکنه. چون آقا تو اون چمدون فقط لباسهای خودشو برد و دست به کمد لباسهای خانوم نزد. من ب_

 دونم اونا با هم باشن.

 

 

 

نگاه مالمت آمیز بابک را متوجه خود دیدم. انگار با زبان بي زباني مي خواست به من بفهماند این فرامرزی ست که 

 ریگي به کفش دارد، نه سامان.

 

 

 

 هنوز برای قضاوت زود بود. رو به منور کردم و گفتم:

 

 

 

 خواهرت.اگر مي ترسي، شب برو پیش _

 

 

 

 نه خانوم جون. من نمي تونم خونه رو تنها بذارم. اگه شما اجازه بدین مستوره شبا بیاد پیش من بخوابه، بهتره._

 

 

 

 میلِ خودت است. برای من فرق نمي کند که تو بروی پیش او یا او بیاید آنجا._

 

 

 

 نیم بکنیم.پس االن من یه سر مي رم خونه شما ببینم چه کار مي تو_

 

 

 

 تلفن درست نشده؟_

 

 

 

 هنوز که نه. خُب من رفتم. واسم دعا کنین._
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 خانجون گفت:

 

 

 

 حاال کجا برو بشین یه چایي واست بیارم با شیریني سوقاتِ مشهد بخوری، بعد برو._

 

 

 

 نه ممنون، اشتها ندام. خداحافظ._

 

 

 

 ه گوش رسید، بابک سکوت را شکست و گفت:همین که صدای بسته شدن در حیاط ب

 

 

 

شنیدی رکسانا خانم. به نظر من که همه ی آتشها زیر سر فرامرزی ست و چه بسا مخاطبِ آن نامه هم خود اوست، _

 نه سامان.

 

 

 

جیب  باور نمي کنم! پس در این مورد سامان چه کاره است و برای چه آن نامه در جیب پیراهن او پیدا شده، نه_

 پیراهن فرامرزی.

 

 

 

شاید سودابه پیدایش کرده و به برادرش متوسل شده. یعني درست همان روز جمعه که ما مهمانِ خانجون بودیم و _

بعد از نهار او با آن عجله به بهانه کار مهم از خانه بیرون رفت به سراغ خواهرش رفته، ها چه مي گویي. هنوز هم 

 شک داری؟

 

 

 

 نم. قبولش آسان نیست. پس چرا در این مدت هیچ تماسي با من نگرفته؟نمي دا_

 

 

 

 وقتي تلفن خراب بود، چطور مي توانست تماس بگیرد؟_

 

 

 

 مي توانست به پدرش زنگ بزند._
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راه  شته،شاید نمي خواست آقای ساماني در جریان قرار بگیرد. آن وقت تو هنوز آن بیچاره پا از خانه بیرون نگذا_

افتادی همراهِ رقیبِ سابقش به زنجان رفتي. حاال چه جوابي داری به شوهرت بدهي؟ یعني به نظر تو این خطایت قابل 

 بخشش است؟

 

 

 

 زیر بار نرفتم و پاسخ دادم:

 

 

 

نچه نیست؟ آ هنوز هیچ چیز معلوم نیست. آخر اگر دنبال فرامرزی رفته اند، پس چرا او اینجاست و آنها پیدایشان_

 که تو مي گویي یک حدس و گمان است، نه واقعیت و قبولش آسان نیست.

 

 

 

 از سماجتم به خشم آمد و گفت:

 

 

 

یعني به نظر تو فقط قبول آنچه تو مي گویي آسان است؟ من بهت حق مي دهم که از دیدنِ آن نامه شوکه شوی و _

هم جای تو بود همین فکر را مي کرد. حتي اگر موضوع رفتنِ سودابه شوهرت را متهم به خیانت کني. هر زنِ دیگری 

و فرامرزی پیش نمي آمد من هم باهات هم عقیده مي شدم، ولي عکس العملت در مقابل این پیش آمد و تصمیم 

 های نادرست بعدی ات را هیچ وقت تأیید نمي کنم. اقدام به سفرت ناپخته و خام بود و هیچ دلیل قانع کننده ای

نداشت. از همه بدتر همسفر شدن با داریوش که بزرگترین خطای زندگي ات به حساب مي آید و قدم زدن در 

کنارش به همراه ماندانا در خیاباني که همه کسبه محل تو و شوهرت را مي شناسند. هیچ فکر نکردی با این کار 

 خودت را رسوای خاص و عام مي کني؟

 

 

 

 با لحن رنجیده ای گفتم:

 

 

 

 تو موضوع را خیلي بزرگ مي کني بابک؟_
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بزرگ هم هست. فقط به نظر تو ساده و پیش پا افتاده مي آید. نتیجه این تصورت را به زودی خواهي دید. خودت _

شاهد بودی که نه مستوره توانست زبانش را نگه دارد، نه ماندانا. همان طور که من از راه نرسیده در جریانِ همه ی 

 ماجرا قرار گرفتم. توقع نداشته باش عمل خالفت از چشم سامان پنهان بماند.

 

 

 

قضاوتت درست نیست. چون هنوز معلوم نشده کدام یک از ما خطاکاریم. من از خدا مي خواهم سامان بي گناه _

اسش تمام وجود احسباشد و سرزندگي اش برگردد. در تمام این پنج سال من خوشبختي را فقط لمس نکردم، بلکه با 

کردم و از زندگي در کنارش لذت بردم. حتي اگر یک روز کارم به جدایي بکشد، هرگز نخواهم توانست مرد دیگری 

را جای او بنشانم. بهتر است این را هم بداني بابک که احساس من به داریوش همان است که شش سال پیش در 

د دوباره نقشي در زندگي ام داشته باشد. این را به خودش هم گفتم موقع درد و دل با هم بهت گفتم و هرگز نمي توان

و متوجه شدم او هم چنین توقعي را ازم ندارد و این واقعیت را قبول کرده که من برایش فقط سایه ای از گذشته ای 

بار  دور هستم. سایه محوی که هرگز پررنگ نخواهد شد. وقتي ازش حالِ شیرین را پرسیدم، جواب داد که زیر

 ازدواج نمي رود و قصد دارد برای همیشه مجرد بماند.

 

 

 

 به میانِ کالمم پرید و با لحن پر مالمتي گفت:

 

 

 

مسایل خصوصي آنها به خودشان مربوط است. الزم نیست این موضوع را پیش بکشي، آن قضیه را لوث کني و در _

 مورد چیزهایي حرف بزني که ربطي به من و تو ندارد.

 32فصل 

 

 

 

 

 

 

سخنان بابک مرا تحت تأثیر قرار داد. هرچه مي کردم نمي توانستم اتفاقاتي را که در آن هفته افتاده بود کنار هم 

 بچینم و به نتیجه ای که مي خواستم برسم.

 

 

 

و هم شواهدی که  چطور مي توانستم سامان را بي گناه بدانم، در حالي که هم آن نامه عکسِ آن را ثابت مي کرد

 نشان مي داد او، برخالفِ ادعایش به مأموریت نرفته است.
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خانه ی خانجون با وجود حیاط دل باز و پنجره های گشاده اش، چون زندان تنگ و تاریکي بود که زندانبانش 

 از منزل بیابم.چهارچشمي مرا مي پایید و مواظبم بود که مبادا دست از پا خطا کنم یا بهانه ای برای خروج 

 

 

 

دلتنگي هایم هم آغوشم بودند و سینه ام را تحت فشار داشتند. این دومین بار بود که منزل مادربزرگم تبعیدگاهم 

 مي شد و هر دوبار باعث و باني اش داریوش بود.

 

 

 

 ي به عهده داشت.دلم نمي خواست وی را در این قضیه مقصر بدانم، اما در هر صورت در آن تنگنا او هم نقش

 

 

 

 خانجون دوباره میل بافتني و کاموا را به دستم داد و گفت:

 

 

 

 به جای این که پشتِ پنجره بشیني و آه بکشي، بشین یه گوشه یه شال گردن واسه دخترت بباف._

 

 

 

 با بي زاری دستش را پس زدم و گفتم:

 

 

 

 وای نه، اصالً حوصله اش را ندارم. _

 

 

 

 چیه! حوصله تو گربه خورده یا یکي از اون کشته مرده هات که هر دو تاشون تو زرد از آب در اومدن. _

 

 

 

 با حرص و نفرتي آشکار گفتم:

 

 

 

 لعنت به هر دو تاشون. _
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ه لباتو به داره، گا الهي آمین. منم مثل خودت به اونا لعنت مي فرستم که تو رو دل شکسته کردن. زندگي باال پایین _

خنده وا مي کنه، گاه اشک به چشمت مي یاره. ماندانا رو مي بیني. وقتي با عروسکهاش خوشه، واسشون قصه مي گه و 

الالیي مي خونه، ولي هم چین که یاد باباش مي افته بغضش مي ترکه و آبغوره مي گیره. پاشو بیا نگا کن چه لبخندی 

بینه که پدرش برگشته دست به گردنش انداخته و اسباب بازیهای خوشگل واسش  رو لباشه، انگار داره خواب مي

سوقاتي آورده. ببین چه خواب شیریني داره. تو چي، تو هم خواب مي بیني که سامان برگشته و واست سوقاتي 

 آورده؟

 

 

 

 .بم را از وحشت مي لرزاندای بابا، سر به سرم نگذارید. من فقط شبها کابوس مي بینم و خوابهای آشفته که قل _
 

 

 

 همون فکرایي که تو بیداری مي کني، شبا کابوس مي شن مي یان سراغت. _

 

 

 

 از پنجره اتاق خوابِ خانه مان مستوره سر بیرون کرد و صدایم زد: _

 

 

 

 رکساناخانوم جون کجایین؟ _

 

 

 

تني را که به زور مادربزرگم به دست گرفته بودم، بر زمین قلبم گواهي مي داد که خبری از سامان رسیده. میل باف

 گذاشتم و بدون باالپوش گرم خود را به حیاط رساندم و پرسیدم:

 

 

 

 چي شده مستوره؟ _

 

 

 

 آمیخته با شوقي که صدایش را مي لرزاند، پاسخ داد:

 

 

 

اش تماس گرفته گفته شما بیایین خونه خودتون تلفن درست شده. همین االن منور زنگ زد گفت سودابه خانوم باه_

 تا آقا سامان بتونه باهاتون حرف بزنه.
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 با بالتکلیفي به طرفِ خانجون که پشتِ سرم ایستاده بود برگشتم و گفتم:

 

 

 

 نه؟ اشنیدید خانجون. سامان قرار است تا چند دقیقه دیگر بهم تلفن بزند. به نظر شما باید باهاش حرف بزنم ی_

خب معلومه دختره بي عقل. باید باهاش حرف بزني ببیني دردش چیه که از خونه بیزار شده. یه لباس گرم بپوش _

 برو خونه ت. اگه ماندانا خواب نبود منم باهات مي اومدم ببینم جریان چیه. بعدش زود برگرد بگو چه خبر شده.

 

 

 

زبان بیاورم. شک و تردید قلبم را به دو نیم ساخته بود. نیمي از آن  از یاد بردم که خیال نداشتم دیگر نامش را بر

 صدایش مي زد و نیم دیگر با نفرت او را از خود مي راند.

 

 

 

 در حال پوشیدن پالتو و چکمه ام، گفتم:

 

 

 

 به این سادگي کوتاه نمي آیم. تا تکلیفم را با او روشن نکنم، دست بردار نیستم._

 

 

 

 تمسخر آمیزی گوشه لبهایش را کش داد و به طعنه گفت: خنده

 

 

 

بي خود واسم تیاتر بازی نکن دختر. هم باال تو دیدیم، هم پایینتو. تا صداشو بشنوی، از خود بي خود مي شي و _

 یادت مي ره چه نقشه هایي واسش کشیده بودی. برو نمي خواد منو رنگ کني.

 

 

 

 تاده بودند. به محض دیدنم منور گفت:هر دو خواهر جلوی در ایس

 

 

 

خدا مي دونه وقتي صدای سودابه خانومو شنیدم چه حالي شدم. انگار دنیا رو بهم دادن. هم چین از خوشحالي جیغ _

کشیدم که خودم ترسیدم.بهش التماس کردم زودتر برگرده خونه ش. مجبور شدم جریان اومدن آقارو باهاس در 

 «بي شرفِ پست. خدا ازش نگذره.» اده فکر مي کردم خانوم باورش نمي شه، اما اون فقط گفت میون بذارم. منِ س
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 «رکسانا خانوم کجاست. بهش بگو منزلِ خودش منتظر باشه تا یه ربع دیگه آقا سامان بهش زنگ مي زنه.»بعد پرسید 

 ببینم چه خبر مي شه.تندی به مستوره خبر دادم و بعد خودم سوار کرایه شدم اومدم پیش خواهرم که 

 

 

 

 نپرسیدی کجا هستند؟_

 

 

 

چرا پرسیدم، ولي جواب درستي نداد. حتي بهم نگفت کي برمیگرده. حاال شما از آقا بپرسین، شاید اون بهتون بگه _

 کي مي یان خونه.

 

 

 

 در حالِ باال رفتن از پله ها گفتم:

 

 

 

 اگر تلفن زنگ زد خودم برمي دارم._

 

 

 

وارد اتاق خواب شدم و در را پشتِ سر بستم. گوشي را امتحان کردم، درست بود. عقربه های ساعت انگار خمار 

 خواب بودند. با تأني و بي شتاب مي گذشتند و به دقیقه ها مي رسیدند.

 

 

 

ردن کام شیرین پیراهن کذایي سامان اتو شده و تا خورده روی تخت قرار داشت و چون زهری بود برای تلخ ک

 زندگي ام.

 

 

 

روزهای سرخوشي و سرمستي ام کجا بودند؟ آنجا در همان اتاق و کنار رودخانه در جلوی همین خانه یا در زیرزمین 

خانه حقوقي و ایوان حیاطي که به حیاط منزل عمویم راه داشت؟ در کدام ویرانه مي بایستي به دنبالشان مي گشتم و 

 انگشتانم پس مي زدم تا شاید در البالیش اثری از یک کدام شان بیابم؟ کدام خاک را با ناخن

 

 

 

 زنگ تلفن مرا از عالم خیال بیرون کشید. با شتاب گوشي را برداشتم و صدای سامان را شنیدم که مي گفت:
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 سالم رکسانا._

 

 

 

 لحنِ کالمم سرد بود و عاری از هیجان.

 

 

 

 یادت افتاد زن و بچه ای هم داری.سالم. چه عجب که _

 

 

 

 این چیزی ست که هرگز فراموش نمي کنم. تو و ماندانا همه چیز من هستید و بهانه زنده بودنم._

 

 

 

 با صدای بلند فریاد کشیدم:

 

 

 

حتي ما را به دروغگو. دیگر حرفهایت را باور نمي کنم. حاال فهمیدم که تو هم دستِ کمي از پدرت نداری و به را_

 یک زن هرزه فروختي.

 

 

 

 از چي حرف مي زني؟ مگر دیوانه شده ای! ازت خواسته بودم در هیچ شرایطي شکي در وفاداری ام نداشته باشي._

 

 

 

 حتي وقتي سند معتبری مثلِ آن نامه سراپا عاشقانه در جیبِ پیراهنت پیدا کردم؟_

قتي که برگردیم سودابه همه چیز را برایت توضیح خواهد داد. چند روز است آن نامه خطاب به من نبود باور کن. و_

که سعي مي کنم باهات تماس بگیرم، ولي نه تلفن منزل خودمان جواب مي داد و نه تلفن منزل خواهرم. داشتم 

 دیوانه مي شدم. مي ترسیدم اتفاقي برایتان افتاده باشد.

 

 

 

 چرا به پدرت تلفن نزدی؟_

 

 

 

 چون نمي خواستم او در جریان بعضي مسایل قرار گیرد و کنجکاو شود._
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 اگر خیلي ناراحت بودی برمي گشتي به خانه ات. غیبتت نشان مي دهد که چقدر برایمان دلتنگ بودی._

 

 

 

 تو چه مي داني اینجا چه بر ما گذشت و چه روزهای سختي را پشتِ سر گذاشتیم. ماندانا چطور است؟_

 

 

 

شب و روز گریه مي کند و بهانه ات را مي گیرد. برای تو چه فرقي مي کند که او چه حالي دارد. خیال نداشتم دیگر _

 هیچ وقت قدم به این خانه بگذارم.

 

 

 

 کآنجا خانه توست، نه خانه من. اگر خدای نکرده قرار باشد بین ما اتفاقي بیفتد این من هستم که باید آنجا را تر_

 کنم.

 

 

 

 که ترک کردی و به بهانه مأموریت به دنبالِ دلت رفتي._

 

 

 

وقتي فهمیدم آن نامه در جیب پیراهنم جا مانده، حدس زدم تو چه فکرهایي خواهي کرد، اما متأسفانه آن موقع در _

تماد کن مي داد. به من اعموقعیتي بودم که نمي توانستم تماس بگیرم وزماني که تماس میسر شد. تلفنِ خانه جواب ن

و بگذار سر فرصت همه چیز را برایت توضیح دهم. من همان سامان هستم، همان ساماني که آنجا کنار رودخانه دل 

به تو سپرد و عاشقت شد. هنوز هم به همان اندازه عاشقت هستم و دوستت دارم. سودابه دچار مشکل شده و تا 

 هم فرصت بده رکسانا.مشکل او را حل نکنم آرام نمي گیرم. ب

 

 

 

نمي توانم. هر چه فکر مي کنم مي بینم باورش برایم آسان نیست. سند بي وفایي ات در دستِ من است و نرفتنت _

به زنجان دلیل اثبات آن. مي خواستم به خانه مادرم برگردم، ولي خانجون نگذاشت و گفت تا تو برنگردی و تکلیفم 

 آنجا جُنب بخورم.را روشن نکني نمي گذارد از 

 

 

 

حق با اوست، چون من گرانقیمت ترین جواهراتم را که تو و ماندانا هستید بهش سپرده ام و باید از خودش تحویل _

 بگیرم.
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 برای من زبان نریز، چون باور نمي کنم. حاال کجا هستید؟_

 

 

 

 بیمارستان چالوس._

 

 

 

 بیمارستان! برای چي؟_

 

 

 

ا در جاده چالوس تصادف کردیم و زخمي شدیم. سپیده از همه بیشتر صدمه دیده. تا اجازه ندهند او را حرکت م_

 دهیم، نمي توانیم به تهران برگردیم.

 

 

 

 یعني حالش خیلي بد است؟_

 

 

 

 ما تصادفِ نه، خطر رفع شده. مي ترسیدند خونریزی مغزی کرده باشد، اما بخیر گذشت. آن بي شرفي که شاهد_

بود و داشتیم تعقیبش مي کردیم، بي خیال و بي توجه به حالِ زن و بچه اش از چنگ مان گریخت. مگر دستم بهش 

 نرسد. ماندانا کجاست؟ مي خواهم باهاش حرف بزنم و صدایش را بشنوم.

 

 

 

 زیر کرسي منزل خانجون خوابیده. دلم نیامد بیدارش کنم._

 

 

 

نیم صبح است. من دوباره ساعت یازده زنگ مي زنم. تا آن موقع حتماً بیدار مي شود. بیاورش اینجا االن ساعت نه و _

 تا صدایش را بشنوم. قول مي دهي؟

 

 

 

 البته چرا که نه، چون مي دانم چقدر از شنیدن صدایت خوشحال مي شود، اما مشکل من هنوز حل نشده سامان._

 

 

 

 و دالیلم را برای اثباتش برایت خواهم آورد. فعالً خداحافظ.وقتي برگردم حلش مي کنم _
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گوشي در دستم مي لرزید. از آن طرفِ خط دیگر صدایي به گوش نمي رسید. شاید حق با بابک بود که مي گفت در 

 این قضیه سامان بي گناه است و آن نامه خطاب به فرامرزی ست، ولي هنوز باورش برایم آسان نبود.

 

 

 

 باید موضوع را با داریوش در میان مي گذاشتم و ازش مي خواستم به قزوین برگردد و دیگر منتظر تماسم نباشد.

 

 

 

 صدایم را که شنید گفت:

 

 

 

 چند روز است منتظر تماست هستم. چرا زنگ نمي زني؟_

 تماسم نباشي. روزهای پرماجرایي را پشت سر گذاشتم. تو باید برگردی قزوین و دیگر منتظر_

 

 

 

 با تعجب پرسید:

 

 

 

 چرا مگر چي شده؟_

 

 

 

 به شرح ماجرا پرداختم و گفتم:

 

 

 

 همه شواهد بر علیه فرامرزی گواهي مي دهد و کم کم دارم به این نتیجه مي رسم که سامان بي گناه است._

 

 

 

 بدون لحظه ای تفکر گفت:

 

 

 

یدم، من هم شکي در خیانت شوهر سودابه ندارم و حق را به بابک مي دهم. از این که حضور با حرفهایي که ازت شن_

دوباره ام در زندگي ات باعث شد از طرف خانجون و برادرت تحتِ فشار قرار بگیری، متأسفم. دلم نمي خواست 

ه ه و نفرت است، اما من بباعثِ دردسرت شوم. مرا ببخش. درست است قلبِ خانواده ات نسبت به ما انباشته از کین
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غیر از مهر و محبت هیچ احساس دیگری در قلبم نسبت به تک تک شما حس نمي کنم. خودت را جای من بگذار. 

آخر چطور مي توانستم در آن روز برفي که در خیابان پرنده پر نمي زد، تو را در چنین موقعیتي تنها رها کنم و به 

موضوع به گوش سامان نرسد، چون در آن صورت وضع از این هم بدتر خواهد  دنبال کار خودم بروم. امیدوارم این

شد. من برمي گردم قزوین، ولي هر پنج شنبه صبح با همین شماره مي تواني پیدایم کني. اگر مشکلي پیش آمد باهام 

 تماس بگیر. مطمئن باش از راه دور نگرانت هستم.

ودم به وجود آوردم و خودم هم باید با پي آمدهایش روبرو شوم. نمي خواهد نگرانم باشي. این مشکلي ست که خ_

 خداحافظ.

 

 

 

 

 

 

 32فصل 

 

 

 

به محض اینکه از اتاق خواب بیرون آمدم، منور و مستوره که معلوم نبود کجا گوش ایستاده اند به طرفم دویدند و 

 هر دو با هم کنجکاو و بي قرار پرسیدند:

 

 

 

 موقع برمي گردن؟ کجا بودن، چه _

 

 

 

 در حال پایین رفتن از پله ها پاسخ دادم:

 

 

 

تا دو سه روز دیگر پیدایشان مي شود. من مي روم ماندانا را با خودم بیاورم اینجا. ساعت یازده قرار است سامان  _

 دوباره زنگ بزند که با دخترش صحبت کند.

 

 

 

 ردم، آن را به مستوره دادم و گفتم:سپس یک بسته اسکناس از کیفم بیرون آو

 

 

 

 مُحرم کجاست؟ این پول را بده بهش تا یک مقدار خرید کند که وقتي آقا برگشت کم و کسری نداشته باشیم. _
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نا جلوی درِ حیاط دنبالم آمدند تا شاید بتوانند اطالعات بیشتری در مورد سفر اربابشان بگیرند، اما جواب درستي از 

 نشنیدند.من 

 

 

 

 نمي دانستم با مادربزرگم چه کنم. مي دانستم تا مو را از ماست بیرون نمي کشید. دست از سرم برنمي داشت.

 

 

 

پشتِ در کمین کرده بود. قبل از اینکه دستم را بر روی دکمه ی زنگ بفشارم، آن را به رویم گشود و با بي تابي 

 پرسید:

 

 

 

 سامان چي گفت؟ باالخره فهمیدی شوهرت سر به راهه یا نااهل؟چي شده، زود بگو،  _

 

 

 

 نمي دانم خانجون. دارم کالفه مي شوم. _

 

 

 

یعني چه! حرفِ حسابش چیه. اگه باهاش حرف زدی، نتیجه ش چي بود، اگه حرف نزدی، پس داشتي چیکار مي  _

 کردی؟

 

 

 

 کردم و گفتم: پاهای یخ زده ام را با حرارت منقل کرسي گرم

 

 

 

موضوع به این سادگي ها نیست، آن نامه عینِ خوره افتاده به جان این خانواده و شیرازه زندگي من و سودابه را به  _

 هم ریخته.

 

 

 

از حرفات سر در نمي آرم. یا من شاگرد کودني م یا تو بلد نیستي منو شیرفهم کني. از اول تعریف کن اون چي  _

 ي گفتي؟گفت و تو چ

مي دانستم دلش کوچک است. هیچ حرفي در آن جا نمي گیرد و خیلي راحت طرف مقابل را لو خواهد داد، اما مگر 

 مي شد کلمه ای را ناگفته باقي گذاشت.
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 سخنانم را شنید و بالفاصله به اظهارنظر پرداخت.

 

 

 

وهرت نیگا کني. اگه فهمید با داریوش راه افتادی رفتي وای خدا به دادت برسه. حاال چه طوری مي خوای تو روی ش _

 زنجان دنبالش، چه جوابي مي خوای بهش بدی؟

 

 

 

 خواهش مي کنم شما چیزی در این مورد به سامان نگویید. _

 

 

 

 لب ورچید. با دلخوری شانه باال افکند و گفت:

 

 

 

. اولش مستوره، دومي ش دختر سرتق و فضولِ خودت که به من چه، مگه فضولم. من نگم، اونای دیگه مي گند _

حرف تو دهنش بند نمي شه. ماه پشتِ ابر پنهون نمي مونه. همین که شوهرت پاشو از تهرون بیرون گذاشت، افسار 

پاره کردی و هزار و یک تهمت و بهتون بهش بستي که خودتو خالص کني. اون موقع باید فکر یه هم چین روزی رو 

حاال دیگه هیچ بهونه ای نمي توني واسش بیاری. باید همون موقع که داشت مي رفت سفر بهش مي گفتم مي کردی. 

 دستِ زنتو هم بگیر با خودت ببر، من از عهده ش برنمي یام.

 

 

 

 دستم را روی گوشهایم قرار دادم و گفتم:

 

 

 

ن بود با دیدنِ آن نامه توی جیبِ شوهرش وای خانجون چه حرفها مي زنین. سرم درد گرفت. خب هر کس جای م _

 همان فکری را مي کرد که من کردم.

 

 

 

آره ولي مثِ تو راه نمي افتاد با نامزد سابقش بره دنبالش و دست به اون کارایي بزنه که تو زدی. وقتي برگشت  _

 بهش مي گم زبونم مو در آورد بس که به زنت گفتم نرو.

 

 

 

 چیزی به او نگویید.اما قرار شد شما  _
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اولش زبون به دهن مي گیرم، بعدش که از کسای دیگه شنید، خب منم حرفامو مي زنم. پاشو بچه ت بیدار شده،  _

داره تو جاش وول مي خوره، تا دوباره نحس نشده صبحونه شو بده، بعد آماده ش کن بره با پدرش صحبت کنه، 

 بلکه دلش آروم بگیره.

 

 

 

سینه ناآرام بود. انگار دنبالش کرده بودند که آن طور نفس نفس مي زد و باال پایین مي پرید. از آنچه  قلبم در

انتظارم را مي کشید، مي ترسیدم. تصمیم گیری های عجوالنه، باعث اشتباهات پي در پي شده بود. شکي نداشتم که 

 سامان هرگز گناهانم را نخواهد بخشید.

 

 

 

جون باعث نمي شد آقای ساماني در جریان آن نامه قرار گیرد. چه کار باید میکردم؟ کاش مي شد ای کاش الاقل خان

گذشته را در حال حل کرد و در موقع به هم زدن آن شیریني هایش را ته نشین ساخت و ماندني و اشتباهات و تلخي 

 ها را همراه با درد و رنجهایش شناور و دورریختني.

 

 

 

 ود و نگاهم کرد. دستم را نوازش کنان بر سرش کشیدم و گفتم:ماندانا چشم گش

 

 

 

پاشو عزیز دلم. زودتر دست و صورتتو بشور، صبحونه تو بخور. بعدش حاضر شو که قرار است برویم منزل  _

 خودمان با بابات تلفني حرف بزنیم.

 

 

 

تِ میشي خمارش را درخشان ساخت. به محض شنیدن این جمله خواب از سرش پرید. شور و شوق چشمان درش

 دستم را که به طرفش دراز کرده بودم گرفت و در حال برخاستن گفت:

 

 

 

 راست مي گي مامي؟ یعني امروز من مي تونم با بابا حرف بزنم و بهش بگم زودتر برگرده خونه؟ _

 

 

 

 آره عزیزم، مي توني. _
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 بود و برای رفتن بي تاب.در موقع صبحانه خوردن عجول و بي میل 

 

 

 

 خانجون چپ چپ نگاهم کرد و گفت:

 

 

 

 نمي تونستي صبر کني صبحونه شو بخوره، سیر که شد بهش بگي کجا باید برین؟ _

 

 

 

 خودم را از تک و تا نینداختم و گفتم:

 

 

 

 مهم نیست، عوضش ناهار خوب مي خورد. _

 میشه یه حرفي تو آستین داری. خُب زودتر حاضر بشین بریم.هیچ وقت از جواب وانمي موني و ه

 

 

 

 با تعجب پرسیدم:

 

 

 

 مگر شما هم مي آیید!؟ _

 

 

 

 خب معلومه که مي آم. مي خوام ببینم این پسره حرف حسابش چیه. _

 

 

 

 وای خانجون شما رو به جون عزیز قسم، فعالً چیزی بهش نگین. _

 

 

 

 د و پرسید:چشم تنگ کر

 

 

 

 مثالً چه چیزی؟ هر چي بگم واسه اینه که خرابکاری های تو رو آباد کنم. _
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 حاال نه، باشد برای وقتي که برگشت. _

 

 

 

 ابرو در هم کشید و گفت:

 

 

 

 نه، منتظر مي مونه.نمي خواد یادم بدی که باید چي کار کنم. بریم داره دیر مي شه. بنده خدا از راه دور زنگ مي ز _

 

 

 

 پالتوی ماندانا را تنش کردم و چکمه هایش را به پا. شال بافتني را به دور گردنش پیچید و گفت:

 

 

 

 خدا کنه تا باباجون برگرده، دوباره برف بیاد که بازم بتونه واسم آدم برفي درست کنه. _

 

 

 

ندانا دوید. در حال تکان دادن دُم به بوییدنش پرداخت و او دستي وارد حیاط که شدیم، فیدل پارس کنان به طرفِ ما

 از نوازش به سرش کشید و گفت:

 

 

 

 االن عجله دارم فیدل. باباجون مي خواد باهام تلفني صحبت کنه. بعدش مي آم باهات بازی مي کنم. _

 

 

 

 خانجون با بیزاری چادرش را به طرف باال جمع کرد و گفت:

 

 

 

چند بار به شوهرت گفتم سگ نجسه. هزار و یک مرض میندازه به جون بچه دسته گلت. بندازش بیرون، تو  _

گوشش فرو نرفت که نرفت. تو هم شدی عین اون، هي فرنگي بازی در مي آری، ناز و نوازشش مي کني و اصالً حالي 

 ت نیس که چه بالیي ممکنه سرتون بیاد.

 

 

 

گ اهلي ست. هر روز حمامش مي کنند. از ما تمیزتر است. روزهای اول ازش مي ترسیدم، ای بابا خانجون این س _

 ولي حاال دوستش دارم.
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 با چهره عبوس و خشمي زودگذر گفت:

 

 

 

 از تو که عقلتو از دست دادی شاید تمیزتر باشه، اما از من نه. _

 

 

 

 مستوره به دنبالمان از پله ها باال آمد و گفت:

 

 

 

 شما رو به خدا از آقا بپرسین چه روزی مي آن که ما غافلگیر نشیم. _

 

 

 

 خانجون ابرو باال افکند و با لحن پرتمسخری گفت:

 

 

 

 مگه مي خوای گاو و گوسفند قربوني کني که مي ترسي غافلگیر بشي. تو همون پایین بمون تا ما برگردیم. _

 

 

 

 م، ماندانا با شوق و ذوق به طرف میز تلفن رفت، گوشي را برداشت و گفت:وارد اتاق خواب که شدی

 

 

 

 پس بابا که اینجا نیس مامي. _

 

 

 

 گوشي را بگذار سر جایش. اول باید زنگ بزند، بعد آن را برداری. _

 

 

 

 هر دو دستش را زیر چانه قرار داد و منتظر ماند.
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اد تا قدرت مقاومت و ایستادگي را داشته باشد و در عوض جان منتظرین را مي گرفت. انتظار به لحظات جان مي د

 ماندانا بي طاقت بود و یک بند مي پرسید:

 

 

 

 

 پس چي شد؟ بلکه یادش رفته زنگ بزنه. _

بر  به زور آرامش مي کردم و دلداری اش مي دادم که هنوز ساعت یازده نشده، دلتنگي هایم سر بیرون کردند و

فشارشان بر روی قلبم افزودند. حوصله ماندانا از انتظار کشیدن سر رفت. برخاست و در اتاق به گردش درآمد. به 

 طرف میز آرایش رفت، شیشه ادوکلن سامان را برداشت و گفت:

 

 

 

 این مالِ باباس. _

 

 

 

. بوی عطر آشنایش، بوی خاطرات سپس با انگشتان کوچکش سر شیشه را فشرد و بوی عطرش را در فضا پراکند

پنج سال زندگي مشترک مان با هم بود. خاطره راز و نیازهای عاشقانه و مهرورزی اش، تا چه حد در گفتارش صادق 

 بود و تا چه حد به آنچه مي گقت ایمان داشت؟

 

 

 

کنده بود، برای همیشه باقي مي آیا دوباره مي شد به آن روزها برگشت، یا خط فاصله ای که بدگماني در میانِ مان اف

 ماند؟

 

 

 

 چقدر در خانه خودمان احساس آرامش و آسایش مي کردم، اما آیا باز هم بعد از این ماجرا آنجا خانه ی ما بود؟

 

 

 

همین که زنگ تلفن برخاست، ماندانا شیشه ادوکلن را روی میز رها کرد و به آن سو دوید. به محض برداشتن گوشي 

 ده فریاد کشید:ذوق ز

 

 

 

 سالم باباجون. _
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 صدای سامان بلند و رسا بود:

 

 

 

 سالم خوشگل نازنینم. بابا فدایت. دلم برایت لک زده. _

 

 

 

 پس چرا نمي آیي؟ _

 

 

 

 تا یکي دو روز دیگر برمي گردم. شیطوني که نمي کني؟ _

 

 

 

 یکي دیگه واسم درست کني.نه، آدم برفي آب شده، برگشتي باید  _

 

 

 

 حتماً توی حیاط خانه ی خودمان یکي بزرگتر از آن را برایت درست مي کنم. _

 

 

 

 پاهایش را بر زمین کوبید و با لحن عجوالنه ای پرسید:

 

 

 

 پس چرا این قدر دیر کردی؟ _

 

 

 

 ه با هم برمي گردیم.کار داشتم عزیزم. عمه سودابه و سپیده هم با من هستند، هم _

 

 

 

ماندانا یک لحظه مکث کرد. انگار فکر مزاحمي در سرش مي چرخید که آزارش مي داد. باالخره طاقت نیاورد و 

 گفت:

 

 

 

 اون روز عموداریوش به مامي مي گفت رفتن عمه سودابه و شما با هم بوداره. بودار یعني چه؟ یعني بوی بد مي ده؟ _
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ط قلبم را درون سینه شنیدم. باالخره این بچه کار خودش را کرد و آنچه که از آن مي ترسیدم چون بال بر صدای سقو

 سرم نازل شد.

 

 

 

 صدای سامان گرفته و خش دار شد:

 

 

 

 تو عموداریوش را کجا دیدی؟ _

 

 

 

مونجا منتظر موند تا برگردیم. وقتي دایي سر خیابان منزلِ مون. با من و مامي اومد دَمِ خونه عمه سودابه، بعد ه _

بابک فهمید اون با ما بوده، خیلي با مامي دعوا کرد و اونو به گریه انداخت. بعد که اومدی باید دایي بابک رو دعواش 

 کني که چرا مامي رو اذیت کرده.

 

 

 

 سامان با لحني تند و خشن گفت:

 

 

 

 گوشي را بده به مادرت. _

 

 

 

 ون در حالي که سرش را با تأسف تکان مي داد گفت:خانج

 

 

 

 خدا به دادت برسه رکسانا. حاال به حرفِ من رسیدی؟ _

 

 

 

 ماندانا بي آنکه بداند چه آتشي به پا کرده خطاب به من گفت:

 

 

 

 بیا بابا با تو کار داره. _
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 سامان جواب سالمم را نداد و فریا زد:

من تو چه کارها نکردی رکسانا. سرم دارد سوت مي کشد. چیزی نمانده دیوانه شوم. در میان این همه در غیابِ  _

بدبختي تو یکي هم شدی بالی جانم. دستت یکي یکي دارد رو مي شود. منِ غافل چقدر دلم برایت شور مي زد و 

ت بروی مهمانسرا و محل کارم سراغم نگرانت بودم. اول بگو برای چي رفتي زنجان. آنجا چه کار داشتي. کي بهت گف

را بگیری و آبرویم را ببری؟ دیگر با چه رویي مي توانم توی صورت همکارانم نگاه کنم؟ مسخره ام مي کنند. صبح 

بعد از تماس با تو زنگ زدم محل کارم که بگویم یک هفته دیگر مرخصي ام را تمدید کنند. محسني گوشي را 

فقط بین ما تو یکي سر به راه بودی که حاال تو زرد از »م، با لحن مسخره ای گفت برداشت و به محض شنیدن صدای

هفته گذشته که رفته بودم زنجان مأموریت، »پاسخ داد « منظورت چیست»با تعجب ازش پرسیدم « آب در آمدی

و مي خواست جلوی در اداره یک جوان چشم قهوه ای چهارشانه را دیدم که داشت از دربان سراغ تو را مي گرفت 

بداند به آنجا آمده ای یا نه. وقتي برگشت برود با چشم تعقیبش کردم و دیدم سوار یک ماشین فورد آبي شد که زنِ 

جا حرف مفت نزن. غیرممکن است. رکسانا آن»حرفهایش برایم قابل باور نبود. بهش توپیدم «. تو کنارش نشسته بود

امکان ندارد اشتباه کرده باشم. »سني زیر بار نرفت و با اطمینان گفت اما مح« چه کار داشت؟ حتماً عوضي دیده ای.

تازه به قول تو من اشتباه دیده ام سرایدار مهمانسرا چي که وقتي شب به آنجا رفتم بهم گفت قبلش همان جوان به 

مان ماشین آنجا رفته و در موردت پرس و جو کرده و وقتي داشته برمي گشته او از دور دیده که زنت هم توی ه

حاال چي حاال باز هم مي خواهي حاشا کني؟ از صبح تا حاال یک بند دارم از خودم مي پرسم آن جوان « فورد آبي ست.

کیست و حاال ماندانا با یک جمله کوتاه جوابم را داد. تو رفتي آنجا تا آبرویم را بریزی، آن هم با یک مرد غریبه که 

د سابقش را از چنگ مردی که او را از چنگش بیرون آورد، در بیاورد؟ آن فرصت مناسبي گیر آورده بود تا نامز

آبروریزی کم بود که بعد با همان جوان راه افتادی توی خیاباني که همه کسبه و اهلِ محل من و تو را مي شناسند تا 

ه ا بزني؟ لعنت بجلوی چشم دخترت باهاش راز و نیاز کني. پشتِ سر من و خواهرم صفحه بگذاری و بهم تهمت نارو

من که حرفهایت را باور کردم و پنداشتم داریوش خاطره محوی ازهیجانات دوران نوجواني توست و اثری در قلبت 

باقي نگذاشته، غافل از این که منتظر بودی فرصتي برای تجدید عهد گذشته بیابي. تو دیگر برایم آن رکسانایي 

دار حوادث و مشکالتي که قلب و روح من و سودابه را به صالبه  نیستي که عاشقش شدم و شب و روز حتي درگیر و

کشیده، لحظه ای از خیالش فارغ نبودم. وقتي به توصیه محسني به پدرم که مي گفت در به در دنبال من و خواهرم مي 

ت آن گردد، زنگ زدم، دانستم آنجا هم تو بند را آب داده ای و برای سرپوش گذاشتن بر روی گناه و خیانت خود

نامه بي نام و نشان را نشان داده ای. حاال دیگر چهره زیبا و معصومي را که عاشقش شدم نمي بینم، بلکه درونت را 

مي بینم که چقدر سیاه و آلوده ست. همان طور که فرامرزی برای سودابه مُرد و دیگر برایش وجود خارجي ندارد، تو 

از این ماندانا مادر صدایت کند. هیچ مي داني چه به روز خودت و من هم برای من مُردی و هرگز اجازه نمي دهم بعد 

 آوردی؟

 

 

 

 حرفش را قطع کردم و گفتم:

 

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 9 7  

 

تو اشتباه مي کني سامان. آن نیرویي که مرا به زنجان کشاند عشقي بود که به تو داشتم. خواندن آن نامه و تصور _

نمي فهمیدم. خانجون خیلي سعي کرد جلویم را بگیرد. اما مگر  وجود رقیب آتش به جانم زد. اصالً حال خودم را

حریفم شد. باید مي فهمیدم تو به مأموریت رفته ای یا برای همیشه ترکم کرده ای. در آن لحظه خودم نبودم، بلکه 

زن شکست خورده و مفت باخته ای بودم که مي پنداشت با رقیب سرسختي طرف است. خوشبختي ام را در خطر مي 

یدم و از مشکالت راه هراسي نداشتم. در خیابان پرنده پر نمي زد و هیچ وسیله ای برای رفتن به ایستگاه قطار گیر د

 نمي آمد. داریوش تصادفي از راه رسید. خیلي با خودم کلنجار رفتم تا توانستم بر تردیدم غلبه کنم و سوار شوم.

 

 

 

 فرصت ادامه صحبت را به من نداد و گفت:

 

 

 

نمي خواهم بقیه اش را بشنوم. تا همین جا برای اثبات خیانتت کافي ست. وقتي که برگردم ماندانا را ازت مي گیرم _

 و دیگر هرگز اجازه نمي دهم نام تو را بر زبان بیاورد.

 

 

 

 خانجون گوشي تلفن را از دستم قاپید و گفت:

. رکسانا اشتباه کرده. از تو چه پنهان وقتي بهم گفت مي بي خود جوش نزن سامان. تو که این قدر عجول نبودی_

خواد بره زنجان، زبونم مو در آورد بس که بهش گفتم نرو، اما تو که زنِ خودتو بهتر از من مي شناسي، شاید حریف 

ي مگرگ بیابون بشم، ولي حریفِ این دختر نشدم. داشت پرپر مي زد. اصالً حالِ خودشو نمي فهمید. اون نامه که ن

دونم کدوم ورپریده ی خونه خراب کن نوشته، آتیش به جونش زده بود. اون موقع گمون مي کردم چون طاقت 

دوری تو نداره دلش تنگه. بعد که مستوره بهم گفت وقتي یک کاغذ تاشده رو از جیبِ پیرهن تو درآورده به 

خرابه. این دختر دلش پیش توس، نه پیش اون خانومش داده یه دفه اون حالي به حالي شده، تازه فهمیدم کار از کجا 

برادرِ قاتل رامک ناکام که نمي دونم گور به گور شده از کجا یه دفه سر راش سبز شده، خیالت راحت باشه یه موی 

تو رو با صد تا مثه اون عوض نمي کنه. بي خود تهدیدش نکن که بچه شو ازش مي گیری، چون نه این طفلي طاقت یه 

ه شو داره، نه اون دختر زبون بسته که اصالً نفهمید چه جوری با یه حرف نسنجیده زندگي شما رو به لحظه دوری بچ

 آتیش کشید. از من به تو نصیحت، واسه حرفِ مردم خونه آباد زندگي تو ویرون نکن که پشیمون مي شي.

 

 

 

 به احترام خانجون لحن صدایش را آرام کرد و گفت:

 

 

 

سادگي نیست خانم ماکویي. شما باید حال مرا درک کنید و بفهمید دلم از کجا مي سوزد. من همه ی موضوع به این _

زندگي ام را به پایش ریختم و به غیر از وفاداری هیچ انتظاری دیگری ازش نداشتم. آن وقت او به خاطر یک نامه بي 
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با همدستي آن پسره بي شعور که انگار از ارزش که اصالً خطاب به من نبود، دست به چنین حرکات بچه گانه زد و 

یاد برده بود رکسانا شوهر دارد، آبرویم را ریخت. این چیزی نیست که بشود به این سادگي ازش گذشت. وقتي 

 برگشتم تهران خدمت مي رسم و در این مورد با شما صحبت مي کنم. خداحافظ.

 

 

 

 :11فصل 
 

ستر خوابم نمي شد. لبهایم را بر روی بالش فرو بردم تا صدای ناله های دلم سر بر روی تختي نهادم که دیگر هرگز ب

را که در موقع خروج از سینه تبدیل به فریاد مي شد، در گلو خفه کنم و صدای های های و هق هق ام به گوش 

 مستوره که اطمینان داشتم همان دور و برها گوش ایستاده نرسد.

 ور گردنم حلقه شد و بوسه هایش، گونه هایم را نوازش داد.دستهای کوچک و گرم ماندانا به د

سپس در حالي که قلب کوچک و گرمش درون سینه نرمش که به چشتم تکیه داشت از شدت گریه در تب و تاب 

 بود، با صدای خفه و گرفته ای گفت:

دعوات کرد؟ آخه من نمي چرا گریه مي کني مامي. نکنه بابا هم مث دایي بابک بخاطر اون حرفي که من زدم،  -

دونستم که اون حرف بدیه. قول مي دم بعد از این دیگه به هیچ کي نگم عمو داریوش چي بهت گفت. باشه مامي؟ 

 دیگه گریه نکن.

هنوز صورتم را بر بالش مي فشردم و چهره خانجون را نمي دیدم ، اما حاضر بودم شرط ببندم که در ان لحظه 

 با شیطنت مي خندید. دیدگانش به همراه لبهایش

 با لحن دلگرم کننده ای گفت:

این دفه اوالد حالل زاده به مادربزرگش برده. مثِ من هیچ حرفي تو دهنش بند نمي شه و زود بندو آب مي ده.  -

باورت نشه رکسانا، سامان جونش واسه تو درمي ره. مگه به این سادگي ولت مي کنه. مي خواد ازت زَهره چشم 

 دفه دیگه از این کارا نکني.بگیره که 

نمي دانم اتاق گرم بود یا من تب کرده بودم. دانه های درشتِ عرق از سر و رویم مي چکید. نفسم به سختي باال مي 

 آمد. با خودم چه کردم، با خودم و زندگي ام؟

مي شکست و نه مي نباید مي گذاشتم کار به اینجا بکشد. ای کاش همان موقع که روی برفها زمین خوردم پایم 

 توانستم سوار ماشین داریوش شوم و نه به زنجان بروم. کجای کارم اشتباه بود؟ اولین قدم یا قدمهای بعدی؟

برخالف تصور خانجون که مي گفت دیر یا زود سامان به سویم باز خواهد گشت، اطمینان داشتم که او را از دست 

 داده ام.

دی که مي دانست قبال چه احساسي به وی داشته ام، به تنهایي برای اثبات بي همسفر شدن با داریوش ، یعني با مر

 وفایي و خیانتم کافي بود و تالشم برای بیرون کردن این فکر از مغزش امکان نداشت.

اقدامم برای سفر به زنجان ، با در دست داشتم نامه ای که مي پنداشتم خیانتِ سامان است و باعث رسوایي اش، در 

 اقدام برای اثبات خیانت خودم شده بود.واعق 
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ماندانا دست به موهایم کشید، سرش را بر روی گردنم خم مي کرد و مي کوشید تا با لبهای غنچه شده اش گونه 

 هایم را که در حال گریستن به بالش تکیه داشت، لمس کند.

 خانجون با لحني که در عین مالمت مهرآمیز بود، گفت:

بغوره گرفتن به جایي نمي رسي. کم خون به دلِ این بچه کنو طفلکي که نمي دونه چه آتیشي دیگه بسه، با آ -

سوزونده. داره خودشو هالک مي کنه واسه این که بتونه خودشو تو بغلت جا بده و ماچت کنه. بس که با پاهای 

ر خودت نیستي ز توان افتاد. به فککوچیکش رو پشتت سوار شد و تقال کرد تا بلکه بتونه سر تو از رو بالش بلند کنه، ا

به فکر اون باش. سامان حق داره، تو زیادی آستین سرخود شده بودی. انگار دوره آخر زمون رسیده. آخه زمونِ ما 

کدوم زني جرات مي کرد بدون اجازه شوهرش پاشو از خونه بیرون بذاره، چه برسه به این که راه بیفته سفر. اونم با 

تي. به نظر منم یه گوشمالي الزم داشتي. اگر حرفي نمي زد، من یکي مي گفتم بي غیرته، چه برسه اون وضعي که او رف

به دیگرون، اما این جوری نمي مونه تو با اون چشماش خمارت مي دوني چطوری دوباره بیچاره ش کني و دلشو به 

شده واسش قوزباالقوز. این وسط  دست بیاری. االن کم خیالش برای بدبختي خواهرش ناراحته. ندونم کاری تو هم

مونده حیرون که چي کار باید بکنه و چه قدمي برداره. پاشو اشکهاتو پاک کن. سر دختر تو بچسبون به سینه ت که 

 بدونه هنوز جاش اونجاس و ازش دلگیر نیستي.

اد ری بود و داشت بنیدل سوخته تر از آن بودم که بتوانم جلوی ریزش اشکهایم را بگیرم. سیلي که درون وجودم جا

 زندگي ام را از جا مي کند، به این سادگي ها قصد عقب نشیني را نداشت و سیالبش گونه هایم را هدف قرار داده بود.

 سر برداشتم، ماندانا را که از پشن دست به گردنم داشت، در آغوش گرفتم ، سرش را به سینه چسباندم و گفتم:

 ال دیگر من فقط تو را دارم.عزیزدلم، همه ی زندگي ام. حا -

 سپس در دل افزودم :

 اگر تو را از من بگیرند، دیگر چه دارم؟ -

و از تصور این اتفاق ، هم صدای فروریختن آور قلبم را شنیدم و هم صدای ناله هایش را که از زیر آوار به گوش مي 

 رسید.

 خانجون نظری به دیدگانِ سرخ از گریه ام افکند و گفت:

بین چي به روز خودت آوردی. آخه آدم عاقل کاری نمي کنه که بعدش پشیموني به بار بیاره. پاشو کاسه کوزه تو ب -

جمع کن و به جای این کارا یه مقدار لباس و خِرت و پِرت واسه خودن و دخترت بردار بریم خونه خودمون. فقط 

این پسره سر عقل نیاد و بعد از این نتوني هر وقت یادت باشه چیزی رو از قلم نندازی، چون شاید به این زودی ها 

 دلت خواست راه بیفتي بیای اینجا. یه چیزی زیر بغلت بزني بری، طال،جواهراتتو برداشتي؟

 با لحن پر حسرتي گفتم:

 نه، آنها مالِ من نیست. مالِ سامان است. وقتي خودش را از دست مي دهم، این چیزها اصال برایم اهمیت ندارد. -

برای این که بي عقلي، هنوز بعد از پنج سال زندگي با شوهرت نمي دوني چه چیزایي مال توس ،چه چیزایي مالي  -

 اون.

 ترجیح مي دهم چیز گرانقیمتي از اینجا بیرون نبرم. -

ج نیک بار دیگر با حسرت نگاهم را در اطراف اتاق به گردش درآوردم. شاید این آخرین نگاه به محیطي بود که پ

 سالِ تمام از فضایش بوی مهر و محبت به مشام مي رسید و اکنون بوی بدگماني داشت مسموش مي کرد.
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کاش زمان به عقب بر مي گشت و به روزی مي رسید که مستوره آن نامه را از جیب پیراهن سامان بیرون آورد و به 

به تباهي کشم، منتظر مي ماندم تا از سفر  دستم داد. آن وقت به جای این که با یک تصمیم عجوالنه آینده ام را

 برگردد، بعد ازش توضیح بخواهم که جریان چیست.

خوشبختي ام همراه با قطرات اشکي که از دیدگانم بیرون مي ریخت، صورتم را هدف قرار مي داد و به یک چشم به 

ه از گونه های تفت زده ام بر مي هم زدن ناپدید مي شد، اما نه مي توانست آتش دلم را سرد کند و نه آتشي را ک

 خاست. دل کندن از کاشانه ام درست به اندازه جان کندن مشکل بود. 

 خانجون با بي صبری پرسید:

چیه؟ معطل چي هستي؟ چرا این دست اون دست مي کني. کارت از استخاره گذشته، بخوای نخوای باید بیایي  -

 بریم. چرا نمي ری وسایلتو جمع کني؟

 یدم و با صای گرفته ای که برای خودم هم ناآشنا بود و بیگانه پاسخ دادم:آهي کش

بیشتر از آن چیزهایي که دفعه قبل برده ام، چیز دیگری الزم ندارم. ماندانا هم به اندازه کافي لباس و اسباب بازی  -

 در منزل شما دارد.

 سپس با گریه افزودم:

 من بماند. تازه معلوم نیست سامان بگذارد او پیش -

نفوس بد نزن به امید خدا شاید این پسر از خر شیطون پایین بیاد و دست از لجبازی برداره. برو بریم که دلم داره  -

از گشنگي ضعف میره. با چه عشقي صبح زود پا شدم مسمای بادمجون درست کردم. با این خوراکي که او با ندونم 

 مون مي شه. کاری به خوردمون دادی، ناهار امروز کوفت

 از پله ها که پایین آمدیم، مستوره با بي تابي پرسید:

 آقا چي گفتن؟کي قراره بیان؟ -

 خانجون از کوره در رفت و با لحن تندی پاسخ داد:

 چته؟چقدر مي پرسي، کارش که تموم شد البد مي آد. نرفته که اونجا بمونه. -

 شکسته اش کنم، با صدای آرامي گفتم:چون نمیخواستم در آخرین لحظه ترک آن خانه دل 

 یکي دو روز دیگه پیدایش مي شود. اگر کاری داشتي بهم سر بزن. فعال خداحافظ. -

ماندانا دستم را محکم چسبیده بود و رهایم نمي کرد. وارد حیاط که شدیم، بي توجه به پارس های پر ادا و اطوار 

لتوی من پنهان ساخت و از یاد برد که چه وعده ای به سگش داده فیدل که از او توقع توجه داشت، سرش را زیر پا

 بود.

 هوا همراه با دلم ماتم گرفته بود و به نظر مي رسید دوباره آماده باریدن است.

به کنار رودخانه که رسیدیم، هجوم خاطرات شیرین آغاز آشنایي ام با سامان، بر اندوهم دامن زد.همانجا ایستادم و 

 گفتم: به مادربزرگم

 شما با ماندانا بروید خانه، من بعدا مي آیم. -

 چشم تنگ کرد و گفت:

 که چي بشه؟ کجا مي خوای بری؟ -
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هیچ کجا . فقط مي خواهم یک کمي کنار رودخانه قدم بزنم. باور کنید جایي نمي روم . نیاز دارم یک کمي تنها  -

 بمانم.

 با توپِ پُر گفت:

. آخه تو این هوای سرد چه وقت قدم زدنه. مي بیني که دوباره هوا اخمهاشو تو هم کرده. با که تو جني شدی دختر -

 به گمونم عقل از کله ت پریده و زده به سرت.

 سپس لحن صدایم را تقلید کرد و افزود:

. بیا بریم. بزنينیاز به تنهایي دارم . اینم شد حرف! اون دفه که نیاز به تنهایي داشتي چه گلي به سرت زدی که حاال  -

اگه دلت گرفته، برو تو باالخونه، یا پستو، یا هر جای دیگه خونه که واست دنج و خلوته، همونجا عقده دلتو خالي کن، 

اما کنار رودخانه، نه، یادم نرفته چه قولي به بابک دادم. اون بار که پیش سامان روسیاه شدم، الاقل بذار پیش برادرت 

 روسفید بشم.

ستم را کشید و مرا دنبال خود کشاند. نمي دانستم در قلبِ کوچکش چه مي گذرد و تا چه حدی احساس ماندانا د

 خطر مي کند.

در پیچ و خم جاده زندگي، بي راهه ای که به اشتباه قدم در آن نهاده بودم، بن بست بود و گذر از آن ناممکن. 

 برگشت را مي بست. دورنمای جاد پشتِ سرم هم چون مار به خود مي پیچید و راه
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روزهای تلخِ انتظار جام زندگي ام را زهرآگین مي ساخت. نه از سامان خبری مي رسید و نه کسي به سراغ مان مي 

 آمد.

ماندانا دیگر بهانه پدرش را نمي گرفت. چه بسا چراغ خطری در مغز کوچکش روشن مي شد و با یادآوری 

کالمه تلفني اش با من شنیده بود، بهش این هشدار را مي داد که بعد از بازگشتِ او دیگر تهدیدهایي که در موقع م

 هرگز نخواهد توانست طعم در کنار مادر بودن را حس کند.

حزن و اندوهم از دیدگانِ کنجکاوش پنهان نمي ماند. برای به دست آوردنِ دلم دوروبرم مي پلکید و با زبان شیرین 

دلجویي ام بود، سه روز از آخرین تماسم با سامان مي گذشت. آسمان بعد از چند روز دلتنگي  کودکانه اش، درصدد

ابرهای تکه پاره اش را درهم فشرد و به صورتِ لکه سیاه یک پارچه ای سطح آبي اش را پوشاند. هوا تیره و تار شد 

 ند.و دیری نگذشت که شاخه های عریان درختان در زیر پوششي از برف مستور ماند

جای خالي آدم برفي ماندانا در حیاط، جای خالي دلبستگي هایم را در زندگي بهم یادآوری مي کرد، یعني مي شد یک 

بار دیگر به آن روزهایي که بي هیچ حسرتي پشت سر نهاده بودم بازگشت، خاکسترش را از زیر خروارها خاک 

 بیرون کشید و بر آن بوسه زد؟

 ز خانجون پرسیدم:آهي کشیدم و با بي تابي ا

 پس چرا نمي آید؟ نکند آمده و سراغي از ما نگرفته؟ -

 چین های پیشاني اش را بر روی هم خواباند، چشم تنگ کرد و گفت:
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منتظر چي هستي که بیاد بچه تو برداره بره؟ مطمئن باش اگه برگشته باشه مي آد سراغ ماندانا. پس دعا کن حاال  -

 حاالها پیداش نشه.

 رممکن است بگذارم او را از من بگیرد.غی -

 مثالً چي کار مي کني؟ چطوری جلوشو مي گیری؟ -

 صورتم را با دستهایم پوشاندم و هق هق کنان گفتم:

 نمي دانم. دارم دیوانه مي شوم. شما کمکم کنید. -

 خدا کمکت کنه رکسانا، چون تو بد مخمصه ای گیر کردی. -

 به حیاط داشت، ذوق زده صدایم زد و گفت: ماندانا که پشتِ پنجره چشم

 مامي بیا ببین داره برف مي آد. وقتي بابا برگرده، مي تونه دوباره واسم یه آدم برفي دیگه درست کنه. -

سنگیني غروب داشت قلبم را از سینه بیرون مي کشید. دلِ ماتم زده ام مچاله شده چون جنیني در بطنِ مادر، در یک 

 ز کرده بود و انتظار رهایي را مي کشید.گوشه سینه ام ک

 صدای زنگ در که برخاست، ماندانا با هیجاني آمیخته با شوق گفت:

 این باباس، مي دونم. بیا بریم درو باز کنیم. -

قلبم تیر کشید و نفسم را بند آورد. خانجون داشت نماز مي خواند. پالتوی ماندانا را از چوب لباسي برداشتم. روی 

 انداختم و با دلهره و هراس به همراهش از اتاق بیرون رفتم.دوشش 

 به محض گشودن در، مستوره بیگانه وار به چهره ام زل زد و با لحن سردی گفت:

سالم، آقا اومدن. همین که رسیدن، گفتن برو منزل خانم ماکوبي، ماندانا رو بردار بیار که دیگه طاقت دوری شو  -

 ندارم.

از گوشه عزلت بیرون آمد و دل شوره و اضطراب را به جانم ریخت. دیگر جایي در قلب سامان  دلِ ماتم زده ام

 نداشتم و حاال فقط دلتنگِ دخترش بود، نه من.

 با ناامیدی پرسیدم:

 چیز دیگری نگفت؟ -

 نه خانوم. پشتِ سر هم بهم مي گفت یادت نره فقط ماندانا رو بردار بیار. زودم برگرد. -

 بي توجه به تاکید مستوره، دستم را کشید و گفت: ماندانا

 مگه نمي بیني بابا اومده، زود باش برو لباسهاتو بپوش بریم خونه خودمون. -

 گونه هایم در زیر سیالب اشک دوش گرفتند. انگشتانم بر روی دستِ ماندانا کلید شد و نالیدم:

خودش بیاید دنبالش. اول باید من باهاش حرف بزنم، بعد بچه  نه مستوره نه، این طور نمي شود. برو به آقا بگو که -

 را ببرد.

 مستوره با لحن سردی گفت:

نمي شه، آقا خیلي عصبانیه. تا حاال هیچ وقت اونو این طوری ندیده بودم. االن اگه بخواین باهاش حرف بزنین به  -

 جایي نمي رسین. بذارین یه کمي آروم بگیره، بعد.

 کشیدم:دوباره فریاد 

 نه غیرممکن است، امکان ندارد بگذارم او را ببری. -
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 صدای خانجون را از پشتِ سر شنیدم:

حرفِ بي ربط نزن رکسانا. بذار بچه رو ببره. خودت مي دوني که دلِ ماندانا واسه دیدن پدرش لک زده. تو نمي  -

 است.توني جلوشو بگیری که نره اونجا. به اشکِ چشمش نگاه نکن، دلش اونج

 به طرفش برگشتم، روبرویش ایستادم، بغض را در گلویم پیچاندم، راه عبور صدا از سینه ام را صاف کردم و گفتم:

 اگر برود، دیگر ساما نمي گذارد برگردد، آن وقت باید چه کار کنم. شما که مي دانید من بدون ماندانا مي میرم. -

 ماندانا به گریه افتاد و گفت:

و نباید بمیری. اصالً من پیش بابا نمي رم. همین جا پیشِ تو مي مونم. وقتي مي رم اونجا که تو هم باهام نه مامي ت -

 بیایي.

 خانجون خود را میان من و ماندانا حایل ساخت. سپس دست به کمر زد و خطاب به او گفت:

نمي یاد واست آدم برفي درست کنه،  ببینم وروجک. مگه تو نبودی که هي بابا، بابا مي کردی و زر مي زدی که چرا-

حاال که برگشته، این ادا و اطوارها چیه. مگه نمي بیني داره برف مي آد. حتماً فردا واست یه آدم برفي خوشگل تو 

 خونه خودتون درست مي کنه. چند روز دیگه مادرتم بر مي گرده اونجا غصه نخور عزیز دلم.

 سپس خطاب به من افزود:

 و تنش کن بده مستوره ببردش. اگه بخوای لج بازی کني، کار از این هم بدتر مي شه.برو لباسهاش -

 آخر خانجون... -

آخه چي؟ االن وقتش نیس که بخوای با شوهرت بحث کني. صبر داشته باش، آروم بگیر. من خودم بوقتش باهاش  -

چه آشوبي به پا کرده. مگه نه این که  حرف مي زنم. جلوی این بچه هم این قدر آبغوره نگیر، نذار بفهمه مادرش

 باعث و باني ش خودتي. نشنیدی چي گفتم، برو آماده ش کن، بره.

 اهمیتي به کلمات آمرانه اش ندادم و دوباره فریاد کشیدم:

 نه خانجون، نه، غیرممکن است بگذارم پاره جگرم را ازم بگیرند، نه نمي گذارم. -

وی گونه هایش شیار زد. مستوره چون سگ وفاداری آماده اجرای دستور چهره اش در هم رفت، خط رنج بر ر

اربابش بود و اهمیتي به وجود من نمي داد. اکنون که به یقین مي دانست جایگاه اصلي ام را در آن خانه از دست داده 

 یگر نه برایم دُمام، دلیلي برای فرمانبرداری نداشت. چه بسا اگر فیدل هم در آن لحظه در آنجا پیدایش مي شد، د

 تکان مي داد و نه با پارس هایش دلتنگي اش را از دوری ام آشکار مي ساخت.

تنها بودم تنها و بدون هیچ یار و همدمي، حتي مادربزرگم هم که همیشه سنگ مرا به سینه مي زد و در لحظات 

 بحراني زندگي به یاری ام مي شتافت بیشتر طرف سامان بود تا من.

به دستِ خود در زیر پایم کنده بودم، مرا به سوی خود مي کشید. اطرافم خالي بود و هیچ کس قصد گودالي که 

 کمک و یاری ام را نداشت.

 حوصله مستوره از ایستادگي و مقاومتم سر رفت و گفت:

 ابشمهم نیس خانوم بزرگ. بدینش به من، همین جوری مي برمش، پالتو تنشه، سرما نمي خوره. پاهای بي جور -

زیر چادرم پنهون مي کنم. تو خونه خودمون هم به اندازه کافي لباس هس که تنش کنیم. آقا منتظره. اگه بیشتر از 

 این دیر کنیم پدرمو در مي یاره.

 حس کنجکاوی خانجون راحتش نمي گذاشت، باالخره طاقت نیاورد، فضولي اش گل کرد و پرسید:
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 سودابه و دخترشم برگشتن؟ -

 نوم بزرگ اونا هم اومدن، ولي من هنوز ندیدمشون. آقا تازه یه ساعته پیش از راه رسید.بله خا -

 آقا فرامرزی چي. اونم خبر مرگش برگشته؟ -

 گمون نکنم دیگه روش بشه برگرده خونه. -

 سپس خطاب به ماندانا افزود:

 وسکِ خوشگلي برات خریده.بیا بریم نازدار خانوم، دل بابات واست یه ذره شده. اگه بدوني چه عر -

 ماندانا با بي زاری گفت:

 من عروسک نمي خوام، مامانمو مي خوام. اگه اون برگرده خونه منم باهاش مي یام. -

سپس کوشید تا دستِ خانجون را رها کند و به آغوشِ من پناه ببرد. مستوره بي اعتنا به دست و پا زدنش با زور و 

 ي توجه به فریاد، ناسزا و لگد پراني هایش، دوان دوان به سوی خانه روان شد.جبر او را در آغوش گرفت و ب

 خانجون سینه سپر کرد، در مقابل من که مي خواستم به دنبالش بدوم و مانع رفتن شان شوم، ایستاد و گفت:

و یخ مي نگ رکجا مي خوای بری؟ سعي نکن خودتو سبک کني و به التماس بیفتي. فایده ای نداره مطمئن باش س -

شي. تو که مي دوني این بچه اونجا آروم نمي گیره، وامونِ باباشو مي بُره. سامان ناچاره اونو بهت برگردونه. اگر صبر 

کني همه چي درست مي شه، ولي اگه شیون و زاری راه بندازی و به بهونه نرم کردن دلِ سامان خودتو سبک کني، 

دستِ کم صد تا پیرهن ازت بیشتر پاره کردم و مي دونم که این جور  مي بازی و هیچ چي به دست نمي آری. من

وقتها باید صبور باشي. فکر مي کني من طرفِ اونم و به فکر تو نیستم؟ به خیالت رسیده مي ذارم به همین سادگي تو 

و تو گموني ررو از زندگیش بندازه بیرون. تو نور چشم مني و عزیز دلم. درسته که اشتباه کردی و خودت ریشه بد

دلش کاشتي، اما االن فقط یه جونه س و گل و میوه نداده. اگه به عهده من بذاری و به جای هوار کشیدن و زار زدن 

 آروم باشي، خودم ریشه شو خشک مي کنم و نمي ذارم شاخ و برگ بده.

 18فصل 

 

 

سردش فشردم و گریستم.نالههای همانجا بر روی تنها پله ی جلوی در ورودی حیات نشستم و سر بر روی سنگ 

دلم بي شباهت به صدای بیمار محتضری نبود.که از باقیمانده ی قوایش برای بر زبان آوردن آنچه زمان سالمتي 

 جرات بیانش را نداشت،کمک میگیرد.

با از صدای زنگ در،هم حیرت کردم و هم ترسیدم،اما بالفاصله نور امیدی قالب ماتم گرفتهام را روشن ساخت و 

 خود گفتم:

شاید سامان از پشت پنجره ای که در آغاز عشق،با نظر افکندن به حیات منزل همسایه اش،به تماشای دختری -

مینشست که دلش رو برده بود،اکنون شاهد درماندگیام شده و نادم و پشیمان به سویم بازگشته.شاید هم ماندانا با 

ای به غیر از پس فرستادنش ندیده.با بیم و امید به طرف در  بهانه گیری هایش عرصه را بهش تنگ کرده و چاره

حمله بردم و آن را گشودم.انتظار هر کس را داشتم به غیر از بابک که میدانستم بعد از بازگشت از مشهد،سخت 

 گرفتار کاسبي ست و فرصت سر خاراندن هم ندارد.

 :نگاهش که به چشمان گریان افتاد یکه خورد و با نگراني پرسید
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 اتفاقي افتاده رکسانا؟اینجا چه کار میکني؟چرا پشت در نشستي؟-

از جواب عاجز ماندم.بیان آنچه به سرم اومده،آسان نبود،به خصوص برای بابک که میدانستم بي چون و چرا مرا 

ه ادار بمقصر خواهد دانست،اما طفره رفتن از پاسخ،راه رهایي را میبست و شکي نداشتم که باالخره هر طور شده و

 اعترافم خواهد کرد.

 کلمات بریده بریده و در میان هق هق گریه از گلویم خارج شد:

 موضوع بیخ پیدا کرده.سامان ماندانا را ازم گرفته و خیال ندارد پس بفرستد.

 چه موقع برگشته؟-

 همین یک ساعت پیش.-

 مستوره اومد دنبالش و بي توجه به التماسهایم او را با خود برد.

نمي فهمم آخه چرا؟از اول برایم تعریف کن ببینم چي شده.البته اینجا نه،بیا بریم تو اتاق.لبهایت کبود شده.داری از -

 سرما میلرزی.ببین چي به روز خودت آوردی.مگر از جانت سیر شودی

 بدون ماندانا مرگ بهتر از زندگیست.

 اهد تو را از دیدنش محروم کند.چرند نگو،تو مادر آن بچه ای.سامان مردی نیست که بخو-

 در حالي که تمام بدنم از شدت گریه میلرزید،گفتم:

بهم گفت که تو لیاقت نداری که ماندانا مادر صدایت کند.مگر من چه کردم بابک؟از وقتي زنش شدم،تمام فکر و -

 ذهنم پیش سامان و دخترم بوده.

میزنم موضوع مربوط به داریوش باشد.باز چه دسته گلي به من که درست نمیدانم دوباره چي کار کردی،ولي حدس -

 آب دادی رکسانا؟

 وارد اتاق که شدیم،خانجون آخرین جمله ی بابک را شنیده بود،گفت:-

 یتیم ٔ  دسته گل پشت دست گل،دیگه میخواستي چي کار کنه.به موقع امدی بابک.من که حریفش نمیشم.عین بچه-

صال فکر نمیکنه که سامان از پشت پنجره میپادش و دلش خنک میشه که تونسته ا.سرد ی پله روی در دم رفته ما

 تالفي گند کاری هاش در بیاره.

 بابک با بي صبری پرسید:

 یک کدامتان به من بگویید چه خبر شده.دارم دیوانه میشوم.چرا حرف نمیزني رکسانا؟-

 شکست.میدانستم که خانجون طبق عادت کاسه کوزهها را سر من خواهد 

 به همین جهت مجالش ندادم و خود به شرح ماجرا پرداختم.

چشم به بالش ماندانا دوختم که بر روی تشک قسمت صدرنشین کرسي جای خالي اش را نمایان میساخت.قلبم گر 

گرفته بود و میسوخت.دلم میخواست،پا برهنه دوان دوان خودم را به حیات برسانم،جلوی پنجره ی اتاق خوابش 

تم و با صدای فریاد مانندی صدایش کنم و بأیس

کجایي عزیز دلم،بیا که طاقت http://forum.1pars.com/images/smilies/2.gifبگویم

 دوری ات را ندارم.

بابک با چهره ای عبوس و پیشاني پر چین چشم به دهنم داشت و حتي یک کلمه از جمالتم را که در حین گریه 

 گذاشت.نامفهوم بود،ناشنیده باقي نمی
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خانجون اول سرگرم پذیرایي از بابک شد و بعد به آشپزخانه رفت تا شا م شب را آماده کند.زماني که به شرح 

 جدایي از ماندانا رسیدم،هوار کشیدم:

با وجود اینکه دلم ماندانا برای دیدن پدرش لک زده بود،نمیخواست همراه مستوره برود.چادر او را از سرش پائین -

صورتش چنگول میزد.با پاهای کوچیکش لگد بارانش میکرد.دستهایش را به طرفم کشیده بود و با میکشید،به 

 التماس از مستوره میخاست که بگذرد پیش من بماند.

صورتم را با دستهایم پوشاندم و در حال گریستن با حرکت بدن لرزانم پایههای کرسي را لرزاندم.بابک به سر حد 

 دهنم قرار داد و گفت: خشم رسید.دسته را با روی

بس کن رکسانا،خود کرده را چاره ای نیست.از اول باید میدانستي که آخرش چه میشود.همان موقع که داشتي پای -

پیچ خرده ات را توی ماشین داریوش میگذاشتي،باید میفهمیدی که با این حرکت پای زندگي ات هم پیچ خواهد 

کرد من بهش میگفتم بي غیرت است.تو نسنجیده و بدون فکر راه اوفتدی با خورد.سامان حق دارد.اگر این کار را نمی

آن پسره ی آب زیر کاه موزی که خودش خوب میدانست دارد چي کار میکند،رفتي زنجان ابروی شوهرت رو در 

چ یمحل کارش ریختي و به جای اینکه از این کارت شرمنده باشي،تهمتهایي بهش زدی که اصال به او نمیچسبد.تو ه

دلیلي برای اثبات بي گناهي یت نداری.وصیت پدر،عهد و پیماني که سر سفره ی عقد با همسرت بستي،در مقابل یک 

 غفلت بر باد فنا رفت.

 

همین طور که من نمیتوانم باور کنم از این غفلت،بوی خیانت به مشام نمیمیرسد،سامان هم باور نخواهد کرد.من هم 

 به رو زمان و موهوم،زمین ی نامه یک بخاطر تو.میگرفتم ازت را ٔ  گر جای او بودم بچهاگر به جای او بودم.من هم ا

 نکند؟ را کار این خیانت مدرک همه این با شوهرت داری توقع چطور ریختي،پس هم

 سخنان بي رحمانه ی بابک دلم را به درد آورد و مرا از یاری نزدیکانم ناا امید ساخت.

 :به مالمتش پرداختم و گفتم

خیلي بي انصافي که اینطور فکر میکني.خودت خوب میداني که من مرتکب گناهي نشدم و هرگز حتي فکر خیانت -

به سامان خطور نکرده،پس چرا باید به چنین جرمي مجازات شوم،،آن هم سختترین مجازات که دوری از دختر یکي 

 یک دانهام است.

 از خشونتش کاسته شد و با لحن مالیمي گفت:

و نمیتوني این فکر رو از مغزش بیرون کني.میداني چرا،چون او دوبار در زنگي در موارد مشابه ضربه خورده.اولین ت-

ضربه را خیانت پدر به مادرش به جسم و روحش وارد کرده و دومي هم همین مورد سودابه و شوهر پدر سوخته 

که توام از این قماشي.تو با این کار هم به  اشست که باعث و باني این ماجراست.پس دلیلي ندارد که فکر نکند

شوهرت خیانت کردی و هم به خانواده ات.اگر قبل از ازدواج مرتکب این عمل میشدی،خودم با شالق تنت رو سیاه و 

کبود میکردم.ولي حاال میبینم تنبیه سامان کاری تر است و اثر ضربات ش سخت تر.چاره ای به غیر از تحمل 

 .نداری،چون حقت است

فقط اگر دستم به داریوش برسد،میدانم باهاش چي کار کنم.او حق نداشت دوباره خودش را وارد زندگي تو کند و 

چنین باالیي سرت بیاورد،ما در گذشته کم از این خانواده صدمه ندیدیم.چطور توانستي فراموش کني که برادر او 

عاملي چشم عقلت را کور کرده بود؟ها بگو چه عاملي؟از قاتل رامک و آقا جان است و باعث گنگي و اللي رودابه.چه 
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همان روز که شنیدم دوباره با پسر عمویت رابطه داری،همراهش به سفر رفته ای و توی خیابانهای اطراف خانه ات 

جوالن دادی،شب و روزم سیاه است.همش به این خیالم که اگر عزیز بشنود چه حالي خواهد شد.تو روح رامک و آقا 

ا در آن دنیا لرزاندی و قلب شوهر و خانواده ات را در این دنیا.مگر من پاا به روی قلبم نگذاشتم رکسانا،مگر جان ر

 من ریشه ی احساسم را نخشکاندم،پس چرا تو نمیتواني این کار را بکني؟

 از ته دل فریاد کشیدم:

از شوهرم دل بسته ی هیچ مردی نیستم.بعد با شالق سیاهم کن،اما این حرفا رو نزن بابک.چرا نمیفهمي،من به غیر -

از آن شکست تازه داشتم طمع خوشبختي رو میچشیدم و مفهوم عشق و محبت رو درک میکردم،اما لحظه ای که آن 

نامه را خواندم،دنیا پیش چشمانم تیر و تار شد،مي پنداشتم سامان را از دست داده ام،.میل به مبارزه و سرکوبي رقیب 

ب و جوش برخاست.باید به دنبالش میرفتم.باید از حق مسلم خودم دفاع میکردم.فکر رقیب،رقیبي در وجودم به جن

که مجودیتم را به تمسخر گرفته بود مرا به مرز جنون میرساند.داریوش فقط وسیله ای بود برای رساندن من به 

 ا نمیخوای باور کني؟هدف و به غیر از این،هیچ نقش دیگری در زندگي یم نداشت.چرا نمیخوای بفهمي،چر

 به کالمش رنگ محبت بخشید و با لحن آرامي گفت:

حتي اگه به همین دلیل هم همراهیاش را پذیرفتي،کارت اشتباه بود و گناهي نابخشودني.او در هر صورت دشمن -

 اری.یماست.دشمن خانواده ات و رقیب سابق همسرت و برای تبرئه ی خودت هیچ دلیل قانع کننده ای نمیتواني ب

آن موقع به هیچ چیز فکر نمیکردم.فقط هدفم این بود که سامان و معشوقهاش را بیابم و رسوایشان کنم.چطور -

میتوانستم بگذارم به این سادگي رقیب از را برسد و شیرازه ی زندگیام را از هم بپاشد.به ماندانا چه جوابي میدادم که 

 سامان به سفر میرود،یک بند بهانهاش را میگیرد. عاشقانه پدرش را دوست دارد و از لحظه ای که

 ،تو در چنین موقعیتي قرار نگرفتي تا بداني من چه کشیدم.

ولي میتونم مجسم کنم که در آن لحظه چه حالي داشتي،اما این دلیل نمیشود که کار اشتباهت رو تایید کنم.راهش -.

 نه اینکه با یک اقدام غلط کار را به اینجا بکشاني.این نبود رکسانا.میتوانستي عاقالنه به مبارزه برخیزی.

 میدانم که اشتباه کردم،فقط حاال تو به من بگو که باید چي کار کنم.-

 با تاسف سر تکان داد و گفت:

عقلم به جایي نمیرسد.سامان پلنگ تیر خورده است و اصال نمیشود دروبرش آفتابي شد.فعال چاره ای به غیر از -

آرام باش و خودت رو کنترل کن.من مجبورم امشب شبانه برگردم مشهد.دلیل آمدنم به اینجا این بود تحمل نداری،.

 که بهت بگویم دارم میرم سفر.

دل در سینهام فرو ریخت.وقتش نبود که عزیز برگردد.نه او تحمل بدبختیام رو داشت و نه من تاب دیدن چهره ی 

 ه سرم آمده چه ضربه ای بر قلب ناا توانش وارد خواهد کرد.رنج کشیدهاش را.میدانستم آگاهي از آنچه ب

 با نگراني پرسیدم:

عزیز دارد بر میگردد؟چرا به این زودی و در چنین اوضاع در هم برهمي.تو را به روح پدرمان قسم،فعال چیزی -

 بهش نگو.

 با صدای گرفته ای گفت:

 نگ زده.موضوع این نیست رکسانا،آزیتا به منزل خدیجه خانم ز-
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بهش گفته به من خبر بدهد که رودابه از باالی پلهها پرت شده پائین و در بیمارستان بستری است.من باید هر چه 

 زودتر خودم را به آنجا برسانم.میدانم عزیز چه حالي دارد.

 چنگ به صورتم زدم و گفتم:

ني خدیجه خانم نپرسیده چقدر صدمه همین یکي را کم داشتیم.خدا به داد برسد.نکند حالش خیلي بد است.یع-

 دیده؟

 چرا پرسیده.آزیتا جواب داده تازه بردمش بیمارستان.هنوز هیچ چیز معلوم نیست.-

 چه موقع این اتفاق افتاد؟

همین چند ساعت پیش.بعد از عکس برداری مشخص میشود صدمات در چه حد است.فعال الزم نیست چیزی به -

وضاع از چه قرار است منزل خدیجه خانم تماس میگیرم و به برمک میگویم تو را در خانجون بگویي.وقتي فهمیدم ا

جریان بگذرد.قول بده باز دست به کاری نزني که پشیماني به بار بیاورد.صبر داشته باش و منتظر بمان تا من 

 برگردم.تا آن موقع سامان آرام تر میشود و میتوانم سر فرصت باهاش صحبت کنم.

 ه تو هم قول بدی که حتما این کار را بکني.به شرطي ک-

 حتما شکي ناداشته باش.االن خیالم برای رودابه ناراحت است.بهم فرصت بده رکسانا.-

 خانوج که تازه وارد اتاق شده بود،پرسید:موضوع چیه؟چه بالیي سر رودابه آمده؟

 پشه لگدش زده خانون.-بابک با لحني آمیخته به شوخي پاسخ داد:

 فکر کردی گوشام کره س و نمیشنوم شما دو تا چي میگین.-به کمر زد و گفت: دست

همه ی حرفاتنو شنیدم..از آشپزخانه تا اتاق کرسي فقط چند وجب فاصله س.من هم هنوز شنواییم رو از دست 

رسي تا بندادم.دستم به پخت و پزه بود گوشم به شما.غصه مون کم بود،حاال غصه ی طفلکي رودابه هم اضافه شد.

اونجا و خبر بدی،جون به لب میشم.همین که رسیدی رفتي سراغش،معطلش نکن.فوری به برمک خبر بده.بهش بگو 

 آب دستشه بذار زمین بیاد سراغمون،ما رو در جریان بذاره.نمي فهمم آخه چرا هر بالییه سر ما میاد.

 شد.خیالتون راحت.بي خبرتان نمیگذرم.فقط شمااین هم از شانس بد ماست.نگران نباشید.بعید میدانم چیز مهمي با-

مواظب رکسانا باشید،نگذرید زیاد غصه بخورد.درست است که بي عقلي کرده،اما در هر صورت هدفش مبارزه با 

 رقیب خالي بوده،نه از دست دادن شوهرش.

 اون غصه تو خونشه اشک تو آستینش،ولي من بلدم باهاش چي کار کنم.-

 باش که معلوم نیست چه بالیي سرش اومده. تو به فکر اون یکي
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شب ناآرامي بود . همین که چشم برهم مي نهادم، از یک طرف چهره معصوم رودابه از طرفِ دیگر نگاه مایوسانه 

تش آ ماندانا در آخرین لحظه دیدار از مقابل دیدگانم رژه مي رفتند. بدنم زیر کرسي گُر مي گرفت و از تمام وجودم

 برمي خاست.
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طاقت نیاوردم، برخاستم و رختخوابم را در اتاق جلویي کنار پنجره پهن کردم تا شاید بتوانم ساعتي آرام گیرم، اما 

 تالش بیهوده ای بود. واژه خواب برایم مفهومي نداشت و هجوم افکار پریشان بیچاره ام مي کرد.

آن رهاندم. به کنار پنجره رفتم و چشم به ساختمان روبرویي  لحاف را کنار زدم و خودم را از زیر باری سنگینِ

دوختم. چراغِ اتاق ماندانا خاموش بود و نورِ ضعیف المپ خواب نشان مي داد که او همانجا در بستر خودش خفته، نه 

 در کنار پدرش.

شود و به پشت پنجره  نگاهم همراه با آرزوی دیدارش به همان نقطه خیره ماند، تا شاید او هم چون من بي خواب

 پناه بَرد.

 بارش دانه های برف آرام و بي وقفه بود و به نظر مي رسید به این زودی ها خیال بند آمدن را ندارد.

 پشت پنجره داشتم چرت مي زدم که خانجون بر سرم هوار کشید:

تو رختخواب. اون بچه االن تو دختر دیوونه، این چه بساطیه درآوردی؟ مي خوای خودتو از بین ببری، پاشو برو  -

خواب نازه، فکر کردی با نگات مي توني شیشه پنجره رو بشکني و چشماتو بفرستي باالی سرش. آخه عقلت کجا 

 رفته؟ اصال چرا از زیر کرسي پا شدی اومدی رختخوابتو اینجا پهن کردی؟ این ادا اطوارا چیه، نکنه زده به سرت!

 در نهایت ناامیدی نالیدم:

 خوابم نمي بَرد. دست خودم نیست. چه کار کنم. -

خُب منم اگه پشن پنجره بنشینم و چشمم به ساختمان روبرویي باشه، خوابم نمي بره . پاشو بساطتو جمع کن، بگیر  -

 بخواب.

 آخه خانجون... -

 نم بي خواب کردی.آخه خانجون نداره. اون روی منو باال نیار رکسانا. دیگه دارم از دستت ذله مي شم. تو م -

پاهایم خواب رفته بود. با بي میلي به زور خودم را به طرف رختخوابم کشاندم، که ناگهان صدای فریاد مادربزرگم 

 مرا برجا میخکوب کرد:

اونجا نه، برو زیر کرسي. به گمونت عقلم نمي رسه همین که چشم منو دور ببیني، دوباره فیلت یاد هندوستون مي  -

 ی مي شیني پشتِ پنجره.کنه و مي ر

چاره ای به غیر از اطاعت نداشتم. بي حسي و ناتواني عجیبي وجودم را فراگرفته بود. قدمهایم سست و لرزان بود. با 

 صدای آهسته ای زیر لب زمزمه کردم:

 کاش مرده بودم و این بال سرم نمي آمد. -

 صدایم را شنید و گفت:

ا مي گذره، یه روزی مي رسه که دوباره به اون خونه بر مي گردی و سایه تو مي دشمنِت بمیره، چرا تو. این روز -

ندازی رو سر بچه ت، عوضش تنبیه مي شي. دفعه دیگه حواستو جمع کني و بي گدار به آب نزني. حاال بگیر راحت 

 بخواب. خدا رو چي دیدی، شاید فردا فرجي بشه.

ساختم تا اشکهایم از نگاهِ تیز مادربزرگم که دلي مهربان و زباني گاه زیر کرسي فرو رفتم، سرم را زیر لحاف پنهان 

 تلخ و زهرآگین و گاه شیرین و آرام بخش داشت پنهان نماند.

چیزی به اذان صبح نمانده بود که خوابم برد و ساعتي بعد صدای پای خانجون که پاورچین، پاورچین قدم بر مي 

 داشت، باعثٍ بیداری ام شد.
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 ردم و پرسیدم:سربلند ک

 سالم، کجا دارید مي روید؟ -

 خب معلومه ، مثِ همیشه نونوایي. -

 با حرکت تندی برخاستم و به او که داشت پرده مابین دو اتاقِ تو در تو را کنار مي زد گفتم:

 امروز من مي روم نان بخرم. -

 به طرفم برگشت و به طعنه گفت:

بهت مي گفتم پاشو تنبل باشي تو برو صف نونوایي، خمیازه مي کشیدی، چیه زرنگ شدی؟ روزای قبل هر وقت  -

 پشتِ تو مي کردی بهمو مي گفتي خوابم مي یاد.

 امروز بي خوابم و دلم مي خواهد بروم بیرون هوا بخورم. هنوز هم برف مي آید یا نه؟ -

 آره حسابي نشسته. نکنه دست و پات زیادی کرده و مي خوای بشکني شون. -

 از دست و پای شما که عزیزتر نیستند. -

زبون بار شدی. مي دونم تو دلت چي مي گذره. هیچ وقت نمي توني منو رنگ کني. به این امید مي ری تا بلکه  -

 مستوره یا مُحرم رو تو صف ببیني و ازشون حال بچه تو بپرسي.

 دستم برایش رو بود و نقش بازی کردن ثمری نداشت. بغض کردم و گفتم:

 از فکر ماندانا خواب و خوراک ندارم. -

جاش که بد نیس. سه نفر دست به سینه در خدمتش هستن و تر و خشکش مي کنن. اون عادت مي کنه. این تویي که 

داری دیوونه مي شي و فکر خودت نیستي. خیلي خب امروز تو برو تو صفِ نون. فقط به پا مثِ اون دفه رو برفها لیز 

 پسر عموت عین جن بو داده سر برسه و به کمکت بیاد. نخوری تا دوباره

 اصال نفهمیدم چطور لباس پوشیدم و چطور آماده بیرون رفتن شدم.

 خانجون چپ چپ نگاهم کرد و گفت:

گمون نکنم نونِ تو امروز واسه من صبحونه بشه، البد مي خوای این قدر اونجا بموني تا سر و کله یکي از اون دوتا  -

و ازشون خبر بگیری. از حاال بهت بگم اونا عین فیدل سگِ وفادار اربابشونن و بعید مي دونم نم پس بدن.  پیدا بشه

 خودتو جلوشون سبک نکن.

ي مي به وقتش تالف"خودم هم این را مي دانستم ، ولي پیه بي اعتنایي شان را به تن مالیده بودم و با خود مي گفتم:

 "کنم.

 شید:خانجون پشتِ سرم فریاد ک

دلم عین سیر و سرکه داره مي جوشه، یه لحظه هم از فکر رودابه بیرون نمي رم. هر طور شده امروز یه خبر از اونم  -

 بگیر.

حتما خانجون. من هم مثل شما خیلي نگرانش هستم، اما تا بابک به مشهد نرسد و به خدیجه خانم زنگ نزند، راهي  -

 برای تماس نیست.

بود. تا چشم انداختم ، منور را دیدم که اوایل صف ایستاده . از دور مرا دید با اشاره سر سالم کرد صفي نانوایي شلوغ 

 و به طرفم دست تکان داد. رفتارش عادی و مثل همیشه بود. به نزدیکش که رسیدم پرسید:

 چند تا نون مي خواین بگین واستون بگیرم؟ -
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 در رفتارش نسبت به من حاصل نشده بود. با خوشرویي پاسخ دادم:لحنِ کالمش مهربان و مودبانه بود و تغییری 

 نه ممنون. ترجیح مي دهم صبر کنم نوبتم شود. از سودابه خانم چه خبر؟ -

دیروز بعدازظهر برگشتن. هنوز خونه نیومدن. دیشب تلفن زدن گفتن شب منزل برادرشون مي مونن. صبح که  -

 ن.شد با ماندانا برمي گردن خونه خودشو

 با تعجب پرسیدم:

 با ماندانا! چرا آنجا؟ -

 از پر حرفي اش پشیمان شد و با دستپاچگي پاسخ داد:

اخه روزا آقا سامان که مي ره اداره، ممکنه ماندانا بي قراری کنه و اونجا بند نشه، به خاطر همین تصمیم گرفتن  -

شه. غروبا دوباره همه شون برگدن خونه آقاسامان. صبح تا غروب بیارنش پیش ما با سپیده بازی کنه و سرش گرم ب

درست نمي دونم ها. این حرفا رو دیشب مستوره یواشکي پای تلفن بهم گفت و تعریف کرد که اونجا چه خبر شده. 

االنم قراره واسش نون بخرم منتظر بشم پیداش بشه ازش بپرسم خبر تازه چي داره. بذارین چند تام واسه شما 

 بگیرم.

 خل کیفم یک اسکناس ده توماني بیرون آوردم و گفتم:از دا

 بیا ده تا هم برای من بگیر. -

 نظری به چشمانِ پراشکم افکند و گفت:

 غصه نخورین خانم جون. همه چي درست مي شه. -

 صدای آشنای مستوره از پشت سر به گوش رسید:

 ای وای خانوم جون شما چرا اومدین تو صف! -

 دلگرم شدم، به طرفش برگشتم و گفتم: از لحن مهربانش

 توی مستوره؟ ماندانا چطوره؟ -

 لب به دندان گزید . با گوشه چادر اشک چشمش را پاک کرد. سپس آهي کشید و پاسخ داد:

یه لحظه زبون به دهن نگرفت. نه یه لقمه غذا خورد، نه با عروسکهایي که باباش واسش آورده بازی کرد. آقا و  -

نوم خودشونو کشتن تا بلکه یه لبخند به لبش بیارن. یه بند هوار مي زد و شما رو مي خواست، حتي به سودابه خا

 سپیده هم محل نمي ذاشت.

 باالخره آرام گرفت یا نه؟ -

اون قدر گریه کرد تا باالخره آقا کالفه شد و بهش قول داد امروز بیاردش پیشِ شما. اون موقع چشماش رو هم  -

 بش برد. دلم واسه بچه م کبابه.افتاد و خوا

برقِ امید در میان قطرات اشک بي نور بود و محو. یعني ممکن بود سامان این کار را بکند؟ نه، باورم نمي شد. با 

 وجود این پرسیدم:

 راست مي گویي مستوره! یعني امروز ماندانا را مي آوری پیشِ من؟ -

 گفت:سر به زیر افکند و با لحني آمیخته به شرم 

گمون نکنم خانوم جون. آقا خیلي از دستِ شما عصبانیه. حتي اگه بفهمه من باهاتون حرف زدم و این چیزها رو  -

بهتون گفتم ، پدرمو در مي آره. مي دونم چي مي کشین، ولي از دستِ من کاری ساخته نیس. اگه دیروز اون شکلي 
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ن نبود، آقا از پشت پنجره چشمش به دمِ در حیاط شما بود و اگه ماندانا رو ازتون جدا کردم و با خودم بردم، تقصیر م

دست از پا خطا مي کردم، خدا مي دونه چه به روزم مي اومد. اگه بدونین چه حالي بودم، داشتم از خجالت مي مُردم. 

خشین؟ منو ببوقتي برگشتم خونه به مُحرم گفتم، بعد از این چه جوری مي تونم تو روی خانوم نگاه کنم؟ تو رو خدا 

به دلتون نگیرین؟ آخه مگه شما چي کار کردین. کاش نمي رفتین زنجان دنبالِ آقا. لعنت به من که اون نامه رو 

 نشونتون دادمو دلتونو به شور انداختم. هیچ وقت نمي تونم خودمو به خاطر این خطا ببخشم.

 برای دلجویي اش گفتم:

ز دل مرا شکستي و ماندانا را ازم گرفتي، ولي خُب تو مامور بودی و عیبي نداره مستوره. درست است که دیرو -

معذور. فقط مواظبش باش و نگذار غصه بخورد. آقا که رفت اگر دیدی موقعیت جور است، کاری کن که بتوانم 

 ببینمش.

 با ترس و وحشت چند قدمي به عقب برداشت و گفت:

وشش برسه یا ماندانا از زبونش دربره بگه شما رو دیده، دیگه قربونت برم خانوم جون کو جرات! اگه بعد به گ -

 جای من و مُحرم تو اون خونه نیس و از نون خوردن مي افتیم. شما راضي مي شین این بال سرمون بیاد؟

البته که راضي نیستم . خدا نکند چنین اتفاقي بیفتد. کاش مي فهمیدی چه حالي دارم مستوره. اصال نمي فهمم برای  -

چي دارم مجازات مي شوم. من داشتم مي رفتم مچ شوهرم را بگیرم و حاال او ادعا مي کند که مچ مرا گرفته . آخر من 

از کجا مي دانستم آن نامه مربوط به فرامرزی هوسباز خطاکار است.هر کس جای من بود همان کار را مي کرد. بر 

میان فدا شود و از مادر جدایش کنند. تو که مي داني ماندانا  فرض من گناهکار باشم، آن بچه بي گناه چرا باید در این

 چقدر به من وابسته است. غیرممکن است طاقت بیاورد.

مي دونم. طفلکي همش آه مي کشه و غصه مي خوره. قراره بعد از صبحونه آقا، سودابه خانوم و بچه ها رو برسونه  -

اگه ماندانا اینجا بمونه،  "داشتن به خواهرشون مي گفتن:منزل اونا بعد خودش بره دنبال کارش. دیشب شنیدم 

چشمش به خونه مادربزرگشه، قرار و آروم نمي گیره و ممکنه مادرش هم بیاد سراغش. برش دار ببر منزلِ خودت. 

 "شب مي یام دنبالتون.

 ه.آخه سودابه خانوم از ترس این که فرامرزی دوباره بیاد سر وقتش، مي ترسه شبها تنها بمون

 پس تکلیف من چیست که طاقت دوری اش را ندارم. دیشب تا صبح بیداری کشیدم مستوره. -

حق دارین خانوم. منم وقتي بچه ها کوچیک بودم، طاقت دوری شونو نداشتم. حاال که دیگه همه شون رفتن دنبال  -

نم که آقا غضب کرده همه راهها زندگي شون ما رو تنها گذاشتن. کاش مي تونستم یه کاری واستون بکنم، اما چه ک

رو بسته، ولي آخرش چي؟ باالخره مجبوره کوتاه بیاد، چون بعید مي دونم ماندانا آروم بگیره، دست از بي قراری 

 برداره.

 فکری به خاطرم رسید و گفتم:

 پس یه کاری برایم بکن. -

 اگه از دستم بربیاد رو چشمم، ولي چه کاری؟ -

مه ش رفت منزل آنها خبرم کن بلکه بتوانم بروم آنجا و یک طوری دل سودابه را به رحم بیاورم و وقتي ماندانا با ع -

 بچه ام را ببینم.

 تا یه ساعت دیگه یعني بعد از صبحونه مي رن اونجا ، اما اگه شما برین سراغشون مي فهمن من بهتون خبر دادم. -
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ست، بلکه وانمود مي کنم برای دردل با خودش به دیدنش آمده ام. نترس به سودابه نمي گویم مي دانم ماندانا آنجا -

 این طوری به تو هم شک نمي برد قبول؟

 باشه خانوم جون. اگه دو ساعت دیگه برین سراغشون، حتما اونجان. -

 

 

 

 

 

 : 11فصل 
 

خانه را در پیش گرفتم . الی در سفره نان به دست،در حالي که از ترس لیز خوردن، با احتیاط قدم بر مي داشتم، راه 

 باز بود، موقع رفتن آن را نبسته بودم.

دوباره چشمم به پنجره ساختمام روبرویي پرکشید. دستِ خودم نبود. بعد از این دیگر هرگز نمي توانستم نگاه خیره 

 نقطه خیره مي ماند. سرم را مهار کنم. جان و زندگي ام آنجا بود. حتي اگر دیدگانم نوری نداشت، باز هم به همان

خانجون سرگرم صرفِ صبحانه بود. نانهای خشک را با آب چایي خیس مي کرد و مي خورد. مثل همیشه عجول و بي 

 حوصله بود و طاقتِ صبر را نداشت.

 نان را داخل سفره نهادم و گفتم:

 چرا دارید نانِ بیات مي خورید. تازه و برشته اش را برایتان آورده ام.  -

 حالِ جویدن لقمه ای که در دهان داشت، چشم تنگ کرد و گفت: در

عالیه اگه به امید این دختر سر به هوا بشیني ، گشنه مي موني، مگه اون حاال حاالها بر مي گرده . "تو دلم گفتم  -

 تي؟شخب حاال چي شد که زود برگ "بهتره با همون نونِ خشکِ بیات شکمتو سیر کني، وگرنه دل ضعفه مي گیری.

 منور اول صف ایستاده بود، پول بهش دادم بي نوبت برایم گرفت. -

 خواهرش چي، اون نیومد؟ -

 چرا، چند دقیقه بعد او هم پیدایش شد. -

 واست پشتِ چشم که نازک نکرد؟ -

 سر سفره نشستم و پاسخ دادم:

بیچاره مجبور بوده طبق دستور  برعکس خیلي هم تحویلم گرفت و به خاطر رفتار دیشب ازم عذرخواهي کرد. -

 اربابش عمل کنه که از پشتِ پنجره همه جا را زیر نظر داشته.

 استکان چایي را در مقابلم نهاد و گفت:

 خب معلومه اربابشو ول نمي کنه تو رو بچسبه . اون روزی شو مي ده، نه تو. دیگه چي گفت؟ -

 و پاسخ دادم: با حالت عصبي قاشق چایخوری را در استکان گرداندم

ماندانا دیشب خیلي ناآرام بوده، هر کاری مي کردند ساکت نمي شده. سودابه و سپیده هم شب را آنجا مانده اند.  -

قرار است امروز بعد از صرف صبحانه ماندانا را هم به خانه خودشان ببرند و غروب سامان برود دنبالشان. او مي 

 این محیط دور کند، اما من دست بردار نیستم. خواهد تا جایي که مي تواند بچه را از

 مثال مي خوای چي کار کني؟ -
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 دستم به استکان خورد، چایي داغ را درون نعلبکي سرنگون ساختم و صدای خانجون را درآوردم:

 ؟يچه خبرته؟ زورت به این استکان زپرتي که به یه اشاره مي شکنه رسیده. چرا دقِ دلي تو سر اون خالي مي کن -

حاال که نشکست . مي خواستم بهتان بگویم که خیال دارم بروم منزلِ سودابه. حتي اگر تحویلم نگیرد و بهم بي  -

اگر فرامرزی سپیده را ازت بگیرد چه کار مي کني؟ "اعتنایي کند ،مهم نیست، التماسش مي کنم . بهش مي گویم 

 "خودت را بگذار جای من تا ببني چه مي کشم.

 برایم ریخت و با مهرباني گفت: چای دیگری

از من بهت نصیحت، خودتو پیش این طایفه ندید بدید کوچیک نکن. انگار از دماغ فیل افتادن. دلتو مي شکنن،  -

 تحقیرت مي کنن، به اشکت مي خندن. یه کم صبر داشته بتش رکسانا.

هر خفت و خواری را تحمل کنم. گاهي با  نمي تونم خانجون. بدتر از این نمیشه. به خاطر دیدن ماندانا حاضرم -

خودم مي گویم چه بسا در مورد سامان اشتباه نمي کردم و ریگي به کفشش است و از خدایش بود که من بهانه به 

 دستش بدهم تا با خیال راحت رقیب را سر جایم بنشاند.

ن دنبال بهونه گشت. خیلي راحت همیگمون نکنم انقدر پست باشه. مگه باباش واسه این که سر قدسي هوو بیاره،  -

که اون زنِ بیچاره سرشو برگردوند، دید یکي دیگه سرجاش نشسته. اینا ختم روزگارن، هوسهاشون بهشون فرمون 

مي ده، نه عهد و پیمون و عقلشون . فرامرزی هم یه چیزی شبیه همون ساماني پدرسوخته س، اما در مورد سامان 

 ییتو نمي خوری؟ نکنه باز هم خیال داری این یکي استکانم سرنگون کني؟هنوز شک دارم. پس چرا نون چا

میلم نمي کشیدو فکرم ناراحت است. کاش مي توانستم عین دزدها با نردبان از دیوار حیاط باال بروم، خودم را  -

 بکشم توی اتاق ماندانا، برش دارم بیاورم اینجا.

 وای بکني؟از خواهرت چه خبر، فکر اونم هستي؟همین یه کارت مونده. خب دیگه چي کار مي خ -

 مگر مي شود که نباشم، دردم یکي دو تا نیست. -

 طفلکي طوبي. به امید شفای رودابه رفته اونجا، حاال معلوم نیس با چه وضعي باید برگردوندش اینجا. -

نم ببینم از بابک خبری رسیده یا امروز بعدازظهر مي روم سر کوچه از لبنیاتي یک زنگ به منزل خدیجه خانم مي ز -

 نه.

کار خوبي مي کني، اما اگه صبحونه تو نخوری، همین جا مي خوابونمت زمین، مي ریزم تو حلقت. من حوصله مریض  -

 داری رو ندارم، یه کمي هم به فکر خودت باش.

 مه گرفتن گفتم:مي دانستم اگر الزم شود این کار را خواهد کرد. یک تکه نان برداشتم و در حالِ لق

 خیلي وقت است خاله طیبه اینجا پیداش نشده. شما را به جانِ عزیز قسم اگر آمد چیزی بهش نگویید. -

اون سرش گرم جهازگیری واسه طاهره س. بعید مي دونم این طرفها پیداش بشه. خیالت راحت باشه. اگه هم بیاد  -

ولي اگه پرسید ماندانا کجاس و تو اینجا چه کار مي کني ، چي  رو زبونم قفل مي زنم که حرفي از دهنم بیرون نپره،

 جواب مي دی؟

 مي گویم رفته منزل عمه ش با سپیده بازی کند. سامان هم ماموریت است. -

 تو که دَرست را حفظي و خوب بلدی چاخان کني. -

 سفره را که جمع کردیم گفتم:

 من کم کم آماده مي شوم که راه بیفتم. -
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جای تو بودم، نمي رفتم. مي ترسم ناامید برگردی و بیشتر غصه بخوری. اگه سودابه نذاره بری تو. اگه من  -

مجبورت کنه از همون دم در برگردی، اگه دوباره بیای اینجا ، آبغوره بگیری و آه و ناله کني، نه من، نه تو. حاال هر 

 کاری دلت مي خواد بکن.

 به گریه افتادم و گفتم:

ه هم مثلِ من بي قراره، نه من طاقت دوری اش را دارم، نه او طاقت دوری مرا. یعني آن بي انصاف ها نمي آن بچ -

دانند دارند چه کار مي کنند؟ اگر سودابه دلش به رحم نیاید و جلوی مرا بگیرد، هر بالیي فرامرزی سرش بیاورد، 

 حقش است.

 خانجون بي طاقت شد و گفت:

رو هر غلطي دلت مي خواد بکن. چترتم با خودت ببر که خیس نشي. فقط بهم قول بده اگه خیلي خب، بسه دیگه ب -

 داریوش سر رات سبز شد محلش نذاری. کارو از این خراب تر نکن رکسانا.

 معلوم است که محلش نمي گذارم. درست است که نیت او خیر بود، اما ناخواسته باعث شر شد. -

 ابتدا صدای ماندانا را شنیدم که در حالِ گریستن فریاد زنان مي گفت: وارد حیاط که شدم از پشتِ در

 من نمي خوام برم خونه عمه، مي خوام برم پیشِ مامي. تو رو خدا همین جا نگه دار بابا. -

 سپس صدای ویراژ تند ماشني سامان به گوش رسید و همین که در را گشودم، دیگر اثری از آنها نبود.

انجا جلوی در ایستادم . قدرت حرکت ازم سلب شده بود. چه کار باید مي کردم. آن بچه به من نیاز مات و مبهوت هم

داشت.سودابه در وضعیت روحي بدی به سر مي برد. با آن اعصاب خراب و افکار پریشان و زندگي نابسامان چطور 

امرزی به سراغش برود و مي توانست از عهده اداره دو بچه کوچک برآید. بخصوص که هر آن ممکن بود فر

 درگیری و جنگ و جدل بین آن دو آغاز شود.

اتومبیل سامان از آنجا دور شده بودف اما طنین گریه ماندانا هنوز در گوشم صدا مي کرد، نه ، این وضعیت نمي 

وضاع را از اتوانست ادامه داشته باشد. چندین باز تصمیم گرفتم به آقای ساماني متوسل شوم، ولي ترسیدم دخالت او 

 این بدتر کند.

دانه های درشتِ برف رنگي پالتو و گیسوان سیاهم را سپید کرده بود. متوجه نزدیک شدن مستوره نشدم، 

 فقطصدایش را شنیدم که مي گفت:

وای خانوم جون چرا اینجا وایسادین؟ نکنه از جونتون سیر شدین.مگه نمي بینین چه برفي مي یاد. اقال چترو  -

رو سرتون . منتظر چي هستین؟ اونا رفتن. نمي دونین ماندانا چه قشرقي به پا کرد. مگه مي رفت . پاهاشو مي بگیرین 

آقا هر  "من نمي رم خونه عمه مگه خودت نگفتي بابا که منو مي بری پیش مامي؟ "کوبید زمین و یه بند فریاد میزد 

نثارش مي کرد. داشت دیرش مي شد. نمي دونست کاری کرد نتونس آرومش کنه. هر که نزدیکش مي رفت یه لگد 

اینجوری بچه رو دق مرگ مي کني. دست از لجبازی بردار. ببر بسپارش "باید چي کار کنه. سودابه خانوم بهش گفت 

غیر "اما آقا زیر بار نرفت و گفت  "به مادرش، غیر از اون هیچ کس نمي تونه از عهده اش بربیاد و آرومش کنه.

ه، بعدش رفت جلو که ماندانا رو بغل کن "ستِ رکسانا بهش برسه .مگه دیگه تو خواب بچه شو ببینه.ممکنه بذارم د

ت دلم مي خواس "تو بدی، تو مامانمو اذیت کردی، دیگه دوست ندارم بابا"ولي اون با حرص دستشو پس زد و گفت 

چین هایي که تو صورتش مي دیدیم حتي اونجا بودین تا قیافه آقا رو مي دیدین. یه دفه انگار ده سال پیرتر شد. 

 "یکیشونم قبال ندیده بودم. به خواهرش اشاره کرد و گفت: تو و سپیده برین تو ماشین، من االن ماندانا رو مي آرم
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بعد با یه حرکت تند دستاشو پشتِ کمر اون طفلکي گذاشت و عین پرقو از زمین بلندش کرد. هر چي لگد خورد داد 

 میتي نداد و به زور بچه بي گناهو با خودش برد. و فریاد شنید ، اه

 باران اشک دسته های برف را از روی گونه هایم شست. با صدای گرفته ای گفتم:

صدای گریه اش را شنیم . وقتي داشتند از جلوی کوچه ما رد مي شدند،فریاد مي زد ، التماسش مي کرد که بگذارد  -

 مان این قدر سخت و بي گذشت باشد. من دارم مي روم سراغ سودابه.پیش من بماند. هرگز فکر نمي کردم سا

من جای شما بودم نمي رفتم، چون خودم شنیدم آقا داشت به خواهرش مي گفت اگه شما اومدین اونجا درو به  -

 روتون وا نکنه. مي ترسم سنگِ رو یخ بشین خانوم جون.

ي فهمد برادر کله شقش راه غلطي را پیش گرفته. روزی سودابه عیبي ندارد. باالخره او هم مثل من مادر است و م -

که مثل تو دستِ سامان نیست و مي ترسد از نان خوردن بیفتد. پس توسل به او ضروری ندارد. برو به امان خدا باز 

 هم به من سر بزن مستوره.

 12فصل 

 

 

 

 

 

چون خوشبختي ام گِل آلود بود. گذشته تبدیل به حال کنار رودخانه ایستادم و چشم به امواج پرتالطمش دوختم که 

شد و در مقابل دیدگانم رژه رفت. یادآوری اولین روز آشنایي ام با سامان که پارسِ فیدل باعثِ وحشتم شد، لبخند 

 پرحسرتي را برلبم نشاند.

 

 

 

حالِ پرتابِ آن به میان امواج دستم را در البالی برفها فرو بردم. از میانش سنگ کوچکي را بیرون کشیدم و در 

نداز، سنگ نی"خروشانش، گوش به زنگ ماندم تا بلکه سامان درست مثلِ آن روز از پشت سر صدایم کند و بگوید: 

 "چون ممکن است سر تمساح بشکند.

 

 

 

برای رفع اما تنها پاسخم، پارسِ سگ ولگردی بود که داشت برفها را کنار مي زد تا شاید از البالیش طعمه ای 

 گرسنگي بیابد.

 

 

 

 "چرا گذاشتي این طور بشود، چرا؟ "در نقطه پایان خوشبختي ام یک عالمت سؤال به جا مانده بود. 

 

 

 

پایم لیز خورد، چیزی نمانده بود به داخل رودخانه سقوط کنم. اصالً آنجا چه کار مي کردم؟ مگر قرار نبود به سراغ 

 سودابه بروم.
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یم را عقب کشیدم و به راهم ادامه دادم. خانجون و داریوش حق داشتند که به من لقب یک دنده و لجباز داده پاها

 بودند. چه بسا همین کله شقي باعث به وجود آمدن این مشکالت در زندگي ام شده بود.

 

 

 

ه بودند و هر لحظه از من دورتر با اشک و آه به بدرقه آرزوهایم رفتم که بي جان و بي هیچ حرکتي در تابوت آرمید

 مي شدند.

 

 

 

 تنها حسِ باقي مانده در وجودم، حسي بود که مرا به سوی ماندانا مي کشاند.

 

 

 

به سرِ کوچه منزل سودابه رسیدم و ایستادم. ابتدا نظری به اطراف افکندم، تا اگر ماشین سامان در آن حوالي پارک 

 ان کنم و آنجا آفتابي نشوم.شده باشد خودم را از دیدش پنه

 

 

 

جای چرخهای اتومبیل او حکایت از آمد و رفتش داشت. نگراني و اضطراب به قلبم چنگ زد. امیدی نداشتم آن در 

 به رویم گشوده شود. با وجود این انگشتم را بر روی دکمه زنگ فشردم و منتظر شدم.

 

 

 

 مي شد و هم آهنگ با نپش تند قلبم به گوش مي رسید.صدای تق تق دمپایي منور هر لحظه نز دیکتر 

 

 

 

همین که در را به رویم گشود. با وحشت چند قدمي به عقب برداشت. به صدایش اوج داد تا به گوشِ سودابه برسد و 

 گفت:

 

 

 

 تو. وای رکسانا خانوم جون شمایین؟ منو ببخشین، اما تا خانوم اجازه ندادن نمي تونم بذارم بیاین_

 

 

 

 اهمیتي به اعتراضش ندادم، با دست او را به عقب راندم و گفتم:
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 در این خانه همیشه به روی من باز بوده، دلیلي ندارد که حاال بسته شود. برو کنار، من ازت اجازه نخواستم._

 

 

 

 خطاب به من گفت:سودابه در حالي که شنلِ قرمزی بر روی دوش افکنده بود پا به ایوان نهاد و 

 

 

 

 بیا تو رکسانا. تو هم منور به جای این که بي خود داد و فریاد کني، برو باال پیشِ سپیده._

 

 

 

 مي دانستم منظورش این است که مواظبِ ماندانا باشد تا از آمدنم باخبر نشود.

 

 

 

 ستادم و گفتم:چتر را بستم، برف را از روی لباسم تکاندم و در ایوان روبرویش ای

 

 

 

باید باهات حرف بزنم سودابه، تا همین دو سه هفته پیش همیشه درد دلهایمان با هم بود، پس دلیلي ندارد که حاال _

 به حرفم گوش نکني.

 

 

 

زیر چشمهایش گود افتاده بود و چروکهای ریزی که در اطرافش به چشم مي خورد حکایت از پیری زودرس داشت. 

 فته بود و بي حالت. از شباهتِ چهره رنج کشیده مان به هم در عجب ماندم.موهایش آش

 

 

 

 لبهای ترک خورده اش لرزیدند و صدای لرزانش را بیرون فرستادند.

 

 

 

اینجا خانه خودت هست. تو هنوز مثل گذشته برایم عزیزی، اما چه کنم که سامان مرا تحتِ فشار قرار داده که _

 زنِ برادرم هستي.فراموش کنم تو 

 

 

 

 با لحني آمیخته با رنجش گفتم:
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 و تو به این سادگي زیر بار حرفِ زور رفتي!_

نه رکسانا من زیر بار حرفِ زور نرفتم. این روزها اعصابم خیلي خراب است. اصالً حوصله بحث و گفت و گو را _

فه شده. فکر و خیال دارد دیوانه ام مي کند. این تازه اول ندارم. مشکلِ خودم کم بود، مشکلِ تو و سامان هم بهش اضا

کار است و معلوم نیست آخرش به کجا ختم مي شود. مرا ببخش. چرا اینجا ایستادی، اصالً حواسم نبود تعارفت کنم 

 بیایي تو.

 

 

 

فتي. من هم مهم نیست، درکت مي کنم. تو هم مثلِ من دچار دردسر بزرگي شدی و در موقعیت بدی قرار گر_

ناخواسته و ندانسته در مشکلي که فرامرزی برای تو به وجود آورده غرق شدم و در اعماقش فرو رفتم. ما که با هم 

 غریبه نبودیم پس چرا از اول بهم نگفتي دردت چیست.

 

 

 

 وارد اتاق پذیرایي که شدیم در را پشتِ سر بست و گفت:

 

 

 

م را با کسي تقسیم نکنم. باالخره هر کس به اندازه خودش مشکل دارد. دردِ من من عادت کرده ام غم و غصه های_

کهنه شده و تازگي ندارد. بارها وقتي با تو تنها مي شدم، حرفي بر روی زبانم سنگیني مي کرد، اما چون مي دانستم 

اوایل ازدواج بود که  که نمي تواني چیزی را از سامان پنهان کني، خفه خون مي گرفتم و ساکت مي ماندم. همان

فهمیدم در انتخاب همسر دچار چه اشتباهي شده ام. فرامرزی شیفته مال و ثروتم بود نه خودم. بارها ازم خواست این 

خانه را به نام او کنم، ولي من زیر بار نرفتم. بخصوص امسال بدجوری مرا تحتِ فشار قرار داد تا بلکه بتواند خانه و 

گم بیرون بیاورد. کم کم بهش مشکوک شدم، مدتي زاغ سیاهش را چوب زدم و فهمیدم زیر سهام کارخانه را از چن

سرش بلند شده و خیال هایي به سر دارد. با وجود این به خاطر سپیده دم نزدم و با خود گفتم، مگر این پست فطرت 

 در بیاورد. بعضي شبها اصالً به خانهرا نمي شناسي. اگر جیکت در بیاید ، بچه را برمي دارد، مي برد تا تو را به زانو 

نمي آمد و من آن قدر ازش نفرت داشتم که اصالً برایم مهم نبود کجا سر به بالین مي گذارد. فقط وقتي آن نامه را 

در جیبِ کتش پیدا کردم و از قراری که برای دو روز بعد داشتند آگاه شدم، دیگر طاقت نیاوردم و ناچار شدم 

ن بگذارم. سامان بعد از خواندن نامه آن قدر دستپاچه و خشمگین شده بود که به جای این که به برادرم را در جریا

من برش گرداند آن را در جیب پیراهنش گذاشت و گفت که همین پس فردا سند خیانتش را رو مي کنم و پدرش را 

سامان برای این که شناخته در مي آورم. صبح روز یکشنبه به محض این که فرامرزی از خانه بیرون رفت من و 

نشویم با یک ماشین اجاره ای به تعقیبش پرداختیم، غافل از این که او زرنگ تر از این حرفهاست و پي به حقه مان 

خواهد برد. خیلي زود ما را شناخت و در پیچ و خم جاده چالوس رد گم کرد. سامان دیوانه شده بود و در نهایت 

چهره زني که در ماشین شوهرم کنارش نشسته بود، به نظرم آشنا مي آمد. اطمینان خشم و غضب با سرعت مي راند. 

داشتم قبالً یک جایي او را دیده ام، ولي کجا. هر چه به مغزم فشار مي آوردم نتوانستم جواب سؤالم را بیابم. هر 

 بانده بود و به سامانلحظه بر سرعت اتومبیل افزوده مي شد. سپیده از ترس مي لرزید. سرش را به سینه ام چس
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التماس مي کرد مي گفت دایي جان یواش تر، من مي ترسم. زماني که آن تصادف اتفاق افتاد، اصالً نفهمیدم چي شد. 

چند ساعتي بیهوش بودم. وقتي به خود آمدم که هر سه مان در بیمارستان چالوس بستری بودیم. جراحات من و 

اصابت به لبه ی داشبورد ماشین ضرب دیده بود و احتمال خونریزی مي سامان سطحي بود، ولي سر سپیده در اثر 

رفت. فرامرزی و معشوقه اش از دستِ ما گریختند، سفر بي نتیجه ای بود که عواقب بدی در پي داشت که از همه 

و  شناختيمهم تر جریان تو و اشتباهت در مورد شوهرت بود. نباید آن کار را مي کردی رکسانا. تو که سامان را مي 

مي دانستي عاشقانه دوستت دارد، چطور به خودت اجازه دادی فکر خیانتش را به مغزت راه بدهي. رفتنت به زنجان 

اشتباه بزرگي بود. نمي داني وقتي از همکارش آقای محسني شنید که او تو را همراه با یک جوان دیده، چه حالي شد. 

ش فکر مي کرد با برادرت به آنجا رفته ای و بعد که دختر فضول و از شدت ِ خشم به سر حد جنون رسید. تازه اول

دهن لَقت تو را لو داد و فهمید که آن جوان داریوش، یعني نامزد سابقت است، دیگر خشم و غضبش قابلِ مهار نبود 

ه بهر چه کردم حریفش نشدم و نتوانستم بهش ثابت کنم که بي گناهي. دوست ندارم ازم دلگیر شوی، اما اگر 

 گوشش برسد که من باهات حرف زدم، دمار از روزگارم در خواهد آورد.

 

 

 

 صدا را در گلو پیچاندم و از میان بغض فرو خورده و سمجي که داشت مرا به مرحله خفگي مي رساند نالیدم:

 

 

 

م. آخر چطور مي چرا سودابه، چرا؟ تو که مي داني گناه من فقط این بود که عاشقانه شوهرم را دوست داشت_

 توانشتم دست روی دست بگذارم و منتظر بمانم تا زن دیگری از راه برسد و او را از آنِ خود کند.

من مي دانم، ولي اثباتش به سامان غیر ممکن است. او چون پلنگ تیر خورده ای آماده دریدن صیادی ست که قصد _

ی عشقِ جنون آمیزش را به تو گرفته. انگار نه انگار صیدش را داشته. اصالً حرفِ حساب سرش نمي شود. نفرت جا

 که دو تا سه هفته پیش دیوانه وار عاشقت بوده.

 

 

 

باالخره یک نفر باید به داد من برسد و بهش حالي کند که تصورش باطل است. یکي دو بار تصمیم گرفتم به آقای _

 ساماني متوسل شوم، ولي ترسیدم کار را بدتر کنم.

 

 

 

گر این کار را بکني، راه برگشت را مي بندی. دخالتِ او در این قضیه کار را بدتر خواهد کرد. اصالً نباید مي ا_

گذاشتي پدرم در جریان سفر ما و متنِ آن نامه قرار گیرد. همین موضوع باعثِ عصبانیتِ شدید سامان شد. قبول کن 

 نب را در نظر نگرفتي.رکسانا کار تو خیلي نسنجیده و عجوالنه بود. اصالً جوا

 

 

 

 از کوره در رفتم و گفتم:
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به نظر تو باید چه کار مي کردم؟ دست روی دست مي گذاشتم و جیکم در نمي آمد. تازه این خانجون و ماندانا _

 بودند که حرف توی دهانشان بند نمي شد. هرکس مي آمد سیر تا پیاز رفت و آمدها و شنیده ها را برایش تعریف

مي کردند، از آن گذشته در جریان قرار گرفتنِ پدرت تقصیر فوضولي مستوره بود. چون قبل از این که او به خانه 

خانجون بیاید همه چیز را مي دانست و بیشتر از این عصباني بود که چرا شما او را غریبه دانستید و چیزی بهش 

وری از دخترم را ندارم. دیشب تا صبح یک لحظه هم نگفتید. تو خودت یک مادری، کمکم کن سودابه، من طاقتِ د

خواب به چشمم نیامد. تمام مدت پشتِ پنجره نشستم و چشم به پنجره اتاق ماندانا دوختم. این انصاف نیست که از 

من پنهانش کنید. یک لحظه خودت را جای من بگذار. اگر فرامرزی سپیده را ازت بگیرد تا تو را به زانو در بیاورد 

 ار مي کني؟چه ک

 

 

 

 از تجسم چنین اتفاقي تنش از وحشت لرزید و گفت:

 

 

 

حتي تصورش برایم مشکل است. من بدون سپیده مي میرم. حاضرم همه ی زندگي ام را بدهم، ولي بچه ام را ازم _

 نگیرند.

 

 

 

نم. تو از فرامرزی متنفری، اما من من مثلِ تو صاحبِ خانه و کارخانه نیستم که بخواهم آن را با بچه ام معاوضه ک_

 سامان را عاشقانه مي پرستم و نه مي توانم از او بگذرم، نه از دخترمان.

 

 

 

 پشت به من کرد، از پنجره به بیرون خیره شد و با صدای پرحسرتي گفت:

 

 

 

انه آمده، هر چه پول و فرامرزی یک مردِ پست و هرزه است و از آن بدتر یک دزد سر گردنه. در غیاب ما به خ_

جواهر داشتم، به سرقت برده. وقتي به منور تلفن زدم و جریان را ازش شنیدم، بهش گفتم فوری کلید در حیاط را 

عوض کند. همین روزهاست که وقتي نتواند وارد خانه شود، از دیوار باال برود تا بتواند فرش و سایر وسایل خانه را 

عقل را از سرش پرانده. هرچه فکر مي کنم نمي فهمم چطور عاشق چنین مردی بدزدد. آن زن جادویش کرده و 

شدم و با وجود مخالفتِ پدرم و سامان هر دو پایم را در یک کفش کردم که به غیر از او زنِ کس دیگری نمي شوم. 

تم هم من زیر بار نرفحتي مامان قدسي از فرانسه بلند شد آمد ایران و سعي کرد فکرش را از سرم به در کند، اما باز 
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و حاال دارم چوبِ اشتباهم را مي خورم. هر شب در کابوس های شبانه ام فرامرزی پست فطرت را مي بینم که به 

 سراغم آمده تا سپیده را ازم بگیرد. من تحملش را ندارم رکسانا.

 

 

 

ار فش رفتم، شانه به شانه اش قرهنوز پشتش به من بود. از لرزش صدایش مي دانستم در حالِ گریستن است. به طر

 گرفتم و گفتم:

 

 

 

پس من چي؟ فکر مي کني تحملش را دارم؟ بهم بگو ماندانا کجاست؟ سعي نکن بهم دروغ بگویي، چون مي دانم _

 اینجا پیشِ توست.

 

 

 

 با تعجب پرسید:

 

 

 

 از کجا مي داني اینجاست؟!_

 

 

 

نِ سامان از خیابان جلوی کوچه ما رد مي شدید صدایش را شنیدم که با گریه به امروز صبح وقتي داشتید با ماشی_

پدرش التماس مي کرد و مي گفت که من نمي خواهم برم خونه عمه، منو ببر پیش مامي. درست مي گویم نه؟ 

 خواهش مي کنم سودابه نگذار ناامید از این در بیرون بروم.

 

 

 

 دیدگانِ گریانش نشوم. سپس با صدای پر بغضي گفت: نگاهش را از من دزدید تا متوجه

 

 

 

 اختیارش دستِ من نیست، باور کن._

چرا نیست؟ االن اینجاست، پیش تو. به سامان بگو رکسانا به زور داخل شد و من و منور حریفش نشدیم. اول صبح _

 صدای او را از توی ماشین تو شنیده بود و مي دانست اینجاست.
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نمي فهمي. ماندانا اگر تو را ببیند، دیگر حریفش نخواهم شد. از دیشب تا حاال امانِ همه ی ما را بریده و حتي  چرا_

یک لحظه هم آرام نگرفته. قبل از آمدنت به زور بردمش توی اتاقِ سپیده و هر دو را خواباندم. اگر بیدار شود دوباره 

 ساکت کردنش غیر ممکن است.

 

 

 

 ند، آرام مي شود. تو را به جان سپیده قسم بگذار بروم باالی سرش تماشایش کنم.اگر مرا ببی_

 

 

 

اگر بیدار شد چي؟ تو که بچه خودت را مي شناسي. همین که پدرش را ببیند گزارش اتفاقات روزانه را بهش _

 خواهد داد. آن موقع دیگر سامان بهم اعتماد نخواهد کرد.

 

 

 

 و با لحن مصممي گفتم:محکم روی مبل نشستم 

 

 

 

من تا ماندانا را نبینم، از اینجا تکان نمي خورم، حتي اگر الزم باشد تا شب همین جا مي نشینم و منتظر مي مانم تا _

سامان بیاید و تکلیفِ من و بچه اش را روشن کند. احساس و عواطفِ من سر راه نیفتاده که او پا به رویش بگذارد، 

برود. تو با وجود این که دردی مشابه دردِ من داری، بي انصافي و حاضر به این فداکاری نیستي. نمي لگد مالش کند و 

خواهم نفرینت کنم، اما فقط مي خواهم بدانم اگر فائزه خواهر فرامرزی، همین بال را سرت بیاورد و از دیدن سپیده 

 محرومت کند، چه حالي خواهي شد؟

 

 

 

 با صدای لرزاني گفت:

 

 

 

این حرفها را نزن رکسانا. من طاقتِ شنیدنش را ندارم. تو مرا بر سر دو راهي قرار دادی. دلم مي خواهد کمکت _

 کنم، ولي از خشم و خروش سامان مي ترسم. قسمم داده نگذارم تو دخترت را ببیني.

 

 

 

 ستحق چنین مجازاتي باشد.همان موقع باید بهش مي گفتي، این انصاف نیست. مگر رکسانا چه کرده که م_
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صدای گریه ماندانا که برخاست، طاقت نیاوردم، بدون لحظه ای مکث با شتاب از سالن بیرون دویدم، پله ها را یکي 

بچه ام دارد گریه مي کند. مادر قربانِ آن "پس از دیگری پشتِ سر نهادم و در حالي که زیر لب تکرار مي کردم: 

 خودم را به طبقه باال رساندم. "نکن آمدم عزیز دلم.چشمهای پراشکت، گریه 

 

 

 

 سودابه به دنبالم دوید و گفت:

 

 

 

 صبر کن رکسانا، خواهش مي کنم نرو._

 

 

 

ماندانا صدایم را شنید و قبل از این که من بهش برسم، به طرفم دوید. دستهایم را به سویش گشودم، سرش را به 

یرین زباني، بوی تن، عطر گیسوانش، فشردنِ او بر روی سینه ام و شنیدنِ صدای تپشِ سینه فشردم. دلم برای ش

 قلبِ من درهم مي آمیخت، تنگ شده بود.

 

 

 

 با صدایي که از شوق مي لرزید گفت:

 

 

 

و و شِ تمنو با خودت ببر مامي. دیگه نمي خوام اینجا بمونم. اصالً دوست ندارم با سپیده بازی کنم. مي خوام پی_

 خانجون باشم.

 

 

 

نمي توانم عزیزم، بابات تو را به عمه ات سپرده. اگر بدونِ اجازه اش تو را ببرم، باهاش دعوا خواهد کرد. تو که _

راضي نیستي عمه سودابه ناراحت شود. هر روز مي آیم اینجا مي بینمت. البته به شرطي که قول بدهي به بابات نگویي 

 مي دهي؟مرا دیده ای. قول 

 

 

 

 اگه بگم دیگه نمي ذاره تو رو ببینم؟_

 

 

 

 آره عزیزم. غیر ممکن است دیگر بگذارد مرا ببیني._
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آخه چرا؟ تقصیر من بود که بهش گفتم عمو داریوش چي گفت. واسه همینه که دیگه تو رو دوست نداره و نمي _

 خواد بیای پیش مون. آره مامي؟

 

 

 

تو نباید آن حرف را مي زدی. بابات از عمو داریوش خوشش نمي آید. اگر مي خواهي باز بیایم اینجا،  آره عزیزم._

 باید قول بدهي بهش نگویي مرا دیده ای.

 

 

 

قول مي دهم، قسم مي خورم، ولي مي تونم که بهش بگم دلم واست خیلي خیلي تنگ شده و ازش بخوام تو رو _

 برگردونه به خونه مون؟

 

 

 

 حتماً این کار را بکن. بگو دلت مي خواهد پیش من باشي نه منزل عمه سودابه، خب؟_

 

 

 

باشه مامي جون. این قدر اشک مي ریزم، قربون صدقه ش مي رم، التماسش مي کنم، تا بلکه تو را ببخشه و باز _

 دوسِت داشته باشه.

 11فصل 

 

 

 

 

 

 

کرد. ماندانا بدن لرزانش را در آغوشم پنهان ساخت و با لحني آمیخته به  صدای زنگِ در همه ی ما را دستپاچه

 وحشت گفت:

 

 

 

 این باباس. حاال باید چي کار کنیم؟ اگه تو رو اینجا ببینه، دعوات مي کنه._

 

 

 

 سودابه رنگ به چهره نداشت، به دیوار تکیه داد و گفت:
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اتاق پشتي قایم شو، تا صدایت نزده ام بیرون نیا. تو هم منور بدو در را باز کن.  زود باش رکسانا برو طبقه پایین، تو_

 یا فرامرزی ست یا سامان.

 

 

 

 بوسه ای بر روی گونه ماندانا زدم و به سودابه گفتم:

 

 

 

 به سپیده سفارش کن در مورد من چیزی به دایي اش نگوید._

 

 

 

 تِ سر صدایم زد و پرسید:ماندانا با صداب بغض آلودی از پش

 

 

 

 یعني تو دوباره بر نمي گردی پیشِ من مامي؟_

 

 

 

 چرا عزیزم. من همین جا تو طبقه پایین هستم و جایي نمي روم._

 

 

 

 با عجله در اتاقِ پشتِ سالن پذیرایي پنهان شدم. دلم نمي خواست وجودم باعثِ ایجاد دردسر برای سودابه شود.

 

 

 

 ی آقای ساماني را که شنیدم، آرام گرفتم. در حال ورود به اتاق پذیرایي از منور پرسید:صدا

 

 

 

 خانم کجاست؟_

 

 

 

 همین االن مي آن خدمتتون._

 

 

 

سودابه که صدای پدرش را شنیده بود، از پله ها پاییین آمد. صدای پایش در حال قدم برداشتن بر روی فرش هال 

 و بسته شدن درِ سالن پذیرایي دانستم که به نزد پدرش آمده است. ابتدا سالم کرد و سپس افزود:گم شد. از باز 
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 خیلي عجیب است که یادی از ما کردید._

 

 

 

 آقای ساماني با لحن تندی پاسخ داد:

 

 

 

د ری باهام رفتار مي کنیخجالت بکش دختر. همیشه باید من آخرین نفر باشم که بدانم دوروبرم چه خبر است. طو_

که انگار غریبه ام. تقصیر قدسي ست بد بارتان آورده. از همان بچگي آستین سر خود بودید و خودمختار. جیک و 

بیک تان با مادر بود و خرج و مخارج زندگي با من. به غیر از نیاز مادی کاری باهام نداشتید. به میل خودت عروسي 

داری نقشه جدایي و رسوایي را مي کشي. نه از مسافرت تو و برادرت خبردار شدم  کردی و حاال بدون مشورت با من

 و نه از آمد و رفتِ تان. مادرت از راه دور بیشتر از حال و روزتان خبر دارد تا من که در چند صد متری تان هستم.

 

 

 

 سودابه حرف پدرش را قطع کرد و گفت:

 

 

 

ه گرفتارید. شب هم که به خانه برمي گردید خوشم نمي آید آنجا تلفن بزنم و شراره شما به اندازه کافي در کارخان_

 گوشي را بردارد.

 

 

 

شراره چه هیزم تَری به شما فروخته؟ درست است که نمي تواند جای مادرتان را در دلتان بگیرد، ولي کاری هم به _

 کارتان ندارد.

 

 

 

 مان را ندارد.خودتان خوب مي دانید که چشم دیدن _

 

 

 

اینها همه بهانه است. حرفِ دلت را بزن، چرا حاشیه مي روی. بارها گفتم، باز هم تکرار مي کنم که این زنِ بیچاره _

نقشي در جدایي من و قدسي از هم نداشت از مدتها قبل خودم به این نتیجه رسیده بودم که جدایي تنها راه چاره 

 است.

ین نقش را بازی مي کردند و بین مان فاصله مي انداختند. بر روی دیوار فاصله همیشه نقشِ آن موقع کسانِ دیگری ا

یک زن بود، زناني که در زندگي شما مي آمدند مي رفتند. این مسأله از چشمِ مادرم پنهان نبود و عذابش مي داد. 
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و راستم را از هم تشخیص دادم، همانطور که من در زندگي با فرامرزی عذاب کشیدم. از همان زمان که دستِ چپ 

این درک را داشتم که بدانم در اطراف زندگي شما دو نفر چه مي گذرد، اشکهای مادرم را مي دیدم و دلیلش را مي 

دانستم. سرم را بر روی زانویش مي گذاشتم و پاهایش را نوازش مي کردم. دلم مي خواست به طریقي بهش بفهمانم 

همان احساسِ مرا داشت. من و او بارها شاهد کشمکش بین شما بودیم. بازنده میدانِ که همدردش هستم. سامان هم 

مبارزه همیشه مامان بود که بي رحمانه محکوم به تحمل مي شد. فکر مي کنید االن در غربت کم دردی را تحمل مي 

ار و همدم، در مملکتي کند و کم رنج مي کشد؟ از بچه هایش دور افتاده. شاهد ویراني کاشانه خودش بوده. بي ی

غریب روزهایش را به شب مي رساند و در بستر سرد وخالي اش، با غم و اندوه بي شمارش تنها مي ماند. آرزوهای او 

چون دود سیگار با اولین پُک در فضای تهي و خالي اطرافش حلقه وار درهم پیچیدند و ناپدید شدند. آنچه را که از 

ثروتهای دنیا هم هرگز نخواهد توانست دوباره به دست بیاورد. تنها دلخوشي اش نامه دست داده، در معاوضه با تمام 

های من وسامان است و دیدارهایي که سالي یکي دو بار برای مدت کوتاهي فرصتش دست مي دهد، اما هنوز جرأت 

هد بداند که من هم مثلِ او نکرده ام در نامه هایم به مشکالتي که با فرامرزی دارم، اشاره ای کنم، چون دلم نمي خوا

یک زنِ شکست خورده ام. به نظر شما اگر در یک محیط گرم خانواده بزرگ مي شدم و کمبود محبت نداشتم، به این 

سادگي در تشخیص عشق و عالقه کاذب و واقعي از هم، مرتکب چنین اشتباه بزرگي مي شدم؟ به مغزتان فشار 

ار فقط یک بار بچه هایتان از زبانِ شما کالمي که بوی محبت بدهد شنیده بیاورید ببینید به یاد مي آورید، یک ب

باشند؟ زماني که فرامرزی با زبانِ چرب و نرم به فکر فریب دختر میلیونر کارخانه دار معروف افتاد، چند سال از 

بود، رنج مي جدایي شما و مامان مي گذشت و من هنوز از ضربه ای که این جدایي بر جسم و روحم وارد ساخته 

کشیدم. شما از زندگي من چه مي دانید پدر؟ دلتان به این خوش است که از مالِ دنیا بي نیازمان کرده اید، اما این بي 

 نیازی، مرد نیاز مندی چون فرامرزی را وبالِ گردنم کرد و با زبانِ چرب و نرمش مرا فریفت...

 

 

 

 آقای ساماني حرفش را قطع کرد و گفت:

 

 

 

چند بار بهت گفتم که این بي بته به دردت نمي خورد، او لیاقتِ زندگي با تو را ندارد به گوشَت فرو نرفت که نرفت. _

از همان روز اول از زبانِ چرب و نرمش حالم به هم مي خورد و حدس مي زدم هدفش چیست. چشم او به این خانه و 

سرت رفته. حاال که به این نتیجه رسیدی، دیگر خیلي دیر شده.  سهامِ کارخانه ات بود و هنوز نمي دانستي چه کالهي

آن پدر سوخته تا همه ی دارایي ات را از حلقومت بیرون نکشد دست بردار نخواهد بود. این بار اگر به حرفم گوش 

ه نقط کني برنده ای وگرنه دوباره بازنده خواهي شد. فرامرزی پا به روی رگِ خوابت خواهد گذاشت، درست به همان

ای که مي داند چقدر در مقابلش حساسي. او از سپیده به عنوان طعمه استفاده خواهد کرد. اگر ضعف نشان دهي و به 

راحتي تسلیم شوی، آن پست فطرت را خیلي راحت به هدف خواهي رساند، ولي اگر مقاومت کني و در مورد بچه ات 

 حساسیت نشان ندهي، ناچار به عقب نشیني خواهد شد.
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 صدای فریاد اعتراض آمیز سودابه پر سوز بود:

 

 

 

نه پدر، نه، این امکان ندارد. چیزی را از من نخواهید که انجامش محال است. برای من سپیده به اندازه تمام _

 ثروتهای دنیا ارزش دارد و حاضر نیستم او را مورد معامله قرار دهم.

 

 

 

کرده و بچه اش را به حراج گذاشته. قیمت به دست آوردنش سنگین است. نمي اما آن بي همه چیز این کار را _

 خواهم حتي یک پاپاسي از آنچه به تو داده ام، نصیب این گرگ شود، چرا نمي فهمي؟

 

 

 

منظورتان این است که حاظرید نوه نازنین تان در چنگالِ آن گرگ گرفتار شود؟ من شوهرم را بهتر از شما مي _

رای رسیدن به هدف و به زانو در آوردنم عذابش خواهد داد. سپیده یک هفته تمام بیهوش بود و چیزی شناسم. ب

نمانده بود از درمانش عاجز شوند. صبح تا شب باالی سرش گریه مي کردم، چون احتمال خونریزی مغزی مي رفت 

د چه به سر زن و بچه اش آمده و بي و آن پست فطرت با وجود این که شاهد تصادفِ مان بود، حتي نایستاد تا ببین

خیال به راهش ادامه داد. چند روز بعد هم با استفاده از غیبتِ ما به خانه آمد و پول و جواهراتم را با خود برد. شما 

 فکر مي کنید چنین آدمي لیاقت یک ساعت نگه داری از سپیده را دارد؟

 

 

 

 ه یغما خواهد برد. چرا نمي فهمي سودابه؟البته که ندارد، ولي بقیه دارایي ات را هم ب_

مي فهمم پدر. از شما چه پنهان این را هم مي فهمم که شما به جای این که دلتان به حالِ من و سپیده بسوزد، به حالِ _

مال و دارایي تان مي سوزد و نگرانِ از دست رفتنش هستید. من یک موی سپیده را با تمام ثروتِ دنیا عوض نمي کنم 

 .پدر
 

 

 

تو و سامان دیوانه اید و درست مثل مادر تان کله شق و حرف نشنو. آن پسر که به خاطر هیچ و پوچ زنش را از _

خود رانده و بچه را ازش گرفته، اصالً نمي فهمد دارد چه جواهری را از ذست مي دهد. رکسانا مثلِ فرامرزی بي 

مي داند دارد چه کار مي کند. وقتي به اشتباهش پي خواهد برد سروپا و بي پدرومادر نیست و جوهر دارد. برادرت ن

 که کار از کار گذشته.

 

 

 

 سودابه با تعجب پرسید:
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 این چیزها را شما از کجا مي دانید؟! چه کسي بهتان گفت بین سامان و رکسانا چه گذشته؟_

 

 

 

 گفت که چه اتفاقي افتاده.قبل از آمدن به اینجا رفتم سراغ خانوم ماکویي، او بهم _

 

 

 

در اتاقِ پشتي نفس را در سینه ام حبس کرده بودم و صدایم در نمي آمد. مادربزرگم توبه اش نمي شد. چه بسا به 

؟ مگر قرار نبود به کسي چیزی نگویید خانجون"آقای ساماني گفته بود که من به منزل سودابه آمده ام. با خود گفتم: 

 آقای ساماني ادامه داد: "ان رفت؟ حاال سامان این فضولي را هم به پای من خواهد نوشت.به این زودی یادت

 

 

 

تو و برادرت راه غلطي را در پیش گرفتید. به جای این که برخورد با فرامرزی را به من واگذار کنید، با بي فکری _

، تعقیب نافرجام و تصادف توی جاده، همه راه افتادید دنبال شوهر بي همه چیزت و آن زنِ هرزه. موضوع آن نامه

اش از روی بي فکری و تصمیم غلط بود. طفلکي رکسانا حق داشت با خواندنِ آن به سامان مشکوک شود.حاال اگر 

تصدفاً پسر عمویش سر راهش سبز شده و با او به زنجان رفته، گناه که نکرده. با غریبه مي رفت که بدتر بود. هرچه 

تبار خودش است و حرمتش را نگه داشته. مقصر سامان است که قبل از رفتن، دلیل اصلي سفر و باشد آن پسر از 

مقصد را از زنش پنهان ساخته و مأموریت را بهانه کرده. چرا برادرت اشتباه خودش را نمي بیند و بي خود و بي جهت 

 به پروپای آن زنِ بي گناه مي پیچد. االن رکسانا کجاست؟

 

 

 

 ه تته پته افتاد و کلمات را بریده بریده از دهان بیرون فرستاد:سودابه ب

 

 

 

 چرا از من مي پرسید پدر. من چه مي دانم کجاست. مگر منزل مادربزرگش نبود؟_

 

 

 

 پس خانم ماکویي مي گفت که آمده سراغ تو!__

 

 

 

 سراغ من! من که ندیدمش. نگفت چه موقع از خانه بیرون آمده؟_
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 ازش نپرسیدم._

 

 

 

 خدا کند که نیاید. چون سامان ازم قول گرفته نگذارم رکسانا دخترش را بببند._

 

 

 

 لحن کالم آقای ساماني تند و آمیخته با غضب بود:
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لم برای شیرین چه مدت مي بایستي در آن اتاق محبوس مي ماندم؟ هنوز از دیدن ماندانا سیر نشده بودم و باز هم د

زباني ها و در آغوش کشیدنش ضعف مي رفت. اکنون که فرصتِ دیدار دوباره میسر شده بود، حتي نمي خواستم 

 یک لحظه اش را هم از دست بدهم.

آقای ساماني خیال داشت تا چه مدت آنجا بماند و من تا کي مي بایستي به اجبار پشتِ در بسته آن اتاق خود را از 

 نم؟نظرش پنهان ک

از پشتِ پنجره چشم به حیات خلوت  "این چه موقع آمدن بود پدر؟"بر بدشانسي ام لعنت فرستادم و در دل گفتم: 

دوختم. فرشي از برف سطح زمین را پوشانده بود، اما دیگر نمي بارید. آفتاب خمود و بي حوصله بود و خیال نداشت 

 گوشه چشمي نشان دهد.

بختي را به خود ندیده بود و از همان ابتدا تبِ تند عشقش باعث شد که پایه اش را سودابه در این خانه، رنگ خوش

عجوالنه کج بنا نهد، ولي من که نه تبِ عشقم تند بود و نه بنایش کج، چرا کمر به ویراني اش بسته بودم؟ در طبقه باال 

 چه مي گذشت؟ ماندانا به پدربزرگش چه مي گفت؟ 

 ب و تاب است تا هم زودتر پدرش را دست به سر کند و هم مرا.شکي نداشتم سودابه هم در ت

این بار صدای زنگِ در تند بود و طلبکارانه. انگشتان دستم بر روی دسته مبل قفل شد، فشار قلبم را بر روی سینه ام 

ق لَ دوباره صدای "این دیگر کیست؟ انگار سر آورده."حس کردم. سپس صدای سقوطش را شنیدم و با خود گفتم: 

 لَق دم پایي منور برخاست که غرولندکنان داشت به طرف در مي رفت.

 سودابه در حینِ عبور از جلوی اتاقِ پشتي، ضربه کوتاهي به در زد و با صدای آهسته ای گفت:

 خدا به داد برسد. این دیگر فرامرزی ست. از جایت تکان نخور، تا خبرت کنم. -

کي به این سادگي ها خالصي امکان نداشت. آن نیمه از قلبم که هنوز تحتِ تأثیر باز یک دردسر دیگر. از شر این ی

تو همیشه احساست را حاکم بر عقلت مي کني. بي صبر و "احساسات قرار نگرفته بود، مورد خطاب قرار داد و گفت: 

ارهای تو یکي دیگر با این کبي تابي. امروز نباید به اینجا مي آمدی. این دختر بیچاره به اندازه کافي گرفتار است، 

 صدای زوزه مانند فرامرزی ساختمان را لرزاند: "احمقانه ات، وضعش را از این بدتر نکن.
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کدام احمق بي شعوری قفل و کلید در حیاط را عوض کرده. تو عقلت به این چیزها نمي رسد منور. کي بهت دستور  -

 داد این کار را بکني؟

 در نیامد. فرامرزی منتظر جواب نشد و پرسید: منور الل موني گرفت و جیکش

 سپیده کجاست؟ -

 سودابه از توی ایوان، به جای او پاسخ داد:

کلید در را من عوض کردم تا از شر آن کسي که عین دزدها وارد خانه مي شود و پول و جواهرات زنش را به  -

 سرقت مي بَرد، خالص شوم.

م باال مي رود، نه آن کسي که از در خانه خودش داخل مي شود و هر چه را که دزد آن کسي است که از دیوار مرد -

 دلش بخواهد با خود مي بَرد.

 این بار آقای ساماني رشته کالم را به دست گرفت و گفت:

از کي تا حاال این خانه مالِ جنابعالي شده و طال و جواهرات سودابه اموال شخصي ات؟ به گمانم به همین زودی  -

دت رفته کي بودی و چه کاره ای. با چه رویي دوباره به اینجا آمدی؟ خجالت نمي کشي کثافتِ بي همه چیز. فکر یا

کردی به همین راحتي مي تواني آنچه را که حقت نیست تصاحب کني، بعد از این با من طرفي. پدرت را در مي آورم، 

اول مي دانستم سودابه بي عقلي کرد که گولِ زبانِ چرب  آبرویت را مي ریزم. تو لیاقت دختر مرا نداشتي. من از روز

و نرمت را خورد و زیر بار حرفِ حسابِ پدرش نرفت. لیاقت تو همان زن هرزه خیاباني ست، نه دختر من. تا گردنت 

 را نشکستم، برو بیرون.

 هیچ کس این قدرت را ندارد که بتواند مرا از خانه ی خودم بیرون کند.  -

ي بي توجه به سرهای کنجکاو همسایگان که در پشت پنجره خانه هایشان تکان مي خورد، بلندتر فریاد آقای سامان

 کشید:

وقتي خانه تو بود که در صلح و صفا با زنت زندگي مي کردی، نه حاال که از سر تا پایت بوی گند خیانت و دغل  -

 بازی به مشام مي رسد.

 در مورد اولي معلمم شما بودید. -

 ای ساماني از کوره در رفت، به طرفش حمله برد و گفت:آق

حیا کن پسره بي شرم. اگر این دهنِ کثیفت را نبندی، عینِ سگ از این خانه مي ندازمت بیرون. من مثلِ تو چشم  -

به دارایي زنم ندوخته بودم. ما در کمالِ صلح و صفا از هم جدا شدیم و در مورد مال و منال چیزی را ازش دریغ 

 نکردم. فکر کردی من هم مثل توام. اینجا چه مي خواهي؟ چرا نمي روی دنبالِ کارت؟

 آمده ام سپیده را ببرم و بدون او از این در بیرون نمي روم. -

 صدای آقای ساماني تحکم آمیز و پر اوج بود:

 غلط مي کني. اگر یک قدم جلوتر بیایي، قلم پایت را مي شکنم. -

 تمسخری گفت: فرامرزی با لحن پر

 حاال مي بیني چه کسي برنده مي شود.

سپس صدای قدم های تند و محکمش به گوش رسید که به حالتِ دو داشت از پله ها باال مي رفت. آقای ساماني 

 پشتِ سرش مي دوید و فریاد مي زد:
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 کجا داری مي روی؟ مگر نشنیدی بهت گفتم گمشو برو بیرون. -

د. اگر یکي از آن دو نفر بي هوا در اتاق نشیمن را باز مي کردند چه اتفاقي مي افتاد. ماندن قلبم از حرکت باز ایستا

من در آنجا جایز نبود، اما چه کنم که راه فرار بسته بود. چطور مي توانستم از مخفي گاه خارج شوم که آنها مرا 

 نبینند؟

گریه ماندانا و سپیده که شاهد این درگیری بودند، به  آقای ساماني و فرامرزی روی پله ها با هم گالویز شدند. صدای

گوش مي رسید. سودابه که مي ترسید پدرش در این درگیری صدمه ببیند، مي کوشید تا آن دو را از هم جدا کند و 

 یک بند فریاد مي زد:

 کجایي منور؟ زود باش برو به برادرم تلفن بزن بگو فوری خودش را به اینجا برساند. -

 رزی به حالتِ مسخره قهقهه ای سرد داد و گفت:فرام

چي شد شازده خانم، داری دنبال نیروی کمکي مي گردی، مهم نیست هر پدر سوخته ای را مي خواهي خبر کن، اما  -

 این را بدان که من بدونِ دخترم از این خانه بیرون نمي روم.

 آقای ساماني بر سرش هوار کشید:

ر نده. وجود آن بچه برای تو فقط یک وسیله است، وسیله ای برای رسیدن به هدف. اگر سپیده را آلتِ دست قرا -

واقعاً او را مي خواستي، وقتي با چشم خودت مي دیدی که تصادف کرده صدمه دیده و با آن حالِ زار بیهوش وسطِ 

دی. تو نه عاطفه و محبت جاده افتاده، به جای این که به دنبال هوای دلت بروی، مي ایستادی و به دادش مي رسی

سرت مي شود و نه شرف و وجدان داری. فکر و ذکرت تصاحب این خانه و سهام کارخانه زنت است. مگر من بمیرم 

 که بتواني به هدفت برسي. برو گم شو سگِ کثیف.

ي که تو برو گمشو پیرِ خرفت. مگر تو عاطفه و محبت سرت مي شد که حاال دم از آن مي زني. خودت مي دان -

حنایت پیش من یکي رنگ ندارد. به کسي این حرفها را بزن که نشناخته باشدت. به من یکي نگو که چه کاره ای. 

همین دخترت که حاال داری سنگش را به سینه مي زني صد بار بهم گفته که به خاطر هوسراني هایت چه بالهایي سر 

 ه رفته.مادرش آورده ای و چطور جانش را به لب رساندی که گذاشت

همین سودابه تو را پر کرده که حاال به خودت اجازه مي دهي تو روی من بایستي، دستت را به طرفم بلند کني و  -

این مزخرفات را بگویي. من اگر خطا کردم، دلیلي ندارد اشتباهم سرمشقي باشد برای تو پسر خودم که همان اشتباه 

 را تکرار کنید. 

 زت درسِ اخالق بگیرم، بلکه آمده ام بچه ام را با خودم ببرم.من اینجا نیامده ام که ا -

قلبم داشت از جا کَنده مي شد. هر لحظه ممکن بود سامان از راه برسد. چه کار باید مي کردم؟ مي ماندم و برای دفاع 

قي ازش طلبِ حاز حیثیتم، از مخفي گاه بیرون مي آمدم، در مقابلش مي ایستادم و بهش مي فهماندم که بي گناهم و 

را مي کردم که در مقابل او، زندگي مشترکمان و فرزندم داشتم؟ ولي آیا در چنین موقعیتي که افکارش معطوف به 

حلِ مشکلِ سودابه مي شد و تمام نیرویش را برای مقابله با فرامرزی و گرفتن حقِ خواهرش به کار مي برد، تالشِ 

 ، یا کار را از این هم بدتر مي کرد؟ من برای احقاقِ حقِ خودم به جایي مي رسید

فریاد فرامرزی تبدیل به عربده کشي شد. چهره فریبنده ظاهری را کنار زد و از پس آن چهره کریه واقعي اش را 

 نمایان ساخت. دیگر برایش اهمیتي نداشت هدفِ پلیدش را آشکار سازد.
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دنش از زبانِ وی در باور نمي گنجید. با وجود این که دشنامها و ناسزاهایي را بر زبان مي آورد که قبل از آن شنی

آقای ساماني با تمام نیرو مي کوشید تا از رفتن وی به طبقه باال جلوگیری کند، باالخره توانست آن سد را بشکند و بي 

 اعتنا به شیون و زاری سودابه خود را به اتاقِ سپیده برساند.

وع بود. فرامرزی دخترش را از زنش مي گرفت، همان طور که سامان دختر فاجعه ای که از آن مي ترسید، در حالِ وق

مرا ازم گرفته. هر چند بین هدفِ آن دو با هم فرسنگها فاصله بود، اما در هر دو مورد ضربه کاری بود و جراحتش 

 درمان ناپذیر.

سپیده در آمیخته با هم به  سقفِ باالی سرم در اثر کشمکش ساماني و فرامرزی مي لرزید. صدای گریه ماندانا و

 گوش مي رسید. 

 دلم نمي خواست ماندانا شاهد چنین صحنه ای باشد. مي دانستم که روح و جسمش در این ماجرا صدمه خواهد دید.

الی در اتاق باز شد. منور سراسیمه به درون آمد. درحالي که چارقد سرش یک وری کج افتاده بود و چنگ به صورت 

 مي زد، گفت:

مي بینین آقا چه آتشي به پا کرده؟ خدا به دادمون برسه. خانوم منو فرستادن تا بهتون بگم تا آقا داداششون از راه  -

نرسیدن و سر بقیه اون باال گرمه، بهتره شما برین خونه تون. آخه االن وقتش نیس که اون دو تا موضوع با هم قاطي 

 ون تماس مي گیرم مي گم که بعدش چي شد.بشه. برین به امونِ خدا. من خودم بعداً باهات

مي دانستم که حق با سودابه است و فعالً چاره ای به غیر از رفتن نیست. منور به داخل کوچه سرک کشید و همین که 

 اطمینان یافت اثری از سامان در آنجا نیست، بهم اشاره کرد که از در بیرون بروم.
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هوا سوز سردی داشت. در خلوت کوچه پاهای کرخت و بي حسم را در البالی برف ها فرو مي برف بند امده بود و 

بردم و دستهایم را حایل دیوار مي کردم تا مانع از زمین خوردنم شود. به سر خیابان که رسیدم، از ترس روبرو شدن 

 با سامان، تصمیم گرفتم برخالف، جهت حرکت کنم تا برخوردی با او نداشته باشم.

 کمي که جلوتر رفتم از دور چشمم به اتومبیل فورد آلبالویي رنگ فرامرزی افتادکه گوشه خیابان پارک شده بود.

بي شرف پست. نکند یادت رفته که این ماشین را هم سودابه برایت  "زیر لب دشنامي نثارش کردم و افزودم 

 "خریده.

و از دیدن زن موطالیي سفیدرویي که یا آرایش غلیظي در نزدیک تر که شدم، نگاهم به داخلِ اتومبیل پر کشید 

صندلي جلو نشسته بود، جا خوردم. چهره اش آشنا بود، آن قدر آشنا که خاطره های دور را در ذهنم زنده مي 

 ساخت. خاطره هایي را که تا به ان روز یادآوری اش شیرین و لذتبخش بود و اکنون تلخ و آزاردهنده.

، آن زن شهناز بود، تنها دوست و یار دورانِ تحصیلم. آن زمان با موهای خرمایي روشن پرپیچ و نه، باورم نمي شد

 تاب و دیدگان شکالتي رنگ، دلبر بود و نگاه ها را به سوی خود مي کشید.

 هیچ وقت نه حوصله درس خواندن را داشت و نه حوصله حلِ فرمولهای ریاضي و مجهوالت جبر را.
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، گاه با تقلب و رونویسي از رو ورقه من، گاه با قطار کردم پنج شش تجدیدی، در شهریور ماه به سر امتحاناتِ ثلث

زور نمره ی قبولي مي آورد. اما کالس یازدهم رفوزه شد، دو سال در همان کالس درجا زد و عاقبت ناچار به تکِ 

 تحصیل شد.

شته بود، با فشار خانواده به عقد جواني از آشنایان دور زماني که بیزار از ادامه تحصیل، میل رفتن به مدرسه را در ک

 درآمد که محلِ کارش در سبزوار بود.

 آن موقع من هنوز عزادار مرگ پدرم بودم و نتوانستم در جشنِ عروسي اش شرکت کنم.

ه مسرش ببا وجود این که اقامتش در سبزوار بین ما فاصله افکند، یکي دو روز مانده به مراسم عقدکنان بدون ه

 تهران آمد،با دستان هنرمندش سفره عقدم را آراست و پس از شرکت در جشن ازدواجم به سبزوار بازگشت.

این آخرین دیدارمان بود و بعد از آن خبری از وی نداشتم و حاال از دیدنش در اتومبیل فرامرزی با آن آرایش غلیظ 

پشتِ پرده ای از نازیبایي پنهان مي ساخت، چیزی نمانده  که به حای به رخ کشیدن زیبایي هایش، جلوه هایش را در

 بود از تعجب شاخ در بیاورم.

شهناز از دیدنم جا خورد. انتظار این برخورد را نداشت. نمي دانست چه عکس العملي نشان بدهد و حضورش را در 

ای را  بازی گرفت، لبهای قلوه انجا به چه شکلي نوجیه کند. با ناخنهای بلندِ انگشتانِ دستش طره گیسوانش را به

 غنچه کرد، مژگانِ بلند را بر روی هم خواباند تا از نگاهم بگریزد.

 سپس در پاسخ به سوالم که پرسیدم:

 تو اینجا چه کار مي کني شهناز؟! -

 بي آنکه احساس شرم کند با پررویي گفت:

 منتظر فرامرزی هستم. -

 رت کجاست؟تو با فرامرزی چه کار داری! پس شوه -

 با بي اعتنایي شانه باال افکند، به مژگان بلندش حرکتي داد تا دیدگانش را از هم بگشاید و با لحن پرتمسخری گفت:

 تو چه دوستي هستي که هنوز نمي داني من دو سال پیش از فضلي جدا شدم. -

 آخر چرا؟! مادرت مي گفت که او مرد خوبي ست و تو را خیلي دوست دارد. -

 عیبش این بود که من دوستش نداشتم. -

 پسرت کجاست؟ -

 سبزوار پیش مادر شوهرم. -

چطور دلت آمد به این راحتي بچه ات را از خودت جدا کني؟ آن موقع ها حتي یک لحظه هم به خاطرم خطور نمي  -

 دربزرگ.کرد که این قدر ذاتِ خرابي داشته باشي. یک بچه دو ساله به مادر نیاز دارد نه پدر و ما

وجودش وبالِ گردن بود و باعث مي شد یک عمر اسیرش شوم. فکر مي کني یک زنِ جوانِ بیست و پنج ساله این  -

حق را ندارد که یک بار دیگر بختِ خود را در بوته آزمایش بگذارد و به جای تر و خشک کردنِ بچه اش، به فکر 

 خوشبختي خود باشد.

تو خیلي عوض شدی شهناز. انگار قلبت تازه پوست انداخته و ماهیت اصلي اش را احمقانه است، باورم نمي شود.  -

آشکار شاخته. همیشه فکر مي کردم تو هم مثل مني، دل نازک و احساساتي. آن پسر جزیي از وجود توست. نمي 

 تواني دلبسته اش نباشي. مي توانستي به خاطرش نامالیمات زندگي ات را تحمل کني.
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 گفت:پوزخندی زد و 

چرا؟برای چه؟ پس خودم چي؟ من از معادالت ریاضي چیزی سرم نمي شود. خودت مي داني که تا چه حد از این  -

درس بیازر بودمف اما این را مي دانم که وجود فیروز در زندگي ام ، مساوی ست با یک عمر تنهایي. من مي خواهم 

 آزاد باشم، بدون هیچ دلبستگي.

 ر هم فشردم و با لحني آمیخته به غضب گفتم:دندانهایم را از خشم ب

تو دیوانه ای . حاال تازه فهمیدم که یک دنده ات کم است و عقل درست و حسابي نداری. هنوز باورم نمي شود زني  -

 که فرامرزی را از راه به در کرده و باعث به وجود آمدن این همه مشکل در زندگي سودابه و من شده تویي.

چه کاره ای و چرا خودت را نخود آش مي کني. این موضوع مربوط به من ، سودابه و فرامرزی ست . تو این وسط  -

وقتي زندگي دو نفر به بن بست مي رسد، چاره اش جدایي ست. خواهرشوهرت باید تکلیف خودش را بداند و کنار 

 بکشد.

 از طرز فکرش عصبي شدم و با لحن تندی گفتم:

ن دل مي بازی و آسان دل مي کَني. آدمکهای متحرک زندگي ات، چون عروسک های به همین سادگي! تو آسا -

طفلي هستند که فقط چند صباحي بازیچه دستش است و همین که دلش را زد، هوش داشتن عروسک تازه ای با 

ا هم ب شکل و اندازه دیگر او را از اسباب بازی قبلي اش سیر مي کند. همه ی آنها عروسکند، فقط شکل ظاهریشان

فرق دارد. فرامرزی آش دهن سوزی نیست و از همان ابتدا با هدفِ و مقصود پلیدی به زور خود را داحل زندیگ 

سودابه کرده. او دارد از صدقه سر همان خانواده زندگي مي کند. اگر با گشاده بازیهایش دلخوشي، باید بگویم سخت 

ا بدون پول و ماشین، بي انکه حتي یک پاپاسي در جیب داشته در اشتباهي، چون با یک اشاره آقای ساماني یک القب

باشد تحفه نطنزی خواهد بود که خرج خودش را هم نمي تواند در بیاورد، چه برسد به تو. فکر نکن این حرفها را 

بهت مي زنم تا پایت را از زندگي اش بیرون بکشي، چون الیق آن بي بته همان زني مثل توست.غیر ممکن است حتي 

اگر مثلِ سگ پشیمان شود و برگردد، با التماس و خواهش به پای سودابه بیفتد و غذر خطایش را بخواهد، دوباره 

بتواند جای کوچکي در قلب و زندگي زن و بچه اش داشته باشد. فرامرزی برای همیشه از چشم سودابه افتاده و تا 

تنفر است. شکي ندارم که خیلي راحت خودش را ز سر حد مرگ از مرد حقه بازی که چشم به دارایي اش دوخته، م

قید زندگي با چنین جانوری خالص خواهد کرد. آن وقت تو سرخوش از این پیروزی بزرگترین باختِ زندگي ات 

 است. 

 خود را از تک و تا نینداخت و گفت:

اهد کرد و خیالش راحت فرامرزی بهم اطمینان داده که سودابه یک موی بچه اش را با یک دنیا ثروت عوض نخو -

 است که خیلي زود تسلیم خواهدشد. او ناچار است بین سپیده و دارایي اش یک کدام را انتخاب کند.

 با لحن پرنفرتي گفتم:

مي داني دارم به چه فکر مي کنم شهناز؟ از همان لحظه که تو را در ماشین آن بي همه چیز بي وجدان دیدم،هزار  -

شتِ آن نیمکت، در مکاني که بذر محبتها را مي پاشند تا درخت دوستي بارور شود و به ثمر بار از خودم پرسیدم پ

برسد، چطور آن قدر خام شدم که در موقع انتخاب دوست، فریب ظاهرت را خوردم و تو را به دیگران ترجیه دادم. 

به چه چشمي بهم نگاه  نمي دانم وقتي سامان بداند که معشوقه شوهر خواهرش دوست و همکالسي سابق من است

خواهد کرد. از آن مي ترسم که آن موقع گمان برد ، من هم زني از همان قماش تو هستم، نامه ای را که برای 
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فرامرزی نوشته بودی در جیبِ پیراهن سامان پیدا کردم و آن را خواندم. لزومي نمي بیننم بهت بگویم که آن نامه 

ماجراهایي آفرید. حاال دیگر من و تو با هم غریبه ایم. من از اینکه یک زمان چه نقشي در زندگي ام بازی کرد و چه 

آن قدر خودم را باهات صمیمي مي دانستم که سفره دلم را در مقابلت مي تکاندم و هر چه در آن بود بیرون مي 

جا همدیگر را پیدا ریختم، از خودم شرمنده ام. آشنایي شما دو نفر با هم برایم یک عالمت سوال است. اصال شما ک

 کردید؟

غم و اندوه کمانه کرد و یک راست بر روی چهره بشاشش فرود امد. هم برق نگاهش را خاموش ساخت و هم 

 صدایش را گرفته و خفه :

بر مي گردیم به اول ماجرا، به آن زمان که ازدواج تحمیلي خانواده ام مرا به سبزوار کشاند. زیستن در کنار مردی  -

اجازه پدر و مادرش آب نمي خورد و کوچکترین قدمي در زندگي بر نمي داشت آسان نبود. خیلي زود همه که بدون 

رویاهایم نقش بر آب شد . آنها عروس انتخابي پسرشان را دوست نداشتند و روزی هزار بار بهم یادآوری مي 

 که محل و روز در تنها اتاق طبقه باال کردند که وصله تنشان نیستم. نیش و کنایه هایشان به قلبم نیشتر مي زد. شب

زندگي مشترک مان بود اشک مي ریختم و بربخت بدم لعنت مي فرستادم. آن موقع تو کجا بودی تا بداني بر سر 

دوست انتخابي ات در محلي که بذر محبتها بارور مي شود چه آمده؟خیلي زود از مرد بي اراده ای که تحت نفوذ آنها 

م. آزار اذیتهایشان کار را به جایي رساند که با شکم پر به تهران برگشتم و با التماس از مادرم قرار داشت بیزار شد

خواستم تکلیفم را روشن کند. مشکالت زندگي ام وقتي رو شد که کار از کار گذشته بود و وجود آن چنین ریسمان 

وار با پدر و مادرم به زور مرا دوباره به سبز باریکي بود برای پیوند دوباره ام. فضلي به دنبالم آمد و بعد از کشمکش

برد، ولي این رشته سر دراز داشت. زنجیرهای آن زندان تنگ محکمتر به پایم بسته شد. فیروز را تازه از شیر گرفته 

تصمیم گرفته ام خودم بزرگش کنم، تو عرضه و لیاقت نگه  "بودم که مادر شوهرم او را به طبقه پایین برد و گفت: 

و من به جرم زبان درازی و این که تحمل ظلم هایش را نداشتم، نمي توانستم در مقابلش ساکت  "اش را نداری. داری

بنشینم و به زبانم قفلِ سکوت بزنم، محکوم به جدایي از پسرم شدم. فضلي بي اراده و بي چون و چرا تسلیم خواسته 

ار پسرش له له مي زد نمي داد . جدایي از فیروز و های آنها بود و اهمیتي به اشکهای مادری که در آرزوی دید

همسرم اجباری بود و من هیچ نقشي در تصمیم گیری هایشان و حکم دادگاه نداشتم. از من نپرس که چرا به راحتي 

از فرزندم گذشتم و او را به پدرش واگذار کردم، دیگر مالمتم نکن و نگو که عش و محبت سرم نمي شود ، چون 

را پشت سر گذاشتم. خیلي طول کشید تا به خود بیایم و به جای آه و ناله و حسرت خوردن از دوری  روزهای سختي

بچه ام قلبم را سنگ کنم و از کنج عزلت خانه ام خارج شوم، داشتم به دیدنِ تو مي آمدم تا به قولِ خودت سفره دلم 

پیاده شدم، اتومبیل فورد فرامرزی جلوی پایم ترمز  را در مقابلت بتکانم ، اما همین که در ایستگاه داودیه از اتوبوس

کرد. در کمال تعجب نامم را به یاد داشت. با وجود اینکه یکي دو بار بیشتر در مراسم عقد و عروسي ات همدیگر را 

ندیده بودیم شناختمش و خیلي زود دعوتش را برای سوار شدن پذیرفتم ، ولي او به جای این که مرا به منزل تو 

ند، راهش را کج کرد و به طرف شمیران راند. خودم هم نمي دانم چطور بدون کوچکترین اعتراضي همراهي برسا

اش را پذیرفتم. انگار تمام وجودم نیاز به این توجه داشت . با هم دربند رفتیم . سربند پیاده شدیم و بقیه راه را در 

گاز زدن به لقمه های نان و کباب، سفره دلم را که کنار هم قدم زدیم، سپس آن باال روی تخت نشستیم و در حال 

خیال داشتم در مقابلِ دلِ تو بتکانم، در مقابل او تکاندم و هر چه در آن بود ، بیرون ریختم. با دقت گوش کرد و 

 آن دفتر بسته شده. دلیلي ندارد بقیه عمرت را با آه و افسوس از دوری بچه ات که دیگر به "برای دلجویي ام گفت: 
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تو تعلق ندارد، بگذراني. تو جوان و زیبایي و خیلي راحت مي تواني پنجره زندگي ات را به روی نور و روشنایي 

بگشایي و میوه عشق تازه ای را در دلت بارور کني. اگر فیروز را از فضلي مي گرفتي آن بچه یک عمر وبال گردنت 

ش سخنان "یک انتخاب درست طعم خوشبختي را بچشي. مي شد و مانع از خوشبختي ات. االن آزادی و مي تواني با

دریچه امید را به رویم گشود. بعد از آن اکثر روزها با هم بودیم. شاید حق با توست رکسانا و ارتباطم با فرامرزی 

بزرگترین اشتباه زندگي ام باشد، اما من به دیدنش عادت کردم و دیگر نمي توانم از نیمه راه برگردم. خودت مي 

ي که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. ابتدا وجود او چون قرص مسکني بود که درد دوری از فیروز را دان

تسکین مي داد، ولي خیلي زود آن قدر خودش را در دلم جا کرد که از تو چه پنهان عاشقش شدم . البد یادت نرفته 

ش شدم. فکر مي کني حاال این حق را ندارم که یک که من کوچکترین عالقه ای به فضلي نداشتم و با فشار خانواده زن

 بار دیگر بختم را امتحان کنم؟

البته که این حق را داری. اما نه بر روی ویرانه های آوار فرو ریخته خوشبختي دیگری. فرامرزی امتحانش را پس  -

دخترش هم باشي، چون  داده. از حاال بهت مي گویم که این بار سخت زمین مي خوری. بخصوص که ناچاری پرستار

بعید مي دانم آقای ساماني بگذارد سودابه نگهداری اش را به عهده بگیرد. نقشه شازده فرامرزی نقش بر آب خواهد 

 شد.

نگاهم در موقع بیان آخرین جمبه، به سر کوچه سودابه خیره ماند. اتومبیل سامان داشت به سرعت به داخل کوچه 

محبوب و دوست داشتني اش به تالطم افتاد. پاهایم هم آهنگ با قلبِ پرهیاهویم مي پیچید. قلبم از دیدن چهره 

حرکتي به خود دادند تا دوان دوان به سویش روان شوند. چه دلیلي داشت به اجبار پشت دیوار سیاه و تاریک از دید 

 باشم؟ او پنهان بمانم و حق ورود به مکاني را که آفتاب زندگي ام در آنجا درخشان بود نداشته

 صدای شهناز مرا از عالم خیال بیرون کشید:

کجا داری مي روی؟ تو فقط سنگِ خواهر شوهرت را به سینه مي زني و اصال برایت مهم نیست که چه بر سر من  -

 خواهد آمد.

 قطرات اشک را که نوکِ مژگانم نشسته بود بر روی گونه راندم و همراه با آه پرسوزی گفتم:

دم در این راه گذاشتي، پس باید عواقبش را هم تحمل کني. اشتباهات زندگي چون کوهي ست که با تو دانسته ق -

ریزش سنگریزه هایش هشدار سقوط را مي دهد، تو شاهد ریزش سنگریزه هایش هستي، اما توجهي به هشدارش 

ز این تو برای من فقط یک نداری و زماني به خود مي آیي که در زیر آوارش مدفون شده ای. خداحافظ شهناز. بعد ا

خاطره دوری، خاطره ای که آن زمان شیرین بود و اکنون تلخ و زهرآگین شده. امیدوارم این آخرین دیدارمان باشد 

 و هرگز دوباره در ایستگاه زندگي ام مکثي نداشته باشي.
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یک اشتباه گذاشتم کار به اینجا بکشد؟ بعد از این  احساس بي وزني وجودم را فرا گرفت. از خودم متنفر شدم. چرا با

بدون ماندانا و سامان چه کار باید مي کردم؟ چطور مي توانستم تخم بدگماني و کینه ای را که در قلبش کاشته ام ، از 

 بیخ و بُن بَر کَنم و به دور بیندازم؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 3 9  

 

ي ام خط بزنم و وجودش را دست و پاگیر من که شهناز نبودم تا به همین سادگي نام بچه هام را از دفتر زندگ

خوشبختي آینده ام بدانم. دلبستگي ام به ماندانا و سامان چون آهن ربایي مرا به سویشان مي کشید و عینِ کنه به در 

 و دیوار خانه و کاشانه مان مي چسباند.

از آن داشتم که درگیری ای کاش مي دانستم در آن لحظه در خانه سودابه چه مي گذرد. دلم شور مي زد و ترس 

 سامان و فرامرزی با هم عواقبِ شومي را به دنبال داشته باشد.

پای برگشت به خانه مادربزرگم را نداشتم. با وجود این که شکي نداشتم خانجون از شدتِ نگراني زمین و زمان را به 

شوهرم پرسه زدم. صدای داد و هم ریخته و با بي صبری منتظر بازگشتم است، دوباره در اطراف خانه ی خواهر 

فریاد و ناسزاهایشان به گوش مي رسید. سودابه هوار مي زد و کمک مي طلبید. صدای گریه ماندانا را که شنیدم، بي 

 طاقت شدم.

کاش مي توانستم به طریقي، حتي اگر نتوانم از در حیاط وارد منزل شوم، از دیوارش باال بروم، دختر نازنینم را از آن 

 بیرون بیاورم و نگذارم شاهد چنین صحنه ای باشد. معرکه

 ناگهان صدای آشنا و روح نواز سامان، تند و خشن، بلند و رسا، با فاصله اندکي از آن سوی دیوار به گوش رسید:

 کجا داری فرار مي کني پدر سوخته؟ خدا مي داند اگر فقط یک مو از سر پدرم کم شود، زنده نمي گذارمت. -

به دنبال جایي برای مخفي شدن گشتم. سپس با شتاب به طرف بنای نیمه کاره ای که پشتِ ساختمان قرار دستپاچه 

 داشت دویدم و در آنجا پناه گرفتم.

 فرامرزی با سر و وضع آشفته و بیني خون آلود از در بیرون آمد و به حالت دو از آنجا دور شد.

درحالي که زیر لب دشنامي نثارش مي کرد به داخل ساختمان  برخالف تصورم، سامان دست از تعقیبش برداشت و

 برگشت.

آنجا چه مي گذشت؟ دلیل فرار فرامرزی چه بود؟ طولي نکشید که دوباره درِ حیاط باز شد و این بار اتومبیل سامان 

 را بر روی بیرون آمد. از دور سودابه را دیدم که در صندلي عقب ماشین نشسته و در حالي که سر خون آلود پدرش

پس آقای ساماني در درگیری با  "شانه داشت، با صدای بلند مي گریست و فریاد مي زد. با وحشت زیر لب گفتم:

 "دامادش صدمه دیده نکند سامان هم...وای خدای من خودت کمک کن.

اندم به جلوی در رس منتظر ماندم تا اتومبیل در خم کوچه ناپدید شد. سپس از پناهگاه بیرون آمدم، با شتاب خودم را

و دستم را محکم بر روی دکمه زنگ فشردم . انگار خیال نداشتند در را باز کنند، اما من دست بار نبودم. چندین بار 

 با مشت به در کوفتم و با صدای بلند گفتم:

 منور منم رکسانا، در را باز کن. -

کرد، نظری به اطراف افکند و در حالي که چشمهایش  این بار صدای تق تق دمپایي منوره گوش رسید. در را نیمه باز

 از وحشت از حدقه بیرون زده بود پرسید:

 تنهایین؟ -

 خب معلوم است.مگر قرار بود با کسي باشم. اینجا چه خبر بود؟ صدای داد و فریاد تا سر کوچه مي آمد. -

 وارد حیاط که شدیم، دنبالم راه افتاد و گفت:

نین آقا چه بالیي سرمون آورد. مگه دست بردار بود. پاشو تو یه کفش کرد و گفت یا دار و آخه شما که نمي دو -

ندار زنمو به اسمم مي کنین یا سپیده رو برمیدارم میرم. هیچ کي نمي دونه ، فقط من مي دونم از روز اول تا حاال چه 
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از اولم چشمش به مال و منالش بود، بالهایي سر خانوم بیچاره آورد. همیشه یه چشمش اشک بود، یه چشمش خون. 

نه خودش. حاال که دیگه خوب دستکي پیدا کرده. چون فهمیده خانوم ، جونش واسه بچه ش در مي ره، پای سپیده 

 رو کشیده وسط.

 از پرحرفي اش حوصله ام سر رفت، با بي تابي پرسیدم:

یرون مي رفت انگار پدر و سودابه هم باهاش باالخره آخرش چي شد؟ االن دیدم سامان داشت با ماشینش از در ب -

 بودن.

 سرش را عین پاندول ساعت چندین بار به این سو آن سو گرداند و با صدای لرزاني گفت:

ای رکسانا خانوم، نبودین ببینین چه قشقرقي به پا شد. آقابزرگ پاهاشو تو یه کفش کرده بود که نه بچه رو میدم،  -

شمت کور برو بمیر. سامان خان که از راه رسید، اون دو تا داشتند همدیگرو مي کشتند. نه مال و اموال دخترمو. چ

جلدی پرید رو سر آقافرامرزی، گردنشو گرفت، گفت خفه ت مي کنم پدرسوخته. دیگه اصال معلوم نبود کي به کیه. 

بچه ها هم گریه مي کردن . همدیگرو مي زدن ، هول مي دادن . من و خانوم تو سرمون مي زدیم ، هوار مي کشیدیم. 

 همه صدمه دیده بودن، به خصوص آقابزرگ که به ضربه خورد به گیجگاش و از حال رفت.

 با نگراني پرسیدم:

 سامان چي، اونم صدمه دید؟ -

البد، چون کم مشت و لگد که نثارش نشد. به مشتم خورد به دماغش. به گمونم ازش خونم اومد. االنم آقابزرگو  -

ن تو ماشین بردنش بیمارستان. آقا فرامرزی وقتي دید اون افتاده زمین، خیلي ترسید و پا به فرار گذاشت. انداخت

گمون نکنم دیگه جرات کنه این طرفها آفتابي بشه ، چون خانوم مي گفت خیال دارن ازش شکایت کنن. بعید مي 

 ه که داره ازش بگیره.دونم اصال قصدش بردن سپیده بود. فقط مي خواست زنشو خام کنه، اونچ

 معلوم است که غیر از این هدفي ندارد. ماندانا کجاست؟ مي خواهم ببینمش. -

 بچه ها اون باال عین دو تا جوجه بهم چسبیدن دارن از ترس به خودشون مي لرزن. -

 ین بخورم.با چنان سرعتي از پله ها باال رفتم که چیزی نمانده بود پاهایم بر روی پله مفروش بلرزه و زم

 ماندانا صدایم را که شنید، دوان دوان خود را به من رساند ، در آغوشم پناه گرفت و گفت:

 من مي ترسم مامي، منو از اینجا ببر. -

 لبهایم را بر روی گونه مرطوبش فشردم و گفتم:

چقدر بابات عصباني مي شود. از خدا مي خواهم . تو همه چیز مني عزیزدلم؛ اما خودت مي داني که اگر با من بیایي، 

 مي بیني که این روزها حالِ درستي ندارد. باید صبر کنیم یک کمي حالش بهتر شود، بعد راضي اش کنیم.

 سرش را به سینه ام چسباند و گفت:

 من دیگه عمو فرامرزی رو دوس ندارم، چون خیلي مرد بدیه. هم بابا رو اذیت کرد ، هم عمه سودابه رو. بابابزرگ -

 رو هم زد زمینف شایدم کشته باشدش.

 نه عزیزم کشته نشده. فقط یه کم حالش بد شده. -

اون مي خواست سپیده رو با خودش ببره، اما سپیده یواشکي بهم گفت که باباشو دوست نداره و دلش مي خواد  -

 پیش مامانش بمونه، چون وقتي عصباني بشه هم اونو مي زنه هم عمه سودابه رو.
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ین چند روز پیش اصال به خاطرم خطور نمي کرد که ممکن است این زن آن قدر مستاصل و درمانده شده باشد تا هم

و تا به این حد مورد ظلم و ستم همسرش قرار گیرد. از صبر و تحملش تعجب کردم و از پایداری اش در مقابل این 

 شود.ستم، شاید اگر حوادث اخیر پیش نمي آمد، باز هم لب به شکوه نمي گ

 منور با شرمندگي در کنارم چمباتمه زد و گفت:

قربونتون برم خانوم جون، آقابزرگ رو بردن همین مریضخونه سر خیابون. نکنه یه دفه سامان خان برگرده شما  -

 رو اینجا ببینه.

 منظورش را فهمیدم و گفتم:

قول بده مواظب ماندانا باشي و اگر مي دانم چه مي گویي. نترس من حاضر نیستم برایت دردسر درست کنم،  -

 خبری شد مرا در جریان بگذاری. ناهار بچه ها را دادی؟

 تو این شلوغي کي به فکر شکم بود. االنه مي رم غذا رو داغ مي کنم مي دم بخورن. شما چي، واسه شما هم بکشم؟ -

خدا مي داند االن چه حالي ست و چقدر  نه من دیگه باید بروم. از صبح که بیرون آمدم، خبری از خانجون ندارم. -

دلش شور مي زد. تازه باید بروم از لبنیاتي سر کوچه منزل خدیجه خانم همسایه مادرم زنگ بزنم ببینم از حالِ 

 رودابه که در مشهد از باالی پله های منزل آزیتا پرت شده پایین و بردنش بیمارستان خبری رسیده یا نه.

 یا خودت رحم کن. آخه چا هر بالییه سر ما مي یاد.راست مي گین! وای خدا -

 ماندانا دامنم را گرفت و گفت:

 خاله رودابه چي شده؟ -

چیز مهمي نیست. از پله ها افتاده پایین. تو باید دختر خوبي باشي و بي خود ورجه وورجه نکني و جلوی پله ها  -

 ندوی.

 باشه مامي قول مي دم. -

 نگي من اینجا بودم. یادت باشه به باباتم -

 نه نمي گم. به شرطي که بازم بیایي. -

 البته حتما مي آیم. خب من رفتم منور ماندانا دستت سپرده. -

 با کف دستش ضربه محکمي بر گونه نواخت و گفت:

تي سر وا خدا مرگم بده چه حرفها. اینجا که خونه غریبه نیس، منزل خودتونه. واسه چي دارین مي رین از لبنیا -

کوچه تون زنگ بزنین. اگه خانوم بفهمه پدر منو درمي آره، مي گه چس تو چه کاره بودی که گذاشتي بره از تلفن 

عمومي تماس بگیره، سامان خان مرد خوبیه. شمام که جای خودتونو دارین. باالخره دیر یا زود با هم آشتي مي کنین. 

 ي شیم.این وسط منو خواهرم مستوره ایم که خاک تو سر م

خدیجه خانوم با اولین زنگ گوشي را برداشت . صدایش خسته و خواب آلود بود . خمیازه کشان پاسخ سوالم را داد 

 و گفت:

هنوز از آقا بابک خبری نشده، تا برس مهشد برن بیمارستان خبر بگیرن طول مي کشه. اگه خونه خودتي، خبری  -

 شد بهت زنگ بزنم.

 جا نیستم. منزل خانجون هم که تلفن نداره. خودم غروب باهاتون تماس مي گیرم.نه خدیجه خانم، من آن -

 همین که آماده رفتن شدم، سپیده نگاه مظلومش را به صورتم دوخت و با التماس گفت:
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شما همین جا بمونین. من خیلي مي ترسم زن دایي. اگه بابا دوباره بیاد بخواد منو ببره چي؟ اون وقت به منم مثِ  -

 ماندانا اجازه نمي دن مامانمو ببینم. اونم باید یواشکي بیاد دیدنم.

 بغلش کردم و پرسیدم:

 تو دلت نمي خواد پیش پدرت باشي؟ -

 نه همیشه وقتي اون مي اومد خونه، مي رفتم یه گوشه ای قایم مي شدم که اگه عصباني بود من پیدا نکنه. -

که از همان زمان کودکي داشت جای پایش را در زندگي او محکم  دلم بر مظلومیتش سوخت و به سرنوشت شومي

 مي کرد، لعنت فرستادم.

 21فصل

 

 

 

ساعت حدود چهار بعدازظهر بود که به خانه رسیدم. انگار خانجون در انتظار بازگشتم پشتِ در کمین کرده بود که با 

 م، امان نداد تا علتِ دیر آمدنم را توضیح دهم.اولین فشار دستم بر روی دکمه زنگ، آن را گشود و به محضِ دیدن

 

 

 

 دست به کمر زد، ابرو باال افکند، پیشاني اش را پرچین ساخت و سر به فریاد برداشت و گفت:

 

 

 

جونمو به لب رسوندی دختره بي عقل. هیچ به فکرت رسید که آخه این پیرزن بیچاره دستش به کجا بنده که ازت  _

شتم از دلشوره دیوونه مي شدم. به خودم گفتم البد اون شوهر پدرسوخته ت یه بالیي سرت آورده که خبر بگیره؟ دا

خبری ازت نشده. اون از ننه ت که گذاشته رفته مشهد کنگر خورده، لنگر انداخته، اینم از شوهر بي پدرمادرت که 

 زنشو بي خرجي انداخته سرِ من معلوم نیس کجا سرش گرمه.

 

 

 

 دل نالیدم: از سوز

 

 

 

 خانجون... _

 

 

 

 به میان کالمم پرید، مشت به سینه کوفت و گفت:
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الهي خانجون بمیره که یه هم چین روزایي رو نبینه. از وقتي که رفتي قلبم تو سینه از شدت دلهره تاالپ تاالپ باال  _

ه به آتیش کرسي جلز و ولز بسوزه خاکستر بشه. آخپایین مي پرید. چیزی نمونده بود سینه مو سوراخ کنه بیفته تو 

 من پیرزن رحم کن.

 

 

 

 با لحن ملتمسانه ای گفتم:

 

 

 

شما مجال نمي دهید تا بگویم آنجا چه خبر بود، باور کنید بدجوری گیر افتاده بودم. حتي یک لحظه هم خالصي  _

 نداشتم که بیایم سراغ تان.

 

 

 

 ید:حرفم را قطع کرد و پرس

 

 

 

کجا گیر افتادی؟ کدام پدرسوخته ای گیرت انداخت؟ چقدر بهت گفتم نرو بشین سر جات گوش نکردی. تو کي  _

 حرفِ حساب سرت مي شد که این دومي ش باشه. زود باش حاشیه نرو بگو ببینم چي شده.

 

 

 

 من که از اول مي خواستم بگویم. شما مجال نمي دهید. _

 

 

 

 لم داد وگفت:زیر کرسي 

 

 

 

 خب من خفه خون مي گیرم، حاال بگو. _

 

 

 

چاره ای به غیر از شرح ماجرا نداشتم. با وجود این که بیانِ آنچه بر ما گذشته، آسان نبود، حرفي را ناگفته باقي 

 نگذاشتم.
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د با شهناز پرداختم، سینه اش را یک بند مزه مي پراند و به میان کالمم مي پرید. همین که به شرح ماجرای برخور

 هدفِ مشتهای پي در پي قرار داد و در حالي که بي وقفه سرش را تکان تکان مي داد گفت:

 

 

 

وای، وای خدا به دادت برسه رکسانا. آخه تو رو چه کار با این دختره بي آبرو. خدا مي دونه اگه سامان بفهمه رفیق  _

و همین تُفِ سرباال شوهر خواهرشو از راه به در کرده، دیگه یه نگاه چپم بهت  جون جوني ت یه زن هرزه خیابونیه

نمي کنه. آخه مگه تو مدرسه تون قحطي دوست بود که رفتي با این فالن فالن شده رفیق شدی؟ حاال چي کار مي 

 کني؟ چه جوابي به سودابه و سامان مي دی. من دارم از خجالت آب مي شم، وای به تو.

 

 

 

 اهای یخ زده ام را با آتش منقل کرسي گرم کردم و گفتم:پ

 

 

 

تقصیر من این وسط چیست؟ آن موقع ها که شهناز این کاره نبود، بعد از این که فضلي طالقش داد، رفت سراغ  _

 فرامرزی.

 

 

 

 چشم تنگ کرد و پرسید:

 

 

 

 ني مي ری سراغ یه مرد دیگه!؟یعني اگه یه روز سامانم تو رو طالق بده، بي کار نمي شی _

 

 

 

 با دلخوری پاسخ دادم:

 

 

 

 چه حرفها مي زنید! چه ربطي به هم دارد. شما که مي دانید من اهل این حرفها نیستم. _

 

 

 

 با لحن پرتردیدی گفت:

 ببینیم و تعریف کنیم. باالخره نفهمیدی آن نامَرد چه بالیي سر ساماني آورده؟ _
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 خدا مي داند. من که نتوانستم ازش خبر بگیرم. _

 

 

 

 چپ چپ نگاهم کرد و با لحن پرطعنه ای پرسید:

 

 

 

 از خواهرت چي؟ اصالً به فکرت رسید یه زنگ به خدیجه خانوم بزني بپرسي، چه خبره. _

 

 

 

 از منزل سودابه باهاش تماس گرفتم، گفت هنوز از بابک خبری نرسیده. _

 

 

 

این پسرِ فکر نمي کنه ما اینجا از نگراني دل پیچه گرفتیم. به عقلش نمي رسه سر کیسه رو شُل کنه، یه دوزاری از  _

 جیبِ مبارکش در بیاره، یه خبری بهمون بده که چي به سر اون طفلِ بي گناه اومده.

 

 

 

لوم نیست چه موقع وسیله گیرش آمده. تا به شما که مي دانید آن بنده خدا تازه دیشب دیروقت راه افتاده. تازه مع _

آنجا برسد و برود سراغشان، خیلي طول مي کشد. نگران نباشید حتماً امشب تماس مي گیرد. فعالً دلِ من دارد از 

 گرسنگي ضعف مي رود یک چیزی بدهید بخورم.

 

 

 

 این قوم ظالمین هر چي بگي بر مي آد.مي خوای بگي اون بي انصافها گشنه تشنه روونه ت کردن اومدی اینجا؟ از  _

 

 

 

 من که گفتم آنجا چه قیامتي برپا بود. حتي طفلکي بچه ها هم تا حاال هیچ چي نخورده بودند. _

 

 

 

 با دلسوزی سر به این سو آن سو گرداند و گفت:

 

 

 

ي ن قیامتو به پا کردن. چرا دستشو نگرفتبمیرم واسه ماندانای نازنین خودم. الهي کارد بخوره به شکم اونایي که ای _

 بیاریش اینجا. اسیری که نبردنش. هر کي مي اومد دنبالش، قلم پاشو مي شکستم.
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اوضاع خیلي به هم ریخته ست. دلم نیامد وضع را از این بدتر کنم. از دور سامان را دیدم. انگار ده سال پیرتر شده  _

 این بال را سرمان آوردند. بود. لعنت به فرامرزی و شهناز که

 

 

 

دلم در یک جا آرام نمي گرفت. افکارم از یک شاخه به شاخه دیگر مي پرید. چي به سر رودابه آمده بود و چي به 

 سر ماندانا مي آمد. یعني ممکن است وضع آقای ساماني وخیم باشد؟ اگر فرامرزی آن طرفها پیدایش شود چي؟

 

 

 

انم متوقف ماند. از وحشتِ آنچه ممکن بود روی دهد بر خود لرزیدم. خانجون که زیرچشمي قاشق در نیمه راه ده

 مرا مي پایید و حرکاتم را زیر نظر داشت، پرسید:

 

 

 

 چیه؟ پس چرا نمي خوری؟ تو که گفتي دلم داره ضعف مي ره، پس چي شد؟ _

 

 

 

کالتِ خودم از طرف دیگر به این فکرم که اگر بالیي سر خیلي نگرانم. دلم به هزار راه مي رود. از یک طرف مش _

 رودابه آمده باشد چي؟

 

 

 

نمي خواد بیشتر از این دلمو به شور بندازی. از دست من و تو که کاری ساخته نیس. باید منتظر بمونیم تا خبری  _

ع هزار تا مدعي پیدا مي کني از ازشون برسه. حاال غذاتو بخور که دلت ضعف نره. غش کني بموني رو دستم. اون موق

 یه طرف طوبي و بابک از طرف دیگه همین شوهر بي معرفتت، مي آن سراغم که چرا مواظب امانتیشون نبودم.

 

 

 

با بي میلي غذایم را خوردم. سپس سرم را از زیر لحاف پنهان ساختم تا مادربزرگ به هوای این که خواب هستم، مرا 

 به حال خودم بگذارد.

 

 

 

 غروب که شد، طاقت نیاوردم، لحاف را کنار زدم، برخاستم و گفتم:
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البد بابک تا حاال تماس گرفته. من مي روم از لبنیاتي سرکوچه یک زنگي به منزل خدیجه خانوم بزنم ببینم چه خبر  _

 است.

 

 

 

 سر در بیاری. فقط زود برگرد. نکنه دوباره فیلت یاد هندوستان کنه از خونه سودابه _

 

 

 

غروب داشت روز را پس مي زد تا به شب رسد. سوز سردی به صورتم شالق زد. نوک بیني ام را در زیر شال پنهان 

ساختم تا از سرما در امان بمانم. بوقِ تلفن چون ناقوس مرگ در گوشم صدا مي کرد. مي ترسیدم خدیجه خانوم 

 حامل خبر بدی باشد.

 

 

 

 را برداشت، با لحن عجوالنه ای پرسیدم: همین که گوشي

 

 

 

 از بابک خبری شد؟ _

آره رکساناجون. منتظر تلفنت بودم. برمک مي خواست بیاید سراغت بهش گفتم قرار است خودش زنگ بزند.  _

کتر د نگران نباش رودابه زیاد صدمه ندیده. پای راستش ضرب دیده، اما نشکسته، فقط هنوز به هوش نیامده. به نظر

 شوکي که بهش وارد شده ممکن است باعث شود به زبان بیاید و همه چیز را به یاد بیاورد.

 

 

 

 با شوقي آشکار پرسیدم:

 

 

 

 راست مي گویید خدیجه خانم!؟ یعني ممکن است این اتفاق بیفتد و خواهر نازنینم سالمتي اش را به دست بیاورد؟ _

 

 

 

ا نذر و نیازهای طوبي خانم نتیجه داده و این اتفاق فرجي باشد که بعد از سالها انتظار توکل به خدا کن. چه بس _

 باالخره این دختر شفا پیدا کند.

 

 

 

الهي آمین، خدا از دهنتان بشنود. بابک نگفت چه موقع دوباره تماس مي گیرد؟ برمک آن دور و برها نیست که  _

 من باهاش حرف بزنم؟
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 د را فرستادم دنبالش. اآلن پیدایش مي شود. ماندانا چطور است؟ خانم بزرگ چه کار مي کند؟چرا. حمی _

 

 

 

 ماندانا حالش خوب است. خانجون هم مثل من نگران رودابه است. _

 

 

 

 گوشي را مي دهم به برمک. _

 

 

 

 صدای برمک را که شنیدم، پرسیدم:

 

 

 

 بابک رودابه وخیم نیست؟ راست بگو بابک چي گفت؟ حالِ _

 

 

 

نه، برعکس، ممکن است خیلي هم خوب باشد. دکترها امیدوارند به هوش که بیاید، زبانش باز شود و بلبل زباني  _

 کند.

 

 

 

 صدایت گرفته. انگار زیاد سرحال نیستي، چرا؟ _

 

 

 

 با دستپاچگي پاسخ داد:

 

 

 

 ساس را ندارم.نه چطور مگر؟ من که خودم این اح _

 

 

 

 به نظرم سرحال نمي آمد. با نگراني پرسیدم:
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 راست بگو برمک، اتفاقي افتاده. نکند چیزی را ازم پنهان مي کني؟ _

 

 

 

 به خود آمد و کوشید لحن کالمش آرام و عادی باشد.

 

 

 

دهنم مي گذاری. رودابه حالش خوب این حرفها چیست. چرا چرت و پرت مي گویي رکسانا. برای چي حرف تو  _

 است، همین . دیگر چه چیزی را مي خواهي بداني.

 

 

 

 مطمئن باشم غیر از این بابک چیز دیگری بهت نگفت؟ _

 

 

 

 نه، مگه قرار بود چه بگوید؟ _

 

 

 

ه داشت با باز هم تن صدایش به نظرم غیرعادی آمد. احساس مي کردم چیزی را از من پنهان مي کند. عجل

 خداحافظي سخن کوتاه کند و پاسخ کنجکاوی هایم را ندهد.

 

 

 

 مجالش ندادم و گفتم:

 

 

 

 تو را به جان عزیز قسم هر چي هست به من بگو. طاقت شنیدنش را دارم. _

 

 

 

 این بار به خشم آمد و با لحن تندی گفت:

 

 

 

یر از این حرفي نزد برای چه داری حرفِ توی دهنم مي گذاری و بي دیوانه شده ای رکسانا. بهت که گفتم بابک غ _

خودی موضوع را کش مي دهي؟ خدیجه خانم شاهد و ناظر همین جا کنار من ایستاده بود و مي شنید که ما چه مي 

 گفتیم. مي تواني ازش بپرسي. بي خود نگران نباش.
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 مطمئن باشم؟ _

 

 

 

ت دوباره بابک تماس بگیرد. اگر خیلي دلت شور مي زند پاشو بیا خانه خودمان. خودت کامالً. فرداشب قرار اس _

 باهاش حرف بزن. فعالً خداحافظ رکسانا.

 

 

 

قبل از این که فرصت اعتراض داشته باشم گوشي را گذاشت. احساسم به من مي گفت دلیلِ نگراني برمک این است 

د. او دومین شاهد ماجرای سقوط رامک از پشتِ بام منزل عمو سیف اله بود و که مبادا رودابه گذشته را به یاد بیاور

 چه بسا نظرش عکس نظر برمک باشد.

 

 

 

 در این صورت پرده از رازی برخواهد داشت که پنهان ماندنش، آتش به جانِ زندگي مان زده بود.

 21فصل 

 

 

 

 

 

 

تم، حرفي به مادربزرگم نزنم و بي جهت بهانه به دستش ندهم تا تصمیم گرفتم در مورد سوء ظني که به برمک داش

 مسأله ای را که معلوم نبود حقیقت داشته باشد، در همه جا جار بزند.

 

 

 

 صبح روز بعد، قبل از اینکه خانجون عزم رفتن به نانوایي کند، لحاف کرسي را کنار زدم برخاستم و گفتم:

 

 

 

 ایي.امروز هم من مي روم نانو_

 

 

 

 گره چادرقد را زیر گردنش محکم کرد، سپس پوزخندی زد و گفت:
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خدا پدر سامان رو بیامرزه که باعث شد زنِ تنبلِ خوش خوابش سحرخیز بشه و هر روز صبح سحر تو این سوز _

 سرما بره تو صفِ نونوایي.

 

 

 

 اشتایي نخورید و منتظر شوید تا برایتان نانِ تازه بیاورم.به شرطي که شما هم قول بدهید با نانِ بیاتِ شب مانده ن_

 

 

 

 بستگي داره شازده خانوم به موقع برگرده خونه یا این که دوباره خیابونا رو متر کنه._

 

 

 

 مطمئن باشید زود برمي گردم._

 

 

 

 الش را بغل کردم، به سینه فشردمجای ماندانا بر روی بالش کوچکش در زیر کرسي خالي بود، بي اختیار خم شدم ب

 و زیر لب نالیدم:

 

 

 

 الهي به قربونِ بوی عطر سر و بدنت. خدایا آخر تا کي باید دور از پاره جگرم آه بکشم و ناله کنم؟_

 

 

 

خُبه خُبه بس کن. نکنه نیت کردی اشکِ منم دربیاری. آخي کي مي شه بچه م دوباره بیاد بغلِ خودم بخوابه تا _

 واسش قصه شنگول و منگول رو بگم.

 

 

 

 سپس در حالي که خاکستر منقلِ کرسي را کنار مي زد تا ذغال گداخته در آتش گردان را بر رویش بریزد، افزود:

 

 

 

 اگه منور رو دیدی ته توی قضیه رو در بیار ببین اونجا چه خبره._

 

 

 

ودخانه ی خروشان، سکوت سحرگاهي را مي شکست. صفِ نانوایي بیرون پرنده پر نمي زد. فقط صدای جریانِ آب ر

مثلِ همیشه شلوغ بود، اما هر چه چشم انداختم منور و مستوره را ندیدم. قلبم درونِ سینه به تالطم افتاد. با خود 
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د. نفس زیدنپاهای یخ زده ام درون چکمه مي لر "یعني چه! نکند اتفاقي افتاده؟ منور همیشه اولین نفر بود.  "گفتم: 

 در سینه ام سنگیني مي کرد. از یاد بردم که در صفِ نانوایي ایستاده ام و با فشار نفر بعدی به جلو رانده مي شدم.

 

 

 

 صدای مستوره مرا از عالم خیال بیرون کشید:

 

 

 

 خدا مرگم بده خانوم جون. شما تو این سرما چرا این جا وایسادین. مگه من مرده بودم._

 

 

 

 صدایش ترنم موزیک شادی را داشت که بعد از یک موسیقي حزن انگیز روح را نوازش مي داد.

 

 

 

 سربرگرداندم و گفتم:

 

 

 

 فکر کردم امروز خیالِ نان خریدن را نداری. پس چرا تنهایي؟ منور کجاست؟_

 

 

 

 گمون نکنم امروز اینجا پیداش بشه._

 

 

 

 با نگراني پرسیدم:

 

 

 

چرا مگر چه خبر شده؟! من به هوای نان خریدن آمدم تا ازش بپرسم حالِ آقای ساماني چطور است. زیاد که صدمه _

 ندیده؟

 

 

 

بنده خدا تو مریضخونه خوابیده. سرش شکسته. چند تا بخیه خورده تازه مي گند ممکنه دنده هاشم شکسته باشه. _

 امروز صبح وضعیتش معلوم مي شه.
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 ار ماندانا چه خبر داری؟_

 

 

 

دیشب دیروقت آقا، سودابه خانوم و بچه ها رو آورد خونه ی خودمون که آقا فرامرزی بهشون دسترسي نداشته -

 باشه. دیگه قرار نیست فعالً برگردن اونجا، به گمونم یه مدتي پیش ما مي مونن.

 

 

 

 ماندانا حالش چطور است؟_

 

 

 

بهونه شما رو مي گیره. طفلکي سودابه خانوم یه چشمش اشکه، یه چشمش خون. دلم خیلي واسش بیقراره. همش _

مي سوزه. گمون نکنم آقا فرامرزی به این سادگي ها دست از سرشون برداره. تا دار و ندار زنشو از چنگش بیرون 

 یارم درِ خونه تون. نیاره، وِل کن نیس. شما تو سرما اینجا نمونین، من خودم واستون نون مي خرم مي

 

 

 

 مهم نیست، دیگر چیزی نمانده نوبتم شود. تو چتد تا مي خواهي بگو برایت بخرم._

 

 

 

 زحمت مي شه. پونزده تا کافیه. به نظرم قراره امروز صبح آقا بره از آقا فرامرزی شکایت کنه._

 

 

 

 بینم.بعد از این که رفت، بلکه من بتوانم بیایم ماندانا را ب_

گمون نکنم امروز بشه، چون بعدش خیال نداره بره اداره. یه سر مي ره دنبال شکایتش، بعد بر مي گرده با _

 خواهرش مي رن دیدن پدرشون.

 

 

 

پس یه کاری بکن مستوره. همین که دیدی از در بیرون رفتند، ماندانا و سپیده را بردار بیا در منزل مادربزرگم، _

 چقدر دلش برای او تنگ شده. نمي داني خانجون

 

 

 

 من مي ترسم. الاقل باید از سودابه خانوم اجازه بگیرم که آستین سر خود این کار رو نکرده باشم._
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 ببینم چي کار مي کني. باالخره اوضاع این طور نمي ماند. یک روز من برمي گردم سر زندگي ام و تالفي مي کنم._

 

 

 

 ، سپس دست به دعا برداشت و گفت:آه پرحسرتي کشید

 

 

 

خدا اون روزو زودتر بیاره. واحسرتا. یادش بخیر، چه روزایي داشتیم. نمي دونم کدوممون ناشکری کردیم که به _

 این روز افتادیم. خدا از اون کسي که این بال رو سرمون آورد نگذره.

 

 

 

 یر بغل زد و گفت:نان را گرفت. سهم خودش را برداشت و سهم مرا هم ز

 

 

 

 خودم تا در خونه واستون مي یارم._

 

 

 

 ممنون مستوره. فقط یادت نرود چشم انتظارم.اگر تو نیایي، ناچارم خودم راه بیفتم بیایم آنجا._

 

 

 

 اون جوری بدتره. من خودم اگه شد، مي یارمش._

 

 

 

 وارد خانه که شدم، خانجون پرسید:

 

 

 

 ؟ منور رو دیدی؟چه خبر_

 

 

 

منور را نه، ولي مستوره را دیدم. سامان سودابه و بچه ها را آورده منزلِ خودش تا فرامرزی بهشان دسترسي نداشته _

باشه. آقای ساماني، هم سرش شکسته، هم دنده هایش. امروز تکلیفش معلوم مي شود. خدا را شکر که وضعش 

 خطرناک نیست.
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جان بم که آفت نداره. اون صد تا جون داره. جونِ همه رو مي گیره، خودش آخ هم نمي گه. تو فکر ای بابا، بادم_

 خودت و بچه ات باش که آواره شدین و فکر اون زنِ بیچاره که معلوم نیس چي به سر خودشو، دخترش مي یاد.

 

 

 

ادربزرگم چیزی نگفتم که بي جهت چون من چون مطمئن نبودم مستوره بتواند ماندانا را به دیدن مان بیاورد، به م

چشم انتظار نماند. آن روز تا ظهر خبری از مستوره نشد. یکي دوبار تا سرِ کوچه منزل سامان رفتم، اتومبیل او را 

جلوی در دیدم و ناامید برگشتم. سپس از توی حیاط چشم به پنجره اتاق ماندانا دوختم که در هوای ابری تاریک بود 

 آنجا به چشم نمي خورد.و نوری در 

 

 

 

معلوم مي شد سامان محکم کاری کرده و برای اینکه مرا از دید دخترمان پنهان کند، اتاق او را عوض کرده تا نتواند 

 از پشتِ پنجره مرا ببیند.

 

 

 

 دوباره سر در گریبان فرو بردم و ماتم گرفتم. خانجون راه مي رفت و نفرین مي کرد:

 

 

 

 مین گرم بخورن. خدا ازشون نگذره. الهي خیر از زندگي شون نبینن.به ز_

 

 

 

 معلوم نبود مخاطبِ نفرینش چه کسي بود. باالخره طاقت نیاوردم و پرسیدم:

 

 

 

 منظورتان چه کسي است؟_

 

 

 

خیر از جووني و زندگي بر باعث و باني اش لعنت. هر کي که این بال رو سرمون آورد و همه رو در به در کرد، الهي _

ش نبینه. اشکهای تو دلِ منو ریش مي کنه. جیگرم واسه ماندانا آتیش گرفته که مي دونم االن داره خودشو از گریه 

هالک مي کنه. دلم واسه سودابه و دخترش مي سوزه که یه لحظه آرامش ندارن و همش مي ترسن که فرامرزی بي 

 پدرمادر بیاد سراغشون.

 

 

 

 مان چي؟ او هم در این وسط گناهي ندارد.پس سا_
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 دستش را به حالتِ تهدید به طرفم تکان داد و تشرزنان گفت:

 

 

 

 ای آتیش به جون گرفته. این همه بال سرت اومده، بازم دلت واسش ضعف مي ره و هواشو داری._

 

 

 

 او که تقصیری ندارد، تقصیر من بود که نسنجیده قدم برداشتم._

خوب شد عاقبت فهمیدی که اشتباه کردی. یه کم طاقت بیار همش نشین قنبرک بساز. باالخره دیر یا زود جات تو 

اون خونه پیش شوهر و بچه ته. بذار این غائله بخوابه. تکلیف اون نامرد و نازن معلوم بشه. بعدش من خودم مي رم 

 فره جوابِ شکم گرسنه تو بده.سراغ سامان وضع تو رو روشن مي کنم. حاال پاشو بیا سر س

 

 

 

 قبل از این که حرکتي برای برخاستن از خود نشان دهم، صدای ممتد زنگِ در قلبم را لرزاند.

 

 

 

 ذوق زده از جا پریدم و گفتم:

 

 

 

 وای خانجون مانداناس._

 

 

 

 پوزخندی زد و گفت:

 

 

 

 آره جونِ خودت، با پای خودش اومده دیدنت._

 

 

 

پاسخش را ندادم. بدونِ باالپوش به طرفِ در دویدم و به محض گشودنش از دیدن خاله طیبه یکه خوردم و بي اختیار 

 گفتم:
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 ای وای خاله جون شمایین!_

 

 

 

 آره، چرا بهتت برده. اصالً تو اینجا چه کار مي کني؟_

 

 

 

 آمدم دیدن خانجون._

 

 

 

ه انگار کس و کار ندارم. خواهرم که گذاشته رفته مشهد. مادر و خواهرزاده ام که اصالً سراغي خب چه بهتر. من ک_

 ازم نمي گیرند. بپرسند کمک نمي خواهي. پدرم تنهایي درآمد.

 

 

 

 خانجون از پشتِ سر بر سرش فریاد کشید:

 

 

 

نمي آن کمکت؟ زورت به منِ پیرزن چه خبرته دور برداشتي طیبه؟ پس اون خواهرشوهرای زبون درازت چرا _

 رسیده، چه عجب یادت افتاد مادرم داری که اومدی سراغم.

 

 

 

 خاله طیبه سر به عقب برگرداند و گفت:

 

 

 

سالم خانجون. قربون شکل ماهتان. دلم برایتان یک ذره شده بود. هي نشستم چشم به در دوختم تا بلکه مادرم _

پاشو برو خودت یک سر بهش » ی نشد. با آن همه کار که سرم ریخته، به خودم گفتم حالي ازم بپرسد، دیدم خبر

 «بزن، دو تا ماچ گنده از لپهای خوشگلش بکن زود برگرد. 
 

 

 

 اِه پس بگو نیومده مي خوای بری. _

 

 

 

ه بوی عطر برنج دست پختحاال که هنوز نه ماچ تان کردم، نه سیر دیدمتان. در ضمن به موقع سر سفره نهار رسیدم، _

 تان مستم کرده.
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 بیا سر سفره شکمو. رو کمک منِ پیرزنم حساب نکن. به گمونم خواهرت امروز فردا پیداش مي شه مي یاد کمکت._

 

 

 

خودم مي دانم. قبل از آمدن به اینجا بابک باهام تماس گرفت مژده داد رودابه حالش خوب شده از حالتِ گنگي _

آمده. یک چیزی گفت که داشتم از خوشحالي پر در مي آوردم، باالخره امام رضا جواب نذر و نیاز و حاجت بیرون 

 طوبي را داد.

 

 

 

 با شتاب به میانِ کالمش پریدم و پرسیدم:

 

 

 

 چي گفت خاله جون؟_

 

 

 

اهن گلدار قرمزی را که زن عمو باورت مي شود رکسانا. رودابه به زبان آمده، حرف زده، به طوبي گفته آن پیر_

عذرا برایم دوخته چه کار کردی مي خواهم بپوشمش. بابک داشت از خوشحالي پر در مي آورد. بهم گفت خاله جون 

االن برمک مدرسه است. تلفن خدیجه خانوم هم جواب نمي دهد. تلفن رکسانا هم انگار خراب است، شما اگر مي 

نا مژده بدهید که دکتر گفته این نشانه خوبي ست. صد در صد تا چند روز دیگر توانید یک جوری به خانجون و رکسا

 هوش و حواسش سر جایش مي آید و دیگر نمي توانید جلوی بلبل زباني هایش را بگیرید.

 

 

 

 اشک شوق دیدگانم را تَر کرد. دست به دور گردن خاله طیبه انداختم و گفتم:

 

 

 

 قربان دهن خوشگل تان که این مژده را بهم دادید. راست مي گویید خاله جون._

 

 

 

 خانجون دست به دعا برداشت و گفت:

الهي شکر که اقالً تو این شلوغ پلوغي یه خبر خوش شنیدیم، پس بگو واسه چي اومدی دیدنِ مادرت. اگه بابک نمي 

 فرستادت، این طرفا پیدات نمیشد.
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 فنش، قصد آمدن داشتم. راستي خانجون موضوع شلوغ پلوغي دیگر چیست.نه به خدا. اتفاقاً قبل از تل_

 

 

 

فرصتِ  "ای داد و بیداد، باز هم خانجون دارد بند را آب مي دهد. "در حالي که در دل داشتم به خودم مي گفتم: 

 پاسخ را بهش ندادم و گفتم:

 

 

 

 منظورش پرت شدنِ رودابه از پله هاست._

 

 

 

 ه با کنجکاوی نظری به اطراف افکند و پرسید:خاله طیب

 

 

 

 راستي پس ماندانا کجاست. چرا او را با خودت نیاوردی؟_

 

 

 

 رفته منزل عمه اش با سپیده بازی کند. قرار است بعدازظهر سامان برود دنبالش._

 

 

 

 دنِ غذا شد.مادربزرگم که بدش نمي آمد سر درددل را باز کند، کوتاه آمد و مشغول کشی

 

 

 

 خاله طیبه گفت:

 

 

 

وای آن قدر فکرم مشغول است که نزدیک بود یادم برود بگویم قرار است امشب طوبي و بچه ها راه بیفتند _

برگردند تهران. بد نیست رکسانا تو بروی خانه ی مادرت خاک وسایلش را بگیری، دستي به سر و گوش در و 

 دیوارش بکشي.

 

 

 

 با شوقي آشکار گفت: خانجون
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 راست مي گه. باید بریم. منم مي یام که وقتي بچه زبون بسته م برگشت زیر پاش گوسفند قربوني کنم._

 

 

 

 به تته پته افتادم و گفتم:

 

 

 

 آخه خانجون..._

 

 

 

 .آخه نداره دیگه. تو همش چسبیدی به شوهر و بچه ت. مي ریم فردا غروب برمي گردیم_
 

 

 

 بیشتر از این نمي توانستم در مقابلِ دیدگان کنجکاو خاله ام ایستادگي کنم. ساکت ماندم و در ظاهر تسلیم شدم

 

 

 

 

 

 

 28فصل 

 

 

 خاله طیبه مجال نداد سفره را جمع کنیم، بالفاصله پالتویش را پوشید. چادر را روی سر انداخت و گفت:

 

 

رسيِ طاهره وسط اتاق پهن است، داشتم مالفه اش مي کردم که بابک زنگ زد، جلدی پاشدم من باید بروم. لحاف ک_

 آمدم اینجا.

 

 

 خانجون به طرفش توپید:

 

 

خب پهن باشد. یعني اون دختر گُنده که داره مي ره خونه شوهر، عرضه نداره چهارتا سوزن بزنه دورشو بدوزه. _

 دیگه پسش مي فرستن بازم مي مونه بیخ ریش خودت. پس چي یادش دادی. این جوری چند ماه
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این طورها هم نیست که شما مي گویید. هم آشپزی بلد است، هم خانه داری، اما امروز رفته منزل دخترعمه اش با _

هم بروند پارچه برای لباسِ پاتختي ش بخرند. فردا یک سر به طوبي مي زنم آنجا مي بینمتان. الهي به سالمتي 

 ردند و خبر خوش بیاورند.برگ

 

 

الهي آمین. برو به سالمت. به محمودی سالم برسون. به پسر گندتم بگو یه مادربزرگ داری که سالي دوازده ماه _

 حالشو نمي پرسي.

 

 

 طغرل سالِ آخر دبیرستان است. شب و روز دارد درس مي خواند که بلکه یک ضرب دیپلمش را بگیرد._

 

 

دش. خبرشو از جیگرکي سرپلِ تجریش دارم. یا تو الله زار اسالمبول پالسه یا توسرپلِ تجریش. فقط آره جونِ خو_

 واسه دیدنِ مادربزرگش وقت نداره.

 

 

 چه حرفها مي زنید. خدا نکند پسرم الوات باشد. مي خواهد درس بخواند دکتر شود._

 

 

 به در نمي بره.اگه اون دکتر بشه که هیچ مریضي از دستش جونِ سالم _

 

 

 امیدوارم بزودی به مادربزرگش ثابت کند که این طور نیست. خداحافظ._

 

 

 همین که در را پشتِ سر خاله ام بستیم، خانجون نظری به آسمانِ ابری افکند و گفت:

 

 

کار کني. نمي شه که آسمونم با ما شوخي ش گرفته. نه مي باره، نه مي ذاره آفتاب دربیاد. خُب حاال مي خوای چي _

 نریم اونجا.

 

 

هر چه کردم نتوانستم بغضي را که چون سدی راه گلویم را بسته بود فروبرم. با صدای خفه و گرفته ای از پشتِ آن 

 سد نالیدم:

 

 

آخر من چطور مي توانم بدون ماندانا بروم آنجا بمانم. هم دلم راضي نمي شود، هم آبرویم مي رود. همین خاله _

طیبه دیدید چه جوری داشت نگاهم مي کرد؟ انگار یک بویي برده بود. اگر فردا آنجا مرا بدون ماندانا ببیند، 

 واویالست.
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 همه ی اینا رو مي دونم، ولي چاره چیه. کاریش نمي شه کرد. این شوهر لجبازت از خر شیطون پایین بیا نیس._

 

 

 با التماس گفتم:

 شما بروید سراغش. بلکه رضایت بدهد یک امشب و فردا بچه پیش من باشد. شما پادرمیاني کنید._

 

 

 

به گمونم چاره ندارم. باید برم اونجا ببینم چه خبر است. اول تو پاشو برو یه سروگوشي آب بده. اگه نتونستي کاری _

 کني، بعد من پا مي شم مي رم سراغش.

 

 

 

 ون بالفاصله برخاستم و آماده رفتن شدم.انگار منتظر شنیدن همین جمله بودم، چ

 

 

 

 اتومبیل سامان را جلوی در ندیدم. مدتي با خودم کلنجار رفتم و باالخره دستم را بر روی دکمه زنگ فشردم.

 

 

 

طولي نکشید که مستوره در را به رویم گشود. از دیدنم یکه خورد. چند قدمي به عقب برداشت. زبانش بند آمد. 

 بود و نمي دانست چه عکس العملي باید نشان بدهد. دستپاچه

 

 

 

 پس از اندکي تأمل، در حالي که گونه هایش ار آتش شرم مي گداخت، گفت:

 

 

 

 سالم خانوم فرمایشي بود؟_

 

 

 

 سامان خانه است؟_

 

 

 

 نه خونه نیستن. رفتن مریضخونه. قراره یه ساعتِ دیگه آقابزرگو عمل کنن._

 

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 6 3  

 

 سودابه خانوم چي؟_

 

 

 

فیدل بوی آشنا شنیده بود. داشت به طرفم پارس مي کرد و دُم تکان مي داد. سودابه از توی ایوان خطاب به مستوره 

 گفت:

 

 

 

 کي بود مستوره؟_

 

 

 

 با صدای لرزاني پاسخ داد:

 

 

 

 رکسانا خانوم اومدن. مي خوان شما رو ببینن._

 

 

 

 مایند تو.بگو بفر_

 

 

 

وسطِ حیاط به هم رسیدیم. گونه های استخواني، رنگ پریده و چشمهای گود افتاده اش حکایت از درد و رنج 

 درونش داشت، روبرویم ایستاد و گفت:

 

 

 

 مي بیني به چه روز افتادم رکسانا؟_

 

 

 

هي کردم که باید به این شکل تنبیه شوم. من وضعِ من از تو بدتر است. دارم دیوانه مي شوم. آخر مگر من چه گنا_

تحمل دوری از ماندانا را ندارم. نمي توانم به این شکل ادامه بدهم، حتي اگر سامان دیگر مرا نخواهد، قانون بهم این 

 حق را مي دهد که دخترم را ببینم.

 

 

 

ز یک طرف آن بي وجدانِ بي همه چیز حق با توست. کامالً درکت مي کنم، ولي مي بیني که ما چه وضعي داریم. ا_

زده دنده های پدر را شکسته. قرار است یکي دو ساعت دیگر عملش کنند. االن دلم آنجاست، ولي چون شراره باالی 
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سرش است، حاضر نیستم بروم سراغش و جانشین مادرم را ببینم، از طرف دیگر هروقت در مي زنند دلم هُری مي 

 زی آمده باشد سراغ سپیده تا دوباره آتش به پا کند.ریزد پایین، مي ترسم فرامر

 

 

 

من هم وضع تو را درک مي کنم، اما تکلیف خودم چیست. دارم داغان مي شوم. دیگر تحملش را ندارم. امشب قرار _

ه در است عزیز و رودابه از مشهد برگردند. فردا مي رسند تهران. من باید همین امروز با خانجون بروم آنجا. روداب

منزل آزیتا از پله ها افتاده پایین، یکي دو روز بیمارستان بستری بوده. شوکي که بهش وارد شده، زبانش را باز کرده. 

فردا همه ی فامیل مي آیند دیدنش. وقتي بپرسند چرا ماندانا را با خودم نیاورده ام؟ چه جوابي مي توانم بهشان 

 بدهم؟ تو جای من بودی چه کار مي کردی؟

 

 

 

لبخند در چهره غم گرفته اش محو و کمرنگ بود. کوشید تا در شوقي که در موقع بیان ماجرا در لحن کالمم آشکار 

 بود شریک شود و گفت:

 

 

 

راست مي گویي رکسانا. رودابه زبان باز کرده!؟ الهي صد هزار مرتبه شکر. بیا برویم تو. برای یک لحظه از یاد _

دلم انبار شده. باالخره مادرت حاجتش را گرفت. ماندانا از دیشب تا حاال یک لحظه هم  بردم چه غم بزرگي روی

آرام نگرفته و یک بند بهانه ات را مي گیرد. اگر دست من بود مي گفتم همین االن دستش را بگیر بَرش دار برو. 

 جای بچه پیش مادرش است، ولي چه کنم که سامان یک دنده و لجباز است.

آن قدر اینجا بمانم تا برگردد، مي خواهم التماسش کنم و بهش بگویم که هرگز فکر خیانت به او به  مي خواهم_

خاطرم خطور نکرده. از لحظه ای که زنش شدم بهش وفادار بودم و داریوش هیچ نقشي در زندگي ام ندارد. خب من 

سال در صلح و صفا با هم زندگي حق داشتم وقتي آن نامه خانمان سوز را خواندم، بهش مشکوک شوم. ما پنج 

کردیم. هیچ وقت اختالفي در بین مان نبود. آخر چه دلیلي داشت چشمم دنبالِ مرد دیگری باشد. آن هم برادر قاتلِ 

 رامک ناکام. تو بگو سودابه به نظر تو من زنِ خیانتکاری هستم؟

 

 

 

میزبانش بودم، میزبانم شد و مرا دعوت به نشستن  در سالن پذیرایي خانه ام، در محلي که پنج سال تمام همیشه من

 کرد و گفت:

 

 

 

من بهت اطمینان دارم و حاظرم پشتِ سرت قسم بخورم که تو چنین زني نیستي، اما خودت فکر کن ببین کار _

درستي کردی که همراه داریوش راه افتادی رفتي زنجان؟ کدام مردی غیرتش قبول مي کند که زنش با نامزد 

 قش راه بیفتد برود سفر، آن هم به جایي که محل مأموریت شوهرش است و همه او را مي شناسد.ساب
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مي دانم تصمیم عجوالنه ای بود. آخر نمي تواني تصور کني چه حالي شده بودم. وقتي آن نامه را خواندم، عین  _

ن داشتم مرا به سر حد جنون رساند، مي دیوانه ها دور خودم مي چرخیدم. تصور خیانت مردی که به پاکي اش ایما

خواستم هر جور شده آن زنِ هرزه ای را که داشت از راه به درش مي کرد پیدا کنم و آن قدر گلویش را بفشارم که 

خفه شود. مي خواستم به سامان ثابت کنم که پي به خیانتش برده ام تا به این خیال نباشد که توانسته فریبم بدهد. 

 که اشتباه کردم، اما در آن لحظه خشم و غضب حاکم بر قلب و احساسم بود.اقرار مي کنم 

 

 

 

من هم وقتي آن نامه را خواندم درست همین حالت بهم دست داد. فقط فرق من با تو این بود که از مدتها قبل _

نمي کردی. به حدس مي زدم زیر سر فرامرزی بلند شده و بهم خیانت مي کند، ولي تو هرگز حتي تصورش را هم 

 خاطر همین شوکه شدی و دست به آن کار زدی.

 

 

 

با وجود این تو هم همان کاری را کردی که من کردم و دست به تعقیبش زدی. آن هم با برادرت و بدون اینکه مرا _

نیامده ام  ابه مندر جریان قرار دهید راه افتادید رفتید دنبالشان. به نظرم کار تو و سامان هم اشتباه بوده. ببین سود

اینجا که محاکمه شوم یا تو را محاکمه کنم. فقط آمده ام تکلیفم را روشن کني، من نمي توانم بدون ماندانا به خانه 

مادرم بروم. آخر چطور مي توانم جوابگوی یک مشت فامیل که بین شان حرفِ مفت زن هم هست باشم؟ مادرم 

انواده ماست. حاال بهم بگو در چنین موقعیتي که همه دارند از جشن حاجتش را گرفته. این یک شادی بزرگ برای خ

و سرور حرف مي زنند، من چطور مي توانم غم های دلم را روی دایره زندگي شادیهایشان بکوبم و از آن صدای ناله 

 و زاری هایم را بیرون بیاورم. من تحملش راندارم، کمکم کن.

 

 

 

 ات اشکش را با اشکهایم درآمیخت و گفت:صورتش را به صورتم چسباند. قطر

 

 

 

تو فکر مي کني من تحملش را دارم. از فکر اینکه فرامرزی سپیده را ازم بگیرد شب و روز ندارم. شبها در بستر آن _

 چنان گره دستهایم را به دور سینه اش محکم مي کنم که مبادا آن دزد بي همه چیز از دیوار خانه باال بیاید و بچه ام

 را هم مانند پول و طالهایم بدزدد.

 

 

 

 به صدایم اوج دادم و گفتم:
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پس تو که خودت این احساس را داری، احساس مرا درک کن. تو را به جان سپیده قسم بگذار ماندانا را با خودم _

 ببرم.

 

 

 

 خیلي دلم مي خواهد این کار را بکنم، فقط از خشم سامان مي ترسم._

 

 

 

تو ستم دیده ای. مي تواني بهش ثابت کني که کارش منصفانه نیست و جداکردن آن بچه از مادرش بیشتر از اینکه _

 به من صدمه بزند، به روح و جسم ماندانا صدمه خواهد زد. مگر غیر از این است سودابه؟

 

 

 

ر ر از خودم آسیب ببیند. به خاطحق با توست رکسانا. من هم از همین مي ترسم که سپیده در این کشمکش بیشت_

 همین است که حاظرم همه ی دارایي ام را به آن هرزه پست بدهم و سپیده را از شر داشتن چنین پدری خالص کنم.

وضع من با تو فرق مي کند. من دلم مي خواهد ماندانا همیشه پدرش را همین قدر دوست داشته باشد که حاال _

ر کانون خانواده بزرگ شود، نه در میان کشمکش و اختالفِ پدر و مادرش. تو را به دوست دارد و آرزو مي کنم او د

 جانِ دخترت قسم این ها را به سامان بگو و بهش بفهمان که من بي گناهم.

 

 

 

در اولین فرصت این کار را مي کنم. البته به کمک مامان قدسي که قرار است فرداشب به تهران بیاید. نامه ام به _

ش رسیده و تلگراف زده که فردا عازم ایران است، بودن آن در کنارم یک دلگرمي ست. شاید بتواند راه عاقالنه دست

ای برای حلِ مشکلم پیدا کند و مثل پدر فقط ماِلکش حفظِ ثروت و دارایي ام نباشد. من مي روم ماندانا را آماده کنم. 

نم خواب است که سروصدایش نیست. اصالً بیا با هم برویم باال برش دار برو. جوابِ سامان را خودم مي دهم. به گما

 ببینیم چه کار مي کند.

 

 

 

 با شوقي آمیخته به حیرت پرسیدم:

 

 

 

 یعني تو ماندانا را مي دهي که من ببرم؟! باورم نمي شود؟ بعدش چه جوابي مي خواهي به سامان بدهي؟_
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آن قدر از جانم سیر شده ام که به مرگم راضي ام. امروز چیزی بهش نمي مهم نیست. مرا که نمي کشد. گرچه _

 گویم، چون قرار است شب پیشِ پدر در بیمارستان بماند. فردا هم یک فکری برایش مي کنم.

 

 

 

رد وممنون سودابه. قول مي دهم از خانه عزیز که برگشتم ماندانا را بیاورم تحویلت بدهم و منتظر بمانم سامان در م_

 آینده مان تصمیم بگیرد. شاید مامان قدسي بتواند مشکل ما را هم حل کند.

 

 

 

ماندانا و سپیده در دو تختخواب مجزا در اتاق مهمان که پنجره اش به حیاط خودمان باز مي شد، نه حیاطِ منزلِ 

اندوه لب ورمي چید و گاه  خانجون، آرام خوابیده بودند. باالی سرش ایستادم و سیر نگاهش کردم. گاه به حالتِ

لبهایش را به حالتِ لبخند باز و بسته مي کرد. به نوازش گیسوانش پرداختم. دیدگانِ بسته اش را گشود و به محضِ 

دیدنم، چشمهایش را مالید تا مطمئن شود خواب نمي بیند، سپس نیم خیز شد و با شور و شوق خود را به گردنم 

 آویخت و گفت:

 

 

 

 دیر کردی مامي. بغلم کن مي خوام بیام پیشِ تو.پس چرا _

 

 

 

گونه هایش را که از حرارتِ بخاری اتاق داغ بود غرق بوسه کردم و عطر تنش را که با بوی عرقِ بدنش آمیخته بود 

 با لذت بوییدم و گفتم:

 

 

 

د برمي گردند. قرار است با خانجون عمه سودابه دارد لباسهایت را جمع مي کند. عزیز و خاله رودابه دارند از مشه_

 برویم آنجا. دلت مي خواهد آنها را ببیني؟

 

 

 

 آره خیلي. تو که گفتي خاله رودابه از پله ها افتاده پایین._

 

 

 

 دارد حالش خوب مي شود. حتي مي تواند باهات حرف بزند، خوشحال نیستي؟_

 

 

 

 یعني دیگه الل نیس؟_
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 زبانش باز شده.نه عزیزم، _

 

 

 

 مي تونم بهش بگم که بابا باهات قهر کرده؟_

 

 

 

 نه قول بده به هیچ کس نگویي. ما که همیشه قهر نمي مانیم. بهتر است کسي چیزی نداند._

 

 

 

 باشه اگر تو نخوای نمي گم، ولي پس کي آشتي مي کنین؟_

 

 

 

 شاید بزودی._

 

 

 

 بزودی یعني چند روز؟_

 

 

 

 نمي شود شمردش. باید دید چه پیش مي آید._

 

 

 

 

  23فصل 
 

 سودابه ساکِ ماندانا را به دستم داد و گفت:

مواظبش باش. سرما خورده. سرفه مي کند. شربت سینه و قرصهایش را هم گذاشتم توی ساکش. فقط قول بده  -

 زود برش گرداني.

اشت. خم شدم ساک را از دستش گرفتم. سامان را مي شناختم و مي دانستم در موقع بیان این جمله اشک به چشم د

 سودابه از خشمش درامان نخواهد ماند.

در زیر نور چراغ کبودی زیر چشمهایش، با وجود لوازم آرایشي که رویش را پوشانده بود، آشکارا به چشم مي 

 و را هدف ضرباتِ پي در پي قرار داده.خورد. معلوم مي شد فرامرزی طبق عادت به زنش هم رحم نکرده و ا
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خدا مي داند چند جای دیگر بدنش هم زخمي و کبود بود چه بسا آن بي رحم آخرین نشانه ای ظلم و ستمش را به 

 هر جا که دستش رسیده نقش زده است.

 صورتش را بوسیدم و گفتم:

آورم تحویلت مي دهم. هرگز این محبتت را مطمئن باش. به محض این که از منزل عزیز برگشتم، ماندانا را مي  -

تي خوشبخ "خودم کردم که لعنت بر خودم باد."فراموش نمي کنم. هر بالیي سرم مي آید حقم است. به قول خانجون 

چون توپ گردی است که در یک جا آرام نمي گیرد و مهار کردنش آسان نیست. وقتي زیر پایت قرار مي گیرد، 

تي. فقط کافي ست در موقعِ ضربه زدن به آن دچار کوچکترین اشتباهي شوی و آن را گمان مي بری که مالکش هس

در مسیر انحرافي بغلتاني. در مسیری که تو را یارای قدم نهادن و تعقیبش نیست. حتي اگر بخواهي دنبالش کني، او 

به گمانم خوشي زده بود زیر سریعتر مي دود و در همان مسیر از دیدگانت ناپدید مي شود. باز هم به قولِ خانجون، 

 دلم که نه پایم را مي دیدم و نه مقابلم را. از این که باعثِ دردسرت شدم، مرا ببخش.

 صدای گره خورده در گلویش را همراه با آهي بیرون فرستاد و گفت:

برو خانه مهم نیست رکسانا. این هم روی دردسرهای گذشته زندگي ام. من به تحملش عادت دارم. فقط زودتر  -

 مادرت تا اگر اتفاقي سامان سرزده پیدایش شد، شما رفته باشید و دستش بهتان نرسد.

خیالت راحت باشد. ما تا نیم ساعت دیگر راه مي افتیم. همین که به خانه برسم، مجال نمي دهم و خانجون را راهي  -

ن با کسي هراس داشته باشم که بودن در مي کنم. مسخره نیست سودابه. من باید از کسي فرار کنم و از روبرو شد

کنارش آرزوی من است. وقتي که داشت به سفر مي رفت. چشمم دنبالش بود و از خدا مي خواستم به سالمت برود و 

 سالمت برگردد، اما حاال که برگشته، باید در حسرت دیدارش بسوزم و دم نزنم.

ر و تعصب قلبش را در حصار خود گرفته. احساس پر شکي ندارم که سامان چون گذشته عاشق توست، ولي غرو -

 شور عشقش را در لفاف بدگماني پیچیده و چون غریقي در خون گرم خشم و غضب شناور ساخته.

 تو آن حصار را بشکن و احساس عشقش را از لفاف بدگماني بیرون بکش و بر روی باورهایش انگشت بگذار. -

م. یک کمي فرصت بده تا مامان قدسي از راه برسد. او تو را دوست دارد و از من به تنهایي قادر به انجامش نیست -

 پسِ پسرش بر خواهد آمد، ولي هیچ کس نمي تواند از پسِ آن پست فطرتِ رذل بر بیاید و کمکم کند.

بهت اطمینان مي دهم که چشم فرامرزی دنبالِ دخترش نیست. پدرت حق دارد. مطمئن باش حتي اگه دو دستي  -

پیده را تقدیمش کني، او را با خود نخواهد برد. این حرفها را مي زند تا وادارت کند در مقابلش تسلیم شوی و از س

 دار و ندارت بگذری. کوتاه نیا و نگذار آنچه که حق تو و سپیده است، نصیب آن گرگهای گرسنه شود.

 نگاه کنجکاوش را به صورتم دوخت و با تعجب پرسید:

 ا اطمینان این حرف را مي زني رکسانا؟تو از کجا ب -

 وقتش نبود که این موضوع را مطرح کنم، از این که نسنجیده بي گدار به آب زدم پشیمان شدم و گفتم:

االن نمي توانم دلیلش را بهت بگویم، اما شاید وقتي ماندانا را برگرداندم در این مورد باهات صحبت کنم. باز هم  -

 ه مي بینمت.ممنون. به زودی دوبار

 دستش را سد راهم کرد و گفت:

حرفي که زدی کنجکاوم کرد. تا دلیلش را نگویي، نمي گذارم از این در بیرون بروی. من باید بدانم آن نامَرد چه  -

 نقشه ی شیطاني را در سر مي پروراند.
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بردارم و بروم. تنها چیزی که مي  همان طور که خودت گفتي ماندن من در اینجا جایز نیست. باید زودتر ماندانا را -

توانم بهت بگویم این است که وقتي فرامرزی آن بَلوا را در خانه ات به پا کرده بود و من ناچار شدم آنجا را ترک 

کنم، سر کوچه منزلتان معشوقه اش را در ماشینش دیدم. برای این که از کارشان سر دربیاورم، نیم ساعتي آنجا 

جار رفتم تا بهش بفهمانم راه غلطي را در پیش گرفته. آن وقت این او بود که بي هوا شوهرت را ایستادم و باهاش کلن

لو داد و بهم فهماند اصالً قصد فرامرزی گرفتن سپیده نیست، بلکه فقط چشمش دنبال خانه و سهام کارخانه است و 

 خودش آه در بساط ندارد.

 ه با نفرت گونه های رنگپریده اش را گلگون ساخت و گفت:خط رنج به چهره اش شیار زد. خشم و غضبي آمیخت

پس آن علف هرزه را هم با خودش آورده بود. تو از نزدیک دیدیش؟ راست بگو شناختیش یا نه؟ چون من همان  -

 یک نظر که دیدمش، خیلي به نظرم آشنا آمد.

د برای بعد. االن وقت تنگ است. سر فرصت بیشتر از این ازم نپرس، چون نمي توانم جوابت را بدهم. بقیه اش باش -

 با هم صحبت مي کنیم.

پس کاش اصالً مطرحش نمي کردی. حاال باید یک بند به مغزم فشار بیاورم که بلکه به جا بیاورمش و بدانم آن زن  -

 کي بوده که بهت اطمینان کرده و باهات حرف شده.

 سپس ماندانا را بغل کرد و گفت:

 م.زود برگرد عزیز -

 ماندانا سر را با دلربایي به طرفش گرداند و گفت:

باشه عمه جون، زود بر مي گردم. به بابام بگین غضه نخوره. اونجا هم نیاد دنبالم، مامانمو اذیت کنه. من مي رم  -

 پیش خاله رودابه بعد مي یام خونه.

 باشه عزیزم برو. -

 سپس خطاب به من افزود:

 مش را بهم نگفتي.یادت باشد رکسانا، اس -

اسمش چه فرقي مي کند. همه ی عروسک های رنگ و روغن زده شبیه هم هستند و آن زن هم یکي از همانهاست.  -

 به همان نفرت انگیزی و پستي.

 سپس شالِ کاله دار ماندانا را به دور سر و گردنش پیچیدم و گفتم:

 مواظب باش عزیزم بیرون هوا سوز دارد. -

برای دیدن خانجون به پاهایش شتاب داد. از ترس برخورد با سامان، بغلش کردم و یک نفس دویدم. با بي تابي اش 

 وجود این که سنگیني بدنش و 

ساکي که در دست داشتم نفسم را بریده بود، به هر زحمتي بود به پاهایم قدرت دادم تا توانِ حملِ آن بار عزیز را 

 داشته باشم.

تظار بازگشتم را مي کشید. به دیدن ماندانا، دیدگانِ کم نورش، چون چلچراغي به نورافشاني مادربزرگم جلوی در ان

پرداخت و دستهایش را برای در آغوش کشیدنش از هم گشود. ماندانا جستي زد، خود را در آغوشش جا داد، 

 دستهایش را به دور گردن او حلقه کرد و سرمست از نوازهایش، گفت:

 ه برام مي گي خانجون؟امروز چند تا قص -
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 خانجون به قربونت. قصه ننه باباتو واست مي گم تا بفهمي تو دنیا چه خبره. اول چند تا ماچ گَنده بهم بده، حظ کنم. -

 داخل خانه که شدیم، در را پشتِ سر بست و خطاب به من افزود:

 دزدیدیش؟ -

 با دلخوری پاسخ دادم:

دزدی؟ سودابه دلش برایم سوخت و گفت برش دار ببر خانه مادرت یکي دو  چه حرفها مي زنید خانجون. من و -

 روزی پیش خودت نگهش دار. حاال بهتر است تا سر و کله سامان پیدا نشده، زودتر راه بیفتیم برویم.

خب اینم مثه دزدیه. اگه وقتي فهمید خواهرش چه دسته گلي به آب داده، پا شد راه افتاد اومد خونه طوبي  -

 بروریزی کنه چي؟آ

من سامان را مي شناسم. او مثلِ فرامرزی بي آبرو نیست و هرگز این کار را نمي کند. جریان رودابه را که بداند  -

خیلي خوشحال خواهد شد. شکي ندارم تا زمان برگشتن ما از آنجا ساکت مي ماند. آن موقع من خودم ماندانا را مي 

 برم تحویل سودابه مي دهم.

 جمع کردن وسایلش پرسید: در حالِ

 بهش گفتي آن زنِ هرزه دوستِ جون جوني خودته؟ -

نه حاال وقتش نیست. گذاشتم سر فرصت در این مورد باهاش حرف بزنم. در هر صورت چه فرقي مي کند. هرزه،  -

 هرزه است و اسم و فامیلش نقشي در اصلِ ماجرا ندارد.

 رق مي کند.برای تو که دوستت این کاره بود که ف -

ت تقصیر خود"شما را به جانِ رودابه قسم بس کنید. این قدر موضوع را کِش ندهید. سپس در دل به خود نهیب زدم: 

 "است که حرف توی دهنت بند نمي شود و همه چیز را بهش مي گویي. پس تحمل سرکوفتش را هم داشته باش.

 مان به تنش ندیده بودم بیرون آورد و گفت: از داخل صندوق خانه اش، یک دست لباسِ نو که تا آن ز

اینو با خودم مي برم تا تو جشن مولودی که واسه رودابه مي گیریم بپوشم. این پولِ گوسفندم تو بذار تو کیفت  -

اونجا بهم بده ببینم کي عرضه خریدشو داره. گمون نکنم نه طغرل نه برمک این کاره باشن، بلکه آقا رسول شوهر 

بتونه یه پروارشو واسم گیر بیاره، خودشم ترتیب سر بریدنشو بده. فامیل به چه درد مي خوره. صد  خدیجه خانم

 رحمت به غریبه.

 ماندانا چادرش را کشید و پرسید:

 سر کي رو مي خوان ببرین خانجون؟ -

 سر یه بع بعي چاق و چله رو که دل و جیگرشو بدم خوشگل ناز نازی خودم بخوره. -

 بع بعي خونم مي آد؟از سرِ  -

 خب یه کمي باید بیاد دیگه. -

 پا به زمین کوبید، لب ورچید و گفت:

 نه نمي خوام، گناه داره. نمي ذارم سرشو ببرین. -

 خانجون نگاه پر مالمتش را متوجه من کرد و گفت:
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لوچ مي کنه مي خوره، از این بچه رو چه جوری بار آوردین که هنوز نمي دونه اون گوشتي که با اون لذت ملچ مُ -

کجا مي یاد. که حاال داره واسه گوسفند، دل مي سوزونه. بچه باید از اول با جربزه باشه، همه چي رو بدونه تا یه دفه از 

 دیدنِ سر بریده حیوون از گوشت خوردن بیزار نشه.

 دیدنِ سر خون آلود حیوان را ندارند. حاال چه لزومي دارد ماندانا این صحنه را ببیند. خیلي از بزرگتر ها هم طاقتِ -

 پوزخندی زد و گفت:

البته بزرگترای ناز نازی مثِ تو آره، ولي طوبي و طیبه از همون بچگي هر وقت پدرشون گوسفند قربوني مي کرد  -

 وامي ستادن سر بریدن و پوست کندنشو تماشا مي کردن و با لذت گوشت کباب کردشو هم مي خوردن. اصالً آخ هم

 نمي گفتن.

دلهره و اضطراب قلبم را به تالطم افکند. خانجون هنوز سرگرم جمع آوری وسایلي بو د که همراه آوردنشان اصالً  -

 لزومي نداشت. باالخره طاقت نیاوردم و گفتم:

د. مي بری شما را به خدا بس کنید. من دلم شور مي زند. زودتر راه بیفتیم. این همه رخت و لباس را برای چه همراه -

 مگر چند روز مي خواهید آنجا بمانید؟

هر چقدر که الزم باشه. من واسه سالمتي ش نذر مولودی دارم. به گمونم طوبي هم سفره حضرت ابوالفضل نذر  -

کرده، یه جشن هم باید واسش بگیریم این خودش یه هفته طول مي کشه. بهت گفتم چند دست لباس بیشتر بردار، 

 الزم مي شه.

وای اگر این قدر طول بکشد. سامان دیوانه مي شود مي آید سراغ ماندانا آبروریزی مي کند. اگرم نیاید همه بو مي  -

 برند که چرا داماد مادرم آن طرفها پیدایش نیست.

 ابگو رفته زنجان. این که کاری نداره. زبونت که درد نمي گیره. خب من حاضرم بریم. بچه را بسپار به من، تو ساکه -

 رو بردار.

 چشم خانجون. -

 

 

 

 

  21فصل 
 

 

ماندانا که اولین بار بود سوار اتوبوس مي شد، در یک جا آرام نمي گرفت. دلش مي خواست به همه جایش سرکشي 

کند. با کنجکاوی به آنهایي که دست به حلقه های باالی سقف گرفته و ایستاده بودند مي نگریست. با لذت در 

 ه جست و خیز مي پرداخت و قهقهه شادی سر مي داد.آغوشِ من ب

 خطاب به خانجون که محکم دستش را گرفته بود تا نگذارد برخیزد و در بین جمعیت وول بخورد گفت:

 مي بیني این ماشین چقدر بزرگه. آخه پس چرا ماشین بابام اونقدر کوچیکه؟ باید بهش بگم یه دونه از اینا بخره؟_

 فت:توی ذوقش زد و گ

 ساکت بچه. مگه بابات شوفر اتوبوسه. اون کراواتي قرتي رو چه به اتوبوس سواری._
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به مقصد که رسیدیم، ماندانا با بي میلي پیاده شد. خانجون دستِ او را گرفت، جلوتر و با فاصله از من به راه افتاد. 

ه مي ایستادم تا نفسي تازه کنم و ساکهایي که به دست داشتم سنگین بود و حملشان نفسم را بند مي آورد. گا

 انگشتانِ خسته ام را ورزش دهم.

 مادربزرگ سر به عقب برگرداند و گفت:

 راه بیا، جون نداری سه تا ساکِ کوچولو را تو خیابونِ صدمتری دست بگیری._

 ماندانا دست او را رها کرد، به طرفم دوید و گفت:

. اگه بابا باهات قهر نبود، االنه مارو با ماشینش تا اینجا مي آورد، نمي یکي شو بده من بیارم مامي. تو خسته شدی_

 ذاشت تو خسته بشي . زودتر باهاش آشتي کني بهتره ها .

 البته که بهتر است. فقط یادت نرود قول دادی به کسي نگویي که با پدرت قهرم._

 نه یادم نرفته. کدومشو مي دی من بیارم؟_

 ی دستِ تو بزرگ است.هیچ کدام. اینها برا_

 برمک از پشتِ سر صدایم زد و گفت:

 سالم رکسانا. چه عجب این طرفها. نکند راه گم کردی. چه خبر است؟ چقدر بار و بندیل داری._

 خانجون چپ چپ نگاهش کرد و گفت:

 ابرا رو پس بزن،سالم به روی ماهت که الاقل طرفهای خونه خودت آفتابي شدی. یه بارم طرفای خونه مادربزرگت _

 آفتابي شو.

 وای ببخشید من شمارو ندیدم. سالم._

 یعني این قدر کوچولو شدم که به چشم دیده نمي شم. خبرداری مادرت اینا امشب راه مي افتن مي یان تهرون؟_

 برمک یکه خورد و پس از کمي مکث پاسخ داد:

 شما از کجا مي دونین؟! هنوز که بابک خبر نداده؟_

طیبه ت اومد خبرمون کرد. مژده بده زبونِ رودابه باز شده، عینِ بلبل چهچهه مي زنه. من و رکسانا واسه همین  خاله_

 شال و کاله کردیم با باروبندیل اومدیم که واسشون گوسفند قربوني کنیم.

ره یر حالتِ چهبرمک بهت زده نگاهش کرد. در لبهای نیمه بازش کلمه آه بي صدا بود. خانجون بي آنکه دلیل تغی

 اش را بداند با تعجب پرسید:

 چیه چرا ماتت برده؟ نکنه بلد نیستي ذوق کني؟_

 برمک به خود آمد. به زور لبخندی برلب نشاند و برای رد گم کردن با لحني آمیخته به شوخي گفت:

 چرا خانجون بلدم. مي خواهید از خوشحالي ریسه بروم؟_

گو الهي شکر. این حرف که زبونتو نمي سوزونه. امون از جوونای این دوره زمونه که نمي خواد ریسه بری. یه کالم ب_

 اصالً عاطفه و محبت سرشون نمي شه. فقط دنبال قرتي بازی خودشون هستن و هیچ چي دیگه واسشون مهم نیس.

 زیر لب گفت:

 الهي صد هزار مرتبه شکر._

 سپس خم شد. ساکها را از دستم گرفت و گفت:

 ه نباشي رکسانا. سامان کجاست؟ هنوز آشتي نکردید؟ بابک بهم گفت که چي شده.خست_
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 آهي کشیدم و گفتم:

 فعالً میانه مان شکرآب است. سر جریان داریوش و سفرم به زنجان غضب کرده. البد بابک جریان رو بهت گفته؟_

 ای یه چیزهایي بهم گفت. عزیز خبر دارد؟_

ا به کسي چیزی بگویي. ماندانا را هم ازم گرفته پیش خواهرش نگه داشته. امروز این قدر نه قرار نیست بداند. مباد_

 به سودابه التماس کردم تا توانستم راضي اش کنم با خودم بیاورمش اینجا.

 کلید را در قفلِ در چرخاند و گفت:

دم تمیزش کنم. خجالت مي بفرمایید خانجون. خانه حسابي بهم ریخته است. این قدر درس دارم که فرصت نکر_

 کشم بیایم تو.

مادربزرگ وارد ساختمان شد. با ترشرویي در حالي که سر را به عالمت تأسف تکان مي داد نظری به اطراف افکند و 

 گفت:

بایدم خجالت بکشي مرد گُنده. پس طوبي چي یاد بچه هاش داده. همه تون ناز نازی و دست به سینه بار اومدین و _

ازتون برنمي یاد. وای این مطبخ چقدر به هم ریخته س. این همه دیگ و قابلمه، ظرفِ نَشُسته اینجا چه  هیچ کاری

کار مي کنه؟ اگه مادرت دو سه روز دیرتر مي اومد، البد مي رفتي از در و همسایه ظرف قرض مي گرفتي. خدا رحم 

ي نمي موند. مواظب ماندانا باش تا ما دست به کار کرد من و رکسانا اینجا پیدامون شد، وگرنه فردا آبرو برامون باق

شیم گند کاریهای تو رو جمع و جور کنیم . بعدش برو از خدیجه خانوم بپرس آقا رسول کي مي یاد خونه، من کارش 

 دارم. 

 چي کارش دارید؟ به خودم بگویید، تا پیغامتان را بهش برسانم._

 با لحن تندی پاسخش را داد:

 خودم زبون دارم، وکیل وصي نمي خوام. عجب بچه تُخسي هستي تو. وروجک واسه من آدم شده.الزم نکرده. _

 سپس سرگرم تاکردن چادرش شد. برمک با لحن متفکرانه ای از من پرسید:

 واقعاً رودابه به حرف افتاده؟ یعني ممکن است همه چیز یادش باشد؟_

 ثل اولش سالمت شود. مگر تو خوشحال نیستي؟امیدوارم. این آرزوی همه ی ما بود که رودابه م_

 پلکِ چشمهایش را به هم زد. به حالجي آنچه در مغزش مي گذشت پرداخت و پاسخ داد:

 البته که خوشحالم. خطاهای دوران کودکي قابل اغماض است، مگر نه رکسانا؟_

 برای چه مي پرسي؟ کدام یک از ما در بچگي خطا کردیم؟_

 ه بي اختیار از دهانش بیرون پریده بود پشیمان شد و گفت:از بیان جمله ای ک

 منظوری نداشتم. همین جوری پرسیدم._

 در حالي که نگاهم را مستقیم به چهره اش دوخته بودم، گفتم:

شرطش این است که وقتي انسان پي به خطایش برد، اقرارش کند و نگذارد عواقبِ بدی به دنبال داشته باشد. هر _

شته فکر مي کنم مي بینم با کمي فکر مي توانستیم از بروز خیلي از حوادث بعدی جلوگیری کنیم، ولي ما وقت به گذ

خیلي راحت تسلیم سرنوشت مان شدیم، آن موقع تو و رودابه بچه بودید. آن طفلکي مغزش همان طور بچه ماند، اما 

د، ضزبه بزرگي به خانواده ما زد. هنوز هم تو بزرگ شدی. حادثه دلخراشِ مرگِ رامک که شما دو نفر شاهدش بودی

 وقتي به آن روزها فکر مي کنم تنم مي لرزد و به خودم مي گویم شاید اشتباه شده. مي فهمي چه مي گویم برمک؟
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پاسخم را نداد. انگار در عالم دیگری سیر مي کرد. شاید در مرور گذشته به خطوط انحرافي رسیده بود، به خطوطي 

 نقشِ اول را به عهده داشت.که در ترسیمش 

 ساکت نماندم و افزودم:

بارها از خودم پرسیده ام. چه بسا اگر آن شکاف بین خانواده ما و عمو سیف اله بوجود نمي آمد و شهروز قاتل _

رامک نبود، پدرمان هنوز زنده بود و آن طور ناغافل از دنیا نمي رفت. آقاجان را فقط مرگ رامک نکشت، بلکه از 

دق کرد. خودت مي داني که دو برادر چقدر به هم وابسته بودند. جلوی بعضي اتفاقات را نمي شود گرفت.  غصه

 بخصوص اگر خطایي در کار باشد.

 کالم برنده اش چون کارد تیزی جمله ام را قطع کرد:

امک است. خودم به منظورت از این حرفها چیست؟ سر در نمي آورم. اصالً نمي فهمم چه مي گویي. شهروز قاتلِ ر_

 چشمم دیدم. هنوز آن صحنه را به وضوح یه یاد دارم. هر کس بهت گفته غیر از این است، بشنو و باور نکن.

من نگفتم که دروغ مي گویي، ولي باید دید رودابه چه مي گوید. صحنه سقوط رامک بزرگترین نقطه عطف زندگي _

 شده، چیزی نیست که فراموش کرده باشد.خواهرمان است و شوکي که در آن حادثه بهش وارد 

 وحشت و هراس را در دیدگانش نمایان دیدم. با صدای لرزاني پرسید:

 تو مطمئني که فراموش نکرده؟!_

 خانجون طبق عادت صدایش را روی سرش گذاشت و گفت:

گه بهت . ببینم برمک ، مچیه، چه خبرتونه؟ چرا معرکه گرفتین. کي گفته فقط من کار کنم و شما دو تا ول بگردین_

نگفتم مواظب ماندانا باش. این که همش دور و بر من مي پلکه و نمي ذاره کارمو بکنم. بیا بگیرش. تو هم رکسانا بیا 

این ظرفها رو آب بکش. اون عمه ورپریده ت هم که فقط موقع پلوخوری پیداش مي شه و وقت کار غایبه. بدو 

هزار تا کار سرمون ریخته . بلکه شوهرشم خونه باشه بیاد با ماشینش تو رو  برمک برو دنبالش بهش بگو بیاد که

ببره خرید. طیبه هم که مي خواد شش ماه دیگه دختر شوهر بده انگار شق القمر کرده، از حاال دور و بر خودشو قُرق 

حالِ خودش. آقا کرده تا حرف مي زنیم مي گه سرم شلوغه، وقت ندارم. دور اون یکي رو خط بکش ، بذارش به 

رسول یادت نره. صداش کن بیاد بفرستمش یه گوسفند پروار واسه قربوني پیدا کنه. اصالً مي فهمي زبون باز کردن 

 رودابه یعني چي؟ یعني روشني دلِ همه ی ما.

 شخانجون یه بند حرف مي زد و زبانش مکثي نداشت. برمک بهانه گریز را یافت. دستِ ماندانا را گرفت و همراه

 برای انجام فرمان های مادربزرگش از خانه بیرون رفت.

 

 

 

 

 22فصل 

زبانِ تلخ خانجون به شیریني عسل بود و با فرمانهای قاطعانه اش همه را به کار وا مي داشت. آقای فتحي همراه 

ود و باقي نمانده ب برمک برای خرید میوه و آذوقه رفت. نوید و فرید که دیگر از شیطنتهای دوران کودکي شان اثری

 پشتِ لبهایشان به سبزی مي زد، دست به فرمانش بودند. 
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عمه ناهید زمزمه کنان و بشکن زنان سرگرم نظافتِ خانه شد. گاه در میانِ زمزمه هایش ساکت مي شد، آهي مي 

 کشید و مي گفت:

 جای برادر خدا بیامرزم خالي که آن طور غصه بي زباني رودابه را مي خورد._

 آقا رسول گوسفند پرواری خرید و آن زبان بسته را با طناب به تنه درختِ تنومند و سالخورده ته باغچه حیاط بست.

هر وقت زنگ در به صدا در مي آمد، دلم هُری فرو مي ریخت و مي ترسیدم سامان باشد که به قصد آبروریزی و 

 بردن دخترش آمده است.

 اده ذبح گرم بود. با زبانِ شیرین کودکانه دلداری اش مي داد و مي گفت:ماندانا سرش به بازی با حیوانِ آم

 من نمي ذارم سر تو برن. غصه نخور. قول مي دم تو رو ببرم خونه خودمون پیشِ فیدل، باهاش دوست بشي._

ه همراآخرِ شب حمید پسر خدیچجه خانوم خبر آورد که کیخسرو همسر آزیتا تماس گرفته و اطالع داده که آزیتا 

 سایر مسافرین چند ساعت پیش با قطار از مشهد حرکت کرده اند و فردا ساعت یازده صبح به تهران خواهند رسید.

 آقای فتحي داوطلب شد و گفت:

 من خودم مي روم دنبالشان._

 خانجون به تکاپو افتاد و گفت:

 پاشي رکسانا.وای خدا. البد فردا کلي نهار مهمان داریم. باید صبحِ زود از خواب _

 عمه ناهید گفت:

 شما زحمت نکشید. من خودم یک دیگ باقالپلو با مرغ درست مي کنم مي آورم دور هم بخوریم._

 اون یه دیگ تو که همه رو سیر نمي کنه. ما خودمونم باید یه چیزی درست کنیم._

غوشم به خواب رفت، اما من هرچه کردم خانه که خلوت شد و همه به خانه هایشان بازگشتند. ماندانا زیر کرسي در آ

نتوانستم چشم برهم نهم. برمک هم ناآرام بود و از این سو به آن سو مي غلتید. به راحتي مي توانستم افکارش را 

 بخوانم و بدانم به چه فکر مي کند. آنچه که در مغزش مي گذشت، برای من چون روز روشن بود.

اجازه نمي دادم در آن قضیه حسرتِ به هم خوردنِ نامزدی ام با داریوش را با خودش و ما چه کرده بود؟ به خود 

بخورم. چون اکنون که زندگي ام در مسیر دیگری افتاده بود، اندیشیدن به آن مسأله را گناه مي دانستم ، اما 

 سرنوشت بابک و شیرین چي که هر دو به هم وفادار مانده بودند؟

زده باشد، چطور توانسته این همه سال پاسخ عذابِ وجدانش را بدهد؟ نه این امکان اگر واقعاً این خطا از برمک سر

 ندارد. حتماً من اشتباه مي کنم.

صبحِ جمعه بود. جنب و جوشِ همسایه ها دیر آغاز مي شد. اما خانجون با سر و صدا برخاست و باعث بیداری بقیه 

 شد.

 داریم. بلند شید تنبلها. انگار یادتون رفته کلي کار_

 برمک خمیازه ای کشید و گفت:

 من دیشب اصالً خوابم نبرد و تازه مي خواهم االن بخوابم._

 به طرفش توپید:

 یعني چه! تو که همه چیزت وارونه س. فرق روز و شب رو نمي دوني. االن که وقتِ خواب نیس. بجنب._

 ر نشست و پرسید:ماندانا دیدگانِ نیمه خوابش را از هم گشود، سراسیمه در بست
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 بع بعي کجاست خانجون، نکنه سرشو بریدین؟_

 نه حاال زوده. هر وقت خاله رودابه رسید سرشو مي بریم._

 من نمي ذارم این کارو بکنین. آخه بهش قول دادم ببرمش پیشِ فیدل. نه نمي ذارم. _

 پاشو بچه. تو چه مي دوني چه خبره._

ش حمید به کمک مان آمدند و خانجون دوباره مَثلِ صد رحمت به غریبه را به دیری نگذشت که خدیجه خانوم و پسر

 میان کشید.

آقای فتحي برای آوردن مسافرین به ایستگاه راه آهن رفت، فرید و نوید برای این که ماندانا شاهد سربریدن آن 

 حیوان نباشد، او را با خود به گردش بردند.

 لف از خانه بیرون مي رفت و کمتر دور و برمان آفتابي مي شد.برمک کالفه بود. به بهانه های مخت

 نزدیک ضهر خاله طیبه و بچه هایش پیدایشان شد. خانجون با دیدنشان اخم کرد و گفت:

 حاال هم نمي اومدین._

 خودتان مي دانید که چقدر گرفتارم._

رسي و تشکهاشم خودت مي زني. منو که دست بردار طیبه . انگار داری فرشهاشم خودت مي بافي و پنبه لحاف ک_

 دو تا دختر شوهر دادم که نمي توني رنگ کني. کم ادا دربیار.

در عینِ شادی دلشوره راحتم نمي گذاشت. نمي دانستم چه پیش خواهد آمد. غم واندوه بي شمارم آماده فشردن 

به در حیاط داشتم و نگران آمدنِ آن  گلوی شادیهایم بود و به من مجال ابرازش را نمي داد. از پشتِ پنجره چشم

 کسي بودم که همیشه صدای پای آمدنش، قلبم را از شور و شعف مي انباشت.

شاگرد مغازه آقا رسول چاقو به دست آماده اشاره اربابش بود تا به موقع گوسفند را جلوی پای رودابه قرباني کند. 

 خانجون بي تاب بود و یک بند از من مي پرسید:

 را دیر کردن؟پس چ_

باالخره صدای بوق اتومبیل آقای فتحي خبر از آمدنشان داد. با شتاب به طرفِ در دویدم. این بار خاله طیبه فرزتر از 

 دیگران خود را به مسافرین رسانده بود. عمه ناهید پشتِ سرش منتظر نوبت بود.

 رودابه از دور مرا دید و با شوق نامم را بر زبانم آورد.

 ا.رکسان_

هرگز تا به آن لحظه آن قدر از شنیدنِ نامم از زبانِ کسي لذت نبرده بودم. پاهایم از زمین کنده شدند. بي اختیار او 

 را از آغوش عمه ناهید بیرون کشیدم و گفتم:

 حاال دیگر نوبتِ من است._

 سرش را بر روی سینه ام تکیه دادم و گفتم:

 ره بگو رکسانا. بگذار باور کنم که درست شنیده ام.دوباره صدایم بزن رودابه جان. دوبا_

 همان طور که سر بر سینه ام داشت پاسخ داد:

 درست شنیدی رکسانا جون._

 عزیز هردوی ما را با هم بغل کرد و خطاب به من گفت:

 الهي فدایت شوم. دیدی باالخره حاجتم را گرفتم؟_
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 حل امني برای تسکین آالمم بر روی سینه اش آرام گرفتند.بغضم ترکید. غمهایم در جست و جو برای یافتن م

همین که رودابه متوجه مادربزرگ شد که داشت به طرفمان مي آمد، ذوق زده خود را از آغوشم بیرون کشید و زیر 

 لب زمزمه کرد:

 خانجون..._

 خانجون چندین بار پي در پي مشت به سینه خود کوفت و گفت:

 نت بره. خانجون فدات بشه باالخره نمُردم و یه همچین روزی رو دیدم.الهي خانجون به قربو_

 عزیز نظری به اطراف افکند و پرسید:

 پس ماندانا کجاست؟_

 اشاره به شاگرد مغازه آقا رسول کردم که سرگرم بریدن سر گوسفند در جلوی پای رودابه بود و گفتم:

د. سپردمش دست فرید و نوید که با خود ببرندش گردش تا این از صبح عزا گرفته که نباید سر بع بعي را ببری_

 صحنه را نبیند.

 طفلکي بچه م. حاال وقتي برگردد و زنده نبیندش، البد خیلي غصه مي خورد._

 آزیتا در حال روبوسي با من، دنبال برمک گشت و پرسید:

 پس برمک کجاست؟ این دور و برها نمي بینمش._

 و پاسخ دادم: تازه متوجه غیبتش شدم

 همین دور و برها بود. نمي دانم کجا رفته. االن پیدایش مي شود._

 بابک سر در گوشم نهاد و پرسید:

 میانه ات با سامان چطور است؟_

 خیلي خراب. ارتباطمان با هم قطع شده. حاضر نیست کوتاه بیاید. ماندانا را هم ازم گرفته._

 فته بیرون؟پس تو به عزیز گفتي که با نوید ر_

االن اینجاست. دیروز سودابه بدون مشورت با سامان او را تحویلم داده که آبرویم نرود. مي ترسم هر لحظه سامان _

 بیاید سراغش.

 نترس. سامان آدم بدی نیست و هرگز این کار نخواهد کرد. تو داری چوب ندانم کاری خودت را مي خوری._

 مهمي هست که باید با تو در میان بگذارم.مي خواهم باهات حرف بزنم. موضوع _

 باشد وقتي دور و برمان خلوت شد، برمک کجاست؟_

 اتفاقاً موضوع صحبتم مربوط به او مي شود._

 با نگراني پرسید:

 اتفاقي برایش افتاده؟_

بان باز نه حال جسمي اش کامالً خوب است. فقط به نظر مي رسد روحش معذب است، از وقتي فهمیده رودابه ز_

 کرده، کالفه است.

 منظورت را فهمیدم. وای به روزش اگر اشتباه نکرده باشیم._

قبل از اینکه شقه کردن گوسفند به پایان رسد. بچه ها همرا ماندانا از راه رسیدند و او به محض مشاهده گوسفند سر 

 بریده صورتش را با دست پوشاند و فریاد کشید:
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 ي قول دادم که نذارم سرشو ببرین. پس چرا این کارو کردین. همه تون بدین همه تون.کجایي مامي؟ من به بع بع_

 در آغوشش کشیدم و گفتم:

 نمي شد عزیزم. حاال که حال خاله رودابه خوب شده. باید برایش گوسفند قرباني مي کردیم. این یک رسم است._

 با حرص دستم را کنار زد و گفت:

 م. مي خوام برم پیش بابام.هیچ کدومتونو دوست ندار_

از ترس اینکه به افشای رازم بپردازد ، با شتاب او را از خانه بیرون بردم و انگشتم را تهدید کنان به طرفش تکان 

 دادم و گفتم:

اگر مي خواهي بروی، همین االن تلفن مي زنم عمه سودابه بیاید دنبالت. مگر تو نمي خواستي حرف زدن خاله _

 یني، پس چي شد؟رودابه رابب

 کوتاه آمد و پاسخ داد:

 حاال هم مي خوام باهاش حرف بزنم، ولي تو نباید مي ذاشتي سر بع بعي رو ببرن._

دستِ من نبود. گوشت گوسفند خوراک انسان است، اگر ما سرش را نمي بریدیم، قصاب محل این کار را مي کرد. _

 تصمیم بگیر مي خواهي بروی یا بماني؟

 پیش تو باشم. مي خوام_

پس اشکهایت را پاک کن. دختر خوبي شو و بیا برویم پیش عزیز و خاله رودابه. تازه خاله آزیتا هم آمده. مگر _

 دلت نمي خواهد آنها را ببیني؟

 چرا خیلي دلم مي خواد، ببینمشون. یعني ممکنه یه روز بابا سر فیدل رو هم ببره، بعد گوشتشو بده ما بخوریم؟_

زم. سگ نگهبانِ خانه است و گوشتش هم خوردني نیست. ما فقط گوشت مرغ و گوسفند را مي خوریم و نه عزی_

 گوشت ماهیهای دریایي را.

 حیوونکي ها._

 

 

 

 

 21فصل 

در چهره و حرکات رودابه دقیق شدم. انگار برای اولین بار بود که متوجه مي شدم چقدر قد کشیده و دیگر آن 

که در اثر مشاهده آن حادثه دلخراش، زبان در دهانش از سخن گفتن بازایستاده نیست و کودک شش ساله ای 

 تبدیل به یک دختر جوان سیزده ساله تازه شکفته ای شده.

 مژگانِ بلندش سایبانِ چشمانِ سیاه خمارش بود. درست نمي دانم به من بیشتر شبات داشت یا به آزیتا.

رگش نشسته بود. چهره بشاش و خندانش حاکي از آن بود که تولد دوباره ای در محل صدرنشین سفره کنار مادربز

 یافته و دیگر اثری از بهت زدگي در وجودش نیست.

برمک که در پایین سفره در نزدیک در نشسته بود، با بي میلي قاشق را به دهان نزدیک مي کرد و نیم خورده دوباره 

 به ظرف غذایش بر مي گرداند.
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مین ماه بارداری را مي گذراند، چون او بي میل بود. ماندانا در عزای جان سپردن حیوان مورد عالقه اش آزیتا که سو

 تکه گوشتي را که در بشقابش نهادم کنار زد و با بیزاری گفت:

 نه من گوشتِ بع بعي را نمي خورم برش دار._

 خانجون چشم غره ای به من رفت و گفت:

 بچه از گوشتِ هر چي حیوونه بیزار شه. آخرش یه کاری کردی که این_

 درست نمي دانستم گناه من در این بیزاری چیست، اما در هر صورت روی حرف او که نمي شد حرف زد.

 طاهره وظیفه جمع کردن سفره و خاله طیبه و عمه ناهید شستن ظرفها را به عهده گرفتند.

 ماندانا روی زانوی رودابه نشست و گفت:

 آر ببینم چطوری باز شده؟زبونتو در_

 رودابه زبانش را بیرون آورد و گفت:

 این جوری._

 اِه این که عینِ زبونِ منه. پس چه جوری بسته بودیش؟ _

بابک که منتظر فرصت برای گفت و گو با من بود. زماني که دید هر کس به کاری مشغول است و کسي توجهي به ما 

 ه به دنبالش از اتاق بیرون بروم.ندارد با اشاره دست از من خواست ک

 همین که در حیاط به او ملحق شدم، گفت:

 بیا برویم توی کوچه یک کمي قدم بزنیم. ماندانا سرش گرم است و متوجه غیبتت نخواهد شد. بقیه هم همین طور._

 ر شدیم، گفت:آسمان ابرها را کنار زده بود و با نور آفتابش بدنمان را گرم مي کرد. کمي که از خانه دو

باید ببخشید خانم ساماني که کوچه ما تنگ و باریک است و بدون آب و علف. حتي رودخانه هم ندارد تا صدای _

 روح نواز شُر شُر آبِ روانش را بشنوی.

 با دلخوری گفتم:

شید. ا خواهد کشوخي نکن بابک که حوصله ندارم. بالتکلیفي دارد دیوانه ام مي کند. نمي دانم عاقبت کارم به کج_

تنها امیدم به مامان قدسي ست که قرار بود دیشب از آلمان برگردد. شاید او بتواند پسرش را از خر شیطان پیاده 

 کند.

تو نباید با ندانم کاری ات باعث مي شدی سوار آن خر شود که حاال پیاده کردنش این قدر دشوار باشد. اگر _

دی حلش آسان بود، اما حاال باید منتظر بمانیم ببینیم مادرشوهرت چه کار داریوش را در این تصمیم دخالت نمي دا

مي کند. به نظر من هم برمک خیلي تو هم است. دارم فکر مي کنم یعني این همه سال همه ی ما االف این پسر 

نیم و جواب بودیم. اگر در آن مورد دروغ گفته باشد، چطور مي توانیم تو روی عموسیف اله و زن عمو عذرا نگاه ک

کینه و عداوت بي جهت مان را بهشان بدهیم؟ هرچه به مغزم فشار مي آورم تا دلیلي برای این کارش بیابم، نمي 

توانم. نمي فهمم آخر چه دلیلي داشته که این دروغ بزرگ را بگوید و شهروز را بي جهت متهم قلمداد کند؟ آن موقع 

 سال دارد چرا باید پنهان کاری کند؟ بچه بود عقلش نمي رسید. حاال چه که پانزده 

 طبیعي ست که حاال انکارش کند، چون خودش شاهد بود که آن دروغ چه به روز خانواده ما و عمو سیف اله آورده._

چیزی نمانده مغزم را از کاسه بیرون بیاورم و نگذارم این افکار بیهوده قلبم را تحت فشار قرار دهد. اگر عزیز _

 دسته گلي به آب داده ، سکته مي کند. بفهمد پسرش چه 
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 فعالً چیزی بهش نگو بابک. _

البته که نمي گویم. هنوز که چیزی معلوم نیست. ولي اگر تصور ما باطل است، پس چرا برمک این قدر پریشان _

 است و آن مزخرفات را بهت گفته؟ تو بگو رکسانا ما باید چه کار کنیم؟

 ابه اشاره ای به آن حادثه نکرده ، ما که نمي توانیم بي دلیل متهمش کنیم.نمي دانم. وقتي که هنوز رود_

 اگر ازش بپرسیم آن شب چه اتفاقي افتاده چي؟_

بي گدار به آب نزن. این کار درست نیست. چه بسا دوباره بهش شوک وارد شود. یک کمي صبر داشته باش. شاید _

 ده، حرف بزند. خودش به زبان بیاید و بخواهد در مورد آنچه دی

 آن موقع تو یکي بازنده ترین فردِ آن حادثه ای._

 با تأسف سر تکان دادم و گفتم:

من نمي خواهم به آن باخت فکر کنم، چون سامان را دوست دارم و از ازدواج با او پشیمان نیستم. حتي اگر قرار به _

 جدایي باشد بهش وفادار مي مانم. به قول شاعر:

 که چو برخاست نشیند دل نیست کبوتر

 

 

 از گوشه بامي که پریدیم پریدیم

 

 بابک با لحن پرحسرتي گفت:

 

 

در اصل این رامک بود که از گوشه بام پرید و با این پرش شیرازه زندگي مان را از هم پاشید. فرصتهای از دست _

 رفته دوباره بر نمي گردد.

 شاید بعضي از آنها قابل برگشت باشد._

 ورم را فهمید. ابرو درهم کشید و گفت:منظ

حرفش را نزن. من اصالً دیگر به آن موضوع فکر نمي کنم. خب اگر دیگر حرفي برای گفتن نداری بهتر است به _

 خانه برگردیم.

چرا هنوز موضوع اصلي باقي مانده. بعد از این که تو به مشهد رفتي، اتفاق بدی افتاد. فرامرزی بدجوری به زنش _

 ه کرده و خیلي عذابش مي دهد. نمي دانم االن حوصله اش را داری که گوش کني.پیل

 برای حرفهای تو همیشه حوصله دارم._

سرپا گوش شد. وجود شهناز در این قضیه برایش غیر قابل باور و تأسف آور بود. از شنیدنش شوکه شد و چندین بار 

 زیر لب تکرار کرد:

مکن است. خوب یادم مي آید آن موقع ها یک دختر معصوم چشم و گوش بسته باور کردني نیست. آخر چطور م_

بود که هر وقت مي دیدمش گونه هایش از شرم سرخ مي شد و سر به زیر مي انداخت. یعني ممکن است در عرض 

 چند سال این قدر تغییر کرده باشد!

ام چه کاره است و باعث و باني بدبختي  من هم مثل تو شوکه شدم. خدا مي داند وقتي سامان بفهمد دوست قدیمي_

 سودابه اوست، چه حالي خواهد شد.
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 ربطي به تو ندارد. شما که االن چند سال است با هم رابطه ندارید و تقریباً بعد از عروسي ات این ارتباط قطع شده._

یبشان یک نظر باهاش برخورد با وجود این سودابه او را به یاد دارد و همان یک بار که در جاده شمال در حال تعق_

 داشته، به نظرش آشنا آمده و مرتب دارد به مغزش فشار مي آورد که قبالً کجا آن زن هرزه را دیده.

این موضوع در حاشیه زندگي تو و سامان قرار دارد. اصالً بهش فکر نکن. امروز دو بار مرا شوکه کردی ، اول _

مترقبه و غیر قابل باور است. بخصوص اولي که تحملش خارج از توانم  جریان برمک و دومي شهناز. هر دویشان غیر

 است.

فعالً در مورد اختالفت با سامان چیزی به عزیز نگو. االن او به بزرگترین آرزوی زندگي اش که سالمتي رودابه بود _

 ده و داغ دیده.رسیده و حسابي شاد و شنگول است. دنیای پرشورش را به هم نریز. به اندازه کافي زجر کشی

من خیال گفتنش را ندارم. کلي به خانجون و ماندانا سفارش کردم که حرفي از دهانشان در نرود، ولي تو که هر دو _

را خوب مي شناسي. بخصوص آن کوچولوی وروجک را که با زبان شیرینش بي آن که بداند دارد چه کار مي کند، 

 درددل کافي ست، بیا برویم تو. من و پدرش را به جان هم انداخته. خب فعالً

ماندانا در آغوش رودابه نیمه خواب بود. خانجون و عزیز داشتند در مورد دعوت از مهمانان مولودی نذری 

 مادربزرگ بحث مي کردند. خانجون گفت:

عالً که اگه اون زن مؤمني که ناهید مي شناسه واسه پس فردا وقت بده، همین امروز مهمونا رو دعوت مي کنیم. ف_

 فرید رفته دنبالش خبرش کنه.

 به میان کالمش پریدم و گفتم:

 پس فردا خیلي دیر است. من نمي توانم بمانم. _

 چشم غره ای به من رفت و توپید:

چیه مهموني هفت دولت داری یا شوهرت از دوریت غش و ضعف مي کنه؟ تازه اگه زهراخانوم واسه پس فردا  _

 حاال حاالها اینجا افتادیم. بعدشم که نوبت سفره حضرت ابوالفضل طوبي ست.بهمون وقت بده، وگرنه 

 وای نه خانجون. شما را به خدا لِفتش ندهید. _

 سر به طرف عزیز گرداند و گفت:

مي بیني طوبي. این دخترت شده فرمانده کُل و توقع داره گوش به فرمونش باشیم. نترس خواهرشوهر و  _

کنیم که بیان. اگه دیدی سامان از دوری بچه ش هالکه. اونو بده به سودابه ببره پیش مادرشوهرتم دعوت مي 

 خودش.

 ماندانا دیدگان نیمه خوابش را گشود و گفت:

 من نمي رم، مي خوام اینجا پیش رودابه بمونم.هر وقت مامي رفت منم باهاش مي رم. _

حساس رضایت کردم، اما تکلیف سامان و بدقلقي هایش لبخندی بر لب آوردم و از این که به او خوش مي گذشت، ا

 چه مي شد؟

 عزیز با کنجکاوی چهره گرفته و پریشانم را از نظر گذراند و پرسید:

چته رکسانا؟ خیلي تو همي، چرا این قدر الغر شدی؟ راستي پس سامان کجاست؟ امروز که جمعه ست و سرکار 

 نیست، پس چرا نیامده اینجا؟
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به خودم فشار آوردم تا  "ای داد و بیداد. نکند خانجون طاقت نیاورده و دسته گل به آب داده؟  "در دل گفتم:

 پریشاني ام را در آرامش صدایم گم کنم و پاسخ دادم:

گرفتار است. از یک طرف آقای ساماني بیمارستان بستری ست و دیروز بعدازظهر عملش کردند و از طرف دیگر  _

 دسي از آلمان به تهران بیاید. فردا صبح هم که باید برود زنجان.قرار بود دیشب مامان ق

 خدا بد ندهد مرض آقای ساماني چي بود که عملش کردند؟ _

 ماندانا به من مجال پاسخ را نداد و گفت:

 با عمو فرامرزی دعواش شد اون زد دنده شو شکست. _

 . عزیز با نگراني پرسید:قلبم فرو ریخت. جلوی زبانِ این بچه را هرگز نمي شد گرفت

آنجا چه خبر است رکسانا!؟ چي شد که فرامرزی دست روی پدرزنش بلند کرد؟ ماندانا راست مي گوید یا شوخي  _

 مي کند؟

 خدا را شکر کردم که به غیر از مادربزرگ،عزیز و خواهر برادرهایم کسي آن دوروبرها نبود که شاهد این

 آبروریزی باشد.

 دادم: به ناچار پاسخ

 این یک مسأله خانوادگي ست. فرامرزی زیاد شوهر سر به راهي نیست و نیاز به گوشمالي داشت. _

 خانجون گفت:

 این دختره زبون درازم نیاز به گوشمالي داره. برش دار ببر زیر کرسي بخوابونش. _

 منظور مادربزرگم را فهمیدم. دستش را گرفتم و گفتم:

 ، اذیتش نکن. بیا برویم زیر کرسي بخوابیم.خاله رودابه خسته ست _

 آخه من خوابم نمي یاد. _

 بي خود. زود باش بیا برویم. _

 متوجه خشم و غضبم شد و کوتاه آمد. تنها که شدیم ضربه ای به پشتِ دستش زدم و گفتم:

 مگر من بهت نگفتم فضولي نکن. _

 حالت مظلومانه ای به خود گرفت و گفت:

بدی نزدم. تو فقط بهم گفتي نگم بابا باهات قهر کرده. از کجا مي دونستم نباید بگم عمو فرامرزی  من که حرف _

 بابابزرگو زد زمین.

 نباید این حرف را مي زدی، اگر عمه سودابه بفهمد، دیگر دوستت ندارد. _

 تقصیر خودت است که بهم نگفتي این حرفا رو نزنم. _

 لي بد است.خودت باید مي فهمیدی که فضو _

 لب ورچید و پرسید:

 پس حاال دیگه منو دوست نداری؟ _

 با وجود این که دلم برایش ضعف مي رفت، دستم را تهدیدکنان به طرفش تکان دادم و گفتم:

چرا، اما به جان خودت قسم اگر یک بار، مي فهمي فقط یک بار دیگر فضولي کني، مي فرستمت پیش عمه سودابه  _

 نمي آیم سراغت.و دیگر هرگز 
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 دستش را به دور گردنم حلقه کرد، لبهای گرمش را بر روی گونه ام چسباند و گفت:

 نه مامي جون این کارو نکن. قول مي دم، قسم مي خورم دیگه فضولي نکنم. _

  22فصل 
 

قوام دور و نزدیک به بعدازظهر آن روز خانه شلوغ و پر رفت و آمد بود. به غیر از خانواده عمو سیف اله، بقیه ی ا

 دیدنِ مادرم و رودابه آمدند و همه آنها به جشنِ مولودی مادربزرگم دعوت شدند.

از دیدن خاله عفت، مادر زن عمو عذرا در میانِ جمع مهمانان حیرت کردم. بعد از ماجرای مرگِ رامک، میانه 

ودند. عزیز هم رفت و آمدی با خاله اش خانجون با خواهرش شکرآب شده بود و تقریباً با هم قطع رابطه کرده ب

 نداشت.

هر چه فکر مي کردم به عقلم نمي رسید هدفش از آمدن چیست. بدون شک عمه ناهید او را در جریان سالمتي 

 رودابه قرار داده بود. چه بسا این خبر به گوش عمو سیف اله و خانواده اش هم رسیده بود.

اما عزیز اعتقاد داشت مهمان حبیب خداست، با خوشرویي تحویلش گرفت و استقبال خانجون از خواهرش سرد بود، 

 در حالِ روبوسي با وی گفت:

 دیدی خاله جون، آن قدر رفتم پابوس امام رضا و آمدم تا باالخره حاجتم را گرفتم. -

واد بار یه بي سالهي شکر که حاجتِ تو گرفتي. حاال دیگه باید بفرستیش مدرسه درس بخونه مثِ من و آبجي عال -

 نیاد.

خانجون با شنیدن این جمله از زبانِ خواهرش ابرو باال افکند، حالتِ اخم به چهره اش داد و با لحن تلخ و گزنده ای 

 گفت:

کافر همه رو به کیش خود پندارد. اگر تو بلد نیستي اسم خودتم بنویسي، عوضش من اسممو مي نویسم هیچ چي،  -

 زیرش امضا مي کنم.

 ی به دست آوردن دلِ خواهرش گفت:برا

 خوش به حالت آبجي، چون تو یه پله از من جلوتری. -

عمه ناهید جمع و جورتر نشست تا در کنار خود جا برای خاله عفت هم باز کند و بالفاصله سرگرم در گوشي حرف 

 زدن با وی شد.

رسي خوابیده بود، به آن سو بروم و در حالِ عبور حس کنجکاوی وادارم کرد به بهانه سر زدن به ماندانا که در اتاق ک

 از پشتِ سرشان صدای خاله عفت را شنیدم که مي گفت:

گره ای این کار به دست تو باز مي شه ناهید. یکي از این شبا همه شونو دعوت کن منزِل خودت. بعدش رودابه رو  -

یادت مي یاد رامک چه جوری از اون باال "زش بپرس ببر تو ایوون، از اونجا پشتِ بومِ خونه عذرا رو نشونش بده، ا

تو که خوب مي دوني ناهید، شهروز قسم خورده که بي گناهه و تقصیری تو افتادن اون طفلکي  "پرت شد پایین؟

 نداشته.

عالقه ام به موضوع صحبتشان، باعث فضولي ام شد. به دیوار تکیه دادم و ایستادم. پاهایم قدرت حرکت را نداشتند. 

این رشته سر دراز داشت. آنها هم هنوز بعد از هفت سال به دنبالِ کشفِ حقیقت و پرده برداشتن از راز کشته شدن 

 رامک بودند و رودابه کلید حل این معما بود.
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موج خروشاني که در راه بود و کم کم داشت پیش مي آمد، به تدریج دریای آرام زندگي عزیز را پر تالطم مي 

 ساخت.

 صدای عمه ناهید را شنیدم: دوباره

ماه پشتِ ابر پنهان نمي ماند. شاید شفای رودابه فرجي باشد برای این که طفلکي شهروز هم از کابوس تهمت  -

 ناروایي که بهش زدند خود را خالص کند.

 صدای گریه ماندانا مرا به اتاق کرسي کشاند و بقیه صحبتهایشان را نشنیدم.

ست به چشمهای گریانش مي مالید. در میان اشک و زاری پدرش را صدا مي زد و بهانه او روی کرسي نشسته بود. د

 را مي گرفت. هر چه کردم نتوانستم آرامش کنم. بي طاقت شدم و گفتم:

 اگر گریه کني همین فردا صبح مي فرستمت پیش بابات. -

 با حرص دستم را کنار زد و گفت:

 م باهام بیایي.نه من تنهایي نمي رم. باید تو ه -

 سر لج افتاده بود. سر و صدای مهمانان باعث از خواب پریدن و نحسي اش شده بود.

 خانجون صدایش را شنید. به کمکم آمد و گفت:

 تو بلد نیستي این بچه رو آروم کني. برو کنار ببینم چي کار مي تونم بکنم. -

 گفت: سپس بغلش کرد. او را در کنار خود زیر کرسي خواباند و

 سر تو بذار رو زانوم تا واست قصه آقا دیوه و پری خوشگله رو بگم.  -

 سپس خطاب به من گفت:

کي به عفت گفت امشب پاشه بیاد اینجا؟ همش زیر سر اون عمه ی ورپریده توس. یه بند دارن در گوشِ هم  -

اینجا چه خبره. دروغ نگم یه نقشه ی  ویزویز مي کنن. این کار اون عذرای همه چي تمومه. مادرشو فرستاده ببینه

 شیطوني تو سرش داره وول مي خوره. تو پاشو برو دوروبرشون بپلک، ببین چه مي گَند.

 حرفي روی زبانم سنگیني مي کرد، اما خودم را کنترل کردم تا به خانجون چیزی بروز ندهم.

با هم گفت و گو مي کردند. به دنبال بابک  برمک دوباره غیبش زده بود. خاله عفت و عمه ناهید هنوز نجواکنان

گشتم که در حیاط سرگرم بدرقه آقا رسول و خانواده اش بود. قبل از این که وارد ساختمان شود، خودم را به او 

 رساندم و گفتم:

 باید باهات حرف بزنم. بیا برویم بیرون. -

 با تعجب پرسید:

 باز چي شده؟ -

 با صدای آهسته ای گفتم:

 یس یواش تر، مي شنوند، عمه ناهید و خاله عفت سرگرم توطئه چیني هستند.ه -

 یعني پي! منظورت را نمي فهمم، واضح تر حرف بزن. -

 خودم شنیدم که داشتند نقشه مهماني شام در منزل عمه ناهید را مي کشیدند. -

 خُب چه ربطي به توطئه دارد؟ -
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ی تو دید"آن شب رودابه را با خود به ایوان خانه اش ببرد و ازش بپرسد موضع این است که عمه ناهید قصد دارد  -

 "چه اتفاقي افتاد که رامک از پشتِ بام پرت شد پایین؟

 به فکر فرو رفت و پس از لحظه ای مکث گفت:

ابه دخب چه عیبي دارد؟ اتفاقاً فکر خیلي خوبي است. به نظر من هم تنها راهِ بیرون کشیدن حقیقت از زبان رو -

همین است. این موضوع نباید به دست فراموشي سپرده شود رکسانا. حرکاتِ برمک شک برانگیز است. به گمانم 

وقتش شده پرده از روی آن راز برداشته شود. اگر شهروز بي گناه باشد، انصاف نیست یک تهمت، آن هم تهمت به 

 این بزرگي زندگي اش را زیرورو کند.

اسي ندارم. فقط مي ترسم بازسازی آن صحنه در ذهنِ رودابه شوکِ دیگری بهش وارد من از آشکار شدنش هر -

 کند.

نترس. بعید مي دانم این اتفاق بیفتد. برای من خیلي مهم است که بدانم چه عاملي باعث شده یک هم چین دروغِ  -

د. من یکي با مهماني عمه بزرگي بگوید و بعد حتي وقتي که عقل رس شده، باز هم برای اثباتِ آن پافشاری کن

موافقم. تو هم اصالً به روی خودت نیار که در جریان دلیل این مهماني هستي. مبادا به کسي چیزی بگویي، بخصوص 

 به خانجون که اگر بداند، عالمي خواهد دانست.

ر اد رفته اش، بدر مغز بابک چه مي گذشت. شاید پرنده عشق داشت پر مي کشید تا در باغچه ویرانِ امیدهای بر ب

 روی شاخه خشکیده آرزوهایش بنشیند و با آوای روح پرورش، جوانه های امید را بر روی آن شاخه ها بپروراند.

زیر چشمي نگاهش کردم. زماني که سرپرستي خانواده را به عهده گرفت، بیست سال بیشتر نداشت. یعني درست به 

توانست چون دیگر هم سن و ساالنش در شبهای پر ستاره، در زیر نقطه اوجِ شور و شر جواني اش رسیده بود و مي 

سایه درختان سر سبز و خرم در پل تجریش یا دربند، از بویِ خوش عطر جواني سرمست شود و مجبور نباشد بار 

 زندگي مادر بیوه و بردار خواهرهایش را به دوش بکشد و آمال و آرزوهای خویش را به دستِ فراموشي بسپارد.

 ی بابک مرا از عالم خیال بیرون کشید:صدا

 مگر نمي خواهي سودابه و مادر شوهرت را به جشنِ مولودی خانجون دعوت کني؟ -

امروز که جمعه است، اگر تماس بگیرم سامان خودش گوشي را بر مي دارد. فردا صبح حتماً یک زنگي به سودابه  -

خانجون دعوتشان مي کنم. خدا مي داند بعد از این که سامان  مي زنم. اول مي پرسم آنجا چه خبر است، بعد از طرف

فهمیده ماندانا پیشِ من است چه قشقرقي به پا کرده، جای شکرش باقي ست که مامان قدسي آنجاست و تا حدودی 

 مي تواند خشم پسرش را مهار کند.

 ن قدر زیر پایت بشیند تا وادرت کندنمي دانم این قایم موشک بازی کي تمام مي شود. مي ترسم عزیز بو ببرد و آ -

 بهش بگویي دردت چیست و چرا سامان این طرفها پیدایش نمي شود.

اگر ماندانا زبانش را نگه دارد و همانطورکه درگیری آقای ساماني و فرامرزی را لو داد موضوع من و پدرش را لو  -

ست، چون خانجون قصد ندارد به این زودی ندهد، مشکلي پیش نخواهد آمد. معلوم نیست تکلیف من این وسط چی

 ها به خانه اش برگردد، من هم نمي توانم ماندانا را زیاد اینجا نگه دارم.

تا حاال که مشکلي پیش نیامده. بعد از این که فردا صبح فهمیدی آنجا چه خبر است، اگر دیدیم اوضاع خیلي خراب  -

ال بیا برویم داخل ببینم عمه ناهید و خاله عفت در چه حالند و به است، من خودم مي روم با سامان صحبت مي کنم. حا

 قولِ تو، توطئه هایشان به کجا کشیده.
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 تا خاله عفت آمد، دوباره برمک غیبش زد. نمي فهمم این پسر کجا مي رود؟ -

شده خودم یک  تو با این حرفها داری کاری مي کني که من نتوانم تا شب مهماني عمه ناهید صبر کنم و هر طور -

 جوری رودابه را به حرف بیاورم و حقیقت را از زبانش بیرون بکشم.

 نه بابک این را نکن. این جوری ممکن است دوباره بهش شوک وارد شود. بگذار همه چیز خود به خود پیش بیاید. -

 تي بودند که برخاستند.مهمانها کم کم داشتند خداحافظي مي کردند. خانواده عمه ناهید و خاله عفت آخرین نفرا

 عزیز تعارف کرد که شام بمانند، اما عمه ام گفت:

نه طوبي جان. شما از راه رسیدید، خسته اید. ظهر به اندازه کافي زحمت دادیم. حاال نوبت من است که تالفي کنم.  -

 از حاال مي گویم دوشنبه شب به کسي وعده ندهید. شام منتظرتان هستم.

د. این هفته سرمان خیلي شلوغ است. بعد از جشن مولودی خانجون باید تدارک سفره خودم را بگذار برای بع -

 ببینم.

توی یک هفته دو تا سفری نذری پشتِ سر هم زیاد است. مال خودت را بگذار برای هفته بعد. به این زودی که  -

 قرار نیست دختر برگردد مشهد. مگر نه آزیتا جان؟

 آزیتا پاسخ داد:

 عالً دو هفته ای مي مانم تا کیخسرو بیاید دنبالم.ف -

 به نظر مي رسید بابک بیشتر از آنها به این مهماني امید بسته، به عزیز مجال اعتراض را نداد و گفت:

با نظر عمه جان موافقم، شما خسته اید. این همه سر و صدا، رفت و آمدِ پشت سر هم، بروبیا برای رودابه هم که  -

را در سکوت بوده و صدایي نمي شنیده، آزاردهنده است. دوشنبه مي رویم منزل عمه ناهید. بعد از آن  نصف عمرش

 هم شما چند روزی استراحت کنید، تا ببینیم خدا چه مي خواهد.

 باالخره عزیز که چندان از این دعوت راضي به نظر نمي رسید با اکراه پذیرفت و قول داد.

دند، به غیر از من و آزیتا که چون او باردار بود و زیر کرسي قلبش مي گرفت، جایمان را همه زیر کرسي خوابیده بو

 در اتاقِ جلویي انداختیم.

 همین که تنها شدیم، سرش را از زیر لحاف بیرون آورد و با صدای آهسته ای که به زحمت مي شد شنید، پرسید:

 سامان چه موقع از زنجان بر مي گردد؟ -

کردم که اتاق تاریک بود و او چهره رنگ پریده ام را نمي دید. پاسخ به این سؤال یک دروغ بزرگ بود، خدا را شکر 

دروغي که هر آن با نیامدن سامان به آنجا، بیم برمالشدنش مي رفت. با وجود این چاره ای به غیر از پاسخ نداشتم و 

 گفتم:

 ضي وقتهامعلوم نیست. بستگي دارد کارش چند روز طول بکشد. بع -

 به قصد یک روز مي رود، اما ناچار مي شود یک هفته و شاید هم بیشتر بماند و بعضي وقتها هم برعکس.

 حرفم را باور نکرد و دوباره پرسید:

 راست بگو رکسانا، مطمئني چیزی را از من پنهان نمي کني؟  -

 تظاهر به رنجش کردم و به جای جواب پرسیدم:

 م. چرا فکر مي کني چیزی را ازت پنهان مي کنم!؟منظورت را نمي فهم -

 انگار رمز و رازی بین تو و بابک است، چون یک دفعه هر دو با هم غیبتان مي زد و با هم بر مي گشتید. -
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 با لحني آمیخته به شوخي گفتم:

ي سر و صدای زیاد سرسام م ببینم آزیتا تو کار دیگری نداری به غیر از این که ما دو تا را بپایي؟ تازگي ها من از -

گیرم و تحملش را ندارم. بوی دود سیگار و قلیان هم از آن بدتر. به خاطر همین یکي دو بار رفتم بیرون که در هوای 

 آزاد قدم بزنم. بابک هم برای این که تنها نمانم، باهام آمد.

 همین. -

 خُب آره. مگر قرار بود غیر از این باشد. -

 موضوع صحبت را عوض کنم، پرسیدم: سپس برای این که

 خب حاال خودت بگو خواهر عزیزم. تو از زندگي با شوهرت راضي هستي یا نه؟ -

چرا که نه؟ کیخسرو مرد خوبي ست و خیلي هوایم را دارد. عزیز هم خیلي خوشحال است که من و تو سفید بخت  -

احت مي شود، اما این پسر انگار اصالً به این فکرها شدیم. همش تو مشهد مي گفت اگر بابک هم زن بگیرد، خیالم ر

 نیست.

 آهي کشیدم و گفتم:

 وقتي همه ی بار خانواده به دوش اوست، چه موقع فرصت مي کند که به فکر خودش باشد. -

 آخرش چي؟ تا آخر عمر که نمي تواند عزب بماند؟ -

 نترس. دختر نیست که بگویند ترشیده شده. -

 ده بین دو اتاق تودرتو را کنار زد و با لحن تندی گفت:خانجون الی پر

 آی دخترا، کم پچ پچ کنید. بذارید کپه مرگ مان را بذاریم زمین. فردا رو که ازتون نگرفتند. -

 چشمهایمان را بستیم و هر دو با هم گفتیم:

 چشم خانجون. -

 

 

 

  22فصل 
 

 

 

 

ا از چشمانم ربود. فردا صبح چه پیش مي آمد؟ یعني ممکن است سامان این مغزم تحتِ فشار افکار پریشان، خواب ر

 فرصت را به من بدهد که ماندانا را چند روز دیگر پیش خودم نگه دارم؟

 

 

 

کار من و او به کجا مي کشید؟ آخر چطور به همین سادگي تارهای محکم مهر و محبت مان را گسسته و دیگر مرا 

 نمي خواهد؟
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کي مي توانم این موضوع را از خانواده ام پنهان کنم؟ وای بر من اگر عزیز بفهمد داریوش در این کدورت نقش  تا

 داشته، چون در آن صورت هرگز مرا نخواهد بخشید.

 

 

 

هیچ وقت نمي توانستم چهره برمک را در آن لحظه که فهمید دوشنبه شب شام منزل عمه ناهید دعوت داریم، از 

رم. پوستِ سبزه صورتش عین لبو سرخ شده بود. دندانهای به هم فشرده اش از الی لبهای نیمه بازِ لرزانش خاطر بب

 نمایان بود. چشمهای از حدقه بیرون آمده اش را به یک نقطه زُل زد. اصالً نمي شد فهمید در چه فکریست.

 

 

 

لزله هشت ریشتری به جانِ گمانهایمان مي افتاد و از نظر من برمالشدن آن راز یک فاجعه بود، فاجعه ای که چون ز

 از بیخ و بُن ویرانشان مي ساخت.

 

 

 

عزیز طاقت نمي آورد. مطمئنم که طاقت این بي آبرویي را نخواهد داشت. لعنت به تو  "زیر لب زمزمه کردم: 

 "برمک، چرا این کار را کردی؟ 

 

 

 

 هسته ای پرسید:آزیتا شانه هایم را تکان داد و با صدای آ

 

 

 

 خوابي یا بیداری رکسانا؟_

 

 

 

 تازه به اشتباهم پي بردم. خودم را به خواب زدم تا گمان کند خواب مي دیدم.

 

 

 

 مي دانستم که فردا صبح از کنجکاوی اش در امان نخواهم بود.

 

 

 

 فلگیرم کرد و پرسید:همان طور هم شد. صبح روز بعد در موقع چایي ریختن در آشپزخانه غا
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دیشب تو خواب داشتي با خودت حرف مي زدی. مگر برمک چه کار کرده؟ جریانِ آبروریزی چیست که مي گفتي _

 عزیز تحملش را نخواهد داشت؟

 

 

 

 حالتِ تعجب به چهره ام دادم و گفتم:

ودم نفهمیدم؟ آها حاال یادم افتاد. آبروریزی؟ کدام آبروریزی؟! من در خواب حرف مي زدم؟! عجیب است چرا خ_

دیشب خواب بدی دیدم و خیلي ترسیدم. به گمانم آن کوفته برنجي های دست پختِ خانجون که از ظهر مانده بود و 

 من شب خوردمش، کار دستم داده.

 

 

 

 در چهره اش خواندم که حرفم را باور نکرده، اما به رویش نیاورد و دست از کنجکاوی برداشت.

 

 

 

رودابه سرحال به نظر مي رسید و در حال شستن دست و صورت، سرگرم زمزمه آهنگي بود که در زمان طفولیت، 

 زماني که به کودکستانِ برسابه مي رفت یادش داده بودند.

 

 

 

 عروسک قشنگ من قرمز پوشیده

 

 

 

 تو رختخواب مخمل آبي خوابیده

 

 

 

 مراهش خواند:ماندانا از پشت بغلش کرد و ه

 

 

 

 عروسک من چشماتو وا کن

 

 

 

 وقتي که شب شد اون وقت الال کن
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ایستادم و از دور تماشایشان کردم. این سرور و شادی تا کي ادامه مي یافت؟ طوفاني که در راه بود به کدام قسمت از 

 زندگي مان صدمه مي زد و چه خرابي هایي به بار مي آورد؟

 

 

 

ک کیف مدرسه به دست از سر سفره صبحانه برخاست و در حالي که به لقمه نان و پنیری که در دست داشت گاز برم

 مي زد به عزیز گفت:

 

 

 

از االن گفته باشم من دوشنبه منزل عمه ناهید بیا نیستم، مبادا بي خود بهم پیله کنید که زشت است، نمي شود باید _

 درس دارم.بیایي. نزدیکِ امتحانم است، 

 

 

 

 بابک با لحنِ تند و خشني گفت:

 

 

 

چرند نگو. حتي اگر قرار باشد امسال رفوزه شوی، مهم نیست. همه با هم مي رویم. هیچ کس خانه نمي ماند. ما که _

 لشگر شکسته نیستیم، با همیم. دیگر نشنوم در این مورد حرفي بزني، شنیدی چي گفتم؟

 

 

 

 زوری نیست دادش بابک.مهماني رفتن که _

 

 

 

 منزل غریبه زوری نیست، ولي منزلِ فامیل نزدیک چرا._

 

 

 

 برمک کوتاه آمد و با دلخوری از خانه بیرون رفت. بابک غرولند کنان زیر لب گفت:

 

 

 

 حاال دیگر برای من قُلدر شده، سینه سپر مي کند. اگر یک بار گوشمالي اش بدهم، آدم مي شود._

 

 

 

ماندانا که با کنجکاوی چشم به این صحنه داشت، لقمه ای را که خانجون برایش گرفته بود، به دهان گذاشت و ازش 

 پرسید:
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 دایي برمک قهر کرد رفت؟_

 

 

 

 خانجون چشمکي به من زد و پاسخ داد:

 

 

 

 نه بابا. رفت مدرسه درس بخونه واسه خودش آدمي بشه._

 

 

 

 اال آدم نیس؟مگه ح_

 

 

 

 چرا، اما سواددار که بشه، بهش مي گند آدم حسابي._

 

 

 

 پس چرا دایي بابک مي خواست گوشهای اونو بماله._

 

 

 

 عزیز لبخند پرمهری برلب آورد و گفت:

 

 

 

 من به قربان آن زبانِ شیرینت عزیز دلم. گوشمالي یعني یک کتک حسابي بهش بزند._

 

 

 

 انا لقمه ای را که در دهان داشت قورت داد و زیر لب زمزمه کرد:ماند

 

 

 

 آهان فهمیدم مثِ بابابزرگ که مي خواست عمو فرامرزی رو کتک بزنه، بعدش..._

 ضربه ای به پشتِ دستش زدم و با غیظ گفتم:
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 فضولي موقوف بچه. کم پرت و پال بگو._

 

 

 

 و گفت: خانجون قهقهه خنده را سر داد

 

 

 

صد رحمت به زبون خانجونت که پشتِ سرش لیچار مي گي. بچه خودت زبونش اصالً چفت و بست نداره و هرچي _

 بهش سفارش مي کني ، بدتره. رکسانا خانوم.

 

 

 

 عزیز با شیفتگي چشم به نوه یکي یکدانه اش دوخت و گفت:

 

 

 

دروغ و ریا در ذاتش نیست. ما بزرگترها باید حواسِ مان را جمع کنیم زبان این بچه به پاکي و زاللي قلبش است و _

 و نگذاریم شاهد چنین صحنه هایي باشد.

 

 

 

 خانجون چندین بار گهواره وار سرش را تکان داد و گفت:

 

 

 

چشم بچه شون یه  ای بابا طوبي، اون مالِ زمونِ ما بود. حاال زن و شوهرها هر سوراخ سُنبه ای قایم بشن که دور از_

 داد سر هم بزنن بازم این وروجکها بي خبر نمي مونن.

 

 

 

یک دفعه فکری به خاطرم آمد و تصمیم گرفتم به جای تلفن زدن از منزل همسایه، یک سر بروم سراغِ مادرشوهرم 

 و سودابه تا ببینم آنجا چه خبر است.

 

 

 

 بدون معطلي برخاستم و گفتم:

 

 

 

م یک سر به قدسي خانوم بزنم و دیدني از او که تازه از راه رسیده بکنم، برگردم. بلند شو ماندانا بلند شو من مي رو_

 برویم پیش مامان قدسي.
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 خانجون چشم غره ای به من رفت و گفت:

 

 

 

رداری یه دیگ رو ب بشین دختر حاال چه وقتِ رفتنه. چرا یه دفه زد به سرت. مي ترسي اگه اینجا بموني مجبور شي_

 بذاری جای یه قابلمه.

 

 

 

 این حرفها نیست خانجون. مادرشوهرم از سفر آمده ، زشت است به بهانه آمدن عزیز نروم دیدنش._

 

 

 

 به طعنه گفت:

 

 

 

ونه خاِه راست مي گي خیلي زشته. مي ترسي پس ت بفرستن بموني بیخِ ریش ننه ت. باشه برو. بیا این کلید در  _

 منم بگیر یه سر اونجا بزن ببین چه خبره.

 

 

 

 ماندانا ذوق زده برخاست و گفت:

 

 

 

 آخ جون مي ریم پیش مامان قدسي._

 

 

 

 بابک که عازم رفتن به بازار بود، به دنبالِ مان آمد و گفت:

 

 

 

 مطمئني کار درستي مي کني؟_

 

 

 

 یابم کسي حرفهایمان را نمي شنود. سپس پاسخ دادم:پشتِ سرم را نگاه کردم تا اطمینان 
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چاره ای ندارم. تلفن زدن به آنجا از منزلِ خدیجه خانوم هم صورتِ خوشي ندارد. ممکن است حرفهایي رد و بدل _

 شود که صالح نیست او بشنود. این جوری راحت ترم.

 

 

 

 اگر نگذارند ماندانا را با خودت برگرداني چي؟_

 

 

 

فکر این یکي را هم کرده ام. اگر قرار باشد نگذارند ، خودم تحویلش بدهم بهتر است تا اینکه سامان با آبروریزی _

 بیاید دنبالش.

 

 

 

نمي دانم شاید حق با تو باشد. دکان به اندازه کافي بسته مانده. این جوری کاسبي کردن هم نوبر است. خودت مي _

 م و کمکي ندارم، وگرنه خودم همراهتان مي آمدم و نمي گذاشتم تنها بروید.داني که من دست تنها هست

 

 

 

 الزم نیست. تو یکي داری بار همه ی خانواده را به دوش مي کشي. از رویت شرمنده ام بابک._

 

 

 

هیچ وقت  تو که داری زندگي ات را مي کني و زحمتي برایم نداری. یک سهم از درآمد آن دکان مال توست، ولي_

 نخواستي آن را ازم طلب کني.

 

 

 

چه حرفها مي زني ، همین که با کاسبي ات مخارج زندگي عزیز و بچه ها را در مي آوری، خیلي هنر کردی. اگر _

 خدای ناکرده کار من و سامان هم به جدایي بکشد، من یکي هم سربارت مي شوم.

آن پسر هم که اعصابم را خورد کرده. صبح سر سفره چیزی نمانده خدا آن روز را نیاورد از فکرش تنم مي لرزد. _

 بود بزنم توی گوشش. صبر مي کنم تا تو سوار اتوبوس شوی بعد من مي روم.

 

 

 

 با ماشین کرایه ای شمیران برویم زودتر مي رسیم که حاضر و آماده منتظر مشتریست. خداحافظ. شب مي بینمت._

 

 

 

 ن امتناع کرد و گفت:ماندانا از سوار شد
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 نه، من مي خوام با اون ماشین بزرگه برم._

 

 

 

 بابک پوزخندی زد و گفت:

 

 

 

به گمانم دخترت به همین زودی یادش رفته پدرش میلیونر است که هوس اتوبوس سواری به سرش زده. چاره ای _

 نداری برو سوار شو. فعالً که باید به ساز او برقصي.

 

 

 

منتظر ماندیم تا راننده آخرین مسافرش را هم سوار کند و راه بیفتد. ماندانا از دور برای دایي اش دست تکان داد. 

بازگشت به خانه برایش هیجان انگیز بود. روی زانویم آرام نمي گرفت. پاهای کوچکش درون چکمه بر روی شکمم 

را که همان روز « عروسک من»اف داشت و زیر لب شعر فشار مي آورد. از پشتِ شیشه اتومبیل چشم به مناظر اطر

ه اگر نگذارند دوبار "صبح رودابه یادش داده بود، زمزمه مي کرد. سرش را بر روی سینه ام چسباندم و در دل گفتم: 

ز او را با خودم به خانه عزیز برگردانم چي؟ وای نه، این ستم در حقِ من روانیست. من بدونِ ماندانا مي میرم. هرگ

نور خورشید مستقیم بر روی شاخه های قندیل بسته درختان مي تابید و قطرات آب  "نمي گذارم او را ازم جدا کنند. 

 شده یخ را چون دانه های مروارید اشک بر روی زمین مي چکاند.

 

 

 

دین بار پي در پي وارد کوچه که شدیم، ماندانا ذوق زده به طرفِ در خانه دوید و چون دستش به زنگ نمي رسید، چن

 کلون طالیي رنگش را به صدا در آورد.

 

 

 

 صدای پارسِ فیدل بر شور و شوقش افزود و جست و خیز کنان گفت:

 

 

 

 مامي فیدل منو شناخت، داره صدام مي کنه._

 

 

 

 مستوره از پشتِ در پرسید:
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 کیه، چه خبره؟ مگه سر آوردین؟_

 

 

 

 مفهوم جمله اش را درک کند، گفت:ماندانا بي آنکه 

 

 

 

 منم مستوره. سر نیاوردم، مامي رو با خودم آوردم._

 

 

 

 با شتاب را در گشود، ماندانا را در آغوش کشید و گفت:

 

 

 

 الهي فدات شم، تو کجایي گیس گالبتونِ من؟_

 

 

 

 ه بقیه ی اهالي خانه هم بشنوند، گفت:سپس متوجه من شد و با لحني آمیخته به شرم و با صدای بلندی ک

 

 

 

 سالم رکسانا خانوم جون._

 

 

 

سپس لحظه ای مکث کرد. در بیان بقیه مطالبش مردد بود. به نظر مي رسید منتظر دستور کسي ست. مجال ندادم و 

 گفتم:

 

 

 

 سالم مستوره. سامان خانه است؟_

 

 

 

 اره. فعالً خانوم بزرگ و سودابه خانوم منزل هستن.نه خانوم جون. آقا نیستن. رفتن اد_

 

 

 

 برو به مامان قدسي بگو من به دیدنش آمده ام._
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 سودابه از توی ایوان صدایم زد و گفت:

 

 

 

 بیا تو رکسانا. خوش آمدی._

 

 

 

اد. سودابه در حالِ بوسیدنش ماندانا که سرگرم نوازش فیدل بود، به طرف عمه اش دوید و خود را در آغوشش جا د

 خطاب به من گفت:

 

 

 

 اگر بداني سامان با من چه کرد؟_

خدا مرا بکشد که باعثِ دردسرت شدم، باور کن تو این دو روز، دل تو دلم نبود. همش به فکر تو بودم. خوشي _

مي ترسیدم سامان دنبال  دیدن عزیز و خواهرهایم از دماغم در آمد، بسکه با هول و هراس چشم به در داشتم و

 ماندانا آمده باشد.

 

 

 

اگر مامان قدسي به دادم نمي رسید، بعید نبود آنجا پیدایش شود. شانس آوردم یک راست از بیمارستان رفت _

 «بچه ها کجا هستند، مي خواهم ببینمشان. » فرودگاه دنبال او. وقتي که برگشتند مامان بي خبر از همه جا بهم گفت 

و اشاره ام بي فایده بود و یک راست با سامان رفت به اتاقشان و خدا مي داند وقتي تختِ ماندانا را خالي دید چه  ایما

 قشقرقي به پا کرد. چیزی نمانده بود همان نصف شبي بیاید سراغتان.

 

 

 

 قدسي با صدای گرم و همیشه مهربانش گفت:

 

 

 

 وشگلم کم شود. حالت چطور است رکسانا جان؟مگر من مي گذاشتم یک مو از سر عروس خ_

 

 

 

 قطرات اشک را بر روی سینه اش نشاندم و هق هق کنان گفتم:

 

 

 

 به دادم برسید دارم دیوانه مي شوم. سامان بي گناه محکومم کرده. امیدم به شماست._
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را سر عقل بیاورم. زندگي که بچه بازی نیست.  گریه نکن عزیزم. مگر من مُردم. این قدر اینجا مي مانم تا این پسر_

 چرا نمي آیي تو؟ اینجا خانه توست. این تویي که باید ما را دعوت به داخل شدن به سالن پذیرایي ات کني.

 

 

 

 کدام خانه؟! وقتي که شوهرم ورودم را به اینجا ممنوع کرده، جایي در آن ندارم._

 

 

 

ني. وقتي گناهي نداری از چه مي ترسي؟ شوهرت فرامرزی نیست که به دنبال باید بماني و از حقت دفاع ک_

هوسراني باشد. هنوز هم مثل روزهای اول ازدواجتان عاشقت است. نمي خواهم مالمتت کنم، ولي تصمیم عجوالنه ات 

طه وی نقبرای مبارزه با مردی که گمان مي کردی بهت خیانت مي کند، کار درستي نبود. تو درست انگشت بر ر

حساسش گذاشتي. با سوء ظن بي دلیلت زلزله بدگماني را به جان تارهای مهر و محبتش انداختي و با چنان شدتي آن 

تارها را لرزاندی که هنوز دارد وجودش را مي لرزاند. دو روز تمام است که دارم به کمک سودابه به گوشش مي 

 خوانم که اشتباه مي کند، اما مگر زیر بار مي رود.

 

 

 

 سپس خم شد و ماندانا را که برای جلب توجه او دامنش را مي کشید، در آغوش کشید و گفت:

 

 

 

فدای تو نوه خوشگلِ خودم. چقدر بزرگ شدی عزیزم. یک عروسک برایت خریدم به اندازه خودت و مثل تو _

 خوشگل و ماماني. بیا برویم تا نشانت بدهم.

 

 

 

 خرمایي او فرو برد و با بي تابي پرسید:سر را در میان موهای 

 

 

 

 کجاس مي خوام ببینمش؟ دیگه چي برام خریدین؟_

 

 

 

 کلي شکالت، لباس، کفش و خرس پشمالو و یک خانه برای عروسکهایت._

 

 

 

 آخ جون. زودتر نشونم بدین._
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با عشق و امید قدم به آن نهاده بودم. آن موقع در و وارد سالن که شدیم، دلم گرفت. اینجا خانه ام بود. خانه ای که 

 دیوارش شاهد خوشبختي ام بود و حاال شاهد درماندگي و اشک و زاری هایم.

 

 

 

 قدسي ماندانا را با خود به طبقه باال برد تا سوقاتي هایش را نشانش بدهد.

 

 

 

 سودابه روبرویم نشست و پرسید:

 

 

 

 رودابه چطور است؟_

 

 

 

خیلي خوب. انگار تولد دوباره ای یافته. خانه عزیز غرقِ سرور و شادماني ست. به غیر از بابک کسي نمي داند در _

 دلِ من چه مي گذرد.

 

 

 

بهتر است فعالً ندانند. در عوض ما اینجا شدیداً تحت فشاریم. روزگارم سیاه شده. فرامرزی هنوز این دور و برها _

وقتي آن بال را سر پدرم آورده، مي ترسد اینجا آفتابي شود. با وجود این هر آن منتظر اقدام پیدایش نشده. از 

شیطاني اش هستم. آن پست فطرت بیدی نیست که با این بادها بلرزد. بعید مي دانم به این سادگي دست از آزار و 

را هم بدهد. راستي قرار بود بهم  اذیتم بردارد. حرصِ مال دیوانه اش کرده. بخصوص که حاال باید خرج آن هرزه

 بگویي آن زن را شناختي یا نه؟

 

 

 

 سر به زیر افکندم و پاسخ دادم:

 

 

 

 من شناختمش، ولي شرمم مي آید بگویم اسمش چیست، بگذریم سودابه نداني بهتر است._

ر تمش، ولي چون برایم عجیب و باواتفاقاً برعکس باید بدانم، چون تقریباً مي توانم بگویم که همان نظر اول شناخ_

نکردني بود به خودم گفتم اشتباه مي کني. این فقط یک شباهت ظاهریست، اما حاال حرفهای تو حدسم را تبدیل به 

 یقین مي کند. راست بگو رکسانا او همان شهناز دوست دوران تحصیل تو نیست؟
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 صدایم لرزان:وجودم از آتش شرم گُر گرفت. ضربانِ قلبم تند شد و 

 

 

 

خودش است. وقتي دیدمش که توی اتومبیل فرامرزی نشسته شوکه شدم. نمي توانستم حضورش را در آنجا _

حالجي کنم. آخر مگر ممکن بود آن دختر پاک و معصوم که وقتي بابک را مي دید از خجالت سرخ مي شد، معشوقه 

غلیظ پنهان بود. من هم مثل تو گمان بردم که این فقط یک فرامرزی باشد. چهره واقعي اش پشتِ ماسکي از آرایش 

شباهت است، ولي افسوس که اشتباه مي کردم. نتیجه ازدواج نافرجامِ تحمیلي خانواده اش جدایي بوده، از شانس بد 

 با خود روزی که برای درددل و دیدنم داشته به خانه ام مي آمده سر ایستگاه داودیه فرامرزی قاپش را دزدیده ، او را

به دربند برده و از همانجا آشنایي شان شروع شده. از رویت شرمنده ام سودابه. تو را به جانِ سپیده قسم در این 

 مورد چیزی به سامان نگو.

 

 

 

این موضوع اصالً ربطي به تو ندارد. انسانها در طول عمر قابلِ تغییرند. شکست های زندگي بر روی بعضي از _

 ر منفي مي گذارد و بعضي را از بیخ ریشه کن مي کند و حتي گاه باعث عصیان مي شود.احساسات بشر اث

 

 

 

 حرفش را قطع کردم و گفتم:

 

 

 

اشتباه نکن. این بستگي به ذاتِ هر کس دارد و ریشه ایست، چه بسا همان وقتها هم پشتِ چهره معصوم و ماسک _

 زده شهناز چهره واقعي اش پنهان بود.

 

 

 

دلیل اصلي شکستِ من در زندگي با آن بي وجدان، شهناز نیست. بلکه خود فرامرزی ست و مي توانست هر زنِ _

هرزه دیگری نقشِ مقابل را به عهده داشته باشد. اگر شهناز به این دلبستگي امید ببندد، بزودی طعم تلخ شکست را 

 خواهد چشید و به اشتباهش پي خواهد برد.

 

 

 

ها را من بهش گفتم، ولي او چون غریقي ست که دست و پازنان در نهایت ناامیدی تخته پاره ای را برای  همه ی این_

 نجات یافته ، پدر چطور است؟
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ای بد نیست. پریروز عملش کردند. هنوز در بیمارستان بستری ست. شراره بد ذات برای اینکه پای ما را از آنجا _

مي خورد. بخصوص حاال که فهمیده زن سابقش هم از پاریس برگشته، آنجا بست نشسته. ببُرد، از کنار تختش تکان ن

عجیب است نمي دانم این زن چه قدرتي دارد که توانسته جلوی هوسبازیهای پدرم را بگیرد و او را دربست در اختیار 

 خود داشته باشد. همیشه فکر مي کردم مهارش غیرممکن است.

 

 

 

 ه با ماندانا و سپیده وارد سالن شده بود، آخرین جمله دخترش را شنید و گفت:قدسي که تازه همرا

 

 

 

اگر منظورت ساماني ست، باید بگویم شاهنامه آخرش خوش است. باالخره یک روز دوباره فیلش یاد هندوستان _

 خواهد کرد و شراره خانم به اشتباهش در شناخت انسانها پي خواهد برد.

 

 

 

 ر حالي که عروسک بزرگي را در آغوش داشت، هیجان زده خود را به من رساند و نفس زنان گفت:ماندانا د

 

 

 

 وای خسته شدم مامي نگاه کن ببین چقدر گُنده س._

 

 

 

 سپیده لب ورچید و گفت:

 

 

 

 مالِ من از این گُنده تره، مگر نه مامان قدسي؟_

 

 

 

 است.نه عزیزم مال هر دو یک اندازه _

 

 

 

 سپس ساکي را که در دست داشت به طرفم دراز کرد و گفت:
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امیدوارم که خوشت بیاید. سفرم ناگهاني اتفاق افتاد. همین که با خبر شدم سودابه دچار مشکل شده و تو و سامان با _

له و تقریباً چشم بسته یک هم اختالف پیدا کردید، اصالً نفهمیدم چه جوری خودم را به تهران رساندم. خیلي با عج

 مقدار سوقاتي خریدم. خدا کند لباسها اندازه ات باشد.

 

 

 

 نظری به محتویات داخل ساک انداختم و گفتم:

 

 

 

 وای چه خبر است! این همه سوقاتي برای چه؟ ممنون مامان قدسي. حسابي خجالتم دادید._

 

 

 

نکن. این قهر رو آشتي ها شیریني زندگي ست. تا مرا داری غم نخور.  قابل تو را ندارد عزیزم. خودت را ناراحت_

کار تو درست شدني ست. فقط ماندم با این یکي چه کار کنم. فرامرزی آدم بشو نیست. چشم به مال و منال این 

 دختر بیچاره دوخته، ولي مگر من مي گذارم یه شاهي اش نصیب آن گرگ گرسنه شود. تو االن کجایي؟

 

 

 

 با خانجون رفتم منزل عزیز. قرار است چند روز آنجا بمانیم. دوباره بر مي گردیم منزل مادربزرگم._

 خوشحالم که رودابه از حالتِ شوک بیرون آمده. همین روزها مي آیم دیدن طوبي خانم._

 

 

 

شن مولودی نذری خانجون برای اتفاقاً عزیز و خانجون مرا فرستادند تا شما و سودابه را برای فردا بعدازظهر به ج_

 سالمتي رودابه دعوت کنم، نمي دانم مي توانید بیایید یا نه؟

 

 

 

 البته که مي آییم. سپیده را هم مي آوریم تا با ماندانا بازی کند._

 

 

 

 با لحني سرشار از شوق پرسیدم:

 

 

 

 یعني من مي توانم باز هم ماندانا را ببرم پیش خودم؟_
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معلوم است که مي تواني. البته شرطش این است که امروز ناهار پیش ما بماني تا هم من سیر هر دوی شما را ببینم _

 و هم فرصت بیشتری برای صحبت داشته باشیم.

 

 

 

 اگر سامان سر برسد چي؟ _

 

 

 

تراض را ندارد. طوری بارش نیاورده از خدا مي خواهم که سر برسد و تو را اینجا ببیند. تا من اینجا هستم جرأت اع _

 ام که تو روی مادرش بایستد و صدایش را بلند کند. نگران نباش.

 

 

 

شاید این برخورد صالح نباشد. سامان مرا در مقابل خدمه خانه یک پول سیاه کرده و آنها دیگر برایم ارزشي قایل  _

ه راه نمي دادند. نمي خواهم بیشتر از این تحقیرم کند. من مي نیستند. حتي اگر شما و سودابه اینجا نبودید مرا به خان

 روم منزل خانجون.ماندانا را مي گذارم پیش شما. دلش برای پدرش تنگ شده. آنجا مي مانم تا خبرم کنید.

 

 

 

 واقعاً نمي خواهي سامان را ببیني؟ _

 

 

 

بدهم و توهین هایش را تحمل کنم. منتظر مي مانم تا  فعالً نه. من مرتکب گناهي نشده ام که بخواهم بهش توضیح _

 به اشتباهش پي ببرد و بي گناهي ام بهش ثابت شود.

 

 

 

 

 22فصل 

 

 

 

 

آتش منقلِ کرسي خاکستر شده بود و بخاری خاموش بود. نه حوصله آتش درست کردن را داشتم و نه حالِ روشن 

 کردن بخاری را.

 

 

ر احساسم غلبه کنم و اشتیاقم را به دیدنِ سامان در وجودم بکشم احساس رضایت مي کردم. از این که توانستم ب

 غرورم باالتر از عشق ایستاده بود و از لگدمال شدنش مي ترسید.
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دوستش داشتم، ولي برای به دست آوردنش حاضر به التماس نبودم. دیگر هرگز نمي توانستم دوباره در اتاقِ پشتِ 

یي پنهان شوم تا سامان از وجودم در آن خانه آگاهي نیابد. آن موقع به خاطر دیدنِ ماندانا بود که این سالن پذیرا

 خفت و خواری را پذیرفتم، اما حاال دیگر نه.

 

 

 از درون مي لرزیدم. نمي دانم از سرمای خانه بود یا از برودتِ وجودم.

 

 

در جمع خانواده و نه در خلوت تنهایي و سکوت. در انجماد وجودم تنها بعد از این دیگر روی آرامش را نمي دیدم. نه 

 ضربان قلبم بود که نشاني از حیات داشت.

 

 

آنجا چه کار مي کردم؟ منتظر چه بودم؟ احمقانه بود اگر انتظار انتظار آمدنِ سامان را مي کشیدم. آن بدکینه هرگز 

 به سراغم نمي آمد.

 

 

اره برگشته باشد و طبق عادت که هر وقت به خانه مي آمد ماندانا را روی زانویش مي نشاند و سر حاال دیگر باید از اد

 و صورتش را غرقِ بوسه مي کرد، البد االن هم دارد همین کار را مي کند.

 

 

 چه بسا قدسي هم یک بند دوروبرش مي پلکد و در گوشش ورد مي خواند تا بلکه وادارش کند به سراغم بیاید.

 

 

یعني ممکن است به اینجا بیاید؟ نه امکان ندارد. نباید منتظرش بمانم تقصیر خودم بود. باید همانجا مي ماندم، باهاش 

روبرو مي شدم و حرفهایم را مي زدم. رو پنهان کردن و انتظار کشیدن ضررش به خودم مي رسید و دودش توی 

 و هم ثمری به غیر از این نداشت و نتیجه ای عایدم نمي کرد.چشمِ خودم مي رفت. هر چند رودررو قرار گرفتن با ا

 

 

به زیر کرسي سرد خزیدم، سرم را زیر لحاف پنهان ساختم تا وسوسه نشوم حسرتهایم را بر روی نگاهم بنشانم و از 

 پشتِ پنجره چشم به ساختمان روبرویي بدوزم و آه بکشم.

 

 

تند آمدنم به اینجا اشتباه است. حرکت عقربه ساعت را دنبال نمي کردم، شاید حق با خانجون و بابک بود که مي گف

 چون به گذشتِ زمان اهمیتي نمي دادم.

باالخره صدای زنگِ در مرا از زیر لحاف بیرون کشید. صدای تپش قلبم دو معنا مي داد. در آن سوی دیوار، بَرِ 

 شیرین صبوری ام یا تلخي اش انتظارم را مي کشید؟
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 یعني ممکن است سامان به دنبالم آمده باشد؟ بر خوش خیالي ام پوزخندی زدم و در را گشودم.

 

 

 

 از دیدن سودابه یکه خوردم و با تعجب پرسیدم:

 

 

 

 تویي؟!_

 

 

 

 خب آره. منتظر کسي هستي؟_

 

 

 

 نه ، بیا تو ، پس ماندانا کجاست؟_

 

 

 

م چسبیده اند و حال مي کنند. هر بار مامان حرفِ تو را پیش کشید، سامان زد پیش پدرش. عاشق و معشوق به ه_

توی ذوقش و گفت حرفش را نزن. عوضش آن وروجک گزارش لحظه به لحظه این چند روز را بهش داده. سامان 

 هنوز از دستت عصباني ست کاریش نمي شود کرد.

 

 

 

 صاف بشو نیست. مي دانستم. او بدکینه است و به این راحتي دلش_

 

 

 

نه دیگه ندیدمش، ولي اگه مي دیدم » او گفت « باز عمو داریوش را دیدی یا نه؟» جالب است. وقتي از ماندانا پرسید_

 «بهت نمي گفتم، چون تو ازش خوشت نمي آمد. اون دفه هم به خاطر همین با مامي قهر کردی. 
 

 

 

 تبسمي بر لب نشاندم و پرسیدم:

 

 

 

 امان چه جوابي بهش داد؟س_

 

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 0 7  

 

 موضوع صحبت را عوض کرد و چیزی نگفت._

 

 

 

 فکر مي کني بگذارد ماندانا را با خودم ببرم منزل مادرم؟_

 

 

 

 فعالً که سرشان به بازی با هم گرم است. مامان بهش گفت که تو اینجایي و منتظری ماندانا را با خودت ببری._

 

 

 

 ؟اعتراضي نکرد_
 

 

 

منزل عزیز خیلي بهم خوش مي » نه، حرفي نزد. ماندانا شعری را که از رودابه یاد گرفته بود برایش خواند و گفت _

سامان از طرف پدر برایم پیغام آورده که حتماً امروز سری بهش بزنم. « گذره، دوست دارم با مامي برگردم آنجا. 

 مهماني دعوت دارد و آنجا نیست. نهار که نخوردی؟برای راحتي خیالم تأکید کرده شراره امروز 

 

 

 

 نه، اصالً اشتها ندارم._

 

 

 

این طوری که نمي شود. باید حتماً یک چیزی بخوری، مامان از سر دیگ برایت زرشک پلو با مرغ کشیده و هنوز _

 داغ است.

 

 

 

 ممنون، نباید زحمت مي کشیدی._

 

 

 

 دابه گفت:وارد اتاق که شدیم، سو

 

 

 

 وای اینجا چقدر سرد است. صدرحمت به بیرون. چرا بخاری را روشن نکردی؟_
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 حوصله اش را نداشتم._

 

 

 

 کرسي چي؟_

 

 

 

 آتشش خاکستر شده._

 

 

 

 این جوری سرما مي خوری دختر._

 

 

 

 کي باید ادامه پیدا کند. بالتکلیفي خیلي بد است.مهم نیست. اصالً دیگر به هیچ چیز اهمیت نمي دهم. این وضع تا _

 

 

 

 به کي داری این حرف را مي زني. وضع تو که خیلي از من بهتر است._

 

 

 

تو از زندگي با فرامرزی راضي نبودی، ولي من عاشق سامان هستم. مي فهمي سودابه؟ به تو که نمي توانم دروغ _

 بگویم.

 

 

 

 تا این را بهش اثبات کني؟ پس چرا نماندی خانه_

چون غرورم باالتر از احساسم ایستاده و نمي توانم شاهد شکستنش باشم. بخصوص در مقابلِ خدمه فضولِ خانه. _

امیدوار بودم بیاید اینجا دنبالم. از سرما زیر کرسي سرد مچاله شدم، تا نگاه پرحسرتم به پنجره ساختمان روبرو 

 امان این قدر یک دنده و لجباز باشد.نیفتد. هرگز فکر نمي کردم س

 

 

 

اخالقش به مادرمان برده. اولین باری که مامان قدسي فهمید شوهرش بهش خیانت مي کند، برای همیشه دور او را _

به عنوان همسر خط کشید و میدان را برای رقیب خالي گذاشت، غافل از این که با این کار او را به ادامه این روش 

کند. آن موقع من و سامان هنوز بچه بودیم. فقط به خاطر ما در آن خانه ماند، وگرنه همان موقع ترکش تشویق مي 

 مي کرد، مي رفت.
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 ولي من که به سامان خیانت نکردم و اصالً مستحق چنین معامله ای نیستم._

 

 

 

 این همان چیزیست که من و مامان مي خواهیم بهش ثابت کنیم._

 

 

 

 بي میلي مشغولِ صرف غذا شدم و پرسیدم: با

 

 

 

 فکر مي کني باالخره زیر بار مي رود؟_

 

 

 

امیدوارم. مي داني چرا، چون با زبان بي زباني به ما فهماند با وجود اینکه هنوز عاشق توست، نمي تواند از خطایت _

 چشم پوشي کند.

 

 

 

 م، حاال مي بینم برادر تو از من هم بدتر است.من فکر مي کردم فقط من لجباز و یک دنده ا_

 

 

 

فقط برادر نیست، شوهر تو هم هست. اگر حوصله اش را داری، غذایت را که خوردی پاشو با هم برویم دیدن پدر. _

 حتماً از دیدنت خوشحال مي شود.

 

 

 

 فکر خوبیست. دیدنش واجب است. فقط مي ترسیدم صالح نباشد._

 

 

 

 چه؟ عیادت از پدرشوهر دیگر صالح مصلحت نمي خواهد.برای _

 

 

 

 ماشین داری؟_

 

 

 

 ماشین من که دستِ آن دزد بي همه چیز است. با ماشین سامان مي رویم._
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 با شوقي آمیخته با تعجب پرسیدم:

 

 

 

 خودش هم مي آید؟!_

 

 

 

 نه بابا، فقط من و تو مي رویم._

 

 

 

 را که باز کرد، بوی آشنای ادکلون سامان، قلبم را از هوایش انباشت. در ماشین

 

 

 

 پشتِ فرمان نشست و گفت:

 

 

 

 فقط خدا کند شراره آنجا نباشد، چون اصالً حوصله دیدنِ ریخت نحسش را ندارم._

 

 

 

 پوزخندی زدم و گفتم:

 

 

 

 اشق تو و سامان اشت.دل به دل راه دارد. البد او هم به همین اندازه ع_

 

 

 

 آقای ساماني با لبخند گرمي از من استقبال کرد و گفت:

 

 

 

 خوش آمدی. کم کم داشتم از آمدنت ناامید مي شدم. چطوری عروس خوشگلم؟_

 

 

 

 خودتان که مي دانید چه حال و روزی دارم. شما چطورید؟_
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ه هایم را شکسته و معلوم نیست کجا گورش را گم کرده. صبر کن از مي بیني که چطورم. آن پست فطرتِ رذل دند_

 روی این تخت بلند شوم. مگر مي گذارم آبِ خوش از گلویش پایین برود. با سامان چه کردی؟

 

 

 

 از پسرتان بپرسید که با من چه کرده؟_

 

 

 

 درش دارد اشتباه مي کند. قدسي به دستِازش پرسیدم. بهم گفت که حاضر نیست کوتاه بیاید. این پسر هم مثلِ ما

خودش تیشه به ریشه سعادتش زد. من زنم را دوست داشتم آن خطای اول یک هوس زودگذر بود. فقط با کمي صبر 

و حوصله و با محبت مي توانست مرا پای بند زندگي مان کند، اما او این کار را نکرد. سدی که در میانمان بست به 

ز قفس پراند. خیلي سعي کردم بهش بفهمانم که اشتباه مي کند، ولي مگر به مغزش فرو رفت. قولِ معروف مرغ را ا

مقصر خودش بود که باعث شد آن عروسکهای خیمه شب بازی وارد زندگي ام شوند. اگر روی خوش نشان مي داد و 

ر و همدم را در کنارم پُر از سر تقصیرم مي گذشت، هرگز زني به نام شراره از راه نمي رسید که جای خالي یک همس

 کند.

 سودابه به طرفداری از مادرش گفت:

 

 

 

 شما که باز همه ی تقصیرها را به گردن مامان انداختید._

 

 

 

مي داني بدبختي من چیست رکسانا؟ صَد من عسل تو دهن این بچه ها کني، بي فایده است. قدسي قاپشان را دزدیده 

نمي رود. مهم نیست. سالهاست که به این بي مهر و محبتي عادت کردم، اما مگر مي و حرفِ حساب تو سرشان فرو 

توانم ببینم بچه هایم مشکل دارند. فکر و خیال سودابه بیشتر از درد قفسه سینه آزارم مي دهد. اگر فرامرزی این 

که بداند حالم خوب  روزها طرفهای خانه پیدایش نیست، دلیلش ترس از عواقب صدمه ایست که به من زده. همین

شده و مشکلي نیست، دوباره شروع خواهد کرد. تنها راهش این است که تو خانه و سهام کارخانه را موقتاً به نام کس 

دیگری کني. وقتي بفهمد که دیگر آه در بساط نداری و امیدی نیست دست از آزارت برخواهد داشت. آن موقع اگر 

بول نخواهد کرد و من مي توانم بي سر و صدا طالقت را ازش بگیرم. بي خود دو دستي هم سپیده را تقدیمش کني، ق

این قیافه را به خودت نگیر. نکند به خیالت رسیده هدف من این است آنچه را که خودم بهت دادم دوباره ازت 

خانه ه و سهام کاربگیرم. اگر این فکر به سرت آمده باشد، دیوانه ای. منظور من این است که موقتاً به طور صوری خان

را به نام مادر یا برادرت کني، البته مي تواني دست خطي ازش بگیری که این معامله صوری و قابل برگشت است. 

فرامرزی نباید از جریان آن دست خط چیزی بداند، جلوی خدمه خانه هم حرفش را نزنید، چون هیچ کدامشان قابل 

با یک مشت اسکناس خرید. روی این قضیه فکر کن. اگر موافق بودی  اعتماد نیستند و هر سه را به راحتي مي شود
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ترتیب انجامش را بده. مي تواني با قدسي و سامان هم مشورت کني،البته نه جلوی آن اوباشي که به راحتي همه چیز 

 را لو مي دهند. ها نظرت چیست سودابه؟

 

 

 

کوتاه خواهد آمد و دست از آزار من و سپیده برخواهد  نمي دانم پدر. یعني شما مطمئنید با این حقه فرامرزی_

 داشت؟

 

 

 

من نمي خواهم مادر و برادرم درگیر این ماجرا شوند. مي ترسم به نام هر کدامشان کنم درصدد آزار و اذیتش _

تاً ا اگرشما موقباشد، از آن گذشته به نام آنها کردن به نظر بودار مي آید و خیلي راحت پي به حقه مان خواهد برد، ام

 آنها را ازم پس بگیرید طبیعي تر و عملي تر به نظر مي رسد.

 

 

 

ببین دخترجان نمي خواهم خدا نکرده به فکرت برسد که قصد فریبت را دارم و مي خواهم آنچه را که با میل و _

 کار باید همین یکي دورغبت بهت دادم ازت پس بگیرم. نظر من قدسي یا سامان است. برو فکرهایت را بکن. این 

روز آینده عملي شود، چون فردا یا پس فردا که من از اینجا مرخص شوم فضولها خبر سالمتي ام را بهش خواهند 

رساند و دوباره پیدایش خواهد شد. درست است که یک عمر کار مادرتان بدگویي از من بود، ولي خدا شاهد است 

هیچ آرزوی دیگری ندارم. حتي با همه ی بي مهری قدسي، مادرتان من به غیر از سعادت و خوشبختي بچه هایم 

 هنوز برای من مثلِ روزهای اول عروسي مان عزیز است و هیچ کس نمي تواند جایش را در قلبم بگیرد.

 

 

 

 سودابه پوزخندی زد و گفت:

 

 

 

 امروز خیلي رمانتیک شدید پدر. اصالً بهتان نمي آید._

 

 

 

حاال کار تو به جایي رسیده که مسخره ام مي کني. وقتي یک آدم پر مشغله مثل من در روی تخت  همین دیگر._

بیمارستان فرصتي یافته تا به پشتِ سر نگاه کند و به اشتباه گذشته خودش و همسر سابقش افسوس بخورد، باید هم 

تباني چیزی بداند. تجربه به من بهم بخندی. یادت نرود روی پیشنهادم فکر کن. الزم نیست شراره هم از این 

آموخته که به هیچ کس نباید اعتماد کرد. روی من هم حساب نکن. به هیچ وجه حاضر نیستم نقش مقابلت را بازی 

کنم. یا به نام قدسي یا سامان. همین که گفتم. خودم هم تا آخر این قضیه باهات هستم پدر فرامرزی را هم در مي 
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ن هم در اشتباه است، چون در این قضیه خودش بیشتر ضرر مي کند و صدمه مي بیند تا آورم. حاال مي بیني. ساما

 رکسانا. لج و لجبازی نتیجه این شکست است. شکستي که شاید در طول زندگي قابل جبران نباشد.

 

 

 

 سپس با خوشرویي بدرقه مان کرد. در موقع خداحافظي دستم را فشرد و گفت:

 

 

 

لي احمق باشد که جواهری مثل تو را از دست بدهد. االن هنوز گرم است و نمي فهمد. چند ماه بعد سامان باید خی_

 خواهد فهمید که چه اشتباهي کرده. البته امیدوارم کار به آنجا نکشد و سر عقل بیاید.

 

 

 

 سودابه برای دلجویي ام گفت:

 

 

 

 است. غیر ممکن است به این سادگي از دستش بدهد.البته که کار به آنجا نمي کشد. سامان عاشق رکسان_

 

 

 

کجای کاری دختر. مادرت هم همیشه ادعا مي کرد که عاشق من است، آن وقت سر یک اشتباه و لغزش کوچکِ _

من، عشق و عاشقي از یادش رفت و کینه و نفرت جایش را گرفت. ما عادت نکردیم از اشتباهاتِ دیگران پند 

 بگیریم.

 

 

 

 این چیزها را به سامان بگویید._

 

 

 

 صد بار گفتم، باز هم مي گویم. خدا به همراهتان._

 سوار اتومبیل که شدیم، به سودابه گفتم:

 

 

 

 حرفهای پدرت پاک ناامیدم کرد. این طور که معلوم است سامان از خر شیطان پیاده بشو نیست._
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حرف مي زند که انگار هنوز از عشق مادرم سر به بیابان گذاشته. اینها همه  پدر آب و روغنش را زیاد کرده، طوری_

شعر و سرور است. هم چین اختیار خودش را داده دستِ شراره که مي ترسد اگر خانه و سهام مرا به نام خودش 

 کند، او اجازه ندهد دوباره برش گرداند.

 

 

 

 حاال مي خواهي چه کار کني؟_

 

 

 

 اول باید موضوع را با مامان و سامان مطرح کنم ببینم آنها چه مي گویند. نمي دانم._

 

 

 

به نظر من هم اگر پدرت آنها را به نام خودش بر مي گرداند طبیعي تر بود، چون این طوری کامالً معلوم است که _

 صوری ست.

 

 

 

 حق با توست، ولي او برای نپذیرفتنش دلیل قانع کننده ای دارد._

 

 

 

 به نزدیک خانه که رسیدیم گفتم:

 

 

 

مرا جلوی منزل خانجون پیاده کن. اگر بتواني ماندانا را زودتر به من برساني، ممنونت مي شوم، چون بهتر است تا _

 هوا تاریک نشده به خانه عزیز برگردیم.

 

 

 

 حتماً این کار را مي کنم._

 

 

 

ن از مامان قدسي خداحافظي کن. فردا بعدازظهر منتظرتان هستم. زودتر بیایید. از پذیرایي ات ممنون. از قولِ م_

 هوای مرا داشته باش سودابه جان.

 

 

 

 البته که هوایت را دارم._
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مي دانم. این را آن روز فهمیدم که بدون اجازه سامان ماندانا را به دست من سپردی. باز هم ازت ممنونم. امیدوارم _

 ودتر مشکالتت حل شود و از کابوس فرامرزی خالص شوی. خداحافظ.هر چه ز

 

 

 

 

 

  11فصل
 

غروب دلگیر و دلتنگ از راه رسید. انگار غم و غصه ی همه ی عالم را بر دوش داشتم. قلبم گرفت. چیزی نمانده بود 

روشن نکرده بودم، طول و عرض  سر به دیوار بکوبم و فریاد بزنم. در خانه سرد و تاریک که حتي چراغهایش را هم

 اتاق را مي پیمودم و انتظار مي کشیدم.

نه، این طور نمي شد. باید یک جوری سرم را گرم مي کردم، تا کندی گذرانِ لحظاتِ انتظار آمدنِ ماندانا جانم را به 

لودی و مهماني عمه لب نرساند. به فکر افتادم یکي دو دست لباس از سوقاتي های قدسي را بردارم تا در جشنِ مو

نه، اصالً بهتر است آن ساک را با خودم ببرم تا عزیز و آزیتا "ناهید به تن کنم، اما پس از لحظه ای تأمل با خود گفتم: 

هم ببینند مادرشوهرم چه چیزهایي برایم آورده. کاش ماندانا هم سوقاتي هایش را با خودش بیاورد، ولي اگر 

  "نگذارند او بیاید چي؟

خدایا به دادم برس. کمکم "یم سِر شد. قدرت ایستادن را از دست دادم. دست به دیوار گرفتم و زیر لب نالیدم: پاها

  "کن پاره جگرم را ازم نگیرند.

اشکِ غم آماده فرو ریختن بود که ناگهان کوبه در به صدا درآمد و اشکِ شوق را به جایش نشاند. زیر لب زمزمه 

 "طمئنم که خودش است، چون فقط او چون دستش به دکمه زنگ نمي رسد، در مي زند.این مانداناست. م"کردم: 

 پاهایم قدرت حرکت را بازیافتند. نیرو و توان به وجودم بازگشت. ساک را وسطِ اتاق رها کردم و به طرفِ در دویدم.

کشیدم تا باز شود. نور المپِ راهرو تاریک بود، اما فرصت نداشتم کلید برق را بزنم. درب حیاط را به طرفِ داخل 

 باالی تیر چراغ برق مستقیم بر روی صورتم تابید و چشمم را زد.

 دستهایم را به دور کمر ماندانا که روبرویم ایستاده بود حلقه کردم، او را محکم به سینه فشردم و گفتم:

 د زودتر برویم.آمدی عزیز دلم. بیا برویم تو ساکم را بردارم. هوا دارد تاریک مي شود بای-

 آهسته کنار گوشم پچ پچ کرد:

 بابا اینجاس. اومده مارو برسونه خونه عزیز.-

با ناباوری سر به اطراف گرداندم و تازه متوجه او شدم که با فاصله از ما چند قدم دورتر ایستاده بود. در نگاه سردش 

ي رسید. بر روی لبهای همیشه خندانش لبخند اثری از محبت نبود. پوستِ چهره شادابش پژمرده و تیره به نظر م

 مرده بود.

 جلوتر آمد. به نزدیکم که رسید، ایستاد و با لحن تلخ و گزنده ای گفت:
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برو وسایلت را بردار بیار. من شما را مي رسانم منزلِ مادرت. چرا مي خواستي این بچه را به اتوبوس سواری عادت  -

 بدهي؟

داشته باشد. بیشتر سر جنگ داشت تا صلح. به قلبم که آماده پایکوبي بود نهیب زدم: به نظر نمي رسید قصد آشتي 

 "الزم نیست به خودت امید بدهي. او فقط به خاطر دخترش آمده نه من."

 خودم را از تک و تا نینداختم و پاسخ دادم:

. حاال هم مي توانیم همین خودش دوست داشت سوار اتوبوس شود، وگرنه من ترجیح مي دادم با کرایه برگردیم-

 کار را بکنیم و مزاحم تو نشویم.

نخیر. من خودم مي رسانمتان. هوا دارد تاریک مي شود. نمي خواهم باز یک پدر سوخته ای سر راهتان سبز شود و  -

 سوارتان کند. ساک ماندانا هم توی ماشین است. الزم نیست لباس دیگری برایش برداری.

ز پدرسوخته داریوش است. از تعصبي که نشان مي داد، دلگرم شدم. پس هنوز به وجودم مي دانستم منظورش ا

 اهمیت مي داد و کامالً ازم دل نبریده بود.

 داخلِ خانه شدم، وسایلم را برداشتم، درب ساختمان را قفل کردم، ساک به دست روبرویش ایستادم و گفتم:

 من آماده ام. -

ي هایش تنگ شده بود، اما نه کالمش گرم بود و نه خودش مهربان. کنارش نشستم و دلم برای صدای گرم و مهربان

ماندانا را روی زانویم نشاندم. باید سیر نگاهش مي کردم. معلوم نبود دوباره کي مي توانستم ببینمش. در چهره اش 

 کفته شدن.اثری از شادابي گذشته نمي دیدم. چون گلي بود دور از دسترس باغبان برای آبیاری و ش

نباید مي گذاشتم این فرصت از دست برود. چه بسا مخصوصاً این فرصت را ایجاد کرده بود تا من حرفهایم را بزنم. 

آنجا غیر از من و او و دخترمان کسي نبود. نه خدمه فضول و کنجکاو، نه کسي از اقوامش. پس دیگر ترسي از 

 پرخاش و کالم تندش نداشتم.

 دادم، زبان را در دهان چرخاندم، ولي قبل از این که کالمي بر لب بیاورم، به طرفم توپید و گفت:آبِ دهانم را قورت 

چرا گذاشتي این بچه شاهد سر بریدنِ آن حیوان باشد؟ چه لزومي داشت او بداند گوشتي که با آن لذت مي خورد  -

بشقاب را پس مي زند و حاضر به خوردنش از کجا و به قیمتِ جانِ آن زبان بسته به دست آمده که حاال سر سفره 

 نیست؟

 قبل از این که سرش را ببرند، ماندانا را فرستادم بیرون. -

 اما بعد وقتي که برگشت، سر بریده گوسفند و پوست و گوشتش را دید که از هم جدا شده. -

 با تعجب پرسیدم:

 خودش این را بهت گفت!؟ -

 با صدای فریاد مانندی پاسخ داد:

بله، آن هم با لحني لبریز از بیزاری از این کشتار. به خودم گفتم مادرش هستي و نمي توانم تو را برای همیشه از  -

دیدنش محروم کنم، ولي حاال مي بینم روشي که در پیش گرفتي، تربیت غلطي ست که در آینده اش تأثیر سوء مي 

 گذارد.

 را بسوزاند و طرز رفتارم را به تمسخر بگیرد. به خشم آمدم. به نظر مي رسید فقط آمده که دلم

 بلندتر از خودش فریاد کشیدم:
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چرا!؟ چون نوه کارخانه دار معروف را سوار اتوبوس کردم. مشکل اینجاست که من خودم قبل از عروسي با تو با  -

دیدم. از ماندانا درشکه و اتوبوس رفت و آمد مي کردم و کمتر رنگِ ماشین آن هم آخرین مدلش را به خود مي 

کوچکتر بودم که شاهد سر بریدن مرغ و گوسفند شدم، بدون بیزاری از خوردنِ گوشتِ لذیذش. تو به این مي گویي 

تربیت غلط؟ پس چرا قبالً از طرز تربیتم انتقاد نمي کردی و اختیارش را به دستم سپرده بودی؟ تو از من بیزاری 

ي که منِ احمق آن قدر دوستت داشتم که در آن هوای سرد و یخبندان، چون فکر مي کني بهت خیانت کردم، درحال

صبح کله سحر، یعني زماني که همه زیر کرسي گرم یا در کنار بخاری های پر شعله لمیده بودند، از خانه بیرون زدم 

جو برای تا چشمم را به روی واقعیتهای زندگي باز کنم و عشق و عالقه ات را به خودم محک بزنم و در جست و 

 یافتنِ تو و معشوقه خیالي ات به نتیجه ای که مي خواستم برسم و تکلیفم را بدانم.

حاال تکلیفِ خودت را دانستي. من خیانت کارم یا تو؟ به گمانت باور مي کنم که قرار قبلي با داریوش نداشتي؟ با  -

 اری.آن پسره بي شرف و بي وجدان که انگار اصالً حالیش نیست که تو شوهر د

 قرار قبلي!؟ من و داریوش هفت سال بود همدیگر را ندیده بودیم. آن برخورد تصادفي بود، باور کن. -

ماندانا که از ترس در آغوشم مچاله شده بود، با شنیدنِ نام داریوش، سرش را به سینه ام چسباند و با صدای آهسته 

 ای گفت:

 ه اون چي کار کرده؟بابا داره عمو داریوش رو فحش مي ده، آخه مگ -

 سامان بلندتر فریاد کشید:

نه، باور نمي کنم. وقتي زنِ من شدی هنوز عاشقش بودی و زماني که آن نامه بي نام و نشان را خواندی و به من شک 

کردی، به فکر افتادی برای انتقام گرفتن از شوهر خیانتکارت دوباره بهش رو بیاوری. همراهش به زنجان رفتي تا 

 یم را بریزی. خودت و او را به همه نشان دادی تا مرا انگشت نمای همکارانم کني. هرگز نمي بخشمت. هرگز.آبرو

به انتهای خط رسیده بود، به انتها و به مرحله سقوط در گرداب ناامیدی. راه برگشت بسته بود. افکار تهي و تفکرات 

و غیرقابل عالج پراکنده ساخته بود. به حربه اشک پناه  واهي، ریشه بدگماني را در تمام وجودش، چون بیماری مهلک

 بردم. درحالي که با صدای بلند مي گریستم، گفتم:

تو اشتباه مي کني سامان، این طور نیست، قسم مي خورم تصادفي بهش برخوردم. اگر پایم نمي لغزید و زمین نمي  -

ا تو بستم، قولي هم که به پدرم داده بودم، مانع از خوردم، امکان نداشت سوار ماشینش شوم. به غیر از عهدی که ب

 این برخورد بود.

با وجود این سوار شدی. حرفهایت مسخره و ضد و نقیض است و بیشتر به مَثلِ با دست پس مي زني و با پا پیش  -

اجازه را  مي کشي شباهت دارد. تو زنِ من شدی، چون مي دانستي اعتقادات و اصول اخالقي خانواده ات هرگز این

بهت نخواهد داد که با داریوش عروسي کني، اگر یادت مانده باشد در خواستگاری اولم موضوع نامزدی قبلي ات را 

پیش کشیدی و بهم جواب رد دادی و یک سال بعد وقتي به کلي از رسیدن به آرزوهایت قطع امید کردی، حاضر به 

 ازدواج با من شدی.

 ي در پي بر روی فرمان کوفت و فریاد کشید:سپس مشت محکمش را چندین بار پ

 غیر از این است رکسانا؟ -

 صدای فریادش ماندانا را به گریه انداخت. نیم خیز شد، دست به روی دهان پدرش گذاشت و گفت:

 بسه بابا. چرا داد مي زني. آخه مگه مامانم چي کار کرده که این قدر اذیتش مي کني؟ دیگه دوسِت ندارم، برو. -
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 از اوج صدایش کاسته شد. دستِ ماندانا را بوسید و آن را روی زانویش رها کرد و گفت:

 تو داری کاری مي کني که این بچه هم مثلِ خودت از من بیزار شود. -

من از تو بیزار نیستم سامان. با وجود این تهمت های ناروا و با وجود این همه خشونت و سرکوفت مثلِ روزهای اول  -

عزیزی. نگذار بدگماني ریشه محبت را در دلت بخشکاند. به فکر ماندانا باش. او به هر دوی ما نیاز دارد نه به  برایم

 یک کدام مان. با هر کدام بماند صدمه خواهد خورد. این بچه همه چیز را درک مي کند و عذاب مي کشد.

م سفرم و شنیدم که فردا هم اینجا مجلس زنانه تازه همین بعد از ظهر از راه رسیدم.چون دوباره پس فردا صبح عاز

س،از راه نرسیده به خودم گفتم هر طور شده باید خودم رو برای دستبوسي همین امروز به اینجا برسانم.نمي دانید 

 که چقدر خوشحال شدم وقتي شنیدم،رودابه جان سر حال و سالمت است.

 عزیز اشک شوق به چشم آورد و گفت:

نیاز هام بود.آنقدر رفتن پابوس امام رضا تا باالخره حاجتم رو گرفتم.تو حالت خوب است؟پس چرا نتیجه ی نذر و -

 انقدر الغر شودی؟

 خانجون به طعنه گفت:

 بس که بي خودی حرص میخوره و زندگي رو سخت میگیره.-

 و گفت:عزیز که میترسید سخنان طعنه آمیز مادرش باعث رنجش دامادش بشود به میان کالمش پرید 

اختیار دارید خانجون.آقا سامان که اهل این حرفها نیست.البد فشار کارش زیاد است.بخصوص این سفرهای پي در -

 پي تو فصل سرمان به زنجان که همیشه هواش زیر صفر است،الغرش کرده.

ن نداد و برای عوض پوزخند برمک از دید عزیز پنهان ماند،اما سامان با زیرکي متوجه آن شد.ولي عکس العملي نشا

 کردن موضوع صحبت به رودابه گفت:

 امروز عصر ماندانا یک بند داشت شعری را که تو یادش داده بودی میخواند.این شعر را از کجا یاد گرفتي؟-

 توی کودکستان برسابه.-

 سامان حالت تعجب به چهرهاش داد و گفت:

 عجیب است که یادت نرفته.-

 م نرفته چطور رامک از پشت بوم پرت شد پائین و مرد و اقاجون چه جوری قلبش گرفت.همه چي یادمه،حتي یاد-

بي اختیار نگاه من و بابک متوجه برمک شد که رنگ به چهره نداشت و دستهایش را بهم قالب کرده بود و پاهایش 

 را به حالت عصبي تکان میداد.

 ری فردا بود،دست از کار کشید و به ما پیوست.عمه ناهید که در آشپزخانه سر گرم پاک کردن سبزیاش نذ

 بابک با استفاده از فرصت گفت:

 رامک که مرد تو کجا بودی؟-

 خانجون با بي حوصلگي گفت:

خوبه خوبه حاال چه وقت صحبت از مرگ و میره.تو هم وقت گیر آوردی بابک.پاشو آزیتا یه دور چای بریز.انگار -

ذیرایي کنه.چای گرم میچسبه،اون شیریني که آقا سامان زحمتشو کشیده باز هیچ کس حواسش نیست از مهمونا پ

 کن باهاش بخوریم.

 بابک که خود را به هدف نزدیک میدید،با دلخوری گفت:
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 من که حرف بدی نزدم خانجون،دلم میخواهد بدانم که واقعاً رودابه همه چیز را به یاد دارد یا فقط بعضي از آنها را.-

 نداد و گفت: رودابه مجال

نه داداش بابک،همش یادمه.اون شب عزیز و آقاجون با رکسانا رفته بودن یه جایي که نمیشد ما رو با خودشون -

ببرن.من و رامک و برمک و شهروز روی پشت بوم عمو سیف اهلل بودیم.اون سه داشتن باهم توپ بازی میکردن.نمي 

شد.افتادن به جان هم،به قصد کشت داشتن همدیگه رو  دونم چي شد یهو وسط بازی شهروز با برمک دعوا ش

بس کنین،مگه دیوونه شودین.بعدش به زور اون دو تا رو از هم جدا کرد -میزدن که رامک پرید وسطشون و داد زد:

 حاال بیاین بازی مونو بکنیم.اما اون دو تا که هر دوشون هنوز عصباني بودن حاضر به بازی نشدن.-و گفت:

 برداشت گذاشت زیر پاش،پشت سر هم بهش ضربه زد و بعدش.... رامک توپ رو

لحظه ای مکث کرد.حالت وحشت در دیدگانش نمایان شد.قلبم فرو ریخت.نکند یادآوری آن صحنه دوباره باعث 

 وارد شدن شک به او شود.

ز اده ی عمویت را ااحمق بیشعور.این چه جور تالفي یک قهر بچگانه بود.تو با حیثیت چند نفر بازی کردی،خانو-

چشم اقاجون انداختي.باعث به هم خوردن نامزدی خواهرت شودی.از همه بدتر به قلب ضعف پدر داغ دیده ات 

رحم نکردی و با این کار ظالمانه ات جانش را گرفتي.آن موقع بچه بودی،عقلت نمیرسید.بعد از اینکه یه نیم چه عقل 

رار نشدی و گذاشتي این کینه و نفرت رشه دار شود.چطور دلت آمد تو آن کله ی پوکت فرو رفت،چرا حاضر به اق

شهروز بیچاره ی بي گناه فدای این تهمت شود و همه به چشم یه قاتل نگاهش کنن.ها بگو چرا؟تو مگر وجدان 

نداری،مگر عاطفه و محبت سرت نمیشه.باید خودت جواب گویشان باشي.من که دیگه شرمم میاد سرم را جلوی 

رم بلند کنم حتي از روی عمه ناهید هم خجلم که بارها همه ی ما حتي پدر خدابیامرزمان بخاطر پادر میاني فامیل پد

 در آشتي بین دو برادر مالمتش میکردیم.

 برمک در حالي که میکوشید تا گریبانش را از چنگ برادر خشمگینش رها کند،

 

 با صدای گرفته ای گفت:

بودم،حتي شبها کابوس میدیدم.بخصوص وقتي که نامزدی رکسانا و داریوش بهم  باور کن من دچار عذاب وجدان-

خورد،دلم برایشان خیلي سوخت.هر وقت میدیدم رکسانا گریه میکند به خودم میگفتم،اگر هدف من از این تهمت 

ع دیگر همه چیز ناروا انتقام از شهروز بود،گناه خواهر بیچارهام این وسط چیست؟او چرا باید فدا شود؟(اما آن موق

بهم ریخته بود.آقاجان دشمن عمو سیف اهلل شده بود و ما بچهها دشمن هم،دیگر نه داری بین دو حیات بود و نه رفت 

 و آمدی بین دو خانواده.

 این بال را تو سرمان آوردی لعنتي.مي بیني عزیز،مي بیني پسرت با ما چه کرد؟-

 :راند بیرون گلو از گریه هق هق با همراه را مانندش ٔ  ناله مادرم چشمهای نیمه بستهاش را گشود و صدای

آره میبینم بابک.میبینم که چطور یک عمر خام بودم.چطور دست عذرای بیچاره رو پس زدم و به خاله عفّت بي -

 حرمتي کردم.چطور به سیف اهلل اجازه ندادم سر قبر برادرش فاتحه بخواند و چطور گذاشتم پدر خدابیامرزت با یک

تصور باطل حلقه ی نامزدی دخترش را که با هزار امید و آرزو به انگشت کرده بود،پس بفرستد و پشت پا به قول و 

قرارهایي که با داریوش بیچاره گذاشته بود بزند.تو پسر ناخلف چه به روزمان آوردی.آخر چرا...چرا؟به خودت 

 ؟اجازه دادی به خاطر یک قهر بچگانه روزگارمان را سیاه کني
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 برمک سیل اشک را رها سخت و گفت:

من بچه بودم عزیز،این چیزا حالیم نمیشد.یک حرفي از دهنم پرید که دیگر نمیتوانستم پسش بگیرم.یعني بعد از -

 آن ماجراها میترسیدم حاشا کنم.آن موقع نمیفهمیدم آن یاوه گوییها چه عواقبي دارد.

ویت آورد و چه بر سر آن دو جوان آرزومند که از بچگي نافشان چطور نمیفهمیدی؟مگر ندیدی پدرت چه بر سر عم

 را به نام هم بریده بودیم.

نگاهم متوجه سامان شد که از دیدگانش شرارههای خشم و غضب زبانه میکشید.رنگ چهرهاش به سرخي خون 

یش پوست دستهای در هم بود.لب به دندان میگًزید و در حالي که سر ماندانا را بر روی زانو داشت با فشار ناخنها

 حلقه شدهاش را میخراشید.

آخرین جمله ی مادرم را که شنید،به مرحله ی انفجار رسید.بي اختیار از جا پرید،ماندانا را از روی زانوهایش پائین 

 گذاشت و خطاب به من گفت:

 فکر میکنم دیگر اینجا جای من نیست و هر چه زودتر بروم بهتر است.-

 ر از دیگران متوجه دلخوریاش بود،گفت:خانجون که بیشت

کجا؟بیخود ناراحت نشو.اینا االن خودشونو نمیفهمن،اصال متوجه نیستن دارن چي میگن.این یه درد دل کهنه س و -

قدیمي شده.هر کي رفته دنبال زندگي خودش.آب رفته رو نمیتوني به سرچشمه ش برگردوني.و یه عشق بچگي 

اینجوری تمومش کنه.من میدونم که زنت عاشق توست.جونش واسه تو و بچه ش  بود.قسمت هم نبود.خدا خواست

در میره و تره هم واسه کس دیگه ای خورد نمیکنه.اگه میخوای برگردی خونه،دست اونم بگیر با خودت ببر.اگه نه 

 خودت هم اینجا بمون،ببین آخر این آشوبي که برمک به پا کرده به کجا میکشه.

 بي تاب رفتن بود گفت: سامان در حالي که

 ممنون خانم ماکوئي.این یک دوای خانوادگیست .من نباشم بهتر است.-

 عزیز که تازه به خود آمد و متوجه رنجش سامان شد بود،گفت:

خدا مرگم بده،آقا سامان من منظوری نداشتم.خدا رو شکر که دخترم عاقبت بخیر شد و شوهری خوب و با کمالي -

 غیر ممکن است بگذارم بری،باید شا م بماني.مثل تو گیرش آمد.

 باشد برای یک وقت دیگر.-

سپس با اشاره ی سر از حاضرین خداحافظي کرد و به طرف در رفت.پشت سرش به راه افتادم،جلوی در به او رسیدم 

 و گفتم:

 خواهش میکنم نرو،بمان.میبیني که آنها در چه وضعي هستند.هیچ کس حال خودش را نمیفهمد.-

 با لحني آمیخته با نفرت گفت:

تو یکي که باید خوشحال باشي.آخرین مانعي که بین تو و داریوش فاصله میانداخت از بین رفته و دیگر مشکلي -

 باقي نمانده.حاال دیگر او قاتل برادرت نیست و اگر من میدان را خالي کنم و کنار بروم،به آرزویش خواهد رسید.

داشته باشد.من زنت هستم و مادر بچه ات.حتي اگر تو مرا نخواهي،من تو را  غلط میکند چنین آرزویي-

 میخواهم.نمیدانم به چه زباني این را باید بهت حالي کنم؟

به هر زباني که بگویي،من نخواهم فهمید،چون میدانم از ته دل نیست.هر وقت خواستي با کامل میل حاضرم تو را از -

 م.شب بخیر خانم سیفي.قید این ازدواج مسخره خالص کن
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 به دنبالش دویدم و قبل از اینکه سرور ماشین شود سر راهش را گرفتم و گفتم:

 نه،نرو خواهش میکنم سامان.صبر کن.من باید باهات حرف بزنم.-

ما دیگر حرفي برای گفتن نداریم.نمیخواهد برایم نقش بازی کني و بي جهت خود را واله و شیدایم نشان بدهي.تو -

تحان خودت را پس دادی.میدانم االن در دلت چه میگذرد.البد داری با خودت میگویي.البد داری با خودت میگویي ام

 که در ظرف این پنج سال زندگي با من،مفت باختي.

 این حرفها چیست؟مگر دیوانه شده ای.-

 تو را به جان ماندانا قسم اینقدر آزارم نده.

 کرد،گفت: پشت فرمان نشست،اتومبیل را روشن

به جای اینکه این مزخرفات را سرهم کني،برگرد به خانه،منتظرت هستند.حاال دیگر وقتش شده که دور هم جمع 

شوید بروید سراغ عمو و پسر عموت و عذر و خطا و اشتباهتان را ازشان بخواهي.البد االن داری افسوس میخوری که 

روغ بگوید.البته به عقل شان هم نمیرسید که یک پسر هشت چرا آن موقع به فکر نیفتادید که ممکن است برمک د

ساله بتواند یک همچین دروغي سر هم کند.باید از من ممنون باشي که با آن سوالم از رودابه،باعث کشف راز مرگ 

 رامک و اثبات بي گناهي برادر داریوش شدم،تا شما دو تا بتوانید به مراد دلتان برسید.شب بخیر.

 18فصل 

 

 

خرین امیدهایم بر باد رفت.ایستادم و دور شدنش را تماشا کردم.اشکهایم بدرقه ی راهش بود و آرزوهایم چون آ

 فرشي گسترده در زیر پایش تا لگد مالش کند و بگذرد.

دیگر مرا نمیخواست.دیگر هیچ عذر و بهانه ای را نمیپذیرفت.آینده ای که چشم به روشنایي اش دوخته بودم،تاریک 

بنای نیمه ویران گذشته متزلزل و در حال فرو ریختن.چرا نمیفهمید؟چرا نمیتوانستم بهش حالي کنم که در آن بود و 

ویرانه،نقش یادگاریهای دوران کودکي و نوجوانیام همراه با دیوارههایش فرو ریخته.اکنون دیگر نه اثری از آن 

 خاطرهها در قلبم باقي مانده بود و نه در البالی خاک گلش.

 دای خاله طیبه مرا به خود آورد:ص

 اینجا چرا ایستادی رکسانا؟چي شده،چرا گریه میکني؟-

 بغضم ترکید و برای رد گم کردم پاسخ دادم:

 اگه بدانید چي شده خاله جون.-

 با نگراني پرسید:

 تو که مرا نصف جون کردی.خوب بگو چه اتفاقي افتاده؟-

 بفهمید چه محشری بر پاست. این جوری نمیشود.باید بیایید تو تا-

 دست بر روی قلبش نهاد و گفت:

 خانجون؟-

 وای نه،خدا نکند،موضوع این نیست.-

 دستم را گرفت و مرا با خود به داخل خانه کشاند.صدای فریاد بابک ساختمان را میلرزاند:
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ا ویت بیفت و عذر گناهت رشرم نمیکني پسر؟انگار اصال از کردت پشیمان نیستي،برو گمشو،برو روی پای عم-

 بخواه،گرچه بعید میدانم گناهت قابل بخشش باشد.

 خاله طیبه با دیدگاني گشاد از حیرت،هراسان داخل خانه شد و پرسید:

 یکیتون بهم بگوید اینجا چه خبر است؟-

 خانجون چشم تنگ کرد.پوزخندی زد و گفت:

 نجا تا بهت بگم این جونور چه دسته گلي به آب داده.چه عجب!فس فس خانم پیدا ش شد،هل نکن بیا بشین ای-

ما بین عزیز و خانجون نشست و به محض مشاهده ی چشمان گریان و چهره ی بر آشفته ی خواهرش با نگراني 

 پرسید:

 چرا گریه میکني طوبي؟-

 ماندانا مجال نداد و گفت:

 صباني شده داره دعواش میکنه.اخه خاله جون دایي برمک یه دروغ گنده گفته،دایي بابک هم ع-

 این فضل خانم نبود،کار ما زار بود.-خانجون گفت:

 .پرداخت ماجرا شرح به کنان پچ پچ دخترش گوش کنار ای ٔ  سپس با صدائي آهسته

 عزیز رو به من کرد و گفت:

 سامان رفت؟-

 داغ دلم تازه و برای اولین بار در مقابل مادرم لحن کالمم تند شد:

یز جون حاال چه وقت این حرفها بود.چه لزومي داشت جلوی سامان یه کاره حرف داریوش را بزني.اه اخه عز

بکشي،افسوس بخوری که تهمت برمک باعث به هم خوردن نامزدی ما شده.خوب معلوم است که او ناراحت 

 میشود،میگذرد میرود.

 وا خدا مرگم بده،یعني باهات قهر کرد؟-

 :گفت و کرد لٔ  گدوباره فضولي ماندانا 

 خوب هر وقت اسم عمو داریوش بیاد،بابا باهاش قهر میکنه.-

 چشم غره ای به طرفش رفتم و گفتم:

 فضولي موقوف.-

 چشم مامي.-

 عمه ناهید لبخند موذیانه ای بر لب آورد.بقیه حاضرین به شیرین زباني اش خندیدند و مادربزرگم گفت:

 م تو دهن هر که که نتونه زبونشو نگه داره و فضولي کنه.اگه یه مشت فلفل بهم بدین میریز-

 ماندانا چادر از از سر او پائین کشید و در حالي که سرش را با طنازی یک وری کج نگه داشته بود گفت:

 نه خانجون،من دیگه فضولي نمیکنم.بریزش تو دهان هر کي که دروغ گنده میگه.-

کث،همسرش را که تازه از راه رسیده بود در جریان آنچه اتفاق افتاده،قرار عمه ناهید با هیجان و بدون لحظه ای م

 میداد.

زیر چشمي تغییر حالت آقای فتحي را زیر نظر گرفتم و منتظر ماندم تا ببینم او پس از آگاهي از تمام ماجرا چه 

 خواهد کرد.
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توانسته بودم سامان را آرام کنم،این بر بخت بدم لعنت فرستادم.آخر چرا باید درست در لحظه ای که تا حدودی 

 اتفاق بیفتد؟چه دلیلي داشت اولین سوالش از رودابه این باشد و آن پاسخ را دریافت کند؟

عمه ناهید که ساکت شد،آقای فتحي به طرف بابک رفت،دست او را که برای فرود ضربه ی بعدی بلند شده بود،در 

 هوا گرفت و گفت:

 ادت چه نتیجه ای میتواني بگیری،ولش کن،بسپارش به من.بس کن از این داد و فری-

 بابک خسته و در مانده از تالش،پشتش را به دیوار تکیه داد و گفت:

آخر شما نمیدانید کجای دلم میسوزد..این پسر هفت سال است که با یک دروغشاخدار یک فامیل را االف خودش -

رمنده عمویم هستم.دلم میخواهد زمین دهان باز کند و مرا از این کرده و آبرو و حیثیت برایمان باقي نگذشته.من ش

 خفت و خواری خالص کند.

 دست بر روی شانه ی او نهاد و با لحن مالیمي گفت:

مي فهمم چه حالي داری.االن همه ی ما بهت زده و کالفه ییم.یک دیوانه یک سنگ انداخته توی یه چاه که صد تا -

اورند.کاری که برمک کرده نه قابل برگشت است و نه قابل جبران.زیانهایي که به دو عاقل نمیتوانند بیرونش بی

خانواده زده،دلهایي که شکسته،قلبي که از شدت ناراحتي از کار اوفتاده و صدمه ای که آن تهمت به روح و جسم 

ک؟دوال دوال راه شهروز بیچاره وارد کرده،کدام یک را میشود نادیده گرفت.تازگیها عمویت را دیده ای برم

میرود.هزار بار باید صدایش کني تا بشنود و جواب بدهد.اصال انگار به حال خودش نیست.از آن روز که آن اتفاق 

 افتاد،هیچ وقت خنده به لبش ندیدم.آخر پسر مگر مرز داشتي که آن حرف مفت را زادی؟

 ری بود،با لحن ملتمسانه ای گفت:برمک در حالي که از شکافت گوشه ی لب و خراشهای زیر گردنش خون جا

من از کجا میدانستم که کار به اینجا میکشد،مگر آن موقع چند سال داشتم؟با عقل ناقص بچگانهام این حرف فقط -

یک رو کم کنیبچگانه بود.راستش بعدش هم که دیدم آقاجان و عمو سیف اهلل به جان هم افتادند،ترسیدام اقرار کنم 

 که دروغ گفته ام.

خر پسر دیوانه،به نظر تو به این دروغ بزرگ میگویند،یک رو کم کني و تالفي بچگانه؟تازه بعدش چي؟یعني وقتي آ-

دیدی نامزدی خواهرت بهم خورد،فکر نکردی مقصر این شکست تو هستي و باید یک جوری جلوی این کار را 

 بگیری؟

م زبان باز کنم،از ترس تنبیه آقاجان زهره ترک جراًتش را نداشتم.کار به جایي رسیده بود که هر وقت میخواست-

 میشودم.

 تو از چوب و ترکه ی پدرت میترسیدی،ولي از عاقبت این کار هراسي نداشتي؟اصال میداني وجدان یعني چه؟-

 به جای او عزیز با صدای گرفته ای پاسخ داد:

وز به روز آب میشود و از بین میرود،آنطور نه،او چه میداند وجدان یعني چه.اگر میدانست که،وقتي که دید پدرش ر-

علیل و ناتوان گوشه ی اتاق افتاده و با مرگ دست و پنجه نرم میکند،زبان صاحب مرده اش را باز میکرد و میگفت 

 چه غلطي کرده.ذلیل بمیری....

 حرفش را قطع کرد،لب به دندان گًزید و افزود:
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بگویم شیرم را حاللت نمیکنم؟وقتي آن پسرم آنطور ورپرید و اخه چه جوری دلم میاد نفرینت کنم.چه جوری -

رفت،خیلي سخت است که از خدا بخواهم مکافات عملت را ببیني،ولي خدا میداند چه آتشي به دلم زدی.الهي شکر 

 که نصرت زنده نیست تا ببیند تو چه به روزگارمان آوردی.

 خانجون گفت:

ها که کارها درست نمیشه،منو بگو که تا حاال همش واسه عفت پشت چشم بسه طوبي.این قدر جوش نزن.با این حرف-

نازک میکردم و تحویلش نمیگرفتم،بعد از این نوبت اونه که تالفي کنه.االنه که خبر به گوش همشون برسه و پشت 

 سرمون صفحه بزارن.

 آقای فتحي گفت:

بابک بروند منزل سیف اهلل.من خودم سر فرصت شما ناراحت نباشید عالیه خانم،فعال صالح نیست طوبي خانم و -

 میروم میروم آنجا و موضوع را باهاش مطرح میکنم.

خوب معلومه که صالح نیست.مگه میخوای صد تا لیچار بارشون کنن؟بهشون بگو این فقط شما نیستین که اون -

پسر رو زیر لگد هاش له و  دروغ،بهتون ضربه زده،بلکه طوبي و بچه هاش هم کم صدمه ندیدن.بابک حق داره این

لورده کنه.اخه بگو بچه مگه زده بود به سرت که حرف مفت بگي و آتیش به پا کني.یعني اصال خودت نفهمیدی داری 

 چه آتشي به پا میکني؟

 برمک به التماس افتاد و گفت:

از حرفم  بود و نمیتوانستمباور کنید که اصال نفهمیدم دارم چه غلطي میکنم،بعدش که فهمیدم دیگر خیلي دیر شده -

 برگردم.

 آقای فتحي گفت:

من برمک را میبرم منزل خودمان.یکي دو روز جلوی چشم شما نباشد بهتر است.کجایي ناهید؟اگر کارت تمام شده -

 بیا برویم.

 هیچ کس از رفتنشان مخالفت نکرد.دیگر حس و رمقي برای مهمان نوازی در وجود عزیز باقي نمانده بود.

 ه ناهید پالتویش را پوشید و آماده ی رفتن شد.خانجون در موقع خداحافظي با او گفت:عم

چیه؟انگار رو پات بند نیستي.به گمونم میخوای یه راست از اینجاشال و کاله کني بری خونه ی عذرا بهشون بگي،بي -

ین یه تحي چي گفت؟تو بشخبر اینجا نشستي و نمیدونین خونه ی طوبي چه محشری به پاست.مگه نشنیدی آقای ف

 گوشه کاریت نباشه،بذار شوهرت خودش قضیه رو راست و ریس کنه،بلکه اینجور نه سیخ بسوزه نه کباب.

 عمه ناهید لبهای غنچه شده ش را به گونه ی خانجون فشرد و گفت:

م را گرفتم،آن چشم خانجون.من کاری به این کارها ندارم.هفت سال است از دو طرف مالمت میشوم.طرف هر کدا-

یکي پرید و گفت تو ما را به آنها فروختي.شده بودم چوب دو سر کثیف.هر کاری کردم نتوانستم بهشون ثابت کنم 

که برای من،طوبي و عذرا یک اندازه عزیزند و سیف اهلل و نصرت خدا بیامرز هم به یه به اندازه ی هم.خانه هر کدام 

البد آمدی خبر بگیری ببری برای آنها،هیچ وقت یادم نمیرود که یک بار که میرفتم یک جوری بهم میفهماندند که 

اگر یک بار دیگر از طرف داریوش برای رکسانا پیغام بیاوری،پایت -نصرت آب پاکي را روی دستم ریخت و گفت):

 را از این خانه میبرم.(اخه این دو جوان عاشق چه گناهي داشتند که باید این وسط فدا میشدند.

 ن به طرفش توپید و گفت:خانجو
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دهنتو آب بکش ناهید.حاال دیگه رکسانا شوهر داره،اونم شوهری که جونش واسه ش در میره.دیگه نشنوم جلوی -

خودش یا سامان اسم داریوش را بیاوری.مگه نشنیدی همون یه کلوم که طوبي گفت چه جوری به رگ غیرت اون 

 پسر برخورد گذاشت رفت.حالي ت شد یا نه؟

بانم الل اگر دیگر حرف آن دو تا را بزنم.منظر من که االن نبود.آنقدر بي عقل نیستم که بفهمم حاال دیگر کار از ز-

 کار گذشته و آن گره کور هرگز باز شدني نیست.

 13فصل 

 

 

ه دخاله طیبه نیامده رفت.هیچ کس حوصله ی مهمان بازی را نداشت.همه ساکت بودند.بابک سر در گریبان فرو بر

 بود و دم نمیزد.رودابه و ماندانا هر کدام در یک طرف کرسي به خواب رفتند.

عزیز مات و مبهوت به یک نقطه خیره مانده.معلوم نبود که آن نقطه به آغاز ماجرا در شب حادثه بر میگشت یا به به 

 هماهنگ باشد.پایانش در غروب آن روز.آزیتا چشمان نیمه بازش را به زحمت نگه میداشت تا با بقیه 

خانجون از سر سجاده ی نماز تکان نمیخورد.بي آنکه انگشتانش بر روی دانه های تسبیح حرکت کند،آن را در دست 

 داشت.بعد از آن همهمه و هیاهو سکوت ،آزار دهنده و مزاحم بود.

که از دم  بود.تکرار آنچه به نظر میرسید که همه به یک چیز میاندیشیدند،به آنچه که رویارویي با آن اجتناب ناپذیر

 غروب موضوع بحث در اطرافش دور میزد و هر کسي به نوعي تفسیرش میکرد.کسل کننده بود.

اکنون به درستي میشد فهمید چه کسي صدمه زده و چه کسي صدمه دیده.اقرار به اشتباهاتشان،در اجرای نقش در 

رگردم،به خانه، به جایي که مفهومش امنیت و آرامش آن سناریو مشکل تر از مشکل بود.کاش میتوانستم به خانه ب

بود و به اتاقي عکس عروسي یمان درون قاب زینت بخش دیوارش بود.در یک گوشه ی حیات فیدل النه داشت و 

چراغهای توپي در دو طرف استخر،همراه با نسیم مالیمي حرکت شاخ و برگ درختان را با انعکاس نورش بر روی 

 منعکس میکردند.جای من آن بود نه اینجا.آب زالل تصفیه شده 

 باالخره عزیز سکوت را شکست و گفت:

بلند شو آزیتا برو بگیر بخواب،اگر به خودت رحم نمیکني،به آن بچه رحم کن.اگر میدانستم اینجا چه مصیبتي 

 انتظارم را میکشد.تو را آالخون والخون نمیکردم با خودم بیاورم تهران.

 همین دستور بود،چون بالفاصله برخاست و گفت: انگار آزیتا منتظر

 مگر من جزی از این خانواده نیستم؟خوب هر چي پیش بیاید،من هم سهمي در آن دارم،شب بخیر.-

 خانجون از حالت بهت بیرون آمد،تسبیح را در جانماز نهاد آن را بست و پس از جمع کردن سجاده،گفت:

برو جای خودت و آزیتا رو بنداز بگیرین بخوابین.من و طوبي و بابک هم  خوب چرا همه نخوابیم.بلند شو رکسانا-

 همینطور.از اینجا نشستن و غمبرک ساختن به جایي نمیرسیم.

آن شب هیچ کس به خواب نرفت،حتي آزیتا که از این پهلو به آن پهلو غلطیدن و به پایش کش و قوس دادن،معلوم 

 بود که خواب ناآرامي دارد.

دمید انگار بار سنگیني را از روی دوشمان برداشتند.یکي پس از دیگری با چشمان پف کردهوا رنگ و آفتاب که 

 رویي پریده از جا برخاستیم.
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 ماندانا به محض بیداری بهانه ی پدرش را گرفت.هیچ کس حوصله ی توجه به او را نداشت.

 خانجون در حال دم کردن چای خطاب به من گفت:

مد اینجا،بچه رو بده بهش اونو ببره پیش باباش.که دیگه اینقدر نقه نزنه.این روزها اینجا نباشه امشب که قدسي او-

 بهتره.

 از فکر دوری از او دلم گرفت و با لحن اعتراض آمیزی گفتم:

 وای نه،شما که میدانید من طاقت دوریاش را ندارم.-

این هیرویر بچه این چیزا رو به چشم نبینه بهتره.تازه  خوبه خوبه بچه بازی در نیار.حاال چه وقت این حرفاس.توی-

 بعدش میره راپورت همه چي رو به باباش میده.

 خوب چه عیبي داره ما که کار خالفي نمیکنیم.-

تو میگي خالف نمیکني،اما واسه اون شوهر بد دلت یه گوش چشم تو به اون پسر که میترسم اسمشو بیارم،باز -

 ر خالفه.منظورمو میفهمي؟گوش دخترت تیز بشه،کا

 چه حرفها میزنند خانجون،من که نمیخواهم گوش چشمي به او نشان بدهم.-

 عزیز با کنجکاوی آمیخته با نگراني پرسید:

راست بگو رکسانا،بین تو و سامان اتفاقي افتاده؟تو که سال هاست پسر عمویت را ندیده ای ،پس چطور ممکن است -

 ه باشد؟در این اختالف نقشي داشت

 بابک به من فرصت جواب نداد و گفت:

چیز مهمي نیست عزیز.پیله نکنید.خوب طبیعي است که سامان نسبت به نامزد سابق زنش حساس باشد.به خاطر -

 همین هم تا شما به آن جریان اشاره کردید،گذاشت رفت.

 ماندانا در حالي که برق شیطنت در چشمانش میدرخشید،گفت:

 ه که من به بابا گفتم عمو داریوش چي به مامي گفت،باهاش قهر کرد.تازه اون دفع-

 عزیز با بهت و حیرت چشم به من دوخت و گفت:

سر در نمیارم؟گیج شدم.اصال نمیفهمم تو چه موقع داریوش را دیدی رکسانا.راست بگو،من که اینجا نبودم چه -

 اتفاقي افتاد؟

 ک بحث را درز گرفت و گفت:خانجون چشم غره ای به ماندانا رفت و باب

حاال چه وقت این حرف هاست عزیز.هزار تا کار داریم.یک روز وقتي این دو تا داشتند میرفتند منزل سودابه -

خانم،داریوش سر رسیده،و چند کلمه ای باهاشون حرف زده.بعد هم همین فضل کوچولو خبرش را به گوش باباش 

 ساعت دیگر بروم مغازه،اگر کاری چیزی دارید انجام بدهم.رسانده و باعث بگو مگو شده.من باید یک 

 عزیز که هنوز قانع نشده بود گفت:

حاال نمیشود امروز نروی؟گور پدر کاسبي.هزار و یک درد بي درمان داریم.از یک طرف هر لحظه ممکن است -

لبه ی تیغ،باالخره هر چه باشد فتحي بیاید و از خانه ی عذرا خبری بریمان بیاورد،از طرف دیگر برمک را فرستادم 

 بچه ی من است.دلم شورش را میزند.مي ترسم جواني کند،بالیي سر خودش بیاورد.

 خانجون به قهقهه خندید گفت:
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دست بردار طوبي،بادمجون بم آفت ندارد.این بچه اگر میخواست بالیي سر خودش بیاره،باید وقتي که فهمید چه -

 ه باد داده این کار رو میکرد.جوری دودمان این خانواده رو ب

 بابک در حال گرداندن قاشق در استکان چای گفت:

 خیلي خوب عزیز امروز هم روی روزهای دیگر.تا وقتي که شما نخواهید مغازه را باز نمیکنم.-

 قبل از اینکه سفره ی صبحانه را جمع کنیم،آقای فتحي و همه ناهید از راه رسیدند.

شان برگشت و لبهای نیمه باز حاضرین همراه با طپشهای تند دلهای نگرانشان یک جمله را از همه ی نگاهها به سوی

 زبانشان بیرون فرستاد:

 چي شد؟باهاشون حرف زدید؟-

 کنار سفره نشستند.

 آزیتا سرگرم ریختن چای برایشان شد و آقای فتحي گفت:

اشتند شا م میخوردند.سر سفرهشان نشستم و دیشب برمک را سپردم به ناهید،خودم رفتم سراغ سیف اهلل.د-

 شریکشان شدم.اولین بار بود که تنهایي به آنجا میرفتم همیشه ناهید باهام، بود.عذرا خانم با کنجکاوی ازم پرسید:

قضیه -پس ناهید کجاست؟چرا باهات نیامده؟چون ترجیح میدادم بعد از شا م موضوع را مطرح کنم،پاسخ دادم،-

چیه؟آخر عمری با هم قهر کردید؟با -غذایتان را بخورید،بعدش میروم سر اصل مطلب.پرسید:مفصل است فعال 

اختیار دارید عذرا خانم،به قول معروف سر -وجود اینکه حوصله ی خندیدن را نداشتم،لبخندی زورکي زدم و گفتم:

وتاه یاییم منزل برادر زنم؟کپیری و معرکه گیری.همین یکي را کم داشتیم.خوب چه عیبي دارد یکک بار هم تنهایي ب

آمدن و منتظر شدند تا شیرین سفره را جمع کند.آن وقت پکي به قلیان زدم و آنچه را که باید بگویم،را گفتم.کار 

 سختي بود.هیچ کس جیکش در نمیآمد.لبهایشان نیمه باز بود و چشمهایشان از حدقه بیرون زده.

ود و شهروز لبخند موذیانه ای بر لب داشت.دست سیف اهلل به روی شیرین سیني به دست به لوالی در تکیه داده ب

قلبش بود و دست عذرا بر روی زانویش.یک لحظه به فکرم رسید که نکند سکته کردند،ولي همین که ساکت 

 شدم،صدای گوش خراش فریاد سیف اهلل برخاست.

پسر نازنینم تهمت زد و برادر عزیز تر  برمک کجاست؟این پسر ی بي شرم کجاست که دودمان ما را به باد داد.به-

از جانم و خانوادهاش را از ما روگردان،اخه چرا،چرا؟از این کار چه سودی بهش میرسید؟هزار بار این دو تا پسر با 

هم گالویز شدند و دماغ همدیگر را خون انداختند،بعدش هم آشتي کردند،پس چرا این بار به اسم تالفي یک هم 

گفت.به هم خوردن نامزدی داریوش و رکسانا برای ما یک فاجعه بود و هنوز اثرش در قلب و  چین دروغ شاخداری

روح پسر بیچارهام باقي مانده.برادر من مردني نبود،درست است که مرگ رامک کمرش را شکست،اما آتشي که 

 برمک دیوانه به پا کرد مرگش را جلو انداخت.

یم.طوبي عذرا جانشان برای هم در میرفت و همدم و همراز بودند.پس من و نصرت دو برادر جان در یک قالب بود

چرا آنقدر بینمان فاصله بیفتد که من نتوانم زیر تابوتش را بگیرم و برایش فاتحه بخوانم؟چرا باید در موقع جان 

شد رد می دادنش باالی سرش نباشم تا ازش حاللیت بطلبم؟این بالها را برمک به سرمان آورد.روزی صد بار هر که

کنار گوش شهروز بخت برگشته کلمه ی قاتل زمزمه میکردند.اگر هم به زبان نمیآورد حالت نگاه و لبخندمزورانه 

اش،سخت تر از کالم به آتیش به جانمان میزد.افسوس،افسوس که برادر نازنینم با همان کینه و نفرتي که تهمت 
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هم چین روزی زنده نیست تا پي به اشتباهش ببرد و بداند برمک در دلش کاشته بود،ناغافل پر کشید و رفت و یک 

 شهروز پاک و بي گناه است،خدا رو شکر که آنقدر زنده ماندم تا حقیقت آشکار شودو ما رو سفید شویم.

صدا در گلویش شکست،دست به روی قلبش گذاشت و سرش را بر شانه ی شهروز که در کنارش نشسته بود تکیه 

 فریاد کشید: داد.عذرا تو سر زنان

 بدبخت شدم سیف اهلل از دستم رفت.به دادم برسید آقا فتحي.نکند سکته کرده باشد.-

 فقط چند لحظه طول کشید تا چشم گشود و با صدای ناالني خطاب به زن و بچه هایش که داشتند زار میزدند،گفت:

 نترسید حالم خوب است.-

 بعد شهروز را محکم به سینه فشرد و افزود:

مرا ببخش عزیز دلم که گوش هایم در مقابل التماسهایت کر بود و هرگز نتوانستم این شکّ را از دلم بیرون کنم -

 که تو مرتکب آن قتل شودی.بگو که مرا بخشیدی،بگو،وگرنه هرگز خودم را نمیبخشم.

 شهروز با صدای بغض آلودی گفت:

 فهمیدید که این فقط یک تهمت بود و یک دروغ محض.آخر حاال دید،حاال فهمیدید آقاجان که من دروغ نگفتم؟حاال-

 چرا شما و عزیز زیر بار این حرف مفت رفتید و باورتان شد که من یک قاتلم؟

سیف اهلل به گریه افتاد.اشکهایش بي صدا آرام آرام بر روی گونه هایش مینشست.بي آنکه تالشي برای زودودنش 

 ش پرداخت و گفت:کند به نوازش گیسوان مجعد خرمایي پسر

من از کجا باید میفهمیدم آن پسر بي شرم،بي چشم و رو دروغ میگوید.مي بیني عذرا برمک چه به روزمان -

آورده؟حاال من باید چه کار کنم فتحي جان،تو بگو؟این گناهي نیست که قابل بخشش باشد.آخر چطور میتوانم از 

 خطایش بگذارم؟

 م و گفتم:سعي کردم خشم و خروشش را مهار کن

البد یادت نرفته که وقتي نصرت خدابیامرز از پسرش شنید شهروز باعث مرگ رامک شده،نه به فکر تنبیهش افتاد -

و نه به فکر اقدام قانوني.تنها عکس العملش قطع رابطه با شما بود و بستن در بین دو حیات.آن مهر و محبتي که تو 

ت دادن پسر ناکامش و شوکه شدن رودابه مجالي برای بروزش باقي گمان میکردی مرده،نمرده بود،فقط داغ از دس

نمیگذاشت.شاید یک دلیل ارگ زود هنگامش ریشه ی عاطفي داشت و از قطع رابطه با برادر آن در یک قلبش عذاب 

 میکشید.

ي پر حسرتچندین بار چشمان گریانش را باز و بسته کرد و در حالي که سینه اش را هدف مشتهایش قرار میداد،اه 

 کشید و گفت:

لعنت به این قلب نازک من که تحمل رنج هیچ عزیزی را ندارد.خدا میدند که در این چند سال چه کشیدم.بارها یک -

گوشه ی ایوان قیم میشودم تا شاید بتوانم نصرت را در موقع عبور از ایوان خانهاش ببینم.تنها آرزوی من و عذرا این 

 ود،اما آنها دائم بهش دامن میزدند.بود که این کدورت بر طرف ش

حلقه ی نامزدی رکسانا را پس فرستادند،در بین دو حیات را گچ گرفتند.موقع فوت برادرم خبرم نکردند.ما را غریبه 

میدانستند،کینه و نفرتشان پایاني نداشت.خانه ی مورثي یشان را که آن قدر نصرت بهش وابسته بود با ملک شما 

 ان به ما نیفتد.تو میفهمي کجای دلم میسوزد.ها فتحي،بگو میفهمي یا نه؟عوض کردند تا چشمش

 پاسخ دادم:
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البته که میفهمم،اما خوب آنها داغ عزیز دیده بودند،داغ عزیزی که قبل از شکفتن پژمرده شد.فکر میکني این کم 

کم بود،درد رودابه دردی است،بخصوص که طبق شهادت پسرشان،شهروز را در مرگش مقصر میدانستند.آن درد 

هم بهش اضافه شد.نصرت که طاقت نیاورد،رفت.هر کس هم که جای طوبي خانم بود،نمي توانست این همه عذاب را 

 تحمل کند.اگر بابک قید درس خواندن را نمیزد و نان اورشان نمیشد،خدا میداند چه بالیي سرشان میآمد.

 عذرا خانم طاقت نیاورد و گفت:

ي بگوید مگر من چه هیزم تری بهش فروختم که از ریختم بیزار بود.ما که از بچگي به هم انس یکي نبود به طوب-

گرفتیم و جیک و بیکمان باهم بود.حاال اگر هم بچهها یک غلطي کرده باشند که نباید به پای پدر مادرشان 

یي میدیدش،پشتش را بهش نوشت.گناه مادر من چه بود که خاله عالیه چشم دیدنش را نداشت و هر وقت اتفاقي جا

میکرد؟ای آقای فتحي از کجایش بگویم که هر کدام یک طومار است.همش به خودم میگفتم،تحمل کن عذرا ماه 

 پشت ابر نمیماند،به کجای این پسر میآید که قاتل باشد؟مثل گل پاک و بي گناه است.حاال میبینم که حق با من بود.

 سیف اهلل رشته ی سخن را به دست گرفت و گفت:گریه امانش نداد و ساکت شد.این بار 

هفت سال است که این پسر قسم میخورد،التماس میکند تا شاید بتواند به ما بفهماند که بي گناه است،اما هیچ کس -

حرفش را باور نمیکند.حاال فقط یک جمله،فقط یک جمله ی رودابه،حقیقت را از میان شکافتها بیرون کشیده.حاال ما 

 کار کنیم فتحي؟تو تنها بدون ناهید آمدی اینجا تا چه چیزی را از من بخواهي؟ باید چه

 نمي دانستم چگونه مقصودم رابیان کنم،اما باالخره دلم به دریا زدم و گفتم:

ناهید مواظب برمک است که مبادا به خودش صدمه بزند.دیشب به زحمت توانستم از زیر مشت و لگد بابک -

انده بود که او را بکشد.ناچار شدم برش دارم بیاورم منزل خودمان.مي گفت در تمام این مدت نجاتش بدهم،چیزی نم

عذاب وجدان یک لحظه هم اسوده ش نگذاشته.فقط میترسید که اقرار به گناه کند.طوبي خانم و بابک از روی شما 

د چه کسي باور میکرد برمک بتوانخجلند.نمي دانند چطور میتوانند جبران کنند و عذر اشتباهتشان را بخواهند.آخر 

یک هم چین دروغي سر هم کند.دنیا دو روز است سیف اهلل خان.زندگي به مویي بند است.هیچ کس از فردایش خبر 

 ندارد.تو را به روح نصرت قسم زن و بچهاش را دریاب.

 فریاد اعتراض شهروز زبانم را بست.

اب میکشم.اولین باری که قاتل صدایم کردند،فقط یازده سال نه آقاجان نه من نمیگذارم.هفت سال است دارم عذ

داشتم و اصال نمیدانستم مفهوم این کلمه تا چه حد نفرت انگیز است و چه اثری در زندگي آیندهام خواهد داشت.هر 

چه بزرگتر شدم بیشتر از شنیدنش زجر کشیدم.حتي شما و مادرم قسمهایم را باور نداشتید.از درس و زندگي 

دم،منفور اقوام و دوستان شدم.شبها کابوس میدیدم و شب و روزم را نمیفهمیدم.حتي گاه دچار عذاب وجدان افتا

میشدم و از خودم میپرسیدم،نکند واقعاً من رامک را کشتهام و یادم نمیآید؟اگر برمک را پخمه و عقب افتاده ی 

تل از این تالفي کند،نه با متهم کردنم به ق بدبخت،بي عرضه و بي لیاقت خطاب کردم،مي توانست با ناسزایي بدتر

 برادرش.شما نباید کوتاه بیایید آقا جان.

 سیف اهلل خان با لحن آرامي گفت:

آرام باش پسرم.من دلم نمیخواهد این کینه و نفرت بین ما و خانواده ی برادرم باقي به ماند.مرگ رامک دلم مرا -

و طوبي.چه بسا اگه خدای نکرده زبانم الل به جای رامک تو از پشت بام  آتیش زد چه برسد به دلم برادر خدابیامرزم

پرت میشدی و او متهم به قتلت بود،من هم همین معامله را با آنها میکردم.تا در آن موقعیت قرار نگیری،نمي تواني 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 3 0  

 

اقت مرگ تان طقضاوت درستي داشته باشي.من کینه توز نیستم.دلم برای یادگاریهای برادرم تنگ شده،وقتي عموی

جگر گوشهاش را نیاورد و به او پیوست،آرزو میکردم کاش میتوانستم یک جوری زیر بال و پر بچه های یتیمش را 

بگیرم و کمکشان کنم،اما چه کنم که آنها حتي حاضر نبودند اسم عمویشان را بشنوند.من اگر دست برمک را کنار 

 نصرت خدابیامرز را کنار زدم و تن او را در قبر خواهم لرزاند.بزنم و نگذارم عذر خطایش را بخواهد،انگار دست 

 عذرا خانم به میان کالمش پرید و گفت:

پس یک دفعه بگو آن همه توهین و ناسزایي که شنیدیم،آن همه رنج و عذابي که در این هفت سال کشیدیم،همش 

کسي که خیال بخشیدنش را  کشک بود.آخر گذشت هم حدی دارد مرد.یک کمي احساساتت را کنترل کن.آن

داری،این آتیش را روشن کرده.به داریوش چه جوابي میدهي که با آن خفت و خاری دستش را پس زدند و هنوز به 

 خاطر آن شکست دارد میسوزد و دم نمیزدند؟

 سیف اهلل خان با لحن آرامي گفت:

د و این اتفاق افتاد تا ثابت کند هر کس بس کن،این قدر جوش نزن عذرا.البد رکسانا و داریوش قسمت هم نبودن-

 سرنوشتي دارد و قول و قرارهای ما در مقابل بازی سرنوشت صنار نمیارزد.

 عذرا خانم به حالت تأسف سر را گهواره وار چندیدن بار پي در پي تکان داد و گفت:

ر بار نمیروم و اجازه نمیدهم پای هدفت این است که با این حرفها خودت و مرا گول بزني.من که به این سادگیها زی-

 برمک به این خانه برسد.

 چین به پیشاني افکند و با صدای بغض کرده ای گفت:

نکند تو وشهروز میخواهید مرا به همنجایي بفرستید که نصرت رفته.آفتاب عمر من لب بام است.اگر آن بچه بالیي -

ه برمک بگو بیاید اینجا.این پسر یادگار برادر من سر خودش بیاورد،هرگز خودم را نمیبخشم.برو فتحي برو ب

 است.هرگز حاضر نیستم یک روز بشنوم که سر سختیام کار دستش داده.

 عذرا خانم فریاد کشید:

 نه،سیف اهلل،من نمیگذارم.-

 شیرین کنار پای مادرش زانو زد،در حالي که سیل اشک گونههایش را شستشو میداد با لحن ملتمسانهای گفت:

خواهش میکنم عزیز قبول کن.آقاجان راست میگوید.این کینه توزی عاقبتي ندارد.ما بچهها باهم بزرگ شدیم.هزار -

و یک خاطره از هم داریم،آخر چرا باید از هم گریزان باشیم.چرا باید صفا و صمیمیت مان را در لفاف خشم و کینه 

ي داني چقدر دلم سوخت و حسرت خوردم که چرا من بپیکیم و قنداقش کنیم.وقتي خبر عروسي آزیتا را شنیدم،نم

حق ندارم در جشن عقد کنان دختر عموم که یک زمان نزدیکترین دوست و یارم در زندگي بود،شرکت 

کنم.میخواهم ببینمش.میخواهم در کنارش بنشینم تا به کمک هم خاطره ها را روی صفحه ی دلمان به ردیف بچینیم 

 و آوای دلنوازش را بشنویم.

 عذرا خانم زیر بار نرفت و با سر سختي گفت:

بس کن دختر،تو چه میداني من کجای دلم میسوزد.مادر نشدی تا بداني وقتي جلوی چشمم شهروز را میدیدم که 

عین روح سرگردان دور خودش میچرخد و روز به روز افسرده تر و دلم مرده تر میشود چه میکشیدم.من توی 

اندم .مي دانستم دروغ نمیگوید و قلبش به پاکي آب زالل است.فکر میکني یک روز چشمهایش بي گناهي را میخو
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برمک و شهروز بتوانند روبروی هم بنشیند و توی چشم هم نگاه کنند؟یا من و طوبي بتوانیم آن صمیمیت گذشته را 

 با هم داشته باشیم؟

 شیرین در تالش برای نرم کردن دلم مادرش گفت:

افیست که کینه و نفرت را در قلبهایتان ریشه کن کنید و اثری از آن به جای نگذارید.شما دو تا چرا نتوانید؟فقط ک-

 آنقدر باهم خاطر دارید که تجدیدش تا آخر عمر طول میکشد.

 شهروز با لحن تحکم آمیزی گفت:

 حرف مفت نزن ساکت شو.خوب میدانم کجای دلت میسوزد و چه دردی داری.

 غضبي به هر دویشان توپید:سیف اهلل با لحن پر 

کافیست،بس کنید.فضولي موقوف.من خودم بهتر میدانم چه کار کنم.برو فتحي جان،برو همهشان را بردار بیاور -

اینجا.از آخرین باری که از این در بیرون رفتند هفت سال میگذرد.به گمانم که یادت رفته عذرا که من و تو هم 

یم.نصرت و طوبي بچههایشان را به ما سپردند رفتند کنسرت.کوتاهي از ما بود چندان در مرگ رامک بي تقصیر نبود

که گذاشتیم بروند باالی پشت بام به حال خودشان رها شوند و آن فاجعه را به بار بیاورند.تو دلت میسوزد که چرا 

تحویل  پسرت افسرده شده،پس طوبي داغدیده چي که آن شب به جای اینکه امانتیهایش را صحیح و سالم

 بگیرد،نعش خون الود رامک را بهش تحویل دادیم.

آقای فتحي چند لحظه ای سکوت اختیار کرد،سپس در حالي که خاکستر سیگار را در جا سیگاری میتکاند،خطاب به 

 ما گفت:

به فرید گفتم برمک را آماده ی عذرخواهي از آنها بکند و خودمان آمدیم دنبالتان،بد نیست شما هم تشریف -

 بیاورید عفت خانم،عذرا و شیرین را برای جشن مولودی امشب دعوت کنید.زودتر همه آماده شوید برویم.

 از جایم تکان نخوردم و گفتم:

 من و ماندانا میمانیم،شما بروید برگردید.-

 عمه ناهید گفت:

یکند و فقط آخر هفته نمي شود.تو هم باید بیایي زشت است.بگذار خیالت را راحت کنم داریوش قزوین کار م-

تهران است.فتحي میگفت دیشب هم منزل نبوده.اگر نمیخواهي ماندانا را با خودت بیاوری بسپارش دست نوید و 

 فرید.

 موضوع این نیست.-

پس موضوع چیه؟چرا ناز میکني؟وقتي اون پسر اونجا نیست،اومدنت که گناه نیست.این بچه رو هم -خانجون گفت:

گه خواست به پدرش راپورت بده،القل بهش بگه اوني که نمیخوام اسمشو جلوی این فضول کوچولو با خودت بیار که ا

 بیارم اونجا نبوده.
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چقدر سخت بود پا نهادن در مکاني که یک زمان قتلگاه رامک بود. قدمهایمان در مقابل درب خانه عمو سیف اله 

 ز پریده بود و پاهایش مي لرزید.سست شد و از حرکت بازایستاد.رنگِ عزی

با وجود این که برمک سر به زیر افکنده بود، به راحتي یم شد هول و هراس و اضطراب و نگراني را در نگاهش 

خواند. در سخت ترین لحظات زندگي اش ایستاده بودف لحظه محاکمه و پاسخگویي و اعتراف به گناهي که از روی 

 ناداني مرتکب شده.

زنگ را لمس کرد، اما برای فشردنش نیاز به تجدید قوا داشت. صرفِ نظر از سختي رویارویي با عم  بابک دکمه

 سیف اله و همسرش ، بعد از هفت سال مبارزه با احساسش از بروز آن در برابر شیرین در هراس بود.

 عمه ناهید متوجه تردید او شد و گفت:

 منتظر چي هستي؟زنگ بزن. -

 له، دست بابک به نرمي دکمه زنگ را فشرد. خانجون ناآرام بود و یک بند نق مي زد.با شنیدن این جم

وای به حالت ناهید اگه ما رو آورده باشي اینجا که سنگ روی یخ مان کني. خدا مي دونه اگه عذرا بخواد واهس منو  -

 دم مي رم خونه.طوبي ادا اطوار دربیاره و لغز بخونه، من یکي نیستم، از همین دمِ در بر مي گر

اختیار دارید عالیه خانم. از کي تا حاال،عذرا این جرات را پیدا کرده که به خاله جانش بي احترامي کند. خیالتان  -

 راحت باشد رو چشمش جا دارید.

 ببینیمو تعریف کنیم. -

 ي گفت:شیرین در را به رویمان گشود. سپس مهربانترین لبخند را بر روی لب نشاند و با لحن گرم

 سالم خاله عالیه، سالم زن عمو طوبي خوش آمدید. -

دستهایش آماده در آغوش کشیدنمان بود. از خانجون شروع کرد و هیچ کس را از قلم نینداخت نوبت به آزیتا که 

 رسید گفت:

 بي معرفت چرا مرا به عروسي ات دعوت نکردی؟ -

 آزیتا در حالِ بوسیدنش گفت:

 ایت خلي خالي بود.شرمنده ام، ولي ج -

سالمِ بابک را که پشتِ سر من ایستاده بود پاسخداد. کنار رفتم تا سدی نباشم در میانشان. خونِ شرمي آمیخته با 

هیجان چهره اش را گلگون ساخت. در نگاهش هزار و یک معنا بود. بابک تحمل این نگاه را نیاورد و سر به زیر 

 مي ترسید.افکند. از برمال شدن رازش و رسوایي 

 عمه ناهید که با شیطنت حرکاتِ آن دو را زیر نظر داشت، گفت:

 شیرین جان تعارف نمي کني بیاییم تو؟ -

 لب به دندان گزید و گفت:

 خدا مرگم بده.آن قدر ذوق زده شدم که یادم رفت. بفرمایید تو، خوش آمدید. -

دنِ لرزانش را به عزیز چسباند و با لحني آمیخته با هراس نگاهِ رودابه بر روی سنگفرش کنار باغچه میخکوب ماند. ب

 گفت:
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رامک که از اون باال پرت شد، همین جا افتاد رو زمین،همین جا کنار باغچه. وقتي نگاش کردم دیدم چه خوني از  -

دم کر سر و بدنش مي رفت، زبونم بند اومد. آزیتا و شیرین تو سرشون مي زدن، جیغ مي کشیدن، اما من هر کاری

 صدا از گلوم بیرون نیومد.

عذرا خانم و عمویم روی پله هي ایوان از ما استقبال کردند. در موقع روبوسي همه اشک به چشم داشتند. برمک سر 

 در گریبان فرو برده بود و از شدت شرم قادر نبود سر بلند کند.

 آقای فتحي دست بر روی شانه اش نهاد و گفت:

 زن عمویت را ببوس و ازشان عذر گناهت را بخواه. برو جلو دستِ عمو و -

قدمهایش پیش نمي رفت. انگار به زمین چسبیده بود . بابک با دستِ مشت شده اش ضربه ای به پشتش زد، او را به 

 جلو راند و گفت:

 پس چرا مردی؟برو جلو ، گندی را که باال آوردی خودت درستش کن. -

ار در خواب راه مي رفت. در موقع باال رفتن از پله های ایوانف تعادلش را از دست حرکت پاهایش نامتعادل بود. انگ

 داد، آقای فتحي که پشت سرش حرکت مي کرد به موقع به دادش رسید و نگذاشت زمین بخورد.

 ربه نزدیک عمو سیف اله که رسید، خم شد دست او را که در پهلو آویزان بود گرفت و در حال بوسیدنش با صدای پ

 بغضي گفت:

مرا ببخشید عموجان. بچه بودم عقلم نمي رسید. اصال نمي فهمیدم دارم چه کار مي کنم. وقتي شهروز آن حرفها را  -

بهم زد، جری شدم. گمان نمي کردم کار به اینجا بکشد. به خیال خودم و عقل ناقصم، تنبیه شهروز فقط به چند ضربه 

دیگری نمي افتاد. از کجا مي دانستم اختالف بین پدر و عمویم ریشه دار شالق از دستِ شما ختم مي شد و اتفاق 

خواهد شد و شیرازه زندگي مان از هم خواهد پاشید. به اندازه کافي عذاب وجدان مکافاتِ عملم را داده. هر بالیي 

درم قسم و را به روح پمي خواهید به سرم بیاورید. کتکم بزنید، زیر دست و پایتان لگدبارانم کنید. ولي شما و زن عم

 مي دهم که مرا ببخشید و نگذارید بیش از این عذاب بکشم.

اشاره عذراخانم را برای رفتن به طبقه باال نادیده گرفتیم و هنوز در ایوان ایستاده بودم و خیال نداشتیم قبل از این که 

 عمویم تکلیف برمک را روشن کند، قدمي به جلو برداریم.

ت شد. عمو سیف اله بدون لحظه ای مکث دستهایش را برای در آغوش کشیدنش جلو برد، او را همین که برمک ساک

 محکم به سینه فشرد و گفت:

خودت خوب مي داني که با ما چه کردی، ولي چه کنم که تو یادگاری نصرتي، گر چه عمل خالفت باعث کدورت و  -

باالی سرش باشم و ازش حاللیت بطلبم و بعدش زیر بال و  اختالف بین ما شد، حتي نتوانستم در موقع جان دادنِ او

پر بچه هایش را بگیرم، اما مرگش کمرم را شکست. آن عمل خالفت به ما خیلي ضربه زد، ولي چه کنم که نمي توانم 

نبخشمت. ای کاش پدرت زنده بود و مي فهمید در مرگ رامک بي گناه بود و ما بي جهت محکوم به قطع رابطه با هم 

 دیم و هم به خودمان ظلم کردیم و هم به بچه هایمان.بخصوص رکسانا و داریوش.ش

 سپس خطاب به همسرش افزود:

 تو هم به احتارم روح نصرت خدابیامرز او را ببخش. -

 عذرا خانم با تردید چشم به شهروز دوخت که چند قدم دورتر شاهد این صحنه بود و گفت:
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این قضیه صدمه دیده و مورد ظلم قرار گرفته پسر بي گناه ماست. اگر او بتواند آن کسي که بیشتر از همه در  -

 برمک را ببخشد و از خطایش چشم پوشي کند، من هم مي بخشمش.

اکنون فقط یک راه برای برمک باقي مانده بود، به دست آوردن دلي که آزره، روح و جسمي که سالها بي اعتنا به 

خشم و کینه اش که به آن لقب تالفي داده بود، به کمک کارد تیزِ زبانِ برنده اش ،  احساسات و عواطف انساني، با

 جراحتي به قلب او وارد ساخته که پس از سالها هنوز التیام نیافته است.

به نظر نمي رسید که شهروز قصد آشتي داشته باشد. در دیدگانش شراره خشم و نفرت زبانه مي کشید. همین که 

 سویش برداشت با صدای نعره مانندی گفت:برمک قدمي به 

نزدیک نیا. دتس به من نزن. برو گمشو. ازت متنفرم. این طور به من نگاه نکنید آقاجون.آخ مگر فراموش کردید  -

که این دروغگو با من چه کرده؟اگر یادتان نرفته پس چطور ازم توقع بخشش دارید؟تا همین دیروز از نظر ما و همه 

یک قاتل بودم،آن کسي که به این روزم انداخت و مرا منفور همه ساخت همین پسر بود. بله همین پسر اطرافیانم من 

 که چون زورش بهم نمي رسید به حربه دروغ متوسل شد و با یک تهمت ناروا همه ی آرزوهایم را بر باد داد.

 عمو سیف اله گفت:

فقط دل توست که مي سوزد، بلکه دل من هم بر جواني و بي همه ی اینها را مي دانم. تو پاره جگر مني. فکر نکن  -

گناهي ات مي سوزد و کباب مي شود، اما بدن بي جان و خون آلود رامکِ ناکام همین جا کنار همین باغچه افتاد. در 

ت از همین جا جان داد و پدرو مادرش را به عزایش نشاند. اقرار مي کنم طوبي اقرار مي کنم که من و عذرا در مواظب

بچه هایتان در آن شب کوتاهي کردیم. درست است که شهروز در مرگش گناهي ندارد، ولي ما هم همیشه به غفلت 

و بي توجهي مان در آن شب غبطه مي خوریم و خود را مقصر مي دانیم . با وجود این که تصمیم عجوالنه نصرت 

مه مان صدمه زد، باز هم برای ایجادِ رابطه دیر نیست و خدابیامرز در قطع رابطه با ما و بهم زدن نامزدی بچه ها به ه

دلم به این خوش است که الاقل قبل از این که قلبِ مریضم از کار بیفتد، مي توانیم دوباره با خانواده برادرم یک جا 

 سجمع شویم و جایش را خالي کنیم. برو برمک برو شهروز را بغل کن ببوس. تو هم پسر حق نداری دستِ او را پ

 بزني و با سرپیچي از خواسته ام به پدرت بي حرمتي کني. زود باشید من منتظرم.

 برمک پیش دستي کرد. دست پسرعمویش را گرفت، او را به طرف خود کشید و گفت:

من بهت بد کردم مي دانم، اما خودم هم بد دیدم. ما به هم وابسته بودیم، آن قدر که شب و روزمان با هم مي  -

یشه قهر بود و بعد آشتي، ولي آن مرگِ ناگهاني رامک شوکه ام کرد. تصدیق کن تو آن روز حرفهای گذشت. هم

خیلي بدی بهم زدی و بدجوری مرا از خودت رنجاندی. اصال نمي دانم چطور از پشتِ بام چرت شد، آن دروغ به 

 فکرم رسید. بگو که مرا بخشیدی بگو و نگذار بیش از این عذاب بکشم.

کوت کرد و قدمي برای اشتي برنداشت . عمو سیف اله جلو امد ، دستِ او را که پشتِ سر پنهان کرده بود، شهروز س

 به زور کشید و آن را در دستِ برمک گذاشت و گفت:

 حاال همدیگر را ببوسید، همین االن، جلوی چشم ما. -

 سپس سرهای آن دو را به هم نزدیک ساخت و ادامه داد:

 منتظرم. زود باشدی من -

 برمک در حالي که با صدای بغض گرفته ای زیر لب زمزمه مي کرد:

 مرا ببخش شهروز جان. -
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 او را در اغوش کشید.

 عزیز قدم به جلو گذاشت، دستهایش را به دور گردن عذراخانم حلقه کرد و گفت:

همه ی زندگي مان را زیر و رو تو شاهد بودی که من چه کشیدم عذرا، مرگ ناگهاني رامک و بهت زدگي رودابه  -

کرد. از همان موقه کمر نصرت دیگر راست نشد. از زندگي دل برید. درد خودم کم بود، درد او مرا از پا انداخت. 

شب و روز در بستر افتاده بود و ناله مي کرد. من و تو هیچ وقت از هم جدا نبودیم، نمي دانم کي ما را چشم زد که 

بریدیم. بعد از مرگ عزیزانم، قلبم وابستگي ها را پس مي زد. یک مدت دچار سرگرداني آن طور ناگهاني از هم 

روحي بودم و اصال نمي فهمیدم اطرافم چه خبر است.راست بگو عذرا تو اگر چای من بودی و خدا نکرده همین بال 

ردی؟خودت را جای من سر یکي از بچه هایت مي آد و بهت مي گفتند برمک قاتل اوست چه معامله ای با ما مي ک

 بگذار، بعد قضاوت کن.

من نمي توانم خودم را جای تو بگذارم. حتي از تصورش دیوانه مي شوم. آن قدر بي انصاف نیستم که بگویم درکت  -

نمي کنم. تو کم مصیبت ندیدی، کم عذاب نکشیدی. با وجود این حقش نبود یک دفعه چشمهایت را ببندی، درِ وسط 

 بگیری ، نامزدی رکسانا و داریوش را به هم بزني و اصال فراموش کني که چنین قوم و خویشي داری. دو حیاط را گِل

من در این تصمیم گیری ها بي تقصیر بودم. نصرت خدابیامرز سرِ خاک قول گرفت حلقه نامزدی اش را پس  -

 بفرستد و فراموش کند چه عهدی با داریوش بسته.

شتِ سر مرده حرف بزنم، ولي تصمیم نسنجیده اش به ضرر همه ی ما شد و دودش خدابیامرزدش. نمي خواهم پ -

بیشتر توی چشم آن دو تا جوان رفت. داریوش تا مدتها بهت زده بود. اصال نمي توانست باور کند مفهوم پس 

ر دن خبفرستادن آن حلقه به هم خوردنِ نامزدی اش است و مي گفت غیرممکن است رکسانا زیر بار برود. از شنی

 عروسي اش شوکه شد و برای اینکه از محیط خانه و خاطره هایش دور باشد خودش را به قزوین منتقل کرد.

از تو چه پنهان، اوایل رکسانا هم خیلي ناراحت بود، حتي گاه دزدکي از توی ایوان چشم به حیاط خانه شما مي  -

دیم خانه شان را با ما عوض کنند، اما حاال دیگر سودایي دوخت. به خاطر همین من و بابک، ناهید و فتحي را راضي کر

 به غیر از عشق شوهرش ندارد و یک دختر دارد مثل دسته گل.ببین چه نوه ای دارم.

 عذراخانم ماندانا را در آغوش کشید و گفت:

 الهي قربانش بروم، چقدر خوشگل است. -

 سپس دست به دور کمر من حلقه کرد و گفت:

 وز اولي که تو گهواره دیدمت آرزو مي کردم عروسم باشي، اما افسوس که قسمت نشد.از همان ر -

 سپس رو بابک کرد و گفت:

 جای بابای خدابیامرزتان خالي، کاش زنده بود و یک همچین روزی را مي دید و مي فهمید بچه ی من بي گناه است. -

 وارد اتاق نشیمن که شدم، دست خانجون را بوسید و گفت:

الهي قربان شکل ماهتان بروم خاله جان. خیلي عجب است که یادتان افتاد خواهرزاده ای هم دارید که فدایي  -

 شماست.

چه کنم،روزگاره دیگه. چرخ بازیگر کم برامون گربه مي رقصونه، این بچه ها هم ما رو دور انگشتهاشون مي  -

 چرخونن.
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صدای همهمه ی غوغایشان را از آن سوی دیوار شنید که بي نوبت  دیوار خاطره ها فقط یک جرز نازک بود و مي شد

 و با زرنگي هر کدام آن دیگری را پس مي زدند تا با یادآوریشان باعث آزارم شوند.

شیرین با سیني چای وارد شد و به طرف خانجون رفت. قدم هایش موزون بود. لرزش دستهایش استکانها را داخل 

قهوه ای تیره اش را پشتِ سر جمع کرده بود. الغرتر از گذشته به نظر مي رسید.  نعلبکي مي لرزاند. گیسوان

خانجون در موقع برداشتن استکان چایي از سیني ، نگاه کنجکاوش را به چهره او دوخت و خطاب به زن عمو عذرا 

 گفت:

 دخترت رو ز به روز خوشگل تر مي شه، پس چرا شوهرش ندادی؟ -

خاله جان، اما چه کنم که زیر بار نمي زود. مرغ یک پا دارد. هر چه اصرار مي کنم مي گوید کم خواستگار ندارد  -

 اصال نمي خواهم شوهر کنم.

 یعني که چه! مگه میشه. مي خوای واسش حرف دربیارن بگند سرش یه جایي بند شده. -

قدر مطمئن بودیم قسمت هم هستند  خدا نکند خاله. چه حرفها مي زنید تا قسمت چي باشه. آن دو تا جوان که آن -

و چیزی نمانده بود سر سفره عقد بنشینند، یک دفعه ناغافل همه چیز بهم ریخت و از هم بریدند. وقتش که برسد 

 زبانش بسته مي شود و ادا اطوار ریختن و پشتِ چشم نازک کردن یادش مي زود.

رودابه جشن مولودی گرفتم. تو هم اونجا واسه این امشب پاشین دو تایي بیایین خونه طوبي. من واسه سالمتي  -

دخترت نذر کن که یه بختِ خوب بیاد سراغش. خدا رو چه دیدی شایدم آشنا و فامیل باشه که حیابت از جانبش 

 راحت بشه. مادرتو هم خبر کن بیاد.

. آرزوهای سرکوفته در گونه های شیرین از شرم گُل انداخت. بابک سر به زیر افکند و چشم به گلهای قالي دوخت

قلبهایشان که هیچ کدام امیدی به تحققش نداشتند، دوباره بر روی تارهای احساسشان پا نهادند و به پایکوبي 

 پرداختند.

 12فصل 

 

 

روابط حسنه شد.عمو سیف اهلل از بابک و برمک دعوت کرد بعد از ظهر آن روز که در منزل ما مجلس زنانه 

 حي و بچه ها به خانه ی آنها بروند و آنجا دور هم جمع شوند.است،همراه با آقا فت

 رفت و آمدها از سر گرفته میشد،اما آیا غبار کدورت از خاطره ها زدودني بود؟دلم شور میزد.

 نگران بودم.نمي دانستم قدسي و سودابه به جاش مولودی خواهند آمد یا نه؟با خودم گفتم:

 .تکلیف من چه بود؟تا کي میبأیستي به این وضع ادامه میدادم؟چه بسا سامان مانع آمدنشان شود-

کم کم همه داشتند به روابط تیر ما پي میبردند،اگر این موضوع به گوش زن عمو عذرا هم میرسید که دیگر آبرویي 

 برام باقي نمیماند.

چینهای دامنش بود،به تن ماندانا پرهن سه دامن پر چین سوغاتي قدسي را که دانتل سفید زینت بخش دور یقه و 

 کرد و با ذوق و شوق آن را به رودابه نشان داد و گفت:

 ببین چه خوشگله؟اینو مامان قدسي واسم آورده.-

 خانجون نظری به سر و وضع آشفته ام افکند و گفت:
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رنگ و  چهچرا نمیری حاضر شیئ؟این ریختي میخوای بیای پیش مهمونا؟یه نظری تو آئینه به خودت بنداز ببین -

 رویي داری.

 حوصله ندارم خانجون.-

باز کشیهات کجا غرق شدن؟مسخره بازی در نیار،تو هم مثل دخترت برو یکي از اون پیرهن فرنگي هاتو که قدسي -

واست آورده بپوش.یه دستي هم به سر و صورتت بکش.نکنه میخوای عذرا و ناهید پشت سرت صفحه بزارن.زود 

 ه.باش االن پیدا شون میش

عزیز و خاله طیبه در آشپزخانه سرگرم پخت و پز بودند و آزیتا و طاهره در طبقه ی باال سرگرم چیدن شیریني و 

 میوه بر روی میزها.نگاهي در آئینه به چشمهایگود افتاده و گونه های رنگ پریده ام افکندم و با خود گفتم:

 هم که فکر کنند خوشبخت نیستم.حق با خانجون است،این جوری بهانه به دست بعضي ها مید-

 سرگرم لباس پوشیدن بودم که در زدند،با دستپاچگي شانه به موهایم کشیدم و از اتاق بیرون آمدم.

 هر کس به کاری مشغول بود.خانجون صدایم زد و گفت:

 ان.کجایي رکسانا،برو درو باز کن.البد یا ناهید یا عفت و عذرا.مهموني غریبه که به این زودی نمی-

 از دیدن قدسي و سودابه در پشت در،با حیرتي آمیخته با شوق گفتم:

 خوش آمدید.-

 قدسي گفت:

 مخصوصا زودتر آمدیم که سر فرصت تا سرتان شلوغ نشده،باهات حرف بزنیم.-

 کار خوبي کردید.دلم شور میزد،مي ترسیدم که نیایید.-

 درت واجب بود.مگر میشد،به غیر از نذری،دیدن خانم ماکوئي و ما-

 مادر بزرگم که از پشت پنجره چشم به حیات داشت تا ایوان به استقبالشان آمد و گفت:

 قربونت برم قدسي جون،چه کار خوبي کردین که اومدین،بفرماین طبقه ی باال.-

ینیم.یک نجا میشنه خانم ماکوئي.حاال که هنوز مهمانها نیامدند،قبلش میخوام چند کلمه ای با رکسانا صحبت کنم.همی-

 چیز ناقابلي برای شما و طوبي خانم و بچه ها آوردم.توی این ساک است،اسم مال هر کس رویش نوشتم.

 چرا زحمت کشیدی،اصال الزم نبود.قرار نیست که تو هر دفعه مییایي یه چیزی واسه ما بیاری.-

 همانجا به پشتي تکیه دادند و نشستند.با بي تابي پرسیدم:

 خبر است؟سامان چه کار میکند؟دلم همش انجاس.خانه چه -

 سودابه گفت:

چه کارش کردی؟وقتي برگشت عین مرغ سرکنده پر پر میزد،اصال نمیشد باهاش حرف زد.مثل برج زهر مار اومد -

روی مبل ولو شد و اخم کرد.اصال کي جرات داشت اسم تو را بیاورد.بالفاصله فریاد میکشید.)هیچ وقت اسمش را 

ن نبرید(شا م نخورده پیش م

خستهام میخوام برم http://forum.1pars.com/images/smilies/2.gifگفت

 بخوام(پرسیدم مگه شا م خوردی.جواب داد)نه میل ندارم(

 مامان قدسي حرفش را قطع کرد و گفت:
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ا االخره همه چیز رولي مگر من ولن کن بودم،دنبالش رفتم،اهمیتي به خشم و غضبش ندادم.آن قدر آنجا ماندم تا ب-

 از همان اول که تو و ماندانا را سوار ماشین کرد تا آخرش که از منزلتان برگشت برایم بي کم و کاست شرح داد.

 انعشق حرفهایت با بتواني بلکه تا دنبالتان بودمش ٔ  تازه فهمیدم هر چه رشته بودم پنبه شده،چون من فرستاده

و خراب کرد.سامان به پسر عمویت حساس شده،اسم او که میآید حالش  کار مادرت و رودابه های حرف کني،ولي

دگرگون میشود.وقتي خواستم بهش بفهمانم که اشتباه میکند و تو نظری به آن جوان نداری،گفت)چقدر ساده ای 

مامان،خودش که هیچي،خانواده ش هم دارند حسرت بهم خوردن نامزدی ش را میخورند.حاال همه چیز فرق 

از آشتي دو خانواده باهم،همه ی موانع از سر راه آن دو برداشته خواهد شد.فردا که رفتي بهش بگو هر کرده،بعد 

 وقت خواست من حاضرم طالقش بدم و خالصش کنم.(

 با صدای پر بغضي گفتم:

 .ولي مامان قدسي سامان اشتباه میکند،من زندگي ام را دوست دارم.من عاشقش هستم و زیر بار جدایي نمیروم-

 خانجون با لحني آمیخته به شوخي گفت:

این دختر عین کنه به پسرت چسبیده قدسي جون،مگه به این راحتي میتونه اونو بکّنه دورش بندازه.کارش شده -

آبغوره گرفتن،االنه به زور راضي ش کردم بره یه دستي به سر و صورتش بکشه،لباسش رو عوض کنه که ابرومون 

نمیدونه.به خیالش قهر سامان با زنش به خاطر حرف اونه که دیروز از دهانش پرید گفت نره.طوبي خیلي چیزا رو 

کار برمک باعث به هم خوردن اون دو تا شده.یه جوری به پسرت بفهمون پاشه بیاید دست زن و بچه ش رو بگیر 

 ببره خونه ش که جون ما رو به لب رسونده.

 م نرسانم از تهران تکان نمیخورم.خیالتان راحت تا کار این دو تا به سر انجا-

 خانجون برخاست و گفت:

 برم ببینم چرا هیچ کي به فکر نیست یه استکان چایي واسه شما بیاره.-

 زحمت نکشید خانم ماکوئي .باشد وقتي طبقه ی باال.-

 تنها که شدیم از سودابه پرسیدم:

 از فرامرزی چه خبر؟-

 خبر مرگش غیبش زده.-

 موضوع که پدر گفت چه کار کردی؟در مورد آن -

مامان و سامان زیر بار نرفتند که به اسم آنها کنم.مي گفتند اینطوری آن نخاله بو میبرد که قالبي است.دیشب به -

زور پدر را راضي کردم که آنها را موقتاً به نام خودش کند تا بلکه غائله بخوابد و فرامرزی دست از سرمان بر 

اشته باشد،غیر ممکن است آنچه را که خودش داده از ما پس بگیرد.این یکي را مطمئنم.همین دارد.پدر هر عیبي د

امروز که از بیمارستان مرخص شد،یک راست رفتیم محضر و تریب انتقالش را دادیم،االن هم مستوره و منور به 

م چه ی زیر زمین منزل شما.تا ببینیکمک محرم دارند وسایل خانهام را بار کامیون میکنند میآورند تا موقتاً بگذرند تو

میشود.همه ی زندگیام به باد فنا رفت رکسانا.آنچه از بنیاد خراب بود،به یکباره کامال ویران شد.منور خیال میکند 

)بیچاره سودابه خانم از هیچ -پدر واقعاً آنها را ازم پس گرفته و دلش برایم میسوزد.راه میرفت به مامان میگفت:

رد(آنها از اصل قضیه خبر ندارند.قرار شد خودش همانجا بماند تا اگر فرامرزی آمد بهش بگوید که طرف شانس نیاو
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 عصباني هایش دنده شکستن و درگیری آن از بعد پدرم کنم،چون سودا ٔ  من دیگر اه در بساط ندارم تا با ناله

 اهي هم بهم بدهد.ش یک هستم او زن تا نیست حاضر و گرفته پس ازم را کارخانه سهام و شده،خانه

 اگر سپیده را خواست چي؟-

من از همین میترسم،ولي پدر عقیده دارد که غیر ممکن است بچه را بخواهد.به خصوص حاال که میداند در مقابل -

 پس دادنش چیزی برای گرفتن ندارد.

 سامان چه نظری دارد؟-

ال نمیشود نزدیکش رفت.موقع آمدن به اینجا به با درد خود میسوزد و میسازد.آنقدر عصبي و پرخاشگر شده که اص-

 مامان سپرد که حتما ماندانا را خودمان بیاوریم.

 دستم را به روی قلبم گذاشتم که داشت از جا کنده میشد و با صدای ناالني پرسیدم:

 شما میخواهید ماندانا را با خودتان ببرید؟-

 قدسي پاسخ داد:

 ندارد هر چه او بگوید من گوش کنم.نترس من جوابش را میدهم.دلیلي -

 خانجون که آخرین جمله آاش را شنیده بود گفت:

آفرین به تو شیرزن.مگه تو از عهده ی این پسر بر بیای.یه کاره بند کرده به این دختره میگه هنوز حواسش پیش -

 پسر عموشه.

دو  ست.گفتن ما ثمری ندارد.حاال باالخرهبستگي به رفتار رکسانا دارد.باید خودش بهش ثابت کند که این طور نی-

 خانواده باهم آشتي کردید یا نه؟

 خانجون به من مجال توضیح را نداد.خود رشته ی سخن را به دست گرفت،به شرح ماجرا پرداخت و در پایان گفت:

)زشته اونا که مرکسانا نمیخواست بیاید اونجا.مي ترسید به گوش سامان برسه،دوباره غیرتي بشه،ولي من بهش گفت-

از درد تو خبر ندارن،باید بیایي،ماندانا رو هم با خودت بیار که اگه باباش پرسید بتونه بهش راپورت بده بگه اصال 

 داریوش اونجا نیست و تو قزوین مشغول کاره.

 شما چه موقع برمي گردید منزل خودتان خانم ماکوئي؟-

 اهید دعوتمان کرده،بلکه بعدش برگردیم خونه.یه چند روزی اینجا کار دارم.فردا شب شا م ن-

 پس رکسانا و ماندانا را هم با خودتان بیاورید.آنجا که باشند راحت تر میشود موضوع را حل کرد.-

 معلومه که میارم.این دختر اونجا خونه زاد شده.-

 عزیز با سیني چای داخل شد و با شرمندگي گفت:

 رنج دم میکردم.نتوانستم زودتر بیام خدمتتان.سالم خوش آمدید،روم سیاه،داشتم ب

موضوع بحث عوض شد و صحبت به شفای رودابه کشید.ماندانا صدای عمه و مادر بزرگش را که شنید،آمد روی 

زانوی قدسي نشست و با اولین سوال او،بي کم و کاست،بي آنکه چیزی از قلم بیندازد،همه ی آنچه را که از صبح آن 

 سیف اهلل گذشته بود شرح داد و در پایان افزود:روز در منزل عمو 

عمو داریوش خونه نبود،ما که ندیدیمش.مامانش گفت اون توی یه شهر دیگه کار میکنه.یه اسمي گفتن که یادم -

 نمونده.

 خانجون به قهقه خندید و گفت:
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 اما این یکي دیگه اصال پیچقدسي جون این بچه رو دست من بلند شده.همه میگند حرف تو دهن عالیه بند نمیشه،-

 زبونش شله شله.

 غم کمانه کرد بر روی چهره ی گشاده ی عزیز نشست.خنده بر رو لبانش خشک شد و با صدای گرفته ای گفت:

قدسي خانم شما را به جان ماندانا و سپیده قسم یک جوری به سامان حالي کنید رکسانا حواسش جای دیگری -

بچه ش است.اگر من دیشب از دهانم پرید به برمک گفتم دروغش باعث مرگ نیست و فکر و ذکرش شوهر و 

پدرش و بهم خوردن نامزدی رکسانا و داریوش شده،منظور بدی نداشتم،فقط میخواستم به آن پسر حالي کنم که چه 

غلطي کرده.آخر من از کجا میدانستم سامان این قدر نسبت به نامزد سابق زنش حساس است و بهش بر 

د.شما از طرف من یک جوری از دلش در بیاورید.مبادا خدای نکرده یه دفعه این فکر در مغزش فرو برود که میخور

حواس زنش جای دیگریست.اصال همین امشب رکسانا را بردارید ببرید خانه ی خودش،جای زن پیش شوهرش 

 است.

 قدسي به موقع به دادم رسید و گفت:

.خوب چه عیبي دارد رکسانا جون یکي دو روز بیشتر پیش شما بماند و سر حاال که سامان نیست رفته ماموریت-

فرصت با خواهرش که از مشد آماده درددل کند،وگرنه من از خدا میخواهم تا ایران هستم عروس و نوهام دور و 

 برام باشند.

 در تائید گفته ش افزودم:

 خانه ی خودمان. یکي دور روز میمانم تا سیر آزیتا را ببینم بعد بر میگردم-

 الی در حیات را باز گذشته بودیم تا مهمانان پشت در معطل نمانند.

 -خاله عفت در اتاق را باز کرد و گفت:

 عالیه،طوبي کمک نمیخواهید؟من زودتر اومدم تا به خواهر نامهربونمو دخترش کمک کنم.

 خانجون به طعنه گفت:

یگه کاری نکرده باقي نمانده.آش روی اجاقه داره جا میافته.برنج دستت درد نکنه عفت،این زود اومدنت بود؟د-

 طوبي هم دم کشیده،مرغهاش هم تو دیگ از نفس افتادن.میگي نه بیا بریم تو آشپزخونه نشونت بدم.

 سپس برخاست و همراه عزیز و خاله عفت به آشپزخانه رفت.مامان قدسي چشمکي به من زد و گفت:

 ین خانم ماکوئي که به موقع حرفهایش را میزند و از هیچ کس وا نمیماند.مي میرم برای زبان شیر-

 خانجون به اتاق برگشت و گفت:

سپردمش دست طیبه سرشو گرم کنه خودم اومدم پیش شما.عمه ناهید مثل همیشه با سر و صدا حضورش را اعالم -

 کرد.خانجون از پشت پنجره چشم به حیات دوخت و گفت:

و برو ناهید و عذرا اومدن،ولي پس چرا شیرین باهاشون نیست؟برخاستم و همراه مادرم به کجایي طوبي،بد-

 استقبالشان رفتم.عزیز در حال روبوسي با زن عمو پرسید:

 خوش آمدی عذرا جون،پس شیرین کوو؟-

 یک کمي دیر تر میاد.بهش گفتم بماند شا م مردها را روبراه کند که گرسنه نمانند.-

ضایت بر لب آوردم.پس بابک امشب از دیدن شیرین بي نسیب نمیماند.خدا کند القل این دو نفر به مراد لبخندی از ر

 دلشان برسند و پاداش هفت سال انتظارشان را بگیرند.
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 فردای اون روز،همه صبح زود از خواب برخاستند و سرگرم جمع و جور کردن ریخت و پاشهای شب گذشته شدند.

ر مهماني عمه ناهید برایم عذاب آور بود،به دنبال بهانه ای میگشتم تا هر طور شده از رفتن به آنجا شانه شرکت د

 خالي کنم.

 آرزو به دل ماندیم تا خانجون کاری را بدون نقه زدن و غرولند انجام دهد.راه میرفت و غر میزد:

 تن،هر چي پاک میکني تمیزی بر نمیداره.انگار مغولها به این خونه حمله کردن.چه خبر؟هم خوردن،هم ریخ

 سپس خاک انداز پر آشغال را نشانمان داد و افزود:

 ببین طوبي از رو فرشهات چقدر اشغال جمع کردم.-

 عزیز زیر لبي خندید و گفت:

خوب خانجون جارو برای همین کار است.پس به خیالتان رسید وقتي یک اتاق فسقلي این همه مهمان به خود -

 یند،باید ازش دسته گًل جارو کرد.میب

 به حالت اخم و دلخوری چیني به پیشاني افکند و گفت:

دهنتو آب بکش.کجای این جای به این بزرگي فسقلي است.بیشتر از پنجاه تا مهمان توش جا شدن.ناشکری -

ت بهش کمک کن نکن.بعضیها تو نصف این اتاق یه سر عائله جا میدن.اصال تو پاشو برو خونه ی خواهر شوهر

 مهموني امشبش ابرمند برگزار بشه.بقیه ی کارها با من.

اتفاقا دیشب خودم بهش تعارف کردم پرسیدم کمک نمیخوای،گفت تو به اندازه ی کافي خسته ای،زحمت -

نکش.قرار است عذرا و خاله عفت بروند کمکش.شیرین هم که هست.مهماني هفت دولت که نیست،به غیر از ما فقط 

 ده ی عمو سیف اهلل دعوت دارند.خانوا

 این پا و آن پا کردم.بي جهت در اتاق چرخیدم تا باالخره دل به دریا زدم و گفتم:

 هر چه فکر میکنم میبینم زشت است امشب من بدون سامان بیام منزل عمه ناهید.-

ه یشاني ش را عمیق تر کرد و ببه شنیدن این جمله خانجون از کره در رفت،گوشه ی ابروانش را باال کشید چینهای پ

 طرفم توپید:

خوبه خوبه حیا کن دختر.باز حرف بي جا زدی،خونه ی غریبه که نیست خونه ی عمه ته.وقتي شوهرت رفته -

سفر،چه عیبي داره با مادر و برادرات بری مهموني؟چیه،نکنه میترسي به تیریج قبای آقا سامان بر بخوره و باز واسه 

نه که البد با پسر عمویت اونجا قرار داشتي،واست گربه رقصوني کنه.اون موقع من میدونم و خودش فکر و خیال ک

اون.دستمو میزنم کمرمو،چاک دهانمو باز میکنم میگم اگه راست میگي به جای قهر و تر بیا دست زنتو بگیر بارش 

 از نوه ی من.. در ببر خونه ی خودت که مجبور نشه بدون تو بره این ور اونور.عیب از خودته،نه

در چهره ی پرشیار عزیز،رنج و درد تازه از راه رسیده ای به دنبال جای خالي میگشت تا در آن مأوا گیرد.جارو به 

 دست به دیوار تکیه داد.در کالمش غم بیداد میکرد:

ه ش معلوم بود چرا موش و گربه بازی در آوردید.تو با سامان قهری؟مگه نه؟حتي پریشب هم که اومد اینجا،از قیاف

که میانه تان شکر آب است.یکي به من بگوید بعد از رفتن من به مشهد،اینجا چه اتفاقي افتاده؟تو و داریوش چه سر 
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و سری باهم دارید که شوهرت بدگمان شده؟سامان هم چین آدمي نبود که بي خود بچه بازی در بیاورد.راست بگو 

 رکسانا چي شده؟

نبود.قبل از اینکه تصمیم بگیرم آنچه را که از گفتنش پروا داشتم بر زبان بیاورم،بابک در  دیگر لزومي به پنهان کاری

 حالي که شیشه های خالي نوشابه را در درون جبه جا میداد،به من فرصت پاسخ را نداد و گفت:

است که ای بابا عزیز جون،حاال چه وقت این حرف هاست،قهر و آشتي نمک زندگي است.تقصیر دختر خودتان -

 عجول و کم تحمل است.

 -زیر بار نرفت و گفت:

من گول نمیخورم،موضوع به این سادگیها نیست.این دختر باید یک کاری کرده باشدکه قابل گذشت نیست،وگرنه 

 آن مرد بچه نیست که بي خود و بي جهت ادا و اطوار در بیاورد.

ه زنش بگوید چرا رفتي خونه ی عمه ات.حاال که زنش را شما که دوباره شروع کردید،اصال سامان بي خود میکند ب-

 آورده اینجا خودش گذاشته رفته،پس رکسانا ناچار است هر جا که ما میرویم همرهمان بیاید.غیر از این است عزیز؟

ا م نه الزم نکرده با ما بیاییید حاال که شوهرت حساس شده،مجبورش نمیکنم هر جا میرویم دنبال ما راه بیفتد،اصال-

از کجا میدانیم،شاید هم داریوش آنجا باشد.گیرم که نبود.آمدن رکسانا بدون سامان به آنجا بهانه ی تازه ای برای 

غیبت به دست ناهید و عذرا میدهد.آنها که نزده میرقصند.هزار و یک عیب روی کس و کارشان میگذراند،این یکي 

لت نمیخواهد بیای نیا.از دیشب کلي غذا مانده امروز که دیگر نقل مجلسشان میشود.میل خودت است رکسانا،اگر د

 سهل است فردا پس فردا هم آشپزی نکنیم،باز زیادی میماند.

 خانجون گفت:

 واسه اینکه پیمونه دستت نیست.مجبور نبودی این همه برنج خیس کني و مرغ و گوشت بار بذاری.-

 ید طوبي نکند غذا کم بیاید،آبرویمان برود.شما که همش دلتان شور میزد حرص میخوردید،بهم میگفت-

 خود را از تک و تا نینداخت و گفت:

اخه من که نمیدونستم تو خودتو،بچه هاتم خونه خراب کردی.هر چي تو خونه برنج و گوشت و مرغ داشتي رو مال -

 من گذاشتي که غذا کم نیاد.

 آزیتا با لحني آمیخته به شوخي گفت:

کنید خانجون مهم نیست.یک مقدارش را ناهار میخوریم.بقیه ش را هم رکسانا و ماندانا که قرار خودتان را ناراحت ن-

 نیست بیایند منزل عمه ناهید میخورند تمام میشود.

به محض شنیدن این جمعه،ماندانا که میپنداشتم هنوز زیر کرسي خواب است،پرده ی بین دو اتاق را کنار زد و در 

 را میمالید گفت: حالي چشمان خمار خوابش

من شب نمیمونم خونه،دوست دارم بیام خونه ی عمه ناهید مهموني.اگه هم عمو داریوش اونجا باشه،به بابا نمیگم که -

 اونجا بود.

 خانجون قهقهه ای زد و گفت:

نباتت  و این بچه یه عیب دیگه شام اینه که گوش وا میسته.ما رو بگو که خیال میکردیم خوابه.راست بگو این نقل-

 که الهي قربونش برم به کي رفته رکسانا؟

 آزیتا چشمکي به من زد و با لحن شیطنت آمیزی گفت:
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 پس شما که میگفتید اخالقش به شما رفته.-

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت:

 از وقتي رفتي مشهد خیلي زبون دراز شودی.معلوم نیست شوهرت بهت درس میده یا مادر شوهرت.-

 درس میگیرم که از مادر شوهرم وانمانم.از کیخسرو -

 آمون از بچه های این دور و زمونه.-

من شب خونه -تمام روز به جمع آوری و نظافت گذشت.ماندانا توی دست و پا میپلکید،یک بند تکرار میکرد:

 نمیمونم.

ورد و یهایش بیرون آغروب قبل از اینکه بقیه حاضر شوند،سارافون بنفش و پلوور کشاف سفید را از ساک سوغات

 دور از چشم دیگران آن را پوشید.

 سپس نگاه مظلومانهاش را به من که بي خبر غرق در افکار خود بودم دوخت و گفت:

 پس چرا حاضر نمیشي مامي؟-

سر برداشتم و نگاهش کردم.گونه های صورتي رنگش گًل انداخته بود.برق چشم های مشي جذابش،برق نگاه 

 سامان را در زمان مهربانیهایش به یادم میآورد.آمیخته به عشق 

 با شیفتگي چشم به او دوختم و گفتم:

 چقدر خوشگل شودی عزیزم.-

 روی زانویم نشست و با طنازی گفت:

 خوب توهم یکي از اون لباس خشگلهاتو بپوش که مامان قدسي واست آورده.-

 ولي ما که قرار نیست برویم مهماني.-

چون دانه های از هم گسسته ی مروارید یکي پس از دیگری بر روی گونه هایش غلطید و با  قطرات درشت اشک

 سر سختي تکرار کرد:

چرا قراره.اخه برای چي نباید بریم.به جون تو قسم میخورم که به بابا بگم من چقدر گریه کردم تا تو راضي شودی -

 بریم اونجا.اخه نمیشه که همه برن،ما بمونیم.

 دارد؟با هم میرویم از لبنیاتي سر کوچه،پفک و آالسکا میخریم. چه عیبي-

 با صدای گرفته ای گفت:

اگه بخری میندازمش دور.تو مامان بدی هستي.تو منو دوست نداری.میخوام برم پیش بابا،دیگه نمیخوام پیشت -

 بمونم.

 اتاق شد و پرسید: بهانه گیری ش که شروع میشد،آرام کردنش امکان نداشت.خانجون سراسیمه وارد

 باز که این بچه نحس شد.چه کارش کردی رکسانا؟-

 با عجز و درماندگي پاسخ دادم:

 مي خواهد برود پیش پدرش.هر کاری میکنم آرام نمیگیرد.-

 خوب برو از خونه ی خدیجه خانم زنگ بزن به سودابه بگو بیاید دنبالش.بس که جیغ زد گوشامون کار شد.-

 و تابش را از روی صورتش کنار زد،با طنازی سر را یک وری کج کرد و گفت:گیسوان پر پیچ 

 اگه مامي نیاید،من نمیرم.-
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 ای پدر سوخته تو که میدوني اون نمیاد.خوب بلدی یه بهونه ردیف کني.این لباس پلو خوری چیه تنت کردی؟-

 میخوام بیام خونه ی عمه ناهید،نمیشه که همه برن ما بمونیم.-

 ن رو به من کرد و گفت:خانجو

بلند شو رکسانا،بلند شو این قدر خون به دل این بچه نکن.اونجا خبری نیست که تو نمیخوای بیای.از خونه ی سیف -

اهلل رفتن که بدتر نیست.این بچه هم حق داره،وقتي میبینه همه دارن میرن به غیر از خودشو مادرش،خوب دلش 

 میگیره.

 -اخه خانجون...-

اره پاشو.اون موقع که از روی نادوني کاسه ی قیمتي خوشبختي تو زدی زمین دو نصفش کردی،باید فکر این اخه ند

روزا رو میکردی،نه حاال.از چي میترسي؟از اینکه اون کاسه ی بند زده دوباره بیفته روی زمین و این دفعه دیگه قابل 

 بند زدن نباشه؟

 عزیز که آخرین جملهاش را شنیده بود گفت:

 شما نصف جونم کردید.معلوم نیست این دختر چه دسته گلي به آب داده که مرتب بهش نیش و کنایه میزنید.-

میخواستي چي کار کنه،اون موقع که شوهرش قربون صدقه ش میرفت،مي گفت پیف پیف.حاال که محلش نمیذاره -

 عزیز شده.

 ماندانا با دلخوری جوابش را داد:

 نمیگفت پیف پیف. مامي هیچ وقت به بابا-

 همه خندیدند.بابک گفت:

تکرار این حرفها چه فایده ای دارد.بلند شو رکسانا.این بچه نحس شده،اگر نیایي تا آخر شب امانت را خواهد -

برید.مطمئن باش آنجا خبری نیست و مشکلي پیش نخواهد آمد.از آن گذشته بعد از این خانواده ی عمو سیف اهلل 

ی فامیلي خواهند بود و تو نمیتواني در خانه ات را به روی آنها ببندی.پاشو زودتر حاضر شو،دیر جوزی از مهمانیها

 میشود.

 ماندانا دامنم را چسبید و گفت:

پاشو مامي،قول میدم اگه عمو داریوش اونجا بود به بابا نگم دیدمش.اخه مگه اون چي کار کرده که بابا دوستش -

 نداره؟

 ای گفت:بابک با لحن آمرانه 

پاشو،بیشتر از این بچه رو کنجکاو نکن.ما هم معطل تویم.زودتر حاضر شو.رفتن به منزل عمه ناهید بدتر از رفتن به -

 منزل عمو سیف اهلل نیست.

 خانجون با صدای بلند فریاد کشید:

 حیا کن دختر مگ نمیبیني دخترت تي تیش مامانیهاشو پوشیده،حاضر یراق منتظر توست.-

گیری برایم مشکل بود.نمیدانام چرا دلم شور میزد و نیرویي مرا از حضور در آن مهماني منع میکرد،اما فقط  تصمیم

یه نظر نگریستن به چهره ی معصوم و گونههای مرطوب ماندانا با آن لباس نو و چکمه های براقي که پوشیده 

 بود،فرصت اعتراض را ازم گرفت.

 با بي میلي برخاستم و گفتم:
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 ش میگذاشتید به حال خودم باشم.کا-

 عزیز آهي کشید و نالید:

انگار قسمت من این است که حتي یک روز خوش در زندگیم نبینم.تازه داشتم دلم را به سالمتي رودابه خوش -

 میکردم که از یک طرف غصه ی تو بالی جانم شد و از طرف دیگر آن بي آبرویي که برمک به بار آورده.

مغضوب عزیز و بابک بود،حتي این جرات را در خود نمیافت که سربلند کند و به آن دو برمک که هنوز 

 بنگرد،دستهایش را به حالت عصبي در هم قالب کرد و جیکش در نیامد.

اشکهایم چون الف هرزی که بي هیچ نیازی به بذرفشاني میروییدند،بدون هیچ تالشي از چشمه جوشیدند و بر روی 

 د.نگاهم را به نقطه ی نامعلومي دوختم و از ته دلم گفتم:گونههایم جاری شدن

آخر چرا،چرا سامان این بال را سرم آوردی.هرگز فکر نمیکردم این قدر ظالم باشي و بدون هیچ مدرکي بي گناه -

 محکومم کني.

  12فصل 
 

 

 

 

 

 

به پیچ شمیران که رسیدیم ، ایستاد  ماندانا از شوق بال در آورده بود. تا سر کوچه یک نفس و بدون مکث دوید.

 اشاره به ایستگاه اتوبوس کرد و گفت:

 

 

 

من دوست دارم سوار اون ماشین گُندهه بشم، خواهش مي کنم مامي، قول مي دم به بابا نگم با چي رفتیم خونه عمه _

 ناهید.

 

 

 

کند و بعد از این کمتر حرف راست از نه این روش درست نبود، به این ترتیب امکان داشت عادت به دروغگویي 

 زبانش بشنویم.

 

 

 

 دستش را گرفتم و گفتم:

 

 

 

نه، چه عیبي دارد. بهش بگو. اتوبوس سواری که عیب نیست. وقتي که خودش با ما نیست، با هر وسیله ای که بقیه _

 بروند، ما هم مي رویم.
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 و پرسید:سر ذوق آمد. از هیجان گونه هایش گل انداخت 

 

 

 

 پس مي تونم بهش بگم چقدر از اتوبوس سواری خوشم مي آد؟_

 

 

 

 البته، حتماً بهش بگو. قول بده آنجا هم دختر خوبي باشي و در مورد عمو داریوش هم حرفي نزني._

 

 

 

 اگه خودش اونجا بود چي؟_

 

 

 

 اصالً چیزی نگو که بقیه بفهمند قبالً او را دیدی._

 

 

 

چاره ای نبود باز هم داشتم تشویقش مي کردم به حربه دروغگویي متوسل شود و واقعیت را از دید دیگران پنهان 

 کند.

 

 

 

انگار خاطره ها به دور دیوارهای رنگ و رو رفته ساختمانِ منزل عمه ناهید مي چرخیدند و منتظر رسیدن ما بودند، تا 

 د و همراهمان وارد خانه قدیمي پدرم شوند.یکي پس از دیگری از دیوار باال برون

 

 

 

تلخ و شیرین هایش با فاصله از هم حرکت مي کردند. صفِ شیریني هایش دراز بود، اما به زمانِ کودکي و نوجواني 

بر مي گشت، ولي صف تلخي هایش با وجود کوتاهي عمق بیشتری داشت و یادآوری هر ثانیه و دقیقه اش، چون جان 

 ذاب بود.کندن با ع

 

 

 

نگاه هایمان لبِ حوض و کنار باغچه درست به همان نقطه ای خیره ماند که به خاطره تلخ مرگ آقاجان در ذهن مان 

جان مي بخشید. خاطره ها عجول بودند و همیشه قبل از رسیدن ما به منزل عمه ناهید، در آنجا کمین مي کردند و 

 انتظار آمدنمان را مي کشیدند.

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 4 7  

 

 

 راغ های سالن پذیرایي طبقه باال روشن بود. عزیز خطاب به بابک گفت:چ

 

 

 

 به گمانم ما دیر کردیم و بقیه مهمانها قبل از ما آمده اند._

 

 

 

 فرید پسر بزرگ آقای فتحي که در را به رویمان گشوده بود، گفت:

 

 

 

 خیلي وقت است دایي سیف اله اینا آمدند._

 

 

 

 ر تکان داد و گفت:خانجون س

 

 

 

 چه کنیم دیگه. این بچه تنبل ها دیر حاظر شدن._

 

 

 

مي دانستم اشاره اش به من است. به رویم نیاوردم. دستِ ماندانا را محکم در میان دستم فشردم تا قوتِ قلب بگیرم 

 و از پله ها باال بروم.

 

 

 

ن به گوش مي رسید. پا به روی سومین پله که نهادم، صدای صدای گفت و گوی دسته جمعي حاضرین تا طبقه پایی

 داریوش به وضوح شنیدم که داشت مي گفت:

 

 

 

 باور کنید آقای فتحي، همیشه فکر مي کردم یک پای این قضیه مي لنگد، اما نه تا به این حد که حاال مي شنوم._

او اینجا چه کار مي کند؟ مگر قزوین نبود؟ حاال  "قلبم چون تیری از ترکش رها شد و سینه ام را هدف قرار داد: 

 "تکلیفِ من چیست؟ اشتباه کردم نباید مي آمدم. 

 

 

 

 پاهایم همانجا بر روی پله سوم چسبیدند و قدم به جلو بر نداشتند. بابک که پشتِ سرم حرکت مي کرد، پرسید:
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 چرا ایستادی برو؟_

 

 

 

 لحنِ مصممي گفتم:سر به عقب بر گرداندم و با 

 

 

 

 من و ماندانا بر مي گردیم خانه._

 

 

 

 با تعجب گفت:

 

 

 

که چي بشه، فقط به خاطر این که داریوش اینجاست؟ تو از چي فرار مي کني، از احساسي که دیگر وجود ندارد یا از _

 ترسي که از سامان داری؟

 

 

 

ار را مي داني. نمي خواهم بي جهت باز بهانه دست سامان بدهم و وضع بهتر است برگردم بابک، خودت دلیل این فر_

 را از این هم بدتر کنم.

 

 

 

 با فشار دستهای قوی و محکمش مرا به جلو راند و گفت:

 

 

 

 مسخره بازی را بگذار کنار. قدم اولت اشتباه بود، بقیه اش پیشکشت._

 

 

 

سرگرم احوالپرسي با عمه ناهید که به استقبالمان آمده بود شد. راه  خانجون که جلوتر از همه حرکت مي کرد،

برگشت بسته بود. احساسي وجود نداشت که بخواهم از آن بگریزم. این حساسیت را سامان به وجود آورده بود، 

 وگرنه اکنون دیگر از نظر من او فقط پسر عمویم بود و یار و همبازی دورانِ کودکي ام.

 

 

 

 من که رسید، عمه ناهید چپ چپ نگاهم کرد و با تعجب پرسید:نوبت به 
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 پس سامان کو؟ همه آمده اند به غیر از او. نکند ما را قابل ندانسته._

 

 

 

اختیار دارید عمه جان. پریشب که خودش بهتان گفت امروز صبح مسافر زنجان است. معلوم نیست مأموریتش _

 د و عذرخواهي کرد.چند روز طول بکشد. سالم رسان

 

 

 

حیف شد. حاال که همه ی فامیل جمعند، جایش خالي ست. دلم مي خواست امشب همه دور هم باشیم. نمي داني با _

چه ترفندی داریوش را از قزوین کشاندم اینجا. از صبح تلفن بارانش کردم. بهش گفتم حاال که قرار است بعد از 

 م، خیلي حیف است که تو نباشي. بچه م حرف شنو ست. گوش کرد و آمد.هفت سال همه فامیل دور هم جمع شوی

 

 

 

من هم که نمي خواستم بیایم. گریه و زاری آن نیم وجبي شیطان مرا  "پس آمدن او کار عمه ناهید بود. در دل گفتم: 

 "بر خالفِ میلم به اینجا کشاند. 

 

 

 

همان محلي را برای نشستن انتخاب کرده بود که در روز نمي دانم عمدی بود یا سهوی، اما داریوش درست 

خواستگاریمان در آنجا نشسته بود. شاید علتش این بود که مي خواست عهد و پیمانهایي را که در همین اتاق بسته 

 شد و قول و قرارهایي را که پدرم گذاشت به یادم بیاورد.

 

 

 

فر دوخته اند و حرکاتمان را زیر نظر دارند. کوشیدم تا خونسردی احساس مي کردم همه ی اطرافیانم چشم به ما دو ن

 ام را حفظ کنم و از زیر نگاه کنجکاوشان بگریزم.

 

 

 

 زن عمو عذرا در موقع بوسیدنم پرسید:

 

 

 

 پس چه موقع چشم ما به جمال شوهرت روشن مي شود؟_
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 از مأموریت که برگردد، حتماً مي آید خدمتتان._

 و سیف اله گفت:عم

 

 

 

البته وظیفه ماست که با چشم روشني عروسي بیاییم دیدنتان. گرچه خیلي دیر شده، ولي ماهي را هر وقت از آب _

 بگیری، تازه است.

 

 

 

داریوش جلوی پایم برخاست و سالم کرد. در البالی چین های زود رس پیشاني اش حسرتي نهان بود، حسرت از 

تحقق بخشیدن به آرزویي که فقط یک جمله ی خالفِ برمک بر بادش داده بود. این کینه مي  دست رفتنِ فرصتِ

 ماند. حتي اگر همه مي توانستند فراموشش کنند و برمک را ببخشند، او نمي توانست.

 

 

 

 چشم همه به دهانم دوخته شده بود و منتظر پاسخم بودند. آرامش صدایم برای خودم هم تعجب آور بود.

 

 

 

 سالم پسر عمو جان. حالت چطور است؟_

 

 

 

با وجود این که نگاه نافذِ حاضرین معذبش مي کرد، درد و رنجش را در پشت پرده ای از لبخند پنهان ساخت و 

 پاسخ داد:

 

 

 

ر عمو وقتي که بعد از هفت سال دوباره همه ی خانواده دور هم جمع هستیم چرا حالم خوب نباشد. تو چطوری دخت_

 جان؟

 

 

 

 ابتدا به زور لبخندی بر روی لب نشاندم و پس از مکث کوتاهي آهي کشیدم و گفتم:

 

 

 

 من هم به همان دلیل خوبم، اما وقتي جای آقاجان و رامک را در جمع خالي مي بینم، دلم مي گیرد._
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 ماندانا دستم را کشید و کنار گوشم نجوا کرد:

 

 

 

 من عمو داریوش رو یه بار قبالً دیده بودم. بهشون بگم_

 

 

 

خدا را شکر که الاقل بعد از آن همه سفارش ، این بار قبل از فضولي ، این را ازم پرسید ، وگرنه این یکي هم 

 قوزباالقوز مي شد و دوباره پای محاکمه و اعتراف پیش مي آمد.

 

 

 

 ابرو درهم کشیدم و با لحن تندی گفتم:

 

 

 

 نه ، الزم نکرده ، برو پیش رودابه بنشین._

 

 

 

 از جمله تحکم آمیزم ترسید که مبادا او را به خانه برگردانم. مطیعانه سر تکان داد و کنار رودابه نشست.

 

 

 

 هزاران سؤال بر لبانِ داریوش بود که جرأت پرسیدنش را نداشت.

 

 

 

ت گیج مي رفت. عزیز متوجه پریشاني ام شد و به مبلِ پهلو دستي اش قدرت ایستادن را از دست دادم. سرم داش

 اشاره کرد و گفت:

 

 

 

 بیا اینجا بنشین._

 

 

 

هیچ کس ساکت نبود. همه با هم حرف مي زدند. شیرین و آزیتا درِ گوش هم پچ پچ مي کردند. خانجون و خاله 

ه های خوشش مي خندیدند ، افسوس گذشتنش را مي عفت خاطرات دوران جواني شان را دور مي زدند. به لحظ

 خوردند و بر تلخي هایش دیده تَر مي کردند. زن عمو عذرا و عزیز از دوستي و صمیمیت گذشته سخن مي گفتند.
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سخنان بابک و داریوش در چهاردیواری زیرزمین و حیاط خانه هایمان و بازیهای دسته جمعي دور مي زد، کتک 

ن از دماغ هم راه انداختن آن دورانها که حاال دلیلش پوچ و مسخره بود، اما یادآوری اش شیرین و کاری ها و خو

 لذت بخش.

 

 

 

برخالفِ آنها من به دور خاطرات آن زمانها سیم خاردار کشیده بودم تا نتوانم از میانِ خارهایش عبور کنم و به 

 گذشته برگردم.

 

 

 

به تحمل برمک بود ، ولي خود میلي به ایجاد این ارتباط نداشت. در یادآوری ارتباطات  شهروز با فشار پدرش ، ناچار

از  "گذشته خاطره ها را پس مي زد و عالقه ای به تجدیدشان در وجودش حس نمي کرد. چه بسا با خود مي گفت: 

جوهر پاک شدني نبود و آن یکي چون لکه "روی الشه ی همه ی آنها مي شود بي اعتنا گذشت ، اما آن آخری چي ؟ 

 همیشه در ذهنش باقي مي ماند.

 

 

 

 عزیز با صدای آهسته و نجوا مانندی که دیگران نشنوند کنار گوشم گفت:

 

 

 

چرا ساکت نشستي؟ تو هم یک چیزی بگو. زشت است. همه دارند نگاهت مي کنند. از فردا هزار و یک حدیث _

 ناسي.دنبالت هست. عذرا و ناهید را که مي ش

 

 

 

مهم نیست. هر چه مي خواهند بگویند. حاال که آب از سرم گذشته ، دیگر به کم و زیادش اهمیت نمي دهم. تقصیر _

 ماندانا بود، وگرنه من نباید مي آمدم.

 

 

 

 حاال که آمدی، عین برج زهرمار ننشین. الاقل همرنگِ جماعت شو._

 :زن عمو عذرا که حواسش به ما بود، پرسید
 

 

 

 مادر و دختر چي دارند با هم پچ پچ مي کنند؟ اقالً بلندتر حرف بزنید که ما هم بشنویم._
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 خانجون به موقع به دادمان رسید و جوابش را داد:

 

 

 

 وا چه حرفا. بلکه یه حرفي دارن مي زنن که نخوان ما بشنویم._

 

 

 

دیدم. از من چه مي خواست؟ چرا راحتم نمي گذاشت؟ مگر نه اینکه  سر که برداشتم، نگاه داریوش را متوجه خود

باعث و باني بالیي که سرم آمده، او بود. اصالً برای چه وسطِ هفته از قزوین بلند شده آمده اینجا تا دوباره آتش به پا 

ا حتي اگر ماندانا زبانش رکند و سامان را به جانِ من بیندازد. این دیدار چیزی نبود که بشود از سامان پنهانش کرد. 

نگه مي داشت، من نمي توانستم بهش دروغ بگویم، چون اگر بعداً به طریقي این مالقات رو مي شد، بیشتر شک مي 

 کرد.

 

 

 

 نگاه داریوش به من بود و صدایش بلند و رسا، و طرف خطابش بابک:

 

 

 

داختن به چهره ها استاد است، ولي با هیچ قلمي قادر قلمِ بي رحم روزگار در شیارزني، خط خطي کردن و چین ان_

نیست به روی خاطرات شیرین دوران کودکي و نوجواني مان خط بکشد و محوشان کند. یادش بخیر، آن روزها 

هرگز برنمي گردد. فقط خاطره هاست که مي ماند و در هر فصلي از زندگي مان یادآوری اش شیرین و لذتبخش 

 است.

 

 

 

 فت:آزیتا گ

 

 

 

زیرزمین این خانه پر از هوای آن دوران است. هوایي در فضایش محبوس شده، حتي با باز کردن پنجره ها هم از _

 آنجا خارج نمي شود.

 

 

 

 شیرین گفت:
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را از من بارها این را حس کرده ام، حتي بعد از اینکه عمه ناهید با رنگ و نقاشي در و دیوارهایش، یادگاریهایمان _

رویشان محو کرد، به هر نقطه اش که خیره مي شوم، در ذهنم به خطوطش جان مي دهم و نوشته های کج و معوج 

مان را با آن خط های بچه گانه و انشاء زیر صفر بوضوح مي خوانم. چه در اینجا چه در زیرزمین خانه خودمان که 

 رهایش را رنگ کنند.هنوز آن نوشته ها باقي ست و من و داریوش نگذاشتیم دیوا

 

 

 

 آزیتا با لحني آمیخته با هیجان گفت:

 

 

 

وای چه جالب. دلم مي خواهد یادگاریهای روی دیوارهای منزل شما را بخوانم. شاید من هم در موقع خواندنش _

 همان حس تو را داشته باشم. البته اگر زن عمو عذرا اجازه بدهد.

 

 

 

 عمو سیف اله گفت:

 

 

 

شما هنوز همان بچه ها هستید. شاید در آینده هم در هر سن و سالي که باشید باز هم در زیرزمین این دو خانه _

 همان حس و حال را پیدا کنید. آنجا به شما تعلق دارد نه به ما. کلیدش باالی در زیرزمین است.

 

 

 

 شیرین به من اشاره کرد و پرسید:

 

 

 

 تو هم مي آیي رکسانا؟_

 

 

 

 بي اراده برخاستم و گفتم:

 

 

 

 آره چرا که نه._

 

 

 

 داریوش خطاب به بابک گفت:
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من و تو هم بچه های آن دورانیم، البد یادت نرفته که قُلدرتان من بودم. بیا ما هم برویم تا اگر بچه ها شیطنت 

 کردند، حسابشان را برسیم.

 

 

 

 دای آهسته ای گفت:دوباره سر جایم نشستم. عزیز با ص

 

 

 

 ادا در نیار، زشت است. بچه که نیستي. برادرهایت هم که باهات هستند. ماندانا را هم با خودت ببر._

 

 

 

 ماندانا که زودتر از من همراه با رودابه برخاسته بود، به طرفم آمد و گفت:

 

 

 

 ز پنجره بیرون نمي ره.منم مي خوام بیام تو زیرزمین ببینم هواش چه جوریه که ا_

 

 

 

 دستم را در البالی موهای پریشانش فرو بردم و در حالِ مرتب کردنشان گفتم:

 

 

 

این یک اصطالح است. منظورشان حس و هوای دوران بچگي ست. آن موقع ها اینجا منزل عزیز بود و ما بچه ها _

با هم بازی مي کردیم و روی دیوارهایش یادگاری مي  توی زیرزمین منزل خودمان و خانه عمو سیف اله مي دویدیم،

 نوشتیم.

 

 

 

 پس منم مي تونم رو دیوارش خط بکشم؟_

 

 

 

نه عزیزم. حاال اینجا منزل عمه ناهید است. دیوارهایش را رنگ کرده. نه او اجازه مي دهد و نه زن عمو عذرا که _

 کسي رویشان خط بکشد.

 

 

 

 ي داد؟پس چرا عزیز اجازه م_
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ما بچه های بدی بودیم و بي اجازه این کار را مي کردیم. وقتي عزیز فهمید که دیگر جای سالم روی چاردیواری _

 اش باقي نمانده بود.

 

 

 

در بین دو حیاط را باز کرده بودند و چون گذشته به هم راه داشت. دوباره ما بچه ها بي خیال، با شور و شوق از 

م و وارد زیرزمین منزل عمویم شدیم. شور و حال آن دوران ها به وجودمان برگشت، شور و شوقي میانش گذشتی

 همراه با مزه گسي که شیریني هایش را با تلخي مرگ آقاجان و رامک درهم مي آمیخت.

 

 

 

د و من از آنها چشمه ی اشک هایم جوشید. مژه هایم را برهم زدم تا مانع فرو ریختنشان شوم. ماندانا قاطي جمع ش

 فاصله گرفتم تا به دور از هیاهویشان با غم هایم تنها بمانم.

 

 

 

جو زیرزمین شهروز و برمک را به هم نزدیک ساخت و موقتاً ریشه عمیق کدورت و دل آزردگي را از یاد شهروز 

 برد.

 

 

 

 . «این خط من است» یاد مي کشید، هر کس به دنبال نوشته ها و یادگاریهای خودش مي گشت و به محض یافتنش فر

 

 

 

 صدای داریوش رشته افکارم را پاره کرد:

 

 

 

 گریه مي کني رکسانا؟ چرا؟ نکند هنوز مشکلت حل نشده._

 

 

 

 با صدای پر بغضي گفتم:

 

 

 

 اشید.از هم پ مشکل من حل شدني نیست. تصمیم عجوالنه ای که برای سفر به زنجان گرفتم، شیرازه زندگي ام را_
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 برای چه؟! اصالً چرا دیگر با من تماس نگرفتي. خدا مي داند چقدر نگرانت بودم._

 

 

 

همانطوری که پای تلفن بهت گفتم آن نامه خطاب به فرامرزی شوهر سودابه بود نه سامان. بعد از آخرین _

 دیدارمان خیلي اتفاق ها افتاد.

 

 

 

 م در این ماجرا نقشي دارم؟راست بگو رکسانا، من ه_

 

 

 

 بیشتر از آن که فکر کني. ریشه اختالف مان وجود توست._

 

 

 

 اگر این طور باشد هرگز خودم را نمي بخشم. خواهش مي کنم بگو چه اتفاقي افتاده._

 

 

 

 به طور خالصه به شرح ماجرا پرداختم و در پایان افزودم:

 

 

 

موش کني داریوش. درست است که من یک زمان عاشقت بودم و به هم خوردن نامزدیمان یک چیزی را نباید فرا_

بدجوری بهم ضربه زد، حتي از تو چه پنهان شب و روز کارم گریه، زاری بود و تا مدتها نمي توانستم فراموشت کنم، 

از او در زندگي ام نقشي اما حاال وضع فرق کرده و من فقط عاشقِ شوهرم هستم و تصور اینکه مرد دیگری به غیر 

 داشته باشد، برایم غیرممکن است، ولي افسوس که تالشم برای اثباتش به سامان بي نتیجه است. باورش نمي شود.

بخصوص حاال که کدورت قبلي بین دو خانواده از بین رفته، نسبت به این موضوع حساس تر شده. خدا مي داند اگر 

ه روزگارم خواهد آورد. امکان ندارد بتوانم ذهنش را از بدگماني پاک کنم. فکرم بداند امشب تو هم اینجا بودی چه ب

به جایي نمي رسد، نمي دانم تکلیفم چیست. من زندگي ام را دوست دارم. دلم به هوای خانه ام پر مي کشد. هوای 

محبت است. جای من  زیرزمین بوی بي خیالي دوران بچگي را مي دهد، اما هوای خانه ام انباشته از هوای عشق و

 آنجاست، نه در خانه خانجون یا مادرم.

 

 

 

 مي خواهي من باهاش حرف بزنم و ذهنش را روشن کنم._
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نه، نه هرگز این کار را نکن. دخالت تو کار را بدتر مي کند. اصالً اشتباه کردم امشب به اینجا آمدم. راستش قصد _

 ا گریه زاری هایش دست از سرم بر نداشت و کار را خراب کرد.آمدن را نداشتم، ولي این نیم وجبي ب

 

 

 

آن نیم وجبي فضول خیلي شیرین و دوست داشتني ست. نباید بگذارید اختالفات شما بهش صدمه برساند. هر دوی _

را بهانه م شما دچار اشتباه شدید. تو با بدگماني ات دنبالش رفتي تا مچش را بگیری و او به تالفي آن عمل ناپسندت

 تالفي قرار داد و بهت بدگمان شد. به پشتِ سرت نگاه کن رکسانا ببین روی دیوار چي نوشته.

 

 

 

 به عقب برگشتم و خط ناپخته داریوش را با دیکته غلط در سن نُه سالگي بر روی دیوارش خواندم.

 

 

 

 «رکسانا جون من آشقتم. بزرگ که بشم، مي آم خاسگاری ت. » 
 

 

 

 با صدای بلند خندیدم و گفتم:

 

 

 

 هنوز هم عاشق و خواستگاری را با الف مي نویسي؟_

 

 

 

 با صدای محزون و گرفته ای پاسخ داد:

 

 

 

نه حاال دیگر هم طرز نوشتن کلمه عاشقي را یاد گرفتم و هم رسم عاشقي را از یاد نبرده ام. افسوس رکسانا، _

آخر چرا گذاشتي به این زودی شوهرت بدهند؟ شیرین و بابک را مي بیني؟ متوجه افسوس که منتظرم نماندی. 

 نگاههایشان هستي؟ قلب و روحشان به پاکي و شیفتگي همان زمانهاست و انتظارشان بر شیرین دارد.

 

 

 

 با لحنِ سرد و بي تفاوتي گفتم:
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ه بودم هرگز اسم تو را نبرم. آخر از کجا مي دانستم قرار نبود دوباره شروع کني داریوش. من به پدرم قول داد_

 حقیقت غیر از آن است که برمک ادعا مي کند. ار آن گذشته سامان انتخاب خودم بود، نه خانواده ام.

 

 

 

من به بي مهری ات عادت کردم و سعي مي کنم دیگر حرفش را نزنم، ولي یک چیز را بدان حتي اگر همه ی عالم _

شند، من هرگز نمي توانم قلبم را نسبت به او صاف کنم و ببخشمش، چون بیشترین ضربه را در این برمک را ببخ

ماجرا من خوردم، ضربه ای که اثرش تا آخر عمرم باقي خواهد ماند. همانطور که تو نمي تواني هیچ مردی را جای 

باشد و جایت را در دلم بگیرد. به قول شوهرت بنشاني، هیچ زني نمي تواند به غیر از تو نقشي در زندگي ام داشته 

 شاعر:

 

 

 

 در دل من از ازل نام تو را بنوشتند

 

 

 

 نقش تقدیر است و کس را رخصت تغییر نیست

 

 

 

هرگز خبر عروسي پسر عمویت داریوش را نخواهي شنید و به جشن عروسي اش دعوت نخواهد شد و باعث و باني 

 شکست من برادرت برمک است.

 

 

 

 دست بر روی گوشهایم نهادم و فریاد کشیدم:

 

 

 

 کافي ست، نمي خواهم بشنوم._

 همهمه و غوغای داخل زیرزمین آن قدر زیاد بود که صدایم به گوش کسي نرسید. داریوش آرام گرفت و گفت:

 

 

 

دم. لعنت به من، نباید احساساتي مرا ببخش. اصالً نفهمیدم چطور شد که یک دفعه از کوره در رفتم و آن حرفها را ز_

 مي شدم. قرار بود این حرفها در دلم بماند و هرگز بر زبانم نیاید.

 

 

 

 من به اندازه کافي گرفتارم. سعي نکن وضع را از این بدتر کني._
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ین به حق با توست. فراموش کن چي گفتم. یادت باشد من همان داریوشم، همان داریوش که توی همین زیرزم_

هیچ کس اجازه نمي داد از گُل نازک تر بهت حرفي بزنند. باز هم مي گویم اگر فکر مي کني از دستِ من برای حل 

 این اختالف کاری برمي آید بگو تا قدم پیش بگذارم.

 

 

 

مي  نه داریوش، نه، اصالً حرفش را هم نزن. همین برخوردم با تو در اینجا خودش یک مشکل بزرگ است و بعید_

 دانم بخیر بگذرد.

 

 

 

ای کاش پایم مي شکست و آن روز جلوی پایت ترمز نمي کردم. چه بسا اگر من به دادت نمي رسیدم و تو را با _

خود به زنجان نمي بردم، وسیله دیگری هم گیرت نمي آمد. آن وقت ناچار مي شدی به خانه مادربزرگت برگردی و 

 دست از تعقیب شوهرت برداری.

 

 

 

تو که مرا مي شناسي داریوش. خودت مي داني که چقدر لجباز و یک دنده ام. من برنمي گشتم و با هر وسیله ای _

شده خودم را به زنجان مي رساندم. البته این نصفِ ماجراست، چون آن موقع بار گناهم سبک تر بود، اما وجود تو در 

خواهد گذشت. من بازنده ام و این باختي ست که اشتباه این بازی گناهي نابخشودني ست و سامان هرگز از آن ن

خودم بوجود آورده. قصدم این نیست، مالمتت کنم که چرا خودت را قاطي این بازی کردی. در بازیهای دوران 

کودکیمان جراحتهای وارده از خراش روی زانو آرنج شروع مي شد و نهایتش شکستگي سر یا زخمِ دست و پا بود، 

 ای زندگي این قلب است که مي شکند و از دستِ شکسته بند کاری برای درمانش ساخته نیست.اما در بازیه

 

 

 

 

 

 

 12فصل 

 

 

آسمان صاف و آبي بود و هوا دلپذیر و روح بخش. هالل ماه به دور از ستارگان با نمایش نیمي از زیبایي هایش 

 نورافشاني مي کرد.
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ی شانه بابک داشت در آغوش او غرق خواب بود. به جلوی در حیاط که رسیدیم، آقای ماندانا در حالي که سر بر رو

 فتحي به طرف اتومبیلش رفت و گفت:

 

 

 من شما را مي رسانم._

 

 

 عزیز زیر بار نرفت و به تعارفهای معموله پرداخت و گفت:

 

 

 زحمت مي شود. همانطور که آمدیم، همانطور هم برمي گردیم._

 

 

 چه زحمتي راه زیادی نیست. رفت و برگشتم ده دقیقه هم طول نمي کشد، دیر وقت است وسیله گیرتان نمي آید._

 

 

 بابک در حالي که نگاهش به من بود خطاب به آقای فتحي گفت:

 

 

 ا؟عده ما زیاد است. همه جا نمي شویم، هوا خیلي خوب است. من بدم نمي آید پیاده روی کنم، تو چي رکسان_

 

 

احساس کردم موضوعي پیش آمده که مي خواهد با من در میان بگذارد. عادتش بود که هروقت حرفي برای گفتن 

داشت، به بهانه پیاده روی با من درددل کند. دلم پر بود و هزاران حرف ناگفته بر روی لبانم سنگیني مي کرد. آن 

 او سبک مي شدم.روزها بابک سنگ صبورم بود و همیشه بعد از درددل با 

 

 

 از پیشنهادش استقبال کردم و پاسخ دادم:

 

 

از تو چه پنهان من مي خواستم این پیشنهاد را بدهم. االن که اصالً خوابم نمي آید. حیف نیست به جای اینکه ریه _

 هایمان را از این هوای تازه و دلچسب پر کنیم، بوی نفت بخاری و ذغال کرسي را به خوردش بدهیم.

 

 

 خانجون گفت:

 

 

فتحي جان این دو تا دیوونه رو بذار به حالِ خودشون. همین که سرما خوردن و ریه هاشون چرک کرد، حالشون جا _

 مي آد. تازه مي فهمن چي به خورد ریه هاشون دادن. من که اصالً حالِ پیاده روی رو ندارم.
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ا برمک پرهیز مي کرد، در حالي که سر به زیر داشت، به او بابک که هنوز از طرف خطاب قرار دادن و سخن گفتن ب

 گفت:

 

 

 

 بیا ماندانا را از من بگیر. فقط مواضب باش نندازیش زمین. شما با آقای فتحي بروید، ما بعداً مي آییم._

 

 

 

 اه افتادیم.منتظر شدیم تا همه سوار شوند و اتومبیل حرکت کند. سپس بعد از خداحافظي با عمه ناهید به ر

 

 

 

 چند قدمي که از منزل آنها دور شدیم، بابک پرسید:

 

 

 

 سردت نیست؟_

 

 

 

 نه اصالً. اتفاقاً خیلي نیاز به این پیاده روی داشتم. وقتي پیشنهادش را دادی، خیلي خوشحال شدم._

 

 

 

بودید. حواست را جمع کن، با این  داریوش توی زیرزمین چي داشت بهت مي گفت؟ بدجوری با هم سرگرم درددل_

 اخالق سامان، زیاد دوروبر پسر عمویت نپلک.

 

 

 

به خاطر همین بود که نمي خواستم امشب به آنجا بیایم، ولي وقتي که آمدم صورت خوشي نداشت که خودم را _

 برایش بگیرم. بهش کم محلي کنم و جواب سؤالهایش را ندهم.

 

 

 

 خب حاال چي مي گفت؟_

 

 

 

 مي خواست بداند باالخره کار من و سامان به کجا کشید. از اینکه باعث اختالف بین ما شده، احساس گناه مي کرد._

 

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 6 3  

 

شاید حق با تو بود که نمي خواستي امشب به منزل عمه ناهید بیایي. بعید مي دانم بتواني این برخورد را از سامان _

نمي تواني از ارتباط خانوادگي خودت را کنار بکشي. حاال که آشتي کردیم، آنها پنهان کني. باید بهش بفهماني که 

توقع رفت و آمد دارند. هین روزهاست که عمو سیف اله و زن عمو عذرا تصمیم بگیرند به خانه ات بیایند و برایت 

د. سامان ازبین برو چشم روشني بیاورند. این درست نیست که بخواهي جلوی آمدنشان را بگیری. این حساسیت باید

 بچه نیست. خودش باید درک کند.

 

 

 

 پوزخندی زدم و گفتم:

 

 

 

چه حرفها مي زني بابک. خودت مي داني که اصالً حاضر نیست با من یک کالم حرف بزند. خشم او به این سادگي _

ه که مي افتد و برخوردهایي کها قابل مهار نیست. بعید مي دانم اختالف مان حل شدني باشد. بخصوص با اتفاقاتي 

 پیش مي آید، روز به روز ریشه دارتر هم مي شود.

 

 

 

طفلکي داریوش مفت باخت و خیلي آسان تو را از دست داد. کینه ای که او از برمک به دل گرفته عمیق است و به _

 ود.این سادگي ها حتي چه بسا تا آخر عمر هم قلبش نسبت به آن پسره بي شعور صاف نمي ش

 

 

 

این را خودش به من گفت و افزود در این ماجرا او بیشتر از همه صدمه دیده و غیر ممکن است بتواند باعث و باني _

 اش را ببخشد.

 

 

 

 من بهش حق مي دهم. اما به هیچ وجه اجازه نمي دهم به فکر سم پاشي در زندگي ات باشد._

 

 

 

 ي ازم خواست بگذارم خودش برود پیش سامان و ذهنش را روشن کند.مطمئن باش چنین قصدی را ندارد. حت_

 

 

 

 تو چه جوابي بهش دادی؟_

 

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 6 4  

 

خب معلوم است، دخالت او کار را بدتر مي کند. بیشتر از این نمي توانم اینجا دوام بیاورم و ماندانا را دور از سامان _

به خانه اش را نداشته باشد. من ناچارم بروم، تا الاقل  نگه دارم. حتي اگر خانجون به این زودی ها قصد برگشت

بعدازظهرها که او از اداره برمي گردد ماندانا را بفرستم پیشش. هر چه از این محیط و رفت و آمدهایتان با خانواده 

 عمو سیف اله دور باشم راحت تر مي توانم به هدف برسم.

 

 

 

 ودش پیشنهاد رفتن بدهد که ازت دلخور نشود.نظر من همین است. فقط خدا کند خانجون خ_

ظاهراً که به نظر مي رسد اینجا خوش است و تمایلي به برگشت به خانه ندارد. حاال دیگر من شده ام کولي _

سرگردان و جا و مکان درستي ندارم که اختیارش دستِ خودم باشد. اینجا منزل مادرم است و آنجا منزل مادربزرگم 

 ه با عشق قدم در آن گذاشتم نمي توانم خانه خودم بنامم، چون حاال آنجا فقط خانه سامان است.و مکاني را هم ک

 

 

 

 اشتباه نکن، قدم تو همیشه روی چشم عزیز و من است._

 

 

 

من نرفتم که برگردم. نه به تجمالتش چشم دوختم و نه به امکاناتش. حتي اگر آنجا آشیانه کوچکي بود، چون _

 عاشقِ النه، آشیانه عشقم مي شد. پرنده ای

 

 

 

 نگران نباش باالخره پرنده مهاجر به آشیانه اش بر مي گردد._

 

 

 

 بگذریم. از خودت بگو. تو مي خواهي چه کار کني؟ حاال که دیگر آن مانع از بین رفته، چرا قدم پیش نمي گذاری؟_

 

 

 

 خ داد:انگار منتظر همین سؤال بود، چون بالفاصله پاس

 

 

 

اتفاقاً مي خواستم در مورد همین موضوع باهات صحبت کنم. من و شیرین از بچگي بهم عالقه داشتیم. درست است _

که هیچ وقت آن را به زبان نیاوردیم، ولي از احساسِ هم بي خبر نبودیم. از شانس بد هفت سال پیش وقتي مي 

 ری کنم، آن اتفاق افتاد.خواستم بهش پیشنهاد ازدواج بدهم و ازش خواستگا
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خنده دار است. حتي داریوش هم این را مي دانست. وقتي که داشت مرا مالمت مي کرد که چرا منتظرش نماندم، _

شیرین و بابک را مي بیني؟ متوجه نگاه هایشان هستي. قلب و احساسشان به پاکي همان زمانهاست و »بهم گفت 

 «انتظارشان بر شیرین دارد.
 

 

 

 با تعجبي آمیخته با شوق پرسید:

 

 

 

واقعاً او این حرف را زد؟! پس همه متوجه شده اند. من نمي توانم قدم پیش بگذارم رکسانا. مي داني چرا؟ چون مي _

 ترسم پدرش به تالفي بهم خوردن نامزدی تو، با عروسي مان مخالفت کند.

 

 

 

گذشت است. مگر ندیدی چه راحت گناه به آن بزرگي برمک را بخشید.  عمو سیف اله دلِ مهرباني دارد و خیلي با_

تو که غریبه نیستي بابک، چه بسا اگر آقاجان خدابیامرز جای عموی مان بود به این راحتي از خطای برادرزاده اش 

 نمي گذشت. چرا موضوع را با شیرین مطرح نمي کني؟ شاید او مزه دهن پدرش را بداند.

 

 

 

صت نشده. مگر چند روز از ارتباط مجدد ما با هم مي گذرد. دیشب که داشت در منزلشان از ما پذیرایي هنوز فر_

مي کرد دلم آتش گرفته بود. هفت سال از بهترین سالهای عمرمان را برمک به فنا برد. گاه آن قدر عصبي مي شوم 

و ناکامي هایمان را ازش بگیرم. یعني تو این که مي خواهم محکم بر فرقِ سرش بکوبم و انتقام سالهای از دست رفته 

 احساس را نسبت به برادرِ پست فطرتت نداری؟

 

 

 

نمي خواهم فکرم را مشغول به این موضوع کنم. من آن دوران را پشتِ سر گذاشتم و زندگي ام در مسیر دیگری _

کر مادرمان هم باش. اگر زیاد به برمک افتاده. حاال، آن قدر مشغله فکری ام زیاد است که دارم دیوانه مي شوم. ف

پیله کني، به عزیز هم صدمه خواهي زد. اگر خودت نمي تواني موضوع را با شیرین در میان بگذاری، بسپارش به 

آزیتا. دیدی که دیشب همش داشتند با هم پچ پچ مي کردند. تو که مي داني این دو تا از همان دوران بچگي جیک و 

 پیک شان با هم بود.

 

 

 

این دیگر به عهده خود توست. سعي کن امشب یک جوری از زیر زبانِ آزیتا بیرون بکشي که با هم چه مي گفتند. _

 به تو راحت تر بروز مي دهد تا به من.
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 با یادآوری شیطنتهای ماندانا. لذتِ مادرانه ای وجودم را فرا گرفت. لبخندی زدم و گفتم:

 

 

 

 واگذارش مي کردی، حسابي ته توی قضیه را در مي آورد و حرفي را ناگفته باقي نمي گذاشت.اگر به ماندانا _

 

 

 

 همه آتش ها از زیر سر این بال کوچولو بلند مي شود._

شاید تا فردا غروب که تو از بازار برگردی، من رفته باشم، اما اگر بتوانم از زیر زبانِ آزیتا حرفي بیرون بکشم، یک _

 بح قبل از رفتنت به بازار بهت مي گویم.جوری ص

 

 

 

ازت ممنونم رکسانا. دلم برای داریوش خیلي مي سوزد. این شکست بدجوری زمینش زده. نمي داني با چه حسرتي _

از گذشته حرف مي زد. حاال که فهمیده چه کالهي سرش رفته و چه کسي با ندانم کاری اش این بال را سرش آورده، 

 بتواند کمر راست کند. بعید مي دانم

 

 

 

گذشتِ زمان به تدریج داروی فراموشي را در رگهایش تزریق خواهد کرد. داریم به خانه نزدیک مي شویم. فرصت _

را از دست نده بابک. نگذار با امروز فردا کردنت همان بال سرت بیاید که به سر من و داریوش آمد. فکرش را بکن 

ی به جای موافقت با عقدکنان ما، آن را موکول به پایان خدمت سربازی داریوش نمي اگر آقاجان هم شب خواستگار

کرد، امروز چیزی برای حسرت خوردن باقي نمي ماند. همه چیز ناگهاني و غیر مترقبه پیش مي آید، تردید را کنار 

یده آل. راستش را بخواهي بگذار. تو خیلي خوب و مهرباني و از نظر من و بقیه فامیل یک همراه و همسر مسؤول و ا

 باید بگویم به شیرین حسودی ام مي شود.

 

 

 

 قهقهه ای زد و گفت:

 

 

 

هندوانه زیر بغلم نگذار خواهر نازنینم. کاش سامان همانطور که من شناختمت تو را مي شناخت و قدرت را مي _

 چه کار مي تواني برایم بکني.دانست. با همه ی این حرفهایي که زدی و زباني که ریختي حاال ببینم 

 

 

 

 من قدم اول را بر مي دارم، آزیتا قدم دوم را، بقیه اش با خودت. شب بخیر داماد خجالتي._
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بي صدا، پاورچین پاورچین وارد اتاق شدم و در تاریکي لباسهایم را عوض کردم. آزیتا جایم را کنار رختخواب 

 حاف خزیدم، سر را نزدیک گوشم آورد و با صدای آهسته ای پرسید:خودش انداخته بود، همین که زیر ل

 

 

 

 باز شما دو تا چه نقشه ای داشتید مي کشیدید که ما غریبه بودیم؟_

 

 

 

ای خواهر جان. من اگر نقشه کشي بلد بودم برای خودم نقشه مي کشیدم که زندگي ام پا در هواست. از من و تو _

 ی به حال بابک کنیم. این پسر به جای اینکه به فکر خودش باشد، همش به فکر ماست.گذشته. باید زودتر فکر

 

 

 

 تو که وضعت بد نیست. داریوش که هنوز واله و شیدایت است و اصالً عینِ خیالش نیست که تو شوهر کرده ای._

 

 

 

به دُمش بسته به چه دردش مي این حرف را نزن آزیتا. یک زن شوهردار که یک بچه چهار ساله گرگ و زِبل _

خورد. من اگر خیلي زرنگ باشم همین که بتوانم دلِ سامان را بدست بیاورم و بهش بفهمانم فکر و ذکرم اوست 

 خیلي هنر کرده ام. امشب یک چیزی دستگیرم شد. نمي دانم حدسم درست است یا نه؟

 

 

 

 به طعنه گفت:

 

 

 

 پس چه جوری یک چیزی دستگیرت شد؟ تو که سرت یک جای دیگر گرم بود،_

 

 

 

من سرم هیچ جا گرم نبود. اتفاقاً هوش و حواسم خوب کار مي کرد. حتي داریوش هم متوجه نگاههای معني دار _

 شیرین و بابک شده بود. یعني تو متوجه نشدی؟

 

 

 

در عقب افتاده اید که حاال متوجه این من مثلِ تو و داریوش بیکار نبودم که دیگران را بپایم. تازه شما دو تا چق_

نگاهها شدید، گرچه حق هم دارید، چون آن موقع ها آن قدر غرق احساس خودتان بودید که دیگران را نمي دیدید. 

 خُب چه عیبي دارد نظر بازی کنند. هر دو جوانند و از همان زمان بچگي، چشمشان دنبال هم بوده.
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 گفتم:خودم را به ندانستن زدم و 

 راست مي گویي؟! تو مطمئني آزیتا یا شوخي مي کني؟_

 

 

 

چرا شوخي، نگو که این قدر خنگي که نفهمیدی. شیرین اگر بابک را دوست نداشت که تا حاال شوهر کرده بود. _

 ببین طفلکي چند سال به پایش نشست و ناامید نشد.

 

 

 

 پرسیدم:به رویم نیاوردم که داشت به من طعنه مي زد و 

 

 

 

 خودش بهت گفت یا تو حدس مي زني؟_

 

 

 

 چشمهایش در تاریکي برق زد. زیر لحاف جا به جا شد، خودش را به من نزدیکتر ساخت و پرسید:

 

 

 

راست بگو جنسِ خراب، بابک مأمورت کرده زیر پا کشي کني و ازم حرف بکشي؟ اگر راستش را بگویي زودتر به _

 ن برادر خجالتي ما پس کي مي خواهد خودش به زبان بیاید.هدف مي رسي. ای

 

 

 

 خب چه فرقي مي کند او خواسته باشد یا من؟_

 

 

 

خیلي فرق مي کند. اگر یادت باشد از اول هم من و شیرین خیلي به هم نزدیک بودیم و همیشه حرفهایمان را به _

ابک به سربازی منتظر بود بلکه او به زبان بیاید و ازش هم مي زدیم. طفلکي از همان موقع حتي قبل از رفتن ب

خواستگاری کند، با وجود این هیچ وقت این برادر تودار ما احساسش را بروز نداد، شیرین همیشه این اطمینان را 

ن یداشت که عالقه اش دو طرفه است، بعد از این که همه چیز بهم ریخت و بین دو خانواده فاصله افتاد، باز هم به ا

نشست که شاید یک روز این کدورت رفع شود و او به آرزویش برسد. حاال دیگر بسته به همت بابک است که 

 زودتر قدم پیش بگذارد.
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بابک هم شیرین را دوست دارد. حتي دو سال پیش قبل از ازدواج من، موقعي که داشت نصیحتم مي کرد فکر _

خودش به شیرین حرف زد و بهم گفت خیال داشته بعد از پایان خدمتش داریوش را از سرم بیرون کنم، از احساس 

به خواستگاری اش برود. من از تو تعجب مي کنم آزیتا، تو که از اول در جریان بودی چرا هیچ وقت میانه را نگرفتي 

ردی با و باعث نشدی این دو تا زودتر به مراد دلشان برسند؟ حاال هم عجله کن. قبل از اینکه به مشهد برگ

هردویشان حرف بزن و ترتیب خواستگاری را بده. من برمي گردم به خانه ام. هر چه زودتر از این معرکه دور شوم، 

کمتر سامان را حساس مي کنم. بقیه اش با خودت. طفلکي بابک زندگي اش را وقف مادر و برادر و خواهرهایش 

خبرت هستم، ببینم یک کار خیر از دستت بر مي آید یا  کرده، حاال دیگر وقتش شده که به فکر خودش باشد. منتظر

 نه؟

 

 

 

 حاال مي بیني بر مي آید یا نه._

 

 

 

 

 

 ( 1) 21فصل 

 

صبح روز بعد با سر و صدای خانجون از خواب بیدار شدیم. اصالً نمي فهمیدم دارد چه کار مي کند. درست باالی سر 

 امه را در آورده بود و داشت یک چیزی را الی آن مي پیچید. من و آزیتا، صدای خِش خِش کاغدِ روزن

 سرم را زیر الحاف پنهان کردم و گفتم:

 وای خانجون دارید چه کار مي کنید؟ چرا نمي گذارید بخوابیم.-

 لحاف را از رویم کشید و گفت:

ن، ن زودتر رختخوابهاتونو جمع کنیـ پاشین تنبل ها. چقدر مي خوابین. من دارم اسباب و اثاثیه مو جمع مي کنم پاشی

 سفره رو بندازی، یه لقمه صبحونه بخوریم. دیگخ یَلَلي تَلَلي بسه. مي خوام برگردم خونم، مگه تو نمي آی؟

 به شنیدن این جمله عینِ فنر از جا پریدم، توی رختخواب نشستم و پاسخ دادم:

 بر مي گردیم.ـ خُب معلوم است که مي آیم. با شما مي آیم، با شما هم 

 ـ ای چشم سفید، حاال دیگه مادربزرگت عزیز شده و دُت به دُمش بسته س.

 آزیتا خمیازه ای کشید و گفت:

 ـ ای بابا خانجون. صبح به این زودی که وقت رفتن نیست. شما را به خدا بگذار بخوابیم.

 گفت: با دست به نور آفتابي که داشت به داخل اتاق سر مي کشید اشاره کرد و

ـ تو خونه خودم از این اداها در مي آری آزیتا خانم؟ نکنه مادر شوهرت تو رو فرستاده تهرون، صداشودر نمي 

 یاری؟! بلند شو دختر مگه نمي بیني لِنگِ ظهره.

 عزیز داشت آتش گردان را در ایوان به دور سرش مي گرداند تا ذغال را برای منقل کرسي سرخ کند.
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 آماده وارد اتاق شد و گفت: بابک لباس پوشید

 ـ انگار امروز صبح ایوان صدایش زد و گفت:

 صبحانه نخورده نرو آب سماور منتظر صبحانه جوش آمده، یک کدامتان چای را دَم کنید.-

 مي دانستم که بابک منتظر صبحانه نیست، بلکه منتظر خبر از جانبِ من است. به طرف آشپزخانه راه افتادم و گفتم:

 من چایي را دَم مي کنم.ـ 

 به دنبالم آمد، باالی سرم ایستاد و پرسید:

 با آزیتا حرف زدی؟-

ـ بله، چه جورم. همه چیز بر وفقِ مراد است. بنده خدا شیرین از همان موقع که داشتي مي رفتي خدمتِ سربازی، 

 ا تو و شیرین صحبت کند. من دارم بامنتظر پیشنهادت بوده. آزیتا کامالً در جریان است. بهش گفتم همین امروز ب

 خانجون برمي گردم خانه اش. مرا بي خبر نگذارید.

گونه هایش گل انداخت. تبسم شیریني که بر لبانش نقش بست، دیدگانش را دعوت به شرکت در این سرور و 

 شادماني کرد.

 در موقعِ بیان این جمله صدایش از شوق مي لرزید:

مروز دیرتر مي روم بازار. باید با آزیتا صبت کنم، یک جوری همین قرار بگذارد من و شیرین ـ ازت ممنونم رکسانا. ا

 حرفهایمان را بزنیم، ولي اگر عمو سیف اهلل قبول نکند چي؟

ـ چه حرفها مي زني! دختر یکي یکدانه شان بیخ ریش شان مانده. غیر از دلشان بخواهد یک هم چنین دامادی داشته 

ر دیشب خانجون خواب نما شده از صبح زود بقچه ش را بسته مي خواهد به خانه اش برگردد. فردا باشند. الهي شک

 بعد از ظهر یک سری اینجا مي زنم ببینم چه کار کردید.

 صدای فریاد خانجون برخاست:

 ـ پس این چایي چي شد؟ شما دوتا تو آشپزخانه چي کار مي کنین؟ باز چه خبره که معرکه گرفتین؟

 را از الی در بیرون آوردم و با صدای آهسته ای گفتم: سرم

 ـ خُب بشه، شما را به خدا یواشتر، ماندانا بیدار مي شود.

 بابک با لحن مهرباني گفت:

ـ دلم برایت مي سوزد. خدا به دادت برسد. دعا مي کنم سامان زودتر سر عقل بیاید و برگردی خانه خودت. تو برو 

 من چایي را مي ریزم.سر و صورتت را بشور، 

 جلوی در آشپزخانه به آزیتا برخوردم. شانه به شانه ام قرار گرفت و پرسید:

 ـ هیچ معلوم است شما دو تا چه کار مي کنید؟

 ـ تو دیگر چرا مي پرسي؟ حاال نوبت خودت است، برو تحویلش بگیر و قرار مدارها را باهاش بگذار.

 ارم رفتم.آن دو تنها گذاشتنم و به دنبال ک

 سفره را جمع کردم، سرگرم بستن ساکم شدم. عزیز را ضي به رفتنم نبود و مي گفت:

ـ با ابن وضعي که پیش آمده، دل نگرانت هستم، حواسم پیش توست. مي خواهي چه کار کني؟ کجا مي خواهي 

 ند شدم آمدم دنیالت.بروی. اگر سامان باهات اوقات تلخي کند چي؟ من دلم طاقت نمي آورد. یک وقت دیدی بل

 ماندانا گفت:
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ـ نه عزیزجون، شما نیایین، ما خودمون بازم مي آییم پیش تون. االن دیگه دلِ بابا و فیدل برام یه ذره شده. یه سر 

 میریم پیش اونا، بعد برمي گردیم اینجا.

 اشک به چشم آورد و گفت:

 بیاوری اینجا.ـ الهي خودم فدایت عزیز دلم. مگر تو مادرت را بکشاني 

 خانجون تشر زنان گفت:

ـ خیلي خوب طوبي کم آبغوره بگیر. به گمونم یادت رفته دختر تو شوهر دادی. اون باید بره دنیالِ بدبختي خودش، 

 که باز بیاد بشینه وَردلِ ننه ش.

 آماده رفتن که شدیم، بابک گفت:

 هتان مي آیم.ـ بار و بندیلتان زیاد است. من تا ایستگاه اتوبوس همرا

 آزیتا گفت:

 ـ من هم مي آیم. از آنجا مي خواهم یک سر بروم سراغ شیرین.

 خانجون چپ چپ نگاهش کرد و گفت:

که چي بشه. هیچي نشد، دوباره با هم جون جوني شدین. انگار یادت رفته تا همین چند روز پیش دشمنِ خوني هم -

 بودین و سایه شو با تیر مي زدین.

 فرق مي کند. به گمانم یادتان رفته من و شیرین از بچگي چقدر با هم جون جوني بودیم، خُب حاال مي ـ خُب حاال

 خواهیم تالفي هفت سال محرومیت مان را در بیاورم.

در موقع بیانِِ این جمله نگاهش متوجه برمک بود که داشت آماده رفتن به مدرسه مي شد. موقع خداحافظي رودابه 

 ازم پرسید:

 نمي شه ماندانا پیش ما بمونه؟ـ 

 به جای من ماندانا پاسخش را داد:

 ـ نه نمي شه. دلم تنک شده. قول مي دم فردا دوباره بیام اینجا.

 بین راه قدم آهسته کردم، از خانجون فاصله گرفتم و از آزیتا پرسیدم:

 ـ بابک کجا دارد مي آید؟

یف اله بایستد، تا من بوم حرفهایم را با شیرین بزنم. اگر الزم شد صدایش را در نیاور. قرار است سرکوچه عمو س-

 آن دو تا با هم صحبت کنند.

 ـ فکر خوبي ست موفق باشي. غروب منزلِ خدیجه خانم زنگ مي زنم ازت خبر مي گیرم.

ت. د. دلم گرفکوچه دلتنگ بود. صدای آب رودخانه به گوش نمي رسید. پرنده ها آواز نمي واندند، بلبل چهچه نمي ز

رودخانه بود و درختان همان درختها که روز و شب پرندگان بر روی شاخسارش باال پایین مي پریدند و به دورش 

 بال و پر مي زدند. شاید این احساس من بود که همه چیز را وارانه جلوه مي داد و از خاطره هایش مي گریخت.

 تاد . گفت:ماندانا وارد خانه مادربزرگم نشد. جلوی در ایس

 ـ مي خوام برم خونه خودمون.

 ولي االن که بابات خانه نیست.-

 ـ عمه سودابه و سپیده و مامان قدسي که هستم. مگه تو نمي آی؟
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 خانجون گفت:

 ـ خب باهاش برو ببین اونجا جه خبره؟

 ـ اگر سامان بود چي؟

 ه به من یه دفه دستت نگیری بری اونجا.از همون دَمِ در برگرد. نکنه بری التماسش کني. اون ساکم بد

ماندانا مجال نداد زنگِ در را بزنم. زودتر از من دوان اوان خود را به آنجا رساند و چندین بار پي در پي کوبه در را به 

 صدا در آورد.

 امکان ندارهیعني چه؟ مگر ممکن است!؟  "انتظارمان برای باز شدن در به درازا کشید. انگار هیچ کس خانه نبود. 

دلهره و اظطراب راحتم نمي گذاشت. قلبم گواهي مي داد  "همه با هم بیرون رفته باشند، پس مستوره و محرم چي؟

 اتفاق بدی افتاده.

این بار دستم را بر دکمه زنگ گذاشتم و دیگر برنداشتم. به غیر از پارس فیدل صدای دیگری به گوش نمي رسید، 

 ماندانا گریه افتاد:

 چرا هیج کس درو وا نمي کنه؟ ـ پس

 ـ خُب حتماً کسي خانه نیست. آنها که نمي دانستند قرار است ما برگردیم اینجا.

 ـ حاال چي کار کنیم؟

 ـ سوار ماشین مي شویم و مي رویم منزلِ عمه سودابه ، شاید منور بداند آنها کجا رفته اند.

 بُغض کرده بود و دیگر حوصله حرف زدن را نداشت. مظلومانه و با چهره عبوس در کنارم به راه افتاد

سرخیابان از تاکسي پیاده شدیم، به سر کوچه که رسیدیم، از دیدن اتومبیل آتشنشاني که پشتِ سر هم قطار شده 

 بودند، حیرت کردیم. خانه سودابه داشت در میان شعله های آتش مي سوخت. در حالي که با صدای بلند فریاد زدم:

 چه اتفاقي افتاده؟ وای خدای من به دادمان برس. ـ اینجا
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 به طرفِ خانه دویدم.

 صدای آشنای قدسي را از پشتِ سر شنیدم:

 ـ رکسانا کجا مي روی بیا اینجا.

سودابه  ،به عقب برگشتم. قدسي فقط چند قدم با من فاصله داشت. کمي دورتر در صندلي عقب اتومبیل بیوکِ سامان

 و سبیده نشسته نشسته بودند. ماندانا به طرف مادربزرگ دوید و خود را در آغوش او افکند.

 سراسیمه خود را به نزدیکشان رساندم و با لحني آمیخته با وحشت پرسیدم:

 ـ اینجا چه اتفاقي افتاده؟
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همراه وی گریست. هیچ کدام در زیر  سپیده بدنِ لزرانش را در آغوش مادرش پنهان کرده بود و همراه کرده بود و

 پالتو لباس مناسبي به تن نداشتند. انگار یک نفر همهي آنها را از رختخواب بیرون کشیده و به آنجا کشانده بود.

 سودابه سر را از پنجره ماشین بیرون آورد و هق هق کنان گفت:

 ـ فرامرزی بي شرف خانه را آتش زده و گورش را گم کرده.

 را مگر دیوانه شده؟ـ آخر چ

ـ صبح زود زنگ تلفن عین ناقوس مرگ همه ناقوس مرگ همه را از خواب بیدار کرد. منور در حالي که صدایش از 

 وحشت صحنه ای که دیده مي لرزید گفت:

 اصالً نمي دانم چه جوری خودمان را به اینجا "عجله کنین زودتر خودتو برسونین. خونه داره تو آتشین مي سوزه."

رساندیم. صبح کله سحر آمده بوده که باز مرا تهدید کند و سپیده را با خودش ببرد. وقتي دیده خانه خالي ست 

بعد وقتي از منور شنیده که پدرم همه چیز را ازم گرفته و من آه در  "پس اسباب اثاثیه ش کجاست؟  "پرسیده:

ه به در و دیوار، با شعله فندکش آتش به پا کرده و بساط ندارم، دیوانه شده، رفته از زیر زمین نفت آورده پاشید

حاال که همه چیز مالِ ساماني بي همه چیز دروغگوست، کارخونه اش راهم به آتیش مي  "موقع فرار فریا کشیده:

کشم. خیال کردند من احمقمو چیزی سرم نمي ش.د. با من بازی مي کنند. حاال مي بینند چطوری حسابشان را مي 

 "رسم.

ر بیچاره را با آن حالِ مریض از رختخواب بیرون کشیده و با هم رفته اند آگاهي از فرامرزی شکایت کنند. همه ـ پد

چیز از دستم رفت رکسانا. من مي دانستم که نمي دانستم با این پست فطرت مبارزه کنم. غیر ممکن است دست از 

 بگیرد چي؟ سرمان بردارد. همه چیز بجنبم، ولي اگر بخواهد سپیده را ازم

 قدسي گفت:

 ـ باز شروع کردی؟ این یکي را دیگر کور خوانده. بمیرد دستش به دخترش نمي رسد.

ـ به زبان آسان مي آید. چطور مي توانید جلویش را بگیرید. او االن پلنگ زخمي ست. چشمش به این خانه و سهام 

 خواهد برد.بود. وقتي دستش از همه جا کوتاه شود، به تنها حربه اش پناه 

 ـ قبل از این که دستش به سپیده برسد، پشت میله های زندان آب خنک خواهد خورد.

ـ شما او را نمي شناسید، غیر ممکن است به این سادگي دُم به تله بدهد. من مي ترسم رکسانا. هیچ کس به دادم نمي 

 رسد. هیچ کس.

 به دور گردنش حلقه کردم و گفتم و گفتم: من سودابه را در آغوش گرفتم و ماندانا سپیده را. دست

ـ آرام باش باالخره این بازی یک جوری تمام شود تو راه برگشت نداری اگر تسلیمش شوی، و یک عمر باید به 

 خاطر سپیده بهش باج بدهي . تعجب مي کنم، چطور توانستي شش سال با این مرد دیو صفت زندگي کني؟

 . در واقع سوختن در آتش جهنم بود.ـ اسمش را نمي شود زندگي گذاشت

 ـ پس مستوره و محرم کجا هستند؟ هر چه زنگ زدیم کسي در را باز نکرد.

 قدسي گفت:

ـ محرم اینجاست، جلوی ساختمان دارد با آتش فشان ها همکاری مي کنند، مستوره و منور خانه هستند. ما بهشان 

ي همه چیز بعید نیست حاال که مي داند سودابه منزلِ سامان است سپردیم در را به روی هیچ کس باز نکنند، از آن ب
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بیایید آنجا سراغ مان. االن آنجا هم امنیت ندارد. تو ماندانا را بردارد ببرد پیش خودت من هم یک مدتي سپیده را 

 مي فرستم منزل خواهرم فخری.

 سودابه زبان به اعتراض گشوده و گفت:

 باشید ازش نگه داری کند.ـ ولي شاید خاله فخری مایل ن

ـ غیر ممکن است. وقتي موقعیت ما را بداند روی چشمش جا دارد بخصوص سپیده را خیلي دوست دارد و مواظبش 

خواهد بود. همین دو سه ماه پیش، چند هفته تو پاریس مهمان من بود، حاال گناه نمي شود چند روزی نوه خوشگل و 

 شیرین زبان من مهمانش باشد.

دانم، من که بریدم. اصالً حال خودم را نمي فهمم. همه جا آبرویم رفته. کم کم همه خواهند فهمید آن مرد چه  ـ نمي

به روزم آورده. دیگر چطور مي توانم تو رویشان نگاه کنم. اصالً از من نپرسید. خودتان هر کاری صالح مي دانید 

 بکنید.

 به خودم جرات دادم و پرسیدم:

 ر است. هنوز از دستِ من عصباني ست؟ـ وضع سامان چطو

 قدسي چندین بار سرش را به حالت تاسف تکان داد و گفت:

ـ عین اسپند روی آنتن جلز ولز مي کنند. اصالً نمي شود حرف زد. بخصوص دیشب که نمي دانست منزل عمه ات 

 مهمانید. مثل دیوانه ها تو اتاق راه مي رفت و با خودش حرف مي زند.

 تند که ما با عمو سیف اله و خانواده اش آشتي کردیم؟ـ بهش گف

ـ تا رسیدیم منزل، خودش ازم پرسید که آنها هم آنجا بودند ی نه؟ ناچار شدم بهش بگویم که صبح همان روز رفتند 

منزل شان با هم آشتي کردید و عذرا خانم و دخترش هم آن شب منزلِ طوبي خانم بودند. حرفهای من بیشتر 

او دیگر نیازی به من ندارد. آنجا سرش گرم است،  "انگار داشت با خودش حرف مي زد. زیر لب گفت: آتشش زد.

 "صبح هم که رفته دیدن نامزد سابقش. حاال باز شما بگویید برو دستِ زنت ذا بگیر برش دار بیا.

 به او دادید؟آخر چه ربطي به هم دارد. من نمي فهمم چرا سامان این قدر بد دل است. شما چه جوابي 

یعني چه؟ این حرفا از تو بعید است. رفتن منزل عمو و دیدن پسر عمو که گناه نیست. تازه  "بهش توپیدم گفتم:-

نیست. تازه آن پسر محلِ کارش قزوین است و اصالً آنجا نبوده بر فرض هم که بوده، چه ربطي به رکسانا دارد. مگر 

ز عین ترقه ا "اشته. اگر اینقدر حسود و بددلي، چرا باهاش عروسي کردی؟تو از اول نمي دانستي این دختر نامزد د

بهم  برای اینکه "جا پرید. چشمانش دو تا کاسه خون بود و پوستِ صورتش به رنگِ انار. یک بند فریاد مي کشید:

خانواده گفت با آنها قطع رابطه کرده اند. برادرش قاتل رامک است و پدرش قسم شان داده تا آخر عمر اسمِ 

عمویشان را نبرند. از کجا مي دانستم همین که چشمش به او بیفتد، ذوق زده سوار ماشینش مي شود، سفره دلش را 

پیشش باز مي کند، به اسم تعقیب من تا زنجان همراهش مي رودو برمي گردد به ریش من مي خندد. بعد هم همه 

بین مي رود، چه بسا همین روزها مثالً تو مهماني منزلِ وَردلش  چیز وارانه مي شود، با هم آشتي مي کنند و کدورتها از

همش تقصیر خودت "جوابش را دادم: "هم بنشیند و بهش بگوید نمي داني شوهر حسودم چه بالیي سرم آورده. 

است. این تویي که او را به حالِ خودش رها کردی و از یاد بردی که شوهرش هستي. نباید تنهایش مي گذاشتي ، 

د در آن مهماني خودت در کنارش مي نشستي تا به نامزد سابقش بفهماني که رکسانا شوهر کرده و باید پایش را بای

 "از زندگي اش بیرون بکشد.
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 حاال راست بگو دیشب داریوش هم آنجا بود؟

 سربه زیر افکندم و پاسخ دادم:

مي خواست به منزلِ عمه ناهید بروم، اما ماندانا آن ـ بله آنجا بود. با وجود این که نمي دانستم آنجاست، اصالً دلم ن

 قدر گریه کرد که طاقت نیاوردم دلش را بشکنم.

 ماندانا به میانِ کالمم پرید و گفت:

ـ من خودم به بابا مي گم که چقدر گریه کردم تا مامي راضي شد بره اونجا. همش به عزیز مي گفت من و ماندانا مي 

 سي آخه مي شد که همه برن مهموني ما تنهایي بمونیم خونه.مونیم خونه. خب مامان قد

 قدسي در حال نوازش گیسوانِ او گفت:

 ـ نه تو کار بدی کردی نه مادرت. رفتن منزلِ عمه ناهید که گناه نیست.

 ـ آخه مي ترسم بازم بابا باهاش دعوا کنه.

 ـ چرا باید دعوا کند؟ او که کار بدی نکرده؟

 ي، اگه عمو داریوش رو اونجا مي دید چي؟ـ آخه مامان قدس

 ـ خب چه عیبي دارد.عمو داریوش پسر عموی مامانت است.

 ـ پس چرا بابا دوسش نداره؟

 سوال سختي بود. قدسي از جواب عاجز ماند. سودابه به دادش رسید و گفت:

 ـ نگاه کنید، انگار آتش مهار شده، محرم دارد مي آید این طرف.

 به آن سو جلب شد و گفت: توجه ماندانا

 ـ وای ببین چه دودی ازش بلند مي شه. پس چه جوری مي گین خاموش شده؟

 ـ این مالِ آن قسمتهای سوخته س. حاال حاال ها دودش به هواست . این خانه دیگر برای من خانه نمي شود.

 قدسي گفت:

از بین برود بهتر است. فدای سرت بدتر از ـ خب نشود. جایي که هیچ وقتدر آن خوشبخت نبودی، آتش بگیرد.و 

دلت نیست که از دستِ آن بي وجدان دارد مي سوزد. فکرش را نکن. بگذار حسابش را برسیم و شرش را از زندگي 

ات کم کنیم. بعدش از آن بهترش را برایت مي خرم. من که نمردم همرن جا هسنم. غلط کنم دیگر بچه هایم را 

 سامان بود که مرا کشاند پاریس. بگذارم بروم فرنگ تقصیر

 سپیده با صدای بغض آلود پرسید:

 ـ پس بابا چي، دیگه نمي آد پیش ما؟

 ـ همان نیاید بهتر است. مگر نمیبیني چه به روز خانه تان آورده.

 به هق هق افتاد و پاسخ داد:

 گیره. ـ اون این کارو نمي کنه. شاید حواسش نبوده اگه کبریت بکشه خونه آتیش مي

 ماندانا لبهایش را بر گونه خیس از اشک او فشرد و گفت:

ـ اون مرد بدیه. مگه یادت رفته اون دفه اومده بود خونه تون مي خواس به زور تو رو با خودش ببره. انداختنش زمین 

 سرشو شکست.

 با فشار دست ماندانا را از خود راند و گفت:
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 ود که نمي ذاشت بیاد منو ببینه.ـ نه اون بد نیس، تقصیر بابا بزرگ ب

 سودابه گفت:

ـ مي بیني رکسانا، اینم از بچه م. همه ی این بدبختي ها که دارم مي کشم به خاطر این دختر است، آخرش هم با یک 

 جمله فدایت شوم پدرش، مرا ول مي کند مي رود طرفِ او.

ه روزتان آورده. قلبِ این بچه عین صاف است. تو ـ خُب سپیده که نمي داند دنیا چه خبر است و آن بي صف چه ب

نمي تواني منکر مهر و محیتش به پدرش شوی. آنچه که در این گیر ودار برایش مهم است این است که او دارد به 

 خاطر به دست آوردنش مي جنگید.

ت ندارد وجود دخترش ـ خب دلم از این مي سوزد که نمي توانم بهش حالي کنم چیزی که کامالً برای آن مرد اهمی

 است. اصالً مگر قلبي توی شینه دارد که مفهوم تپیدن به خاطر عشق و محبت را بداند.

ـ نباید هم چیزی در این مورد بهش بگویي. هنوز برای دانستن این موضوع و حالجي کردنش خیلي زود است. 

 بزرگتر که شد خودش همه چیز را درک خواهد کرد.

 ا پایین و از مُحرم که به کنار اتومبیل رسیده بود، پرسید:قدسي شیشه اتومبیل ر

 ـ چه خبر محرم؟

ـ آتیش خاموش شده، اما چي بگم خانوم جون، دیگه چیزی واسه سوختن باقي نمونده، اون بي انصاف همه جا رو به 

 آتیش کشیده و دقِ دلي شو سر این خونه خالي کردن.

رسد. آتش نشان ها که رفتند اگر در و پیکری باقي مانده، ببندش، برگرد ناراحت نشو. نوبتِ سُوختن او هم مي -

خانه. ما با رکسانا مي رویم منزل خانم ماکویي. اگر آقا سامان بهش بگو ما آنجا هستیم، بعد مستوره را بفرست 

 دنبالمان. باز هم مي گویم در را به روی هیچ کس باز نکنید. کلید داری؟

 ه طرز در زدنِ منو مي شناسه، کلید الزم ندارم.ـ نه خانوم جون مستور

 ـ خیلي خب پس صبر کن وقتي ما خواستیم برویم، تو را هم مي رسانیم. سودابه در اتومبیل را باز کرد و گفت:

 ـ من مي روم ببینم چي به روز این ساختمان وامانده آمده.

 قدسي نداره، بیا با هم برویم نگاهي بهش بکنیم.

 ستم را گرفت و گفت:ماندانا د

 ـ منم مي خوام بیام ببینم بعدش برم واسه خانجون و عزیز تعریف کنم، بهش بگم کجاهاش سوخته.

 سپیده لب ورچید و گفت:

 ـ پس من چي ؟ اینجا خونه ماس نه خونه تو.

یش ه گلهای با صفاهمگي پیاده شدیم و همراه محرم به طرفِ خانه رفتیم. دلم گرفت. تنها جای سالمش حیاطي بود ک

 در زیر پس مانده برفهای سیاه شده و آلوده به گِل و الی مدفون مانده بودند.

 دیگر طبقه دومي وجود نداشت و سقفش بر طبقه اول فروکش کرده بود.

 سپیده به گریه افتاد و گفت:

 ـ پس اتاقِ من کو؟ کي خرابش کرد و گفت:

 و آتیش زده. راست بگو حاالم مي گي بابای خوبیه؟ـ همون بابایي که خیلي دوسش داری اتاقت
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سودابه در ویرانه های آن خانه به دنبال چه مي گشت؟ یافتن اثری از خوشبختي نادیده یا تجدید خاطره با روزهای 

 خوش گذشته که هرگز آن رنگ آن را به خود ندیده بود.

 جوای عاشقانه و زمزمه مهر و محبتي، طنین افکنده بود؟در زیر کدام سقفِ فرو ریخته آن ویرانه ن

تا آنجایي که به یاد مي آورد به غیر از دروغ و فریب، ربا و تزویر کالمي به گوشش نرسیده بود. هوای مسمومش 

حالش را به هم مي زد. همیشه میل به گریز داشت، اما وجود سپیده چون سیم خارداری راه گریز او را از آنجا مي 

 ست و حاال راه فرار باز بود. دیگر در و پنجره ای وجو نداشت تا سیم خارداری سد راهش باشد.ب

از میان دود مسموم و خفه کننده گذشت و خود را به ایوانِ عمارت رساند. سپس سر بر روی ستونِ گچي فرو ریخته 

دستهایش را به دور کمر او حلقه کرد و  اش نهاد و تا مي توانست های های گریست. سپیده با تاسي از مادر زانو زد،

در میان اشک و زاری هایش با صدای بغض آلود او حلقه کرد و در میان اشک و زاری هایش با صدای بغض آلودی 

 گفت:

 ـ مامي جون گریه نکن. به خدا من تو رو خیلي دوست دارم، ولي آخه خُب بابامو هم نمي تونم دوست نداشته باشم.

 بازویش را گرفت و گفت:قدسي زیر بار 

ـ بلند شو سودابه، باید زودتر از اینجا بیرون بریم. مگر نمي بیني هوایش چقدر مسموم است. بوی دود دارد خفه مان 

 مي کند. هر لحظه ممکن است بقیه ساختمان بر سرمان خراب شود. اگر فکر خودت نیستي، فکر این بچه باش.

 تِ سپیده را در دست داشت، به ما ملحق شد و پرسید:به کمک مادر برخاست در حالي که دس

ـ حاال کجا باید برویم؟ چه کار باید بکنیم؟ هیچ جا دیگر برایمان امن نیست، مي بیني رکسانا، مي بیني به چه روزی 

 افتادم؟

 کوشیدم تا آرامش کنم و گفتم:

 تا ببینم چه پیش مي آید. ـ مگر قرار نشد برویم منزل مادر بزرگم، فعالً با هم مي رویم آنجا

ـ من مي ترسم رکسانا. پاهایم توانِ راه رفتن را ندارد. فرامرزی دست بردار نیست. هر جا برویم دنبالِ مان خواهد 

 آمد. چه بسا االن هم، همین دور برها گوشه ای قایم شده و دارد ما را مي پاید.

 ، محال است این اطراف آفتابي شود.ـ غیر ممکن است. حاال که خودش مي داند چه غلظي کرده

همگي سوار شدیم و قدسي پشتِ فرمان نشست. به سر کوچه خانه مادربزرگم که رسیدیم، محرم را پیاده کرد و 

 خطاب به من گفت:

ـ تا تو به خانم ما کویي خبر بدهي که مزاحمین در راه هستند . من و سودابه مي رویم یک زنگي به فخری مي زنیم. 

 نزل بود سپیده را مي بریم مي گذاریم آنجا برمي گردیم پیشِ شما.اگر م

 ـ قدم تان روی چشم. مطمئنم خاتون هم از دیدنتان خیلي خوشحال مي شود.

 هنوز دستم روی دکمه زنگ بود که در به رویم باز شد و خاتون پرسید:

 ـ چقدر طول دادی؟ مگه اونجا چه خبر بوده؟
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 د چه خبر بود. اصالً باورتاننمي شود.ـ وای خانجون، اگر بدان

 ـ زودتر بگو دلمو آب کردی.

وا حاال چه وقتِ مهمون اومئنه، ما خودمون تازه از راه رسیدیم. هنوز کارمو نکردم. فقط تونستم برم سر کوچه یه کم 

 میوه و مرغ و گوشت بخرم که یه چیزی ولسه ناهار و شاممون درست کنم.

برایتان تعریف مي کنم، یک دستي به سر و گوش گرد و خاکِ تاقچه ی اتاقها . پذیرایي طبقه ـ پس تا من جریان را 

 باال بکشیم.

 ـ وا مگه مهمون غریبه س که مي خوای ببریشون باال؟

 زیاد نه. _

 عصبي شد و با حرص گفت:

 آ شوخي ت گرفته دختر؟ چرا سر به سرم مي ذاری. خب بگو کي مي خواد بیاد.

 خانم و سودابه.ـ قدسي 

 ـ مگه چه خبر شده!؟ نکند مي خوان دوباره بیان خواسگاری ت!

ـ نه بابا. یک دفعه هم که آندند االن پشیمانند. فرامرزی بي خانمانشان کرده. بعد ا اینکه فهمید سودابه آه در یساط 

ه مالِ ساماني ست پس بهتر است ندارد و ساماني همه چیز را ازش گرفته، خانه خودشان را آتش زده و گفته حالال ک

که بسوزد و جزغاله شود. بیشتر از این مي ترسید که چون مي داند سودابه منزل سامان است، آنجا را هم آتش بزند 

قدسي خانم رفته سپیده را بسپارد دستِ خواهرش فخری خانم بعد بیاید اینجا منتظر شود تا سامان از آگاهي 

 .برگردد تکلیفشان را روشن کند

ـ تکلیفي ندارن. مي تونن همین جا پیش خودمون بمونن. باالخره یه لقمه نون پیدا مي ششه با هم بخوریم. انگار یه 

دفه زلزله افتاده به جونِ خونواده ساماني. اون از قضیه تو اینم مالِ سودابه. من میرم آشپزخونه فکر ناهار باشم. تو 

 تاقچه ها، دستت درد نمي گیره. هم اگه یه دستمال برداری بکشي رو میزا و

 تازه از گرد گیری فارغ شده بودم که در زدند. قلبم فرو ریخت، این دیگر کیست؟ بعید مي دانستم آنها باشند.

 خاجون صدایم زد:

 ـ کجایي رکسانا در زدند. قلبم فرو ریخت، این دیگر کیست؟ بعید مي دانستم آنها باشند.

 یعني به همین زودی اومدن! خانجون رکسانا در مي زنند.

 ـ نه خانجون، منزلِ خاله فخری این نزدیک نیست که آنها به این زودی بروند برگردند.

 ـ پس بذار خودم برم دور و واکنم، نکنه فرامرزی با پیتِ نفت اومده خونه مارو هم آتیش بزنه.

 ـ پس منم با شما مي آیم.

 جنگ که ینگه بخوام. ـ که چي بشه؟ انگار مي خوام برم میدونِ

 اعتنایي به اعتراضش نکردم و پشتِ سرش به راه افتادم.

 از بس دین قدسي و سودابه و بچه ها پشتِ در یکه خوردم و با تعجب پرسیدم وو با تعجب پرسیدم:

 ـ به این زودی برگشتید!؟

 قدسي گفت:
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پایمان سبز شد. وقتي جریان را شنید، نگذاشت  ـ اصالً نرفتیم که برگردیم. سر خیابان که رسیدیم، سامان جلوی

 برویم منزلِ فخری گفت فعالً بیاییم پیش شما تا خبرمان کند.

 خانجون گفت:

ـ قدم تان روی چشم. خوش آمدید. غصه نخور سودابه جون فدای سرت. اون خونه نشد دیگه. خدا نگه داره مادرتو 

 خبرمو باالخره به سزای عمل خالفش مي رسه. که نمي ذاره بي سر پناه بموني. اون از خدا بي

 دعوتِ ما برای رفتن باال نپذیرفتند. قدسي گفت:

ـ همین جا راحت تریم. خیلي وقت است زیر کرسي ننشتم. خیلي کیف دارد بعد از مدتها یک ساعتي آن زیر لم 

 بدهم و پاهایم را با آتشِ منقلِ کرسي گرم کنم

 خانجون پرسید:

 خودش کجا رفته؟حاال سامان -

ـ رفته کالنتر محل مامور بیاورد که اطراف خانه کشیک بدهد تا به محض این که فرامرضي آمد دستگیرش کنند، 

 بعدش مي رود پدرش را برساند، چون او عنوز حالش خوب نیست و نمي تواند پشتِ فرمان بنشیند.

 سودابه دست روی سرش گذاشت و گفت:

 کد. فقط مي خواهم یه گوشه بیفتم بمیرم.ـ سرم دارد از درد مي تر

 خانجون گفت:

ـ دشمنت بمیره. تو چرا بمیری. الهي خیر از زندگي ش نبینه. اون که این بال رو سرتون آورد. نفرینش مي کنم که 

دانا نزودتر تقاصشو پس بده. بدو بره رکسانا یه لیوان آب با یه قرصِ سر درد براش بیار بخوره زیر کرسي بخوابه. ما

 جون تو هم برو با سپید یه گوشه بشین اسباب بازی هاتو بریز با هم بازی کنین.

 قدسي بالحني آمیخته با شرمندگي گفت:

 ـ این مهمانهای پررو را ببخشید که بي اجازه صاحبخونه خودشان را دعوت کردند.

 هر وقت الزمه همین جا پیش خودم بمونین. ـ اجازه نمي خواد اینجا خوبه خودتونه. اصالً فکر جای دیگه نباشین، تا

 ماندانا گفت:

 ـ نه خانجون، من مي خوام برم پیش بابام. خودش االنه بهم گفت امشب مند میبره خونه مون.

ـ این داماد نامهربونِ من، کم شبا رو اینجا صبح نرسونده. حاال مه خونش امن نیس، عوضِ این که پاشه بیاد پیش 

 این دختر زبون بسته رو هم برداره ببره وسط جوجه آتیش. خودمون، مي خواد

سودابه قرصِ مسکن را خورد و پس از چند دقیقه زیر کرسي خوابش برد. ماندانا و سپیده سرشان به بازی گرم بود. 

 خانجون به آشپزخانه رفت تا تدارک ناهار را ببیند.

 قدسي زیر کرسي سر در گریبان فرو برد و گفت:

ام نمي گیرد. نمي دانم سامان چه نقشه ای دارد. مي ترسم با فرامرزی دگیر شود و بالیي سر در گیر شود و ـ دلم آر

بالیي سر خودش بیاورد. بنده خدا ساماني چند روزبیشتر نیست که از اتاق عمل بیشتر بیرون آمد و حاال و ناچار 

ه ی بي مسولیتي و بي بند باری خودش است. اگر از درگیر این ماجرا شده البته حقش است. این بدبختي ها همه نتیج

اول پای بند زندگي اش بود باعث نمي شدمن بگذارم بروم. طفلي سودابه هم در محیط خانواده دوروبرش راخالي 

نمي دید و بي گدار به آب نمي زد که بي مطالعه زنِ آن فرامرزی آس و پاس حرومزاده شود. حاال که کار به اینجا 
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زده تازه احساس مسوولیت مي کند و پادش افتاده دو تا بچه دارد که هر کدام به نوعي دچار مشکل شده رسیده، شا

اند. شراره دارد خودش را مي کشد. به خیالش رسیده من از پاریس پاشدم آمدم اینجا شوهر تحفه اش را از چنگش 

ش صاحبش. همان یک بار امتحان برای بیرون بیاورم. دلم مي خوامد یک جوری به گوشش برسانم مالِ بد بیخ ری

 هفت پشتم بس است.

ـ ولي قدسي جان، آقای ساماني توی بیمارستان خودش بهم گفت که هیچ زني جای شما را در زندگي اش و سردی 

 رفتار شما بعد از اولین لغزشش باعث تکرار آن لغزشها شد.

دم چه غلطي کرده از چشمم افتاد. دیگر برایم مهم ـ غلط کرد یه هم چین حرفِ مفتي زد. همان دفه اول که فهمی

نبود سرش کجا بند است. اگر بتوانم طالقِ سودابه را بگیرم برش مي دارم مي برم پاریس. البته بعد از این که 

 وضعیت تو و سامان هم روشن شد.

 ـ پس سپیده چي؟

د. تو و سامان هم دارید اشتباه مي ـ خودت مي داني که سودابه بدونِ دخترش حاضرش حاضر نیست قدمي بردار

ه عمو داریوش هم منزل عم» کنید رکسانا یک ساعت پیش وقتي تو را پیاده کردیم. برای امتحان از ماندانا پرسیدم:

برخالفِ همیشه که با هیجان و اشتباه پته همه را روی آب مي ریخت و حرفي را ناگفته باقي « ناهید آمده بود یا نه؟

خودت مي داني که من  "من نمي دونم، من که دیدمش ."فه حق به جانب به خود گرفت و گفت: نمي گذاشت، قیا

نمي خواستم ازش حرف بکشم، چون قبالً بهم گفتي که آنجا بود، ولي به این ترتیب او دارد به دروغگویي عادت مي 

 کند و آن قفت خوبي را که دارد از دست مي دهد.

رکنید من ازش نخواستم این دروغ را بگوید. حتي وقتي اصرار داشت با اتوبوس ـ من هم از همین مي ترسم. باو

دم  قول مي "برگردیم، چون به گوش خودش شنیده بود. که پدرش به خاطر اتوبوس سواری اش بهم توپیده، افزود:

ه کار سواری کهمیشه راستش را بگو. اتوبوس  "در جوای بهش تشر زدم و گفتم:  "به بابا نگم با اتوبوس اومدیم.

چه کنم تقصیر من نیست. وقتي مي بیند پدرش به چه چیزهایي حساس شده از ترس این که او مرا  "بدی نیست.

 بیازاد، به حربه دروغ متوصل مي شود.

ـ دارم دیوانه مي شوم. دلم خوش بود که بچه هایم دارند زندگي شان را مي کنند و خوشبختند.طفلکي سودابه بد 

 آدم بدی افتاده.آورده و گیر 

ازدواج عجوالنه و نسنجیده اش باعث شده سپیده از بچگي شاهد صحنه هایي باشد که اثرش برای همیشه در ذهنش 

باقي خواهد ماند و در زندگي آینده اش تاثیر خواهد گذاشت، اما در مورد تو و سامان وضع فرق مي کند. مطمئنم که 

ا دوسست دارید. آخرچرایي خود و بي جهت با اشتباهات و بدگماني هر دو عاشقانه همدیگر را دوست همدیگر ر

های بیهوده، هم به خودتان صدمه مي زنید و هم به این بچه بي گناه. تصدیق کن تو شروعش کردی رکسانا؟ رفتنت 

کني،  پاکبه زنجان، آن هم با نامزد سابقت اشتباه بزرگي بود. بعید مي دانم به راحتي بتواني آن را از ذهن سامان 

بخصوص که حاال بعد از آشتي دو خوانواده با هم این ماجرا ادامه دارد. درست است که سامان اشتباه مي کند و تو 

نسبت به داریوش بي تفاوتي، ولي آن پسر فراموشت نکرده و ترسِ من از این است که به خاطر عشقي که بهت دارد 

 شروع به سم پاشي در زندگي ات کند.

 گفتم: با اطمینان
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ـ او هم چنین آدمي نیست. من مي شناسمش. انکار نمي کنم که احساسِ سابق در قلبش باقي ست. با این وجود در 

تالش است به طریقي به سامان باعث کند که در مورد ارتباط مان با هم اشتباه مي کند و حتي داد بگذارم خودش 

 بیاید باهاش صحب کند.

 ش این نباشد که باعثِ جدایي تان شود.ـ امیدوارم راست بگوید و هده

ـ مطمئنم که این طور است و چنین قصدی را ندارد. وضع من نامعلوم است. منزلِ مادرم بند نمي شوم، چون مي 

 خواهم اینجا نزدیک خانه خودم باشم. این وضع نمي تواند ادامه پیدا کند. بالتکلیفي خیلي بد است.

انده ام و خاطرات تلخي ازش دارم. هم وضع تو را درک مي کنم و هم وضع سودابه ـ مي فهمم من این روزها را گذر

را. آن طفلکي که امیدی به فرجش نیست و تنها راهش جدایي ست، اما تو و سامان هردو باید به قلب تان رجوع کنید 

 و نگذارید اشتباهتان یک عمر پشیماني با بیاورد.

 

 

 

 

 

 

  21فصل 
 

 

 

 

نبود سودابه خواب است یا بیدار. با چشم بسته، زیر کرسي آرام نمي گرفت. گاه ناله کنان از این پهلو به آن  معلوم

 پهلو مي غلتید و گاه تاق باز مي خوابید. لبهایش را حرکت مي داد و از میانشان کلماتِ نامفهومي را بیرون مي فرستاد.

 

 

 

گرفت. برخاست و برای کمک به آشپزخانه رفت، اما خانجون او را پس قدسي نگران سامان بود و یک جا آرام نمي 

 فرستاد و خود به تنهایي به تدارک غذا پرداخت. همین که برگشت زیر کرسي روبرویم نشست و گفت:

 

 

 

سامان خیلي دیر کرده. دلم شور مي زند. مي ترسم فرامرزی بالیي سرش بیاورد. نمي دانم سودابه عاشق چي چي _

 ن مرد شد که چسم بسته خودش را بدبخت کرد.ای

 

 

 

نگراني اش به من هم سرایت کرد و دلم را به شور انداخت. حوادث آن قدر پشتِ سر هم پیش آمده بود که قدرت 

 آن زن هم با همه ی پست فطرتي "تفکر بر سر یک موضوع را ازم مي گرفت. به فکر شهناز افتادم و با خود گفتم: 

خمصه ای گیر کرده. خودش نمي داند چه آینده ای در انتظارش است. فرامرزی به زنِ عقدی اش وفا اش در بد م
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نکرد. شهناز باید خیلي احمق باشد که فکر کند به او وفادار خواهد ماند. بیچاره سامان از کار و زندگي افتاده. با این 

 "خواهرش و حلِ مشکالت او هم باشد.  وضعِ روحي خراب، مشکلِ خودش کم بود، حاال باید به فکر بدبختي

 

 

 

به یادم آمد، ظرفِ این پنج سال هر وقت مشکلي برایش پیش مي آمد پناهگاهش من بودم. حرفهایم تسکینش مي 

داد و آرام مي گرفت. پس چرا ناگهان تا به این حد با من بیگانه شد که جریان سودابه و آن نامه را باهام در میان 

 پنهانکاری، کار را به اینجا کشاند و بین مان جدایي افکند. نگذاشت؟ همین

 

 

 

 بي اختیار زیر لب گفتم:

 

 

 

 اولش تقصیر خودت بود سامان، بي خود گناهش را به گردن من نینداز._

 

 

 

 قدسي پرسید:

 

 

 

 چي شده؟ چرا داری با خودت حرف مي زني رکسانا؟_

 

 

 

ا از اولش سامان با من روراست نبود. قبالً هیچ وقت چیزی را از هم پنهان نمي کردیم، پس داشتم فکر مي کردم چر_

 چرا در مورد آن نامه مرا غریبه دانست و برای کمک به سودابه دست به پنهانکاری زد؟

 سودابه با شنیدن نامِ خودش، پلکهایش را نیمه باز کرد و پرسید:

 

 

 

 مرا صدا زدی؟_

 

 

 

دابه جان. فقط داشتم به مامان قدسي مي گفتم چرا سامان اختالف تو با فرامرزی و موضوع آن نامه را ازم نه سو_

 پنهان کرد و مرا غریبه دانست.
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 زیر کرسي به پشتي تکیه داد و گفت:

 

 

 

اندانا قسمش دادم تقصیر من بود که نمي خواستم هیچ کس حتي پدر و مادرم از آن جریان باخبر شوند. به جانِ م_

که به تو هم چیزی نگوید. مرا ببخش رکسانا، از کجا مي دانستم آن نامه را در جیبش پیدا مي کني و دنبالش راه مي 

 افتي. چه مي دانستم بدبختي خودم کم است، باعثِ گرفتاری و اختالفِ شما دو تا هم خواهم شد.

 

 

 

م هم در قضاوت عجله کردم. آن اشتباه، اشتباههای بعدی را در پي خودت را ناراحت نکن. قصد من گله نبود. خود_

داشت و کار را به اینجا کشاند. بلند شو آبي به سر و صورتت بزن. خانجون منتظر بود تو بیدار شوی بعد غذا را 

 بکشد.

 

 

 

 ه مزه ای دارد.خیلي وقت بود زیر کرسي نشسته بودم. نمي داني مامان قدسي خواب با حرارتِ منقل کرسي چ_

 

 

 

 تازه سفره را انداخته بودیم که در زدند. چهره گرفته قدسي بشاش شد و خطاب به من گفت:

 

 

 

 به گمانم سامان است. تو خودت برو در را باز کن رکسانا._

 

 

 

 با چنان شتابي برخاستم که خانجون به طعنه گقت:

 

 

 

 چیه دختر، به پا نخوری زمین._

 

 

 

بي خود ذوق زده نشو رکسانا، بدجوری دلش را شکستي، تو  "به حیاط که رسیدیم، قدم آهسته کردم و با خود گفتم: 

 "که سامان را مي شناسي به این سادگیها کوتاه نمي آید. 
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سامان. هرگز او دستهایم در موقع بازکردن در مي لرزید. نگاه منتظرم را از الی در به بیرون عبور دادم. خودش بود 

 را آن طور پریشان و برآشفته ندیده بودم. به نظر مي رسید حتي آن روز فرصت نکرده موهایش راشانه کند.

 

 

 

از دیدنم جا خورد. انگار انتظار نداشت من در را به رویش باز کنم. چهره عبوسش عبوس تر شد. پلک چشمهایش 

 پایین افتاد و با لحنِ سردی گفت:

 

 

 

 کر نمي کردم شما اینجا باشید.ف_

 

 

 

 "التماسش نکن، مثلِ خودش باش.  "قلبم به صدا درآمد: 

 

 

 

 با لحنِ مالمت آمیزی گفتم:

 

 

 

 با من مثلِ یک غریبه حرف نزن. چطور نمي دانستي من اینجا هستم. مگر صبح ماندانا را همراه مادرت ندیدی؟_

 

 

 

 ماندانا را تحویل مامان قدسي دادی، برگشتي منزل مادرت. چرا دیدم، اما به خیالم_

 

 

 

 من از بچه ام جدا نیستم، حتي اگر پیش تو باشد، مي خواهم در چند قدمي اش باشم._

 

 

 

 با لحنِ بي تفاوتي گفت:

 

 

 

 من آمده ام دنبال آنها. بهشان بگو زودتر بیایند برویم._

 

 

 

 انجون منتظر تو هم هست.سر سفره غذا هستند. خ_
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 نه ممنون. همین جا صبر مي کنم تا ناهارشان را بخورند._

 

 

 

 صدای خانجون را از پشتِ سر شنیدم:

 ممنون که نشد جواب. خجالت بکش مرد؟ یعني چه اینجا صبر مي کنم؟ بیا تو._

 

 

 

 ؤدبانه ای گفت:در چهره خسته و گرفته اش لبخند تلخي نمایان شد و با لحنِ م

 

 

 

 سالم خانم ماکویي._

 

 

 

 سالم داماد بي مهر و محبتِ خودمون. هیچ معلومه تو کجایي؟_

 

 

 

 مي بینید چقدر گرفتارم._

 

 

 

هر چقدر گرفتار باشي ، جوابِ شکم گرسنه تو که نمي توني ندی. بیا سر سفره، بعد هر جا مي خوای بری برو. با _

 من که قهر نیستي. زنت قهری، با

 

 

 

چاره ای به غیر از اطاعت نیافت، وارد حیاط شد و در را پشتِ سر بست. ماندانا ذوق زده خود را به او رساند و در 

 آغوشش پناه گرفت.

 

 

 

 اهمیتي به وجودم نمي داد و تحویلم نمي گرفت. وجود محو و فراموش شده ای بودم که به چشم نمي آمدم.

 

 

 

 مهرباني حالِ خواهرش را پرسید و خطاب به او گفت: با
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غصه هیچ چیز را نخور. جای نگراني نیست. خانه تحت نظر است. همین که این طرفها آفتابي شود، دستگیرش مي _

کنند. همین که این طرفها آفتابي شود، دستگیرش مي کنند. با خیال راحت مي توانید برگردید منزلِ خودمان. غیر 

 مکن است بگذارم آب خوش از گلویش پایین برود. شما حالتان چطور است مامان قدسي؟م

 

 

 

 آهي کشید و پاسخ داد:

 

 

 

 حالِ من بستگي به حالِ بچه هایم دارد._

 

 

 

 خانجون در حالِ کشیدن غذا برای او گفت:

 

 

 

من این »لِ خودت مي رفتي مأموریت، بهم مي گفتي: یادت مي آید اون روز برفي صبحِ کله سحر، وقتي داشتي به قو_

دو تا امونتي های عزیزمو سپردم دستِ شما. مواظبشون باشین. روزی که برگشتم اونارو صحیح و سالم تحویلم 

 خب پس چرا نمي آی ازم پسشون بگیری؟« بدید.

 

 

 

دانید. مگر یک روز بیشتر پیش شما دوام قدم دخترم روی چشمم، اما در مورد آن یکي، دلیلش را خودتان بهتر مي _

آورد؟ مگر دور از چشم من راه نیفتاد با پسر عموی عزیزش رفت زنجان آبرویم را برد؟ خانم ماکویي احترام شما 

برایم واجب است، وگرنه غیرممکن بود دوباره قدم در جایي بگذارم که او آنجاست. حاال هم اجازه بدهید اصالً 

 وص امروز که همه ی ما وضع روحي نامساعدی داریم و روز سختي را گذرانده ایم.حرفش را نزنیم. بخص

 

 

 

ای بابا آقا سامان، چرا اینقدر زود از کوره در مي ری. این دختر جونش واسه تو در مي ره. روز و شب داره آبغوره _

که مرض نداشت راه بیفته بره  مي گیره، آه مي کشه، اگه یه نامه ی فدایت بشم تو جیبِ پیرهنت پیدا نمي کرد

زنجان. حاال مگه گناه کبیره کرده که یه دفه این جوری از چشمت افتاده. انگار نه انگار مادر بچه ته. اگه مي گي وضع 

روحي ت خرابه، چه کسي بهتر از زنت مي تونه تَر و خشکت کنه نذاره غصه بخوری. حاال میل خودته، مي خوای 

 بذارش همین جا بمونه. قدمش رو چشمِ خودم. امانتي تو ببر، مي خوای
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 ماندانا سر به روی زانوی پدرش گذاشت و گفت:

 

 

 

 بابا جون، اگه منو دوست داری بذار مامي بیاد خونه خودمون._

 

 

 

 دستش را نوازش کنان بر سر او کشید و گفت:

 

 

 

 تو که مرا دوست نداری._

 

 

 

 رم. خیلي هم دلم برات تنگ شده بود.چرا خیلي دوسِت دا_

 اگر دوستم داشتي و دلت برایم تنگ شده بود، پس چرا پریشب با مامان قدسي و عمه ت نیامدی خانه خودمان؟_

 

 

 

 آخه مي خواستم اونجا بمانم که با مامانم بریم منزلِ عمه ناهید._

 

 

 

ا پرید. کافي بود ماندانا کوچکترین اشاره ای به نامِ داریوش به نقطه حساس سؤالش رسیده بود. رنگِ چهره ام آشکار

 کند و دوباره همه چیز به هم بریزد.

 

 

 

 سامان با لحنِ سیاستمدارانه ای که کامالً هدفش مشخص بود گفت:

 

 

 

 پس بگو مهماني رفتن را بیشتر از بابات دوست داشتي. مگر آنجا چه خبر بود؟_

 

 

 

 قرارهایش را از یاد برد، به هیجان آمد و با لحنِ پرشوری پاسخ داد: ماندانا قول و

 

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 8 8  

 

خیلي خوش گذشت. هم خاله آزیتا، مامي و شیرین جون مثِ بچه ها شده بودن ذوق مي کردن به هوا مي پریدن، _

 هم دایي بابک و عمو داریوش...

 

 

 

 رت داد تا شاید اثرش از بین برود.کلمه ای را که بي اراده از زبانش بیرون پریده بود، قو

 

 

 

 سامان در حالِ جویدن لقمه ای که در دهان داشت پرسید:

 

 

 

 مگر چه کار داشتند مي کردند؟_

 

 

 

ماندانا وا رفت. صدا در گلویش گره خورد. سامان دست بردار نبود، متوجه پریشاني دخترش از بیان مطلب شد و 

 افزود:

 

 

 

فِ بدی نزدی. خب چه عیبي دارد بعضي وقتها بزرگترها ادای بچه ها را در بیاورند. خب بگو چه کار مي تو که حر_

 کردند؟

 

 

 

 ماندانا لب ورچید. سر به زیر افکند و با صدای آهسته ای گفت:

 

 

 

 نمي دونم. من که عمو داریوش رو ندیدم._

 

 

 

 ض گلویم بیرون مي فرستادم خطاب به ماندانا گفتم:در حالي که به زحمت صدایم را از میانِ بغ

 

 

 

چرا ساکت شدی مگر بابات ازت نپرسید، خب بگو چه کار مي کردیم. راستش را بگو. من که قبالً بهت گفتم _

 دروغگویي کار بدی است.
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 نگاه مظلومانه اش را به صورتم دوخت و پاسخ داد:

 

 

 

رزمین منزل عمو سیف اله که رو دیوارای کثیف و سیاش یه چیزایي نوشته بودن. هي خُب همه رفته بودیم تو زی_

همه شون جیغ مي زدن. به هوا مي پریدن، به اون نوشته ها اشاره مي کردن فریاد مي زدن، این یادگاری منه، اون 

 یادگاری توس، مگه نه مامي؟

 

 

 

 سر را به عالمت تأیید تکان دادم:

 

 

 

زم. درست همین طور بود که تو مي گویي. بچه که بودیم روی دیوارهایش یادگاری مي نوشتیم. بعد از آره عزی_

فوتِ رامک دیگر هرگز قدم به آنجا نگذاشته بودم. تجدید خاطرات کودکي که گناه نیست، لذتبخش است و هیچ 

آن زیرزمین برویم و روی دیوارهای ربطي به احساس و عواطف قلبي ندارد. این پیشنهاد آزیتا و شیرین بود که به 

دوده گرفته اش به دنبال یادگاریهایمان بگردیم. اگر من به آنجا رفتم به خاطر آن بود که تو دلت مي خواست 

همراهشان بروی. خودت مي داني عزیز دلم که از اولش هم راضي به رفتن به آن مهماني نبودم، تو با گریه و زاری 

 اهي شان کنیم.هایت وادارم کردی که همر

 

 

 

 ماندانا گفت:

 

 

 

راست مي گه بابا. مامي به عزیز گفت من و ماندانا مي مونیم خونه، شما برین. اما من خودمو زدم زمین، این قدر _

گریه کردم که دلش سوخت، راضي شد باهاشون بریم. اون که نمي دونست عمو داریوش اونجاست، آخه گفته بودن 

 دیگه. باهاش دعوا نکني ها.که رفته یه شهر 

 

 

 

 خانجون به او توپید و گفت:

 28فصل 

 

 

آخرین نگاه دیدگان مملو از اشک ماندانا در لحظه ی خروج از خانه،آتیش به جانم زد.دستهایم را به طرفش گشودم 

 و دهان باز کردم تا فریاد بزنم)نه ماندانا،نه،نگذار تو را ازم جدا کنند،برگرد(
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 انجون به موقع دست روی دهانم گذاشت و گفت:اما خ

صدا تو در نیار.چند روز پیش تو بود،حاال نوبت پدرشه.همون قدر که تو دوستش داری،اونم بچه شو دوست داره.به -

طرف در دویدم،تا از دور تماشایشان کنم،ولي در مقابل نگاه خالي از امیدم داخل کوچه ی بعدی شدند و حسرت 

 ا در دلم باقي گذشتند.دوباره دیدنش ر

پشت در بر روی تنها پله ی رو به حیات نشستم،دستهایم را حایل صورتم کردم و کلمات را در میانهای های گریهام 

 نامفهم از میان لبهایم بیرون فرستادم:

ه تو چکجا رفتي ماندانا،کجا.اگر پدرت دیگر نگذرد تو را ببینم چي؟عزیز دلم،همه ی زندگیم،بعد از این بي -

 کنم؟من میدانم،میدانم سامان که هدف تو از این کارها لجبازی با من است.

 خانجون در چند قدمیام ایستاد و با لحن پر مالمتي گفت:

اسمشو هر چي میخوای بذار.اگه هم لجبازی باشه حقته.حاال هر غلطي شما دو تا میخواهین بکنین،مختارین.ببینم -

 ن من که دیگه تو کارتون حیرون موندم.آخرش کدوم یکیتون برنده میشی

 سپس خود را مخاطب قرار داد و افزود:

ای عالیه،خفه خون بگیر.مگه همون روز اول که به این دختره گفتي آخه واسه چي داری دنبال شوهرت راه میفتي -

مزد سابقش بره میری زنجان،گوش به حرفت داد که حاال بده..،ولش کن بذار هر کاری دلش میخواد بکنه..با نا

سفر،بعد بره تو زیر زمین خونه ی عموش،تو گوش همون پسر اه و ناله سر بده که امون از این شوهر نامهربانم که 

 داره پدرمو در میاره.

 دق و دلیام رو سر او در آوردم و گفتم:

ها من مقصرم.دیگه این حرفشما را به خدا اینقدر بهم سر کوفت نزنید.مردم که بس از همه مالمت شنیدم.انگار فقط -

 سرم نمیشود..ماندانا،عزیز دلم کجایي.نفس کشیدن بدون تو محال است.

 با خونسردی گفت:

خوب نفس نکش.کي رو میترسوني.بي خود اینجا نشین خودتو انگشت نمای قدسي و بچه هاش نکن.مگه عقلت -

وهر غیرت ت هم داره به اشکات میخنده و نمیرسه که شایدم االن دارن از پشت پنجره نگات میکنن.البد اون ش

 دلش خنک میشه که بدجور دلتو سوزونده.

با شنیدن این جمله بغض را در گلویم کشتم،با شتاب برخاستم و به طرف پله های طبقه ی باال دویدم.روی اولین پله 

 غافلگیرم کرد و گفت:

یفت آبغوره بگیر.بیا پائین که هزار تا کار داریم.اول هي داری کجا میری؟بي خود راتو نگیر برو اون باال یه گوشه ب-

 ریخت و پاشهای قوم شوهرت رو جمع کن،بعدش ظرفها رو بشور،تا منم به کارهای دیگه برسم.

مي دانستم هدفش این است که سرم را به کار گرم کند تا کمتر فرصت فکر کردم و غصه خوردن را داشته باشم.با 

دم.دستم به کار نمیرفت.با بي حوصلگي سرگرم شستن ظرفها شدم.لیوان که از دستم اشکهایم سفره را شستشو دا

 افتاد شکست،صدای فریاد خانجون که سرگرم شستن رخت چرکهایش بود به هوا رفت:

چي کار داری میکني؟تو خونه ی شوهرت بد عادت شودی،اون محرمو و مستوره ی نمک نشناس که حاال واست -

بیست و چهار ساعته دست به سینه در خدمتت بودن.حاال دیگه هیچ کاری ازت بر نمیاد.دست تره هم خورد نمیکنن 

 و پا چلفتي شودی اون چیزایي هم که توی خونه ی مادرت یاد گرفتي از یادت رفته.
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 با شرمندگي گفتم:

 وای خانجون ببخشید،اصال نفهمیدم چطور شد که افتاد.-

 خودم ور،بذارک نشکستي،چشمم رو ش بقیه کنار،تا برو ٔ  ر نباشه،همینه دیگه.یانبیدم میفهمیدی.وقتي حواست به کا-

 .بشورمشون

 سپس نگاهي به انگشت خون آلودم افکند و افزود:

انگشت دستتم که بریدی.تو کار نکني سنگین تری.بدو برو از تو گنجه دواقرمز رو در بیار بزن روش که هم خونش -

 یر زیر کرسي بخواب بلکه آروم بگیری.بند بیاد،هم چرک نکنه.بعدم بگ

 -در حالي که با طرف گنجه ی داروها میرفتم گفتم:

 چرا خانجون،چرا سامان نمیفهمد،چرا درک نمیکند تا چه حد به او و دخترمان وابسته ام؟

 به دنبالم آمد،پنبه را آغشته به مرکوکرم کرد و آن را بر روی انگشت زخمیام گذشت و پرسید:

 رکسانا،اون میدونه تو یه شب توی زنجان،تو مسافرخونه خوابیدی؟ ببینم-

 وای خانجون،مبادا چیزی بهش بگویید.غیر از شما هیچ کس این موضوع را نمیداند که سفرم دو روز طول کشید.-

تي فبر شیطون لعنت،آخه دختره ی بي عقل،اگه بفهمه که سرتو از تنت جدا میکنه.تازه اون فکر میکنه تو صبح ر-

شب برگشتي که این قشقرق رو به پا کرده،وای به اینکه بقیه ش رو بدونه.خدا میدونه اگه اون مسافرخونه چي بهش 

 بگه یه شب زنت با یه مرد غریبه اومد اینجا اتاق گرفت،کسي بتونه جلودارش بشه.مي کشدت میفهمي میکشدت.

 در نهایت عجز و درماندگي گفتم:

ه بسته بود.تا بعد از ظهر آن روز توی راه ماندیم.وقتي رسیدیم زنجان شب بود،هیچ مگر من چه کار کردم؟را-

جوری نمیتوانستیم از کسي سراغ سامان را بگیریم.ناچار شدیم دنبالش بگردیم،هتل مقدم مسافر خانه نیست،جای 

 ؟ه نمیشد خوابیدابرومندی است،آنجا دو تا اتاق گرفتیم.غیر از این چه کار میتوانستیم بکنیم.توی کوچه ک

 لب ورچید،به حالت تمسخر شانه باال افکند و گفت:

راست میگي؟اگه جرات داری این حرفها رو به خودش بزن.دیگه چي کار میتونستي بکني که نکردی؟خدا رو شکر -

 هکن که این یکي هنوز به گوشش نرسیده.حاال برو یه قرص مسکن بخور بگیر بخواب که دیگه دارم از دستت دیون

 میشم.دلم خوش بود این یکي نوه ام عقل درست و حسابي داره،حاال میبینم از همشون بي عقل تره.

 با التماس گفتم:

 شما را به خدا مبادا این موضوع را به گوش سامان برسانید.-

ننه شو  یبرو بابا دلت خوش.سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن.به خیالت من دخترتم که تا باباشو ببینه پته 

میریزه رو آب.من میرم تو مطبخ خرده شیشهها رو جمع کنم بعد ظرفها و رختها رو بشورم.امدی یه کار واسم بکني 

یه کار دیگه روش گذاشتي.خدا شانس بده،مردم نوه شون عصای دستشونه،اما من پیرزن باید عصای دست نوهام 

 باشم.

 با لحني آمیخته به رنجش گفتم:

منزل مادرم.حاال که مطمئنم دیگر غیر ممکن است سامان بگذارد ماندانا را ببینم،اینجا ماندنم به غیر من بر میگردم -

 از زحمت برای شما ثمری ندارد.

 لحن صدایش مهربان شد و گفت:
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چي شد،بهت برخورد؟من این حرفها رو میزنم بلکه یه کمي به خودت بیای.جای تو رو تخم چشم منه.خودت -

غصه هاتو ندارم،ولي چه کنم که اونقدر یک دنده و لجبازی که حرف حساب سرت نمیشه.میخوای میدوني طاقت 

برگردی خونه ی طوبي که غصه هاتو بریزی تو دلم اون زن بیچاره؟آخه اون خودش کم بفبختي داره؟حاال برو یه 

 چرتي بزن،بلکه حالت جا بیاد.

ک شد،به سیاهي و تاریکي بخت سیاهم.رشته ی مروارید غلتان سرم را که زیر لحاف پنهان کردم،دنیای اطرافم تاری

 آرزوهایم گسته بود.سامان پا بر روی دانههای پراکنده آاش میگذاشت و لگد مالشان میکرد.

 .پریدم خواب از خانجون دست تکان با بعد روز صبح.برد خوابم خرهٔ  چند ساعتي با خودم کلنجار رفتم تا باال

 میخوابي.بدن خستهام را کش دادم،خمیازه ای کشیدم و پرسیدم: بلند شو رکسانا چقدر-

 مگر ساعت چند است؟-

 شیش صبح.-

 شیش صبح؟یعني از دیروز غروب تا حاال من خواب بودم؟-

 بله خانم خانوما،،از غصه تا صبح خوابت برد.-

 خیلي بد شد،قرار بود دیشب به آزیتا زنگ بزنم.-

زن ببین اونجا چه خبره،من دارم میرم نونوایي.آب سماور که جوش اومد،چایي رو عیبي ندارد،امشب بهش زنگ ب-

 دم کن.

 شما زحمت نکشید من خودم میروم نانوایي.-

 دست به کمر زد و به طعنه پرسید:

 چیه؟باز میخوای بری سراغ مستوره ی خبرچین؟-

 چه کنم خانجون دلم آنجاست.-

 داره ضعف میره،دیشب دلم نیومد واسه شا م بیدارت کنم. پس پاشو زودتر حاضر شو برو که دلم-

با عجله حاضر شدم و از خانه بیرون آمدم،از سرمای هوا کاسته شده بود،نسیم مالیمي که میوزید،پیادروی را دلپذیر 

نه  میساخت،اما برای من چه فرقي میکرد هوا گرم باشد یا سرد.نه سرمایش در انجماد وجودم خود را نشان میداد و

 گرمایش،به قلبم گرمي میبخشید.

 مستوره اوایل صاف ایستاده بود،از دور مرا دید و به طرفم دست تکان داد.

 چند تا نون واستون بگیرم؟ -به نزدیکش که رسیدم،سالم کرد و پرسید:

 ده تا.ماندانا چطور است؟-

 ي کار کنیم.بیچاره خانم بزرگ خودشودیشب خیلي بي تابي میکرد.همه مون کالفه بودیم.نمیدونستیم باهاش چ-

کشت تا بلکه بتونه آرومش کنه،اما مگه از عهده ش بر میاومد.النام که میبین من اینجام واسه اینه که فقط واسه خود 

 بدبختمون نون بگیرم.

 با تعجبي آمیخته با دلهره و اضطراب پرسیدم:

 خود بدبخت یعني چي؟بقیه کجا هستن؟-

قیه رو هم با خودش برد.مي گفت چون دو سه روز اونجا کار داره،مي ترسه اونا رو اینجا تنها بزاره آقا رفت زنجان،ب-

 که مبادا یه دفعه آقای فرامرزی بیاد سراغشون،یه شری به پا کنه.
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 صدای فریادمانندم توجه همه را به سویم جلب کرد:

 یعني ماندانا را هم با خودش برد؟آخر چرا؟-

نست که اونو اینجا تنها بذاره.بیچاره خانم بزرگ خودشو کشت بس که به پسرش گفت اقالً اینبچه خوب آره،نمیتو-

مگه دیگه بچه شو تو -رو بفرست پیش مادرش،ولي منو ببخشین خانم جون که این حرف میزنم.آقا جوابشو داد:

 خواب ببینه.

 در حالي که سیالب اشک گونه هایم را شسته شو میداد پرسیدم:

 موقع رفتند؟چه -

همین یه ساعت پیش.طفلکي بچه ها هنوز خواب بودن.ماندانا سرش روی شونههای باباش بود،اصال نمیفهمید دارن -

 اونو از مادرش جدا میکنن.بمیرم واسه دل شما و دل اون دختر معصوم.

 صدایم بي شباهت به ناله ی ضعیفي که از ته چاه عمیقي به گوش میرسید نبود:

 ي چه موقع برگرداند؟فکر میکن-

 معلوم نیست یا جمعه صبح یا شنبه بعد از ظهر.-

وای خدای من چرا اینقدر دیر.پس من تا آن موقع چي کار کنم.چه جوری طاقت بیارم.نفهمیدی کجا قرار است -

 بمانند؟

وش که مبادا به گآقا اسم هتلي را گفت.شماره تلفنش رو هم داد به محرم،اما سپرد به کسي نگین ما کجا هستیم -

 آقای فرامزری برسه،بره سراغشون.

 سعي کن یادت بیاد اسم هتل چي بود؟-

ای خانم جون،من که سواد ندارم این چیزا یادم بمونه،شما یادتونه فامیل شوهر خدا بیامرز فخری خاله خانم چي -

 بود؟

 :صدای فرو ریختن قلبم را درون سینه احساس کردم و با صدای لرزاني گفتم

 آقای مقدم.-

 خودش،یه اسمي شبیه همین بود.حاال یادم افتاد.-

 زیر لب نالیدم:

 این هم یک بدبختي تازه.-

 سفره ی نان را از دست مستوره گرفتم و راه بازگشت تا خانه را یک نفس دویدم.

 خانجون با دیدن ظاهر آشفته و حال پریشانم یکه خورد و با نگراني پرسید:

 خبر شده؟ چیه باز چه-

 آنها همه رفتند زنجان.ماندانا را هم با خودشان بردند.معلوم نیست کي برگردند.-

 خوب چه عیبي داره.یه هوایي میخورند و بر میگردند.اینکه دیگه غصه خوردن نداره.-

 من طاقتش را ندارم،آخر چه عیبي داشت او را با خودشان نمیبردند،مي سپردنش به من.-

ته.مثل اینکه یادت رفته موقع رفتن بهم گفت)دیگه نمیزارم زحمت ماندانا بیفته گردن شما(یعني تو البد عیب داش-

 منظورش رو نفهمیدی؟مي خواست اینجور بهت بفهمونه،بي خیالش باش.

 نه،خاجون نه این انصاف نیست.-
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گری ون بدی بدتره.حاال این لشباید تحمل کني دختر،اون حاال سر لج افتاده.هر چي بي قراری کني،خودتو بي صبر نش

 رو که کشیده با خودش برده اونجا کجا میخواد جاشون بده؟اداره که مسافر خونه نیست.

 :گفت و داد تکان ٔ  هتل مقدم.با تأسف گهواره وار سرش را به این و آن سو-

کي تباهاتي که کردی یخدا به دادت برسه رکسانا،یادت میاد دیروز غروب چي بهت گفتم؟ماه پشت ابر نمیمونه.اش-

یکي خودشو نشون میده،اگه بفهمه دمار از روزگارت در میاره.اون موقع دیگه اگه ماندانا رو دیدی پشت گوشتم 

 میبیني.روی کرسي نشستم و با لحن ملتمسانه ای گفتم:

 اندیم،دیگر هیچبه دادم برسید خانجون.اگه سامان توی هتل ته توی قضیه رو در بیاره و بفهمد ما شب را آنجا م-

 جوری نمیتوانم امید به بازگشت به خانه آاش را داشته باشم.

 مگه صاحب هتل تو رو میشناسه؟-

ظاهرأ که نه،چون اولین باری بود که به آنجا میرفتم،ولي باز نمیتوانم نگران نباشم.چون سامان بد پیله است و اگر -

ي بد شانسم،چون همیشه تا میخواهد اوضاع یک کمي بهتر شکش برده باشد،تا به هدف نرسد،ولن کن نیست.من خیل

 شود،باز جریاني پیش میاید و بدترش میکند.

 پس برو دعا کن که این بار به خیر بگذره،وگرنه کارت زاره رکسانا. -

 

 

 

 

 

 

 23فصل

 

 

زل مادرم شدم.اکنون که در مقابل دیدگان کنجکاو خانجون،وسایلم را داخل ساک جا دادم و آماده ی رفتن به من

دیگر بوی عطر نفسهای ماندانا دا چند متریام به مشام نمیرسید و او فرسنگها از من دور بود،ماندنم در آنجا ثمری 

 نداشت.

نه میتوانستم خبری ازش بگیرم و نه صدایش را بشنوم.وقتي عزیز میفهمید سامان ماندانا را با خود به محل 

ورش کند چه حالي میشد؟به قول خانجون بدبختي ش کم بود ،باید غصه ی مرا هم ماموریتش برده تا از من د

بخورد،ولي اگر آنجا نمیرفتم،پس پناهگاهم کجا بود و کجا میتوانستم آرام بگیرم؟دلم به هوای آغوش گرم و 

 دستهای مهربانش پر کشید.

 خانجون کنارم زانو زد و پرسید:

 داری چي کار میکني؟-

 و میبندم.یک چند روزی از دست من راحت میشوید.دارم ساکم ر-

 پیراهن تا کرده را از دستم گرفت و گفت:

الزم نکرده،بشین سر جات،من یه حرفي زدم،نباید به دلم میگرفتي.بری اونجا طوبي رو هم غصه بدی که چي -

 بشه؟یه وقت دیدی امشب یا فردا شب اونا از زنجان برگشتن.
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یفهمید و بهم خبر میدهید.آنجا که باشم سرم گرم است و کمتر غصه میخورم،به خصوص هر وقت برگرداند شما م-

حاال که آزیتا هم تهران است،القل میتوانم با خواهرم درد دلم کنم.دلم خیلي گرفته،انگار راه پس و پیش به رویم 

 واهم داد و آنجا عزیز و بابک.بسته است.من در این میان ماندم که چه کار باید بکنم.اینجا که باشم شما را آزار خ

 نبودنت بیشتر آزارم میده..من بهت عادت کردم،وقتي که نباشي دلم میگیره..-

 پس هر جور شده باید شما را هم با خودم ببرم.-

خونه زندگي خودم چي؟تازه اومدم یه سر و ساماني بهش بدم.من نمیام،تو برو.اگه دلم گرفت،خودم فردا پا میشم -

 ا...میام اونج

 با لحن سیاستمدارانه ای گفتم:

 االن چیزی بهتان نمیگویم،اما ممکن است وجودتان آنجا الزم شود.تلفن هم ندارید تا بتوانیم خبرتان کنیم.-

 حس کنجکاوی ش تحریک شد و با تعجب پرسید:

 مثال چه خبری؟داری منو گول میزني که راهیم کني؟-

 بعدا میفهمید.به هیجان آمد،برخاست و گفت:نه بخدا،اصال همچین خیالي ندارم،-

 اگه باهات نیام،دلم میمونه اونجا،هي به خودم میگم خونه ی طوبي چه خبر؟-

پس صبر کن رختها رو از رو بند بردارم بیارم تو،یه کم هم جمع جور کنم که اگه مثل اون دفعه از راه نرسیده یه یکي 

 اومد سراغمون،غافلگیر نشیم.

زدهام را به پنجره ماندانا دوختم که پردههایش کشیده بود.چطور میتوانستم جای خالیاش را تحمل نگاه حسرت 

کنم؟چطور؟االن کجا بود؟داشت چه کار میکرد؟البد بیدار شده و دارد گریه میکند.چه بسا همانطور که هر وقت در 

بهانه ی مرا میگیرد،خدا کند سرش به منزل خانجون یا عزیز بیدار میشد،بهانه ی پدرش را میگرفت،حاال هم دارد 

 بازی با سپیده گرم شود و کمتر غصه بخوره.دست به روی شانهام گذاشت و گفت:

باز که تو حواست رفت اونجا.خیالت راحت باشه االن خوب و خوشه.سه تا نازکش دورشو گرفتن از جون مرغ تا جون 

ه پوست و استخوان شودی.رختها رو آوردم تو.بقیه جمع آدمیزاد رو براش حاضر میکنن.تو غصه ی خودتو بخور که ی

 آوری باشه واسه برگشتن.بیا بریم،من حاضرم.

سوار اتوبوس که شدیم،شور و شوق ماندانا را در اولین روز اتوبوس سواری ش به یاد آوردم و دلم گرفت.خانجون 

 که در کنارم نشسته بود،آهي کشید و گفت:

یکرد وقتي دفعه ی اول سوار اتوبوس شد،انگار پر در آورده بود.آلنه سوار ماشین یادش بخیر،بچهام چه ذوقي م-

باباشه،سرشو گذاشته روی شونه ی قدسي خوابیده،داره خواب مادرشو میبینه.باید دلشو بذار پیش سپیده ی بدبخت 

 که معلوم نیست عاقبت کارش با اون بابای بي پدر مادرش به کجا میرسه.

ش کردم،دیدگان کم سویش مرطوب بود.بغضم را فرو بردم،حسرتهایم را بر روی سینهام زیر چشمي که نگاه

 نشاندم تا اه شوند و به فریاد آیند.به پیچ شمیران را که رسیدیم،پیاده شدیم.

 ساک را که از دستش گرفتم گفت:

ریم.الهي تو زودتر برگردی شدیم کلیه سرگردان.یه روز در میان ساک مونو میبندیم از این خونه،به اون خونه می-

سر زندگیت،تا دل منم تو خونه خودم آروم بگیره و خیالم راحت باشه که نوه ی عزیز کرده م تو چند متری م 

 خوشبخته...
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عزیز انتظار دیدنمان را نداشت.نگاه بهت زده ش به سر و روی آشفته و چهره رنگ پریدهام خیره ماند و با نگراني 

 پرسید:

 کسانا؟پس ماندانا کجاست؟چیزی شده ر-

لعنت به اشکهایم که همیشه موقعیت زمان و مکان فراموشش میشد.گرچه گرفتگي صدایم در موقع پاسخ برای 

 رسوایي م کافي بود.

 با پدرش رفته زنجان.-

 انجام برای چي؟این همه راه بچه ی زبون بسته را از اینجا کشانده برده آنجا که چه بشود؟

 تند.قدسي و سودابه و سپیده هم همراهشان هستند.تنها که نیس-

 خانجون فرصت پاسخ را به من نداد.مثل همیشه آماده افشا گری و فاش کردن اسرار دیگران بود.

ای بابا طوبي،تو طالع ما نوشته که نباید حتي یک روز خوش تو زندگي مون ببینیم.هر جا که میریم غم و غصه -

بخرم که بدنم گرم شه بعد واست تعریف میکنم که بدوني چي به سر سودابه بیچاره اومده باهامون میاد.یه چایي بده 

چه چي به روزگار ما.این پسر داریوش هم بدون اینکه خودش بدونه شده بختک افتاده رو زندگي رکسانا.فقط کافیه 

 و زحمت مرا برای پاسخ به اسمشو جلوی سامان بیاری تا فوری،بدون معطلي قاطي کنه.چانه ی خانجون گرم شده بود

 سوالهای مادرم کم میکرد.

 به دنبال آزیتا به آشپزخانه رفتم و گفتم:

دیروز خیلي گرفتار شدم،بعدا برایت تعریف میکنم که چه اتفاقهایي افتاد که نتونستم باهات تماس بگیرم.اول تو -

 بگو شیری یا روباه.

 .اول شیرین رو کشیدم تو کوچه باهاش حرف زدم.معلوم است که شیر،خیلي راحت همه چیز جور شد-

 به هیجان آمدن و پرسیدم:

 خوب چي گفت،راضي بود؟-

آن طفلکي از خداشه،بعد از این مدت طوالني که به پای بابک نشسته و در خانه را به روی خواستگارهایش -

هم سوار را صدا زدم،بعد سه تایي با بسته،نتیجه ی صبوری و انتظارش را ببیند.همین که از شیرین مطمئن شدم،بابک

اتوبوس شدیم،آمدیم پیچ شمیران،رفتیم کافه گًل و بلبل،تو طبقه باالش نشستیم،جاتخالي گردن بابک انداختیم که ما 

را فالوده مهمان کند،بعد من فضول نشستم روبرویشان تا ببینم این دو تا پرنده ی عاشق چه حرفهایي به هم 

ر این برادر خجالتي ماست.سر نطقش باز شده بود.از تته پته،سرخ شدن،زبان بند آمدن،اصال میزنند.انگار نه انگا

خبری نبود.مي دانستم که دیگر آنجا زیادی م،ولي پرویي کردم،از رو نرفتم و ماندم.صحبتشان گًل انداخت.بابک 

 گفت:

هیچ امیدی به بهبود روابط دو خانواده بعد از آن اتفاق ها،وقتي نامزدی رکسانا هم بهم خورد و فهمیدم که دیگر -

نیست،قسم خوردم که هرگز زن نگیرم.نقشههایي که برای آینده کشیده بودم،رویایي که آغاز و پایانش تو 

بودی،تبدیل به کابوس شد،کابوس بر بعد رفتن آرزوهایم.من به قولي که به خودم داده بودم وفادار ماندم،بي آنکه 

 اشته باشم.امیدی به پایان انتظارم د

 شیرین گفت:

 من هم همینطور،وقتي ازت ناا امید شدم قسم خوردم هرگز شوهر نکنم و زیر بار فشار خانواده نروم.-
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 درد دلها که تمام شد،نوبت به صحبت در مورد آینده رسید.بابک گفت:

ل نگفتیم.من به پدرم قول دادم بهتر است،هر حرفي داریم االن بزنیم که بعدا همدیگر را مالمت نکنیم که چرا از او-

زیر بال و پر برادر خواهرهایم را بگیرم و مادرم را تا زماني که بهم نیاز دارد تنها نگذارم،تو غریبه نیستي و از 

وضعیت خانوادگي ما آگاهي.آن دکان و در آمدش متعلق به همه ی ماست و تنها محل کسب مان،.قبل از فوت رامک 

یم روزی را مجسم میکردم که بتوانم دستت را بگیرم و با خودم ببرم یه خونه ی کوچیک و پدرم همیشه در رویاها

نقلي که آنجا فقط من باشم و تو،ولي حاال وضع فرق کرده.من نمیتوانم خانواده م را رها کنم.تا وقتي بهم نیاز داشته 

 بیایي آنجا؟باشند باید در کنارشان بمانم.تو با این شرایط حاضری زنم بشوی و قبول کني 

 من هم مثل بابک دلشوره داشتم و نگران جوابش بودم،اما او بر خالف انتظارمان با اطمینان پاسخ داد:

زندگي رویا نیست،واقعیت است و تصورات و خیال پردازیهایمان را به باد تمسخر میگیرد. زماني که حتي کور سوی -

نمیتاباند،با وجود اینکه میدانستم انتظارم بیهوده  نور ضعیف یک شمع نیم سوخته نوری به قلب ناا امیدم

است،منتظرت ماندم.حاال که نور آفتاب درخشان خوشبختي آماده ی تابش به روی زندگي من و توست پس چه 

 دلیلي دارد قبول نکنم.به قول شاعر:

 هر کجا که تو با مني من خوشدلم اگر به روی خاک باشد منزلم.-

الیي خورشید،تابش نورش را به زندگي بابک دریغ میکرد،اما در آن لحظه حاله ای از خیلي وقت بود انوار ط-

خوشبختي چهره ی بشاش و خندانش را در میان گرفته بود.یعني این بابک بود؟بابکي که با چهره ی خسته و 

یفش حمل ابرووني گره خرده در نوزده سالگي بار مسئولیت یک خانواده ی شیش نفری را بر روی شانههای نح

میکرد؟باید کمکش کنیم رکسانا.میدانم که در زندگي ات مشکل داری.در راه مراجعت بابک را وادار کردم مشکالت 

تو را باهام در میان بگذرد.به غیر از خودت و سامان هیچ کس در این مورد مقصر نیست.اگر بچگي کنید و با لج و 

نیدم با داریوش راه افتادی رفتي زنجان،داشتم دیوانه لجبازی راه برگشت را ببندید،هر دو باختید.وقتي ش

میشودم.آخر دختر بي عقل،حتي اگر او بهت خیانت کرده بود،راه مبارزه با یک شوهر خیانت کار این نیست که با 

نامزد سابقت دست به تعقیب ش بزني و آبروی خودت و او را بریزی.نمیخواهم بهت سر کفت بزنم،هان میدانم این 

ه اندازه ی کافي از هر طرف مالمت شنیدهای،ولي وضع را از این بدتر نکن،دور داریوش را خط بکش و تا روزها ب

وقتي حساسیت سامان از بین نرفته،جایي باهاش برخورد ناداشته باش.چي شد که ماندانا را ازت گرفت و با خودش 

 برد زنجان؟

زل خانجون شروع شد و تا بعد از ظهر ادامه داشت.بعد از دیروز روز پر مجرایي بود.از همان لحظه ی رسیدن به من-

 اینکه همه ی ماجرا را برایش شرح دادم و ساکت شدم گفت:

حاال دیدی همان مهماني عمه ناهید کار دستت داد؟کاش تسلیم اصرار ماندانا نمیشدی.با این خراب کاریهای خودت -

استش را بگو رکسانا چي تو دلت میگذار؟نکند آن و دخترت فرجي به آشتي نیست.سامان بدجوری حساس شده.ر

 آتیش زیر خاکستر جرقه ای در قلبت زده و هوایي ت کرده؟

 ابرو در هم کشیدم و با دلخوری گفتم:

از تو بعید است که این حرفها را بزني.من سامان را دوست دام،تجدید خاطرات شیرین کودکي و نوجوانیام ربطي به -

م ندارد.هر چند همان موقع که به زور حلقه ی نامزدی را از انگشتم بیرون آوردند،هنوز  احساسات و عواطف قلبي

عاشق داریوش بودم،حتي وقتي آقاجان قسمم داد که دیگر هرگز اسمش را نیاورم ،قلبم مالمال از عشقش بود و او را 
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و به خودم تلقین کردم که باید  در جریان مرگ رامک و خطای شهروز مقصر نمیدانستم.با وجود این تن به قضا دادم

فکرش را از سرم بیرون کنم.کار مشکلي بود آزیتا،خیلي مشکل بود،حتي با عوض کردن خانه و دور شدن از آن 

محیط هنوز هم تمام ریشههای احساساتم به داریوش نخشکیده بود.اولین بار که سامان ازم خواستگاری کرد،وقتي 

و گفتم ،اما در تظاهرات مرداد ماه سال بعد وقتي دوباره همدیگر را دیدیم،دیگر بهش جواب رد دارم این را هم به ا

 قلبم عاری از احساس قبلیام بود،به خاطر همین با اطمینان به خواستگاری ش جواب مثبت دادم.

 خوب حاال تا چه حد نسبت به احساست به سامان اطمینان داری؟-

 ي بکشد به عهدی که با او بستم و قولي که بهش دادم وفادار میمانم.تا به آن حد که حتي اگر کارمان به جدای-

 پس تالش کن تا اطمینانش را جلب کني و مفت نبازی.-

 .گرفتند تصمیمي چه بابک و شیرین خرهٔ  نگفتي باال-

همان دیشب بابک موضوع را با مادر در میان گذاشت.حیف که نبودی تا ببیني عزیز چه حالي شد.اشک شوق --

یریخت و میگفت قبل از آن حادثه همیشه آرزویش این بوده که شیرین عروسش شود.قرار شد شیرین هم با پدر و م

 مادرش صحبت کند اگر حرفي نداشتند فردا شب برویم خواستگاری ش.

 با حسرت گفتم:

 من که نمیتوانم بیام.-

 ارم.خوب معلوم است که نباید بیایي.حتي اگر هم خودت بخواهي.من نمیگذ-

 :21فصل 
 

چرا نمي توانستم در شادی دیگران شریک باشم؟چرا لبخندهایم فقط نقشي از لبخند بود و عمقي نداشت؟طفلکي 

عزیز نمي دانست باید شاد باشد یا غمگین. نگاهش به بابک جوانه های امید را در دلش بارور مي ساخت، اما همین 

 اد، با اشک چشمه خشکیده دیدگانش را آبیاری مي کرد.که نگاهش به چهره افسرده و محزون من مي افت

دفترِ مشقِ رودابه وسط اتاق پهن بود و او برای جبرانِ سالهای محرومیت از یادگیری ، با پشتکار به انجام تکالیفي که 

 معلم سرخانه اش مي داد، مي پرداخت.

 پرده بي تفاوتي، پنهان سازد. بابک مثل همیشه تودار بود و مي کوشید سرور و شادی اش را در پشتِ

خانجون راه مي رفت فرمان مي داد و گاه سرگرم دیکته کردن حرفهایي که باید در مراسم خواستگاری گفته شود به 

 عزیز و بابک مي شد.

وا ندید، هر چه گفتن قبول نکنین، وگرنه بعدا پشیمون مي شین. هول نشین، آشِ دهن سوزی نیس. چیزی که  -

دختر خوش بَرو رو و با کماله.اصال بذارینش به عهده خودم. اگه عفت دخالت بیجا کرد مي شورم مي  فراوونه ،

 ذارمش کنار.

 خدا را شکر که همه خانجون را مي شناختند و حرفهایش را به دل نمي گرفتند، وگرنه آن شب آبروریزی مي شد.

د. به نظر مي رسید منتظر فرصت است تا به دور بابک اضطراب داشت و حرکاتش حاکي از بي قراری و هیجانش بو

 از چشم دیگران با من تنها شود و حرفهایش را بزند.

باالخره من این فرصت را برایش بوجود آوردم و زماني که داشت مي رفت تا سر خیابان برای خودش جوراب بخرد 

 همراهش رفتم. همین که چند قدمي از خانه دور شدیم، با نگراني گفت:
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 مي ترسم خانجون آبروریزی کند و با جبهه گیری مقابل خاله عفت و زن عمو عذرا، همه چیز را به هم بریزد. -

 دلداریش دادم و گفتم:

نترس بابک جان. من او را بهتر مي شناسم. اینجا این حرفها را مي زند، آنجا که رسید قلبِ مهربانش بهش فرمان  -

 ند.مي دهد که چطور همه چیز را ردیف ک

امیدوارم این طور باشد. اصال نمي فهمم رکسانا. امشب یک شب خاص و فراموش نشدني برای من است. هیچ دلیلي  -

 نمي تواند قانعم کند که تو در مراسم خواستگاری غایب باشي.

 با لحنِ پرحسرتي پاسخ دادم:

مراهت به خواستگاری دختر مورد عالقه هیچ مي داني چند سال است که آرزو دارم خودم سبدِ گل دستم بگیرم و ه -

ات بیایم، اما چه کنم که در این مورد نمي توانم به آرزویم برسم. دلم نمي خواهد در یک هم چین شبي آه و ناله سر 

بدهم و ناراحتت کنم. خودت بهتر مي داني دردم چیست. پس، یک بهانه بیاور که آبروریزی نشود. گر چه اگر 

پیش برود، بهانه پشتِ بهانه آوردن مسخره و غیرقابل باور است. عمه ناهید خوشد آن شب  اوضاع به همین منوال

 دید که چطور تا اسمِ داریوش به زبان عزیز آمد، یک دفعه سامان جوش آورد و بلند شد و رفت.

 خون خشم چهره بابک را گلگون ساخت و گفت:

مي کند. درست است که اشتباه از تو بود، ولي دلیلي ندارد سامان شورش را درآورده، دیگر دارد حسابي کفری ام  -

این قدر موضوع را کش بدهد. اگر بخواهد به این روش ادامه بدهد، البد خیال داری شبِ عروسي ام هم غایب باشي 

 که مبادا آنجا چشمت به داریوش بیفتد.

 صدای آزیتا را از پشتِ سر شنیدم که مي گفت:

سرش نگذار. بگذار به حال خودش باشد. به نظر من هم بهتر است یک مدت دور و بر ولش کن بابک. سر به  -

 خانواده عمو سیف اله نچرخد.

 سر به عقب برگرداندم و پرسیدم:

 تو از کجا پیدایت شد!؟ انگار داشتي زاغ سیاه ما را چوب مي زدی. -

 دور از چشم من حرفهایتان را بزنید. پس چي. به خیالتان این همه راه از مشهد پا شدم آمدم اینجا که -

 بابک گفت:

اتفاقا تو هم باشي بهتر است. برای چه رکسانا باید از خانواده عمویش دوری کند. یعني چه؟ سامان غلط مي کند به  -

خواهر ما وصله ناجور مي چسباند. این خودش یک نوع توهین به رکساناست. وقتي برگشتم خانه آماده شو بیا برویم. 

 اگر قرار باشد تو نیایي من قید خواستگاری را مي زنم.

 لحن کالمم التماس آمیز بود:

خواهش مي کنم بابک. من نمي توانم به این شکل ادامه بدهم. من زندگي ام را دوست دارم. مي خواهم برگردم به 

وابسته بودیم. هر وقت که مي رفت  خانه ام. تو نمي داني االن دور از ماندانا و سامان چه حالي دارم. ما به هم خیلي

ماموریت، انگار یک چیزی گم مي کردم. دست و دلم به کار نمي رفت. چشمم به ساعت دیواری بود و حرکتِ ثانیه 

ها و دقیقه هایش را مي شمردم تا برگردد. االن بدونِ آنها خالي ام. قلبم تکه پاره شده و هر تکه اش یک گوشه 

تکه هایش را کنار هم بچینم. مي خواهم یک روز دوباره صدای تپیدنش را در کنار قلبِ آن مهجور افتاده. مي خواهم 

 دو بشنوم.
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 اهمیتي به فریادهایم نداد و گفت:

 با همه ی این حرفها که زدی وقتي که بهت اعتماد نداشته باشد، آن زندگي مفت هم نمي ارزد. -

تقصیر خودم بود. حاال مي خواهم جبرانش کنم. مي خواهم بهش  اعتماد داشت، اما من باعثِ سلب اعتمادش شدم. -

 بفهمانم که اشتباه مي کند.

این اعتماد با خانه ماندن ، در را به روی خود بستن به وجود نمي آید. چله زمستان تو این هوای سرد ماندانا را  -

 بیشتر از تو آزار مي دهد.برداشته برده زنجان که تو را بیازارد. اصال فکر نمي کند که آن بچه را 

بیشتر از ما دو تا خودش آزار مي بیند، چون نمي تواند احساس قلبي اش را ببوسد و کنار بگذارد. آن پوسته ای که  -

به روی قلبش کشیده هنوز آن قدر سخت نشده که نتواند ماهیت اصلي اش را از میانش بیرون کشد. سامان از من 

تباه نمي کنم . او قدم اول را برای آشتي زماني برداشت و این بار هم حرفهای ماندانا دل نبریده، شکي ندارم که اش

 باعث عقب نشیني اش شد. دیگر نمي توانم بهانه به دستش بدهم، مي فهمي چه مي گویم؟

 آزیتا گفت:

اهرهایش در من مي فهمم. هم تو حق داری هم بابک. او دلش مي خواهد حاال که پدرمان زنده نیست،الاقل خو -

مراسم خواستگاری دوروبرش باشند و تنهایش نگذارند. با وجود این موقعیت تو را درک مي کنم. اگر آن شب همه 

ی ما با اشک و زاری و التماسهای ماندانا هم صدا نمي شدیم و رکسانا را برخالف میلش به منزل عمو سیف اله نمي 

خانه خودش در کنار همسر و دخترش بود. پس زودتر برگردیم خانه  بردیم، شاید االن به جای اینکه اینجا باشد در

 حاضر شویم برویم که دیر مي شود. سبد گل سفارش دادی؟

به عمه ناهید گفتم سرکوچه منزلِ خودشان برایم سفارش بدهد. از همانجا مي گیریم، مي بریم. این جوری بهتر  -

 ی زودتر از ما برسند.است. خب برویم. مي ترسم خاله طیبه و آقای محمود

 به خانه که برگشتیم، عزیز که با بي صبری منتظر نتیجه گفت و گوی ما با هم بود پرسید:

 خب چي شد. باالخره با ما مي آیي یا نه رکسانا؟ -

 خانجون به میان کالمش پرید و گفت:

 رنمي دارین.چي کارش داری طوبي؟ شماها تا این دختره رو بي شوهر نکنین، دست از سرش ب -

 آخر مي ترسم تنهایي حوصله اش سر برود. -

 برمک با کمرویي پرسید:

 مي خواهید من پیشش بمانم؟ -

 بابک با ترشرویي پاسخ داد:

 نه،الزم نیست. همان یکي نمي آید برای آبروریزی کافي ست. -

 مام مراسمش حضور داشته باشم.دلم برای او و خودم سوخت. چقدر آرزو داشتم در شادیهایش شریک شوم و در ت

 مادرم با لحنِ مظلومانه ای پرسید:

 واقعا نمي خواهي بیایي رکسانا؟! -

 با درماندگي گفتم:

وای عزیز شما را به خدا دوباره شروع نکنید. چند بار باید بگویم نیامدنم صالح است. جای مرا خیلي خالي کنید.  -

 دید.خوش بگذرد. امیدوارم با دستِ پر برگر
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 حالت تسلیم به خود گرفت و گفت:

 غذا رو اجاق است، گرسنه نخواب. بدونِ تو مگر ممکن است خوش بگذرد. همیشه باید یک پای شادیهایمان بلنگد. -

 خانجون چادر به سر افکند و گفت:

ه، غیرت داره. غصه این دخترو نخور، سامان جونش در مي ره واسه یه نگاه چشم خمارش، ولي خب باالخره مَرد -

 فقط مي خواد گوشمالي ش بده که دفه دیگه هوس نکنه با یه مرد دیگه راه بیفته بره دور دنیا رو بگرده.

باالخره کوتاه آمدند و آماده رفتن شدند. بي حوصله بودم. توی خونه بند نمي شدم. خوشبختانه کلید در خانه را روی 

 از سر خیابان با مستوره تماس بگیرم بپرسم از آنها خبر دارد یا نه. تاقچه جا گذاشته بودند.به فکر افتادم بروم

پالتویم را پوشیدم و از خانه بیرون آمدم. آفتاب غروب کرده بود و کم کم هوا داشت تاریک مي شد. زندگي به 

ادامه مي  حرکت دَوَراني اش ادامه مي داد،روز را به شب مي رساند و شب را به صبح. تا چه مدت این بالتکلیفي

 یافت؟

 مستوره انگار پای تلفن نشسته بود. با اولین زنگ گوشي را برداشت:

 سالم خانوم جون شمایین! االن پیش پای شما خانوم بزرگ تلفن کردن تازه گوشي رو گذاشته بودم. -

 خب چي گفتند؟ -

 ره. آقا هنوز کارش تموم نشده.حالِ همه شون خوبه. فقط ماندانا خیلي بي قراری مي کنه و هوای شما رو دا -

 نگفتند کي بر مي گردند؟ -

معلوم نیس. به گمونم شنبه رو هم بمونن. روزا مي رن بازار خرید. بچه ها هم بهشون خوش مي گذره. الهي شکر  -

 از آقا فرامرزی هم هیچ خبری نیس.

 با ناامیدی پرسیدم:

 آقا هم تو هتل بود. -

 شبا تا دیر وقت کار مي کنن. نه خانوم بزرگ گفتن آقا -

 محرم آن دوروبرها نیست شماره اش را برایم بخواند؟ -

 چرا همین جاست. گوشي رو مي دم بهش، ولي شما رو بخدا نگین ما بهتون شماره تلفنو دادیم. -

 شماره را از محرم گرفتم. آن را به صاحب مغازه دادم و گفتم:

تلفن فوری به زنجان بزنم. ممکن است بگویید این شماره را برایم بگیرند؟از ببخشید آقا مرتضي ، من باید یک  -

 خجالت تان در مي آیم.

 اختیار دارین، ما نمک پرورده خانوم سیفي هستیم. تشریف داشته باشین االن مي گم براتون بگیرن. -

تعجب کرد. اما اصال نپرسید چطور  همانجا ایستادم و منتظر ماندم. باالخره تماس برقرار شد قدسي از شنیدن صدایم

 پیدایشان کردم.

 با بغضِ گره خورده در گلو گفتم:

 سالم مامان قدسي منم رکسانا. -

 لحن صدایش مثلِ همیشه گرم و مهربان بود:

 سالم عزیزدلم. حالت چطور است؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 0 2  

 

و سر به کوه و بیابان بگذارم. ماندانا  بد، خیلي بد. دیگر طاقت دوری از ماندانا را ندارم. چیزی نمانده دیوانه شوم -

 کجاست، مي خواهم صدایش را بشنوم.

اتاق بغلي پیشِ سودابه است. دارد با سپیده بازی مي کند. اگر بخواهي صدایش مي کنم، ولي اگر من جای تو بودم  -

 باهاش حرف نمي زدم.

 چرا؟! -

که گریه کرده و بهانه ات را گرفته. اگر االن صدایت را چون این بچه از دیشب تا حاال امان مان را بریده، بس  -

بشنود، دیگر نمي توانم ساکتش کنم.در ضمن بهتر است سامان نداند تو تماس گرفتي، چون آن موقع دنبال کسي که 

 شماره اینجا را بهت داده خواهد گشت. من دلم نمي خواهد آن بیچاره ها هم که این وسط بالتکلیف مانده اند در این

 قضیه صدمه ببیند و از نان خوردن بیفتند.

 چه موقع قرار است برگردید؟ -

وضع ما نامعلوم است. سامان مخصوصا ماموریتش را کش مي دهد که هم تا یک مدت دور از تیررس فرامرزی  -

به  باشیم و هم تو دستت به دخترت نرسد. من نمي خواهم ماندانا را به دروغگویي عادت بدهم و ازش بخواهم

 پدرش نگوید تو تماس گرفتي، وگرنه صدایش مي زدم که باهات حرف بزند.

 نه قدسي جان، صدایش نزن. همین که بدانم حالش خوب است،کافي ست. -

 تو االن کجایي؟ -

سر کوچه منزل عزیز. از دیروز تا حاال که شنیدم شما به زنجان رفتید با خانجون برگشتم منزلِ مادرم. امشب هم  -

 ته اند منزل عمو سیف اله، شیرین را برای بابک خواستگاری کنند.رف

 پس تو چرا نرفتي؟! -

دلیلش را خودتان که مي دانید. به اندازه کافي سامان حساس شده، دیگرکافي ست. شیرین و بابک از خیل قبل از  -

هم عروسي مي کردند. خدا را شکر که آن اتفاق به هم عالقه داشتند، اگر آن حادثه پیش نمي آمد زودتر از اینها با 

بعد از هفت سال باالخره دارند به آرزویشان مي رسند. طفلکي بابک خیلي ناراحت شد وقتي فهمید خیال ندارم امشب 

همراهشان به آنجا بروم. خدا مي داند چقدر آرزوی یک همچین روزی را داشتم که شاهد خوشبختي اش باشم. او 

 سنِ کم در واقع در حقِ همه ی ما پدری کرده، از رویش شرمنده ام. بعد از فوت آقاجان با آن

 با تعجب پرسید:

 یعني همه رفتند فقط تو تنها ماندی خانه؟!بمیرم برایت عزیزدلم. -

چاره ای نبود. نمي دانید چقدر دلم گرفته. انگار قلبم از چهارطرف تحت محاصره نیروهای موزیست که آماده اند  -

قرار دهند و از سینه بیرونش کنند. اگر با شما تماس نمي گرفتم از غصه دلم مي ترکید کاش مي تحتي فشارش 

 توانستم صدای ماندانا را بشنوم.

بمیرم برای دلت. مي فهمم چه مي کشي. باور کن رکسانا، خیلي سعي کردم سامان را از خرِ شیطان پیاده کنم، اما  -

ي نرمش کنم، اتفاقي افتاد که بدتر شد. با وجود این ناامید نباش. تمام فکر خودت که دیدی هر بار توانستم یکي کم

و ذکرش تویي. با کمي صبوری همه چیز درست مي شود. هر چند مي دانم غیبتت در مراسم امشب کار زشتي بود و 

 باعثِ ناراحتي همه ی اطرافیانت شده،ولي کار خوبي کردی که نرفتي.

 شم رسید که داشت مي گفت:ناگهان صدای ماندانا به گو
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 مامان قدسي داری با مامي حرف مي زني؟گوشي رو بده به من. -

 ترنم موسیقي دلنواز صدایش قلب و روحم را به وجد آورد. ساکت شدم و گوش فرادادم. قدسي گفت:

 نه عزیزم، دارم با مستوره حرف مي زنم. -

به اون بگه ما کجاییم. دلم مي خواد بیاد اینجا پیش ما.آخه ازش بپرس مامي کجاست. بهش بگو بره خونه خانجون  -

 خیلي دلم واسش تنگ شده.

قطرات اشک گونه هایم را آبیاری کرد. آقا مرتضي زیر چشمي حرکاتم را مي پایید، اما به خاطر آشنایي با خانواده ام 

 اعتراضي به طوالني شدن مکالمه تلفني ام نمي کرد.

 ید اینجا ما برگشتیم. خودم مي برمت منزل خانجون پیش آنها.تا مادرت بخواهد بیا -

 با صدای بغض آلودی گفت:

 آخه بابا مي گه دیگه نمي ذارم بری پیش مامي ت. -

 آن موقع که این حرف را زد عصباني بود. -

 سپس قدسي با صدای اهسته ای خطاب به من افزود:

. شنبه ظهر از مستوره خبر بگیر. شاید تا آن موقع معلوم شده صدایش را شنیدی.مي بیني چقدر بي قرارت است -

 باشد ما کي بر مي گردیم.

 ممنون، مواظبش باشید. نگذارید غصه بخورد. به سودابه هم خیلي سالم برسانید. خداحافظ. -

 گوشي را گذاشتم و با شرمندگي یک اسکناس پنجاه توماني از کیفم بیرون آوردم و گفتم:

 خوام آقا مرتضي که یک کم طوالني شد.  معذرت مي -

 به طرف در که رفتم صدایم زد و گفت:

 صبر کنین بقیه شو بگیرین. -

 قابلي ندارد، باشد خدمت تان.خداحافظ. -

 22فصل 

 

دلم مي خواست مي توانستم افکارم را در یک نقطه متمرکز کنم و به آنچه که در منزل عمویم مي گذشت و 

و بابک را رقم مي زد بیندیشم، اما سلولهای بازیگوش مغزم به غیز از ماندانا، بازیچه دیگری را  سرنوشتِ شیرین

 نمي خواستند.

ین ای کاش ا "به مستوره بگین بره خونه خاتون به مامي بگه بیاد اینجا پیشِ ما."صدایش در گوشم زنگ مي زد، 

ار مي کردم، جای من آنجا بود، پیشِ او و سامان . چرا امکان وجود داشت که االن در کنارش باشم. من اینجا چه ک

 گذاشتم این بال سرم بیاید، چرا؟

عزیز قبل از رفتن، رختخوابِ من و آزیتا را در اتاقِ جلویي پهن کرده بود، ولي مگر در آن حالت پریشاني خوابم مي 

را ب زور آب، از گلویم پایین  برد. کم کم داشتم خودم را به مصرف داروهای آرام بخش عادت مي دادم. قرص

 فرستادم و به بستر رفتم.

 مدتي طول کشید تا دارو اثر کرد و خوابم برد. خواب ناآرامي که همراه با کابوس بود.
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چند ساعت بعد صدای ممتد زنگِ در باعث بیداری ام شد. وحشت زده از جا پریدم. یعني چه! چه کسي ممکن است 

 باشد؟

 ت و بعد بالفاصله به یاد آوردم که آنها کلید را جا گذاشته بودند.ابتدا ترس بَرم داش

 در را باز کردم، عزیز دست روی قلبش گذاشت، نفس را به راحتي از سینه بیرون داد و گفت:

ـ الهي شکر که حالت خوب است. کم کم داشتم نگران مي شدم. مي ترسیدم بالیي سرت آمده باشد. چرا در را باز 

 نمي کردی؟

 ـ تا شنیدم دویدم آمدم جلوی در.

 خانجون به طعنه گفت:

 ـ دستت درد نکنه، زحمت کشیدی. یه ساعته پشتِ دریم. تو که مي گفتي شبا خوابم نمي بره.

 چهره بابک بشاش بود. معلوم مي شد، همه چیز رو به راه است و به هدف رسیده. به جای جواب، پرسیدم:

 ـ عروسي افتادیم نه؟

 ن پاسخ داد:خانجو

 ـ ما افتادیم تو معلوم نیس، چون با این ادا اطوارهای خودت و شوهرت البد اون شبم غایبید؟

 آزیتا گفت:

 ـ ای بابا خانجون، حاال که تا یک ماه و نیم دیگر. تا آن موقع به امید خدا اوضاع شان رو به راه مي شود.

 رو به بابک کردم و گفتم.

 م مي شود، جشن عروسي شب عید است. مبارک است بابک جان.ـ با این حرفها، معلو

 با مهرباني گفت:

 ـ تا تو نروی سر زندگي ت، فکر من راحت نمي شود.

عزیز به آشپزخانه سرک کشید و همین که چشمش به قابلمه ی دست نخوورده غذا که هنوز روی اجاق بود افتاد، 

 پرسید:

 ست. پس چرا گرسنه خوابیدی؟ـ ای بابا. شامت که هنوز روی اجاق ا

 ـ میل نداشتم.

ـ یعني چه میل نداشتم. مگر قصد خودکشي داری. کم دلم را خون کن دختر. فکر کردی آنجا به من خوش گذشت. 

همش فکر تو بودم. همه مي پرسیدند. پس رکسانا و شوهرش کجا هستند. طیبه که یک بوهایي برده مي خواست 

د. آخر تا کي مي توانم مردم را گول بزنم، خر که نیستند، مي فهمند و پشتِ سر یک جوری از زبانم حرف بکش

 مسخره ام مي کنند.

 با درماندگي پرسیدم:

ـ به نظر شما باید چه کار کنم؟ اگر دستِ من بود همین االن را هم را مي گرفتم مي رفتم سر زندگي ام، ولي چه کنم 

 ین حرف ها بگویید آنجا چه خبر بود؟که سامان کوتاه نمي آید، حاال به جای ا

 آزیتا پاسخ داد:

 ـ خودم بعداً همه چیز را برایت تعریف مي کنم.

 خانجون پیشدستي کردو گفت:
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ـ حاال تو چرا بگي، مگه هیچ کدوم ما زبون نداریم. خودم همه چیز و بریدم، دوختم. مگه به عفت و عذرا مجال دادم 

یر بیارن سنگ جلو پاش بندازن و خرج به گردنش. یه کاری کردم که نه سیخ بسوزه که این پسر نازنین رو مظلوم گ

 نه کباب. آخر سری هم بهشون گفتم بلکه عروسي رو تو خونه دامامون بگیریم که بزرگ است؟

ـ اینو که من که خودم مي دونم. اون لونه مرغ که به درد جشن عروسي نمي خوره، منظور من خونه داماد طوباست 

 عني خونه سامان.ی

خانجون دیگر شورش را در آورده. وقتي دهنش رو باز مي کند اصاً خودش هم نمي فهمد چي دارد مي  "با خود گفتم:

 سپس با دلخوری با صدای بلند گفتم: "گوید.

 ـ چرا این حرف را زدید؟ شما که مي دانید سامان چشم دیدن داریوش و خانواده اش را ندارد.

دیدنشو نداره. این پسره دیگه شورش رو در آورده. بي خود و بي جهت داره به پرو پای اینا مي  ـ بي خود چشم

 پیچه. پدرشو نکشتن که نمي تونه کوتاه بیاد.

 آزیتا کنار گوشم زمزمه کرد:

ش ـ پدر ما را ر آورد. مگر گذاشت کسي حرف بزند. بنده خدا خاله عفت و زن عمو عذرا هم از ترس توپ و تشرهای

 جیکشان در نمي آمد.

 برای اولین بار در آن روز خنده بر لب آوردم و گفتم:

ـ خوب پس یکي به نفع بابک. الهي شکر که همه چي جور شد. باید از من ممنون باشید که به زور خانجون را کشاندم 

 آوردم اینجا.

 ـ پس کار تو بود که به خانواده عمو سیف اهلل رحم نکردی.

 ما شد و پرسید: متوجه پچ پچ

 ـ شما دوتا چي دارین تو گوش هم پچ پچ مي کنین؟

 آزیتا با لحن شیطنت آمیزی پاسخ داد:

 ـ داشتم به رکسانا مي گفتم که اگر شما نبودید کار دست نمي شد.

 ـ چه عجب باالخره عقلِ ناقصِ تو به کار افتاد و فهمیدی دنیا دستِ کیه.

 رفتم تا یک لیوان آب بخورم. بابک به دنبالم آمد و گفت:گلویم مي سوخت، به آشپزخانه 

ـ داریوش خیلي ناراحت شد که تو نیامده بودی. وقتي زم دلیلش رو پرسید، ناچار شدم علتش رو بهش بگویم تا 

 متوجه حساسیت سامان شود و حسابِ کار خودش را بداند.

 هش فهماندم تا چه حد به زندگیم با سامان وابسته ام.ـ آن روز تو زیر زمین خودم جریان را برایش شرح دادم و ب

 لحظه ای مکث کرد و سپس گفت:

ـ اصالً نفهمیدم برای چي آدرس دقیق منزل شما را ازم پرسید. البته حدودش را مي شناخت و مي دانست یک کوچه 

 مانده به منزل خانجون است.

ردی؟ اگر برود سراغش چي؟ انگار این کار درست شدني ـ تو بهش آدرس دادی؟ وای بابک نباید این کار را مي ک

 نیست و هر بار باید موضوعي پیش بیاید و بدترش کند.

 ـ چرا ناراحت شدی!؟ دلیلي ندارد برود. احمق که نیست.
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اصالً  "ـ چرا هست. ازش بعید نیست این کار را بکند، چون آن شب توی زیر زمین این پیشنهاد را بهم کرد و گفت:

 "مي روم سراغش و همه چیز را بهش توضیح مي دهم. خودم

 ـ تو چي بهش گفتي؟

ـ ازش خواستم با دخالتش در کاری که ربطي به او نداره، اوضاع را بدتر نکند، ولي البد یادت نرفته که وقتي بچه 

دم است، همان آ بودیم همیشه خودش را حامي و پشتیبان من مي دانست. بعید نیست برای اینکه بهم ثابت کند هنوز

 دست بهچنین کار خطرناکي بزند.

 ـ خب چه عیبي دارد. حاال که از هیچ راهي به نتیجه نرسیدیم، شاید توضیح او سامان را قانع کند.

 دستم را به عالمت اعتراض به طرفش تکان دادم و گفتم:

 ـ نه، نه. بهش بگو دست از سرم بردارد و پایش را از زندگي ام بیرون بکشد.

 خانجون سراسیمه وارد آشپزخانه شد و پرسید:

ـ هیچ مهلومه شما دو تا اینجا دارین چه کار مي کنین!؟ باز چه خبر شده که داد و بي داد راه انداختین!؟ باز چه خبر 

 شده که داد و بي داد راه انداختین، بذارین کپه مرگمونو بذاریم بخوابیم.

 بابک با صدای آرمي گفت:

 جون. همین االن مي آییم، چیز مهمي نیست. الم بود. یک کم با رکسانا صحبت کنم.ـ چشم خان

ـ مثالً چي مي خوای بهش بگي. این دختر که دختر که نصیحت پذیر نیس. هر چي بگي از این گوش مي شنوه از اون 

وشش فرو نرفت که یکي در مي کنه. من با این زبوني که ما رو از سوراخ بیرون مي کشه باهاش حرف زدم، تو گ

 نرفت. حاال نوبت توس.

 بابک پوزخندی زد و منتظر شد تا او دور شود، سپس ادامه داد:

ـ البته من بعید مي دانم این کار را بکشند و برود سراغِ سامان، ولي حاال که تو ناراحتي همین فردا مي روم منزلشان 

 یک جوری بهش مي فهمانم که در این کار دخالت نکند.

 ي کشیدم و گفتم:آه

 ـ حاال که هنوز زنجان هستند و شاید به این زودی ها برنگردند.

 ـ از کجا مي داني؟

ـ شما ک رفتند، دلم خیلي گرفته بود. رنج دوری ماندانا، بي سروساماني و بالتکلیفي خودم و حسادتهای بي جای 

ادم بروم سرکوچه، یک جوری با قدسي تماس بگیرم. سامان دیوامه ام کرد. وقتي دیدم کلید را جا گذاشتند ه فکر افت

 شماره هتل را از مُحرم گرفتم و به آنجا زنگ زدم.

 ـ فکر نکردی شاید سامان گوشي را بردارد و عصباني شود:

ـ از این نظر خیالم راحت بود، چون مستوره چند دقیقه پیش باهاشون تماس داشته و مي دانسته او هنوز از اداره 

 برنگشته.

 ـ با ماندانا هم صحبت کردی؟

ـ نه، چون مي ترسیدم نتواند زبانش را نگه دارد و جریان را به پدرش بگوید، ولي صدایش را شنیدم و همین برایم 

کافي بود. سامان بي جهت دارد ماموریتش را کش مي دهد. به قدسي گفتم شما رفتند خواستگاری شیرین و من در 

 خانه مانده ام.
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ي کردی. بگذار بفهمد چقدر دارند آزارت مي دهند. همه از نیامدنت شوکه شدند. اصالً برایشان قابل درک ـ کار خوب

 نبود. توضیحات مسخره من بیشتر ایجاد شک مي کرد. خیلي بد شد رکسانا. داشتم از خجالت آب مي شدم.

 سر به زیر افکندم و با شرمندگي گفتم:

زویم بود که در چنین شبي روبروی تو دختر مورد عالقه ات بنشینم و در شادی ـ مرا ببخش بابک. این بزرگترین آر

تان شریک باشم، شبي روبروی تو و دختر مورد عالقه ات بنشینم و در شادی تان شریک باشم، اما یک گره کورِ باز 

 نشدني بر روی رشته آرزوهایم هزاران گره جانبي در سر تا سرش بوجود آورده.

ر باشي و بي جهت ای قدر به اعصابت فشار نیاوری. من مطمئنم وضعِ سامان از تو بدتر است. بخصوص ـ تو باید صبو

که او درگیر حسِ حسادت بي جایي ست که عین خوره وجودش را مي خورد و قلب و روحش را مي آزارد. بدونِ 

تصور یک عشق و شک هنوز عاشقِ توست. فقط حسادتش از عشق سرچشمه مي گیرد. وجود رقیبي سرسخت و 

عالقه ریشه ای که از زمان طفولیت در قلبت جوانه زده و رشد کرده و درگیر و دار حوادثي غیر قابل پیش بیني، در 

اثر زور و فشار خانواده بین تان جدایي انداخته، تا جایي برایش قابلِ قبول بود که امکان ارتباط مجدد ممکن نباشد. 

بوجود آمده. در واقع تو خودت در شرایط خاص با بي فکری و ناداني ات آن را حاال که این ارتباط ممکن شده و 

 بوجود آورده ای، اثباتِ عکسش به او چندان آسان نیست.

 در نهایت ناامیدی و یاس پرسیدم:

 ـ یعني به نظر تو همه چیز تمام شده؟

ست، نه این که غیر ممکن است. با ـ بچه نشو رکسانا. من این را نگفتم. منظورم این است که چندان آسان نی

 رفتارهای عاقالنه، بدونِ ایجاد حساسیت بیشتر، مي تواني عشق و عالقه ان را به او به اثبات برساني.

ـ من تالش خودم را مي کنم، اما سامان خیلي سخت تر و کله شق تر از آن است که باورش شود. حاال تو بگو آنجا چه 

 کار کردی؟

 شد. لبخندی به رووی لبانش نشست و گفت: رنگ چهره اش باز

ـ اصالً باورم نمي شود عمو سیف اهلل این قدر با گذشت و مهربان باشد. انگار نه انگار آن اتفاقها بین ما افتاده و سالها 

ما آشکارا به همه شان توهین مي کردیم. خدا لعنت کند این برمک را که آخر عمری آقاجان را از ارتباط با برادر 

جان در یک قالبش محروم کرد. مزه پراني ها و سنگ اندازی های خانجون را نادیده گرفتند و بي چون و چرا همه 

چیز را پذیرفتند. وقتي خواستیم از مهریه و سایر شرایط و تعهدات الزم حرف بزنیم و نظرشان را بدانیم، عمو سیف 

وهر مي دهم، این حرفها چیست که شما مي زنید، مگر من دارم به برادرزاده عزیز خودم دخترم را ش» اهلل گفت:

نصرتِ خدا بیامرز در جریان خواستگاری ما از رکسانا صحبت این چیزها را چیزها را پیش کشید. حاال آن یکي 

قسمت نشد، گله ای ندارم. الاقل در مورد این یکي زودتر همه چیز را رو به راه کنید بهتر است. بابک جان پسر 

. از ته دلم خوشحالم که شیرین را به دست بد کسي نمي سپارم. اگر برادر نازنینم هنوز زنده بود، باجوهری ست

نمي داني رکسانا چقدر شرمنده شدم. چیزی نمانده بود آب شوم بروم زیر زمین. « شادی و سرورمان کامل مي شد. 

 االن مي فهمم ما چقدر بد بودیم و چقدر اشتباه کردیم.

 باهات گذشته هیچ چیز را عوض نمي کند.ـ افسوس به اشت

پسر خطا » ـ مي داني آخرش چه کار کردم؟ وقتي همه حرفها تمام شد، جلو رفتم دستِ عموجان را بوسیدم و گفتم:

کارتان را ببخشید. اگر چشم مان کور بود و واقعیت ها را نمي دیدم، تقصیری نداشتم. اعتماد به شاهدی که متاسفانه 
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ود، این تصور را بوجود آورده بود. حاال که آقاجان زنده نیست، از شما مي خواهم در حقِ من پدری هم خونِ مان ب

 «کنید.

 با مهرباني پیشاني ام را بوسید و گفت:

اصالً دیگر حرفِ گذشته ها را نزن، چون نمي خواهم آن خاطرات تلخ را زنده کنم. مطمئن باش تو هم پسر عزیز » 

 «دم.خودم هستي و هم داما

 21فصل 

 

 

 

 

خانجون سرش حسابي در منزل مادرم گرم شده بود.حاال که صحبت انداختن سفره حضرت ابوالفضل بود،دیگه حتي 

زلزله هم نمیتوانست او را از جایش تکان دهد.چهار شنبه ی آینده را زمان مناسبي برای انداختن سفره 

 ر آن را جایز نمیدانستند.میدانستند.نذری بود که باید ادا میشد و تاخیر د

 آزیتا سرگرم رسیدگي به تکالیف رودابه بود و هر دو باهم با کتاب فارسي کالس اول کلنجار میرفتند.

تا دو شنبه از بازگشت مسافرین زنجان خبری نشد.هر روز نزدیک ظهر کارم شده بود تماس با مستور و اظهار بي 

تم حدسم درست است و هدف سامان لجبازی و آزردن من است،وگرنه تا اطالعي از او از تاریخ آمدنشان.شکي نداش

 آن تاریخ سابقه نداشت مأموریتهایش آن قدر طوالني شود.

صبر و تحملم به پایان رسیده بود.با کوچکترین حرفي از کوره در میرفتم،صدایم را رو سرم میگذاشتم و فریاد 

صبح بي طاقت شدم.شیش روز از رفتنشان میگذشت.برایم غیر میزدم.چشمه ی اشکهایم همیشه جوشان بود.دوشنبه 

 قابل باور بود که قدسي و سودابه با بچهها در آنجا دوام آورده باشند.

نزدیک سفره ی نذری عزیز بود و با هیچ وسیلهای نمیشد خانجون را که عین سیریش به تشک کرسي چسبیده بود 

م خودم به تنهایي سری به منزل او بزنم.بعد اگر موقعیت مناسب بود راضي کرد که به خانهاش برگردد.به فکر افتاد

به سراغ مستوره بروم و وادارش کنم همانجا جلوی من با قدسي تماس بگیرد،حتي اگر خودم هم باهاش حرف 

بزنم.به این ترتیب شاید میشد فهمید آنجا چه خبر است،دلیل طوالني شدن اقامتشان در آن شهر چیست و چه موقع 

 صد مراجعت دارند.ق

شاید به من جواب درستي نمیدادند،ولي مستوره را نمیتوانستند بي خبر بگذرند.همین که شال و کاله کردم و آماده ی 

 رفتن شدم،عزیز با تعجب پرسید:

 کجا؟صبح کله ی سحر میخوای بری به قدسي تلفن بزني.-

 است.نه عزیز خیال دارم یک سر بروم منزل خودم ببینم چه خبر -

 خانجون پکي به قلیان زد و همراه به پوزخند تمسخر آمیزی گفت:

چه غلطا.باز زده به سرت.چرا مثل بچه آدم سنگین و رنگین نمیشیني سر جات،تا بلکه سامان وقتي دید داری براش -

 ناز میکني،خودش بلند شه بیاید سراغت.هر چي دنبالش بری بدتره.

 به گریه افتادم و گفتم:
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م تمام شده،هیچ کس به فکر من نیست.همین مامان قدسي که همش میگفت مگه من مردم،تا کار شما دو تا تحمل-

رو درست نکنم دست بردار نیستم.رفته زنجان جان خوش کرده،انگار نه انگار که من اینجا دارم از دوری ماندانا پر 

 پر میزنم و چیزی نمانده که از غصه دق کنم.

پر زدی و نه دق کردی.روز به روزم داره آبي زیر پپستت میره و خوشگل تر میشي.فقط بلدی  حاال که هنوز نه پر-

 هي دل مادرت رو خون کني تا شیشه ی آبغوره هاش لبریز شه.

 به التماس افتادم:

 ی شما را به جان عزیز قسم بگذارید بروم..من نمیتوانم از ماندانا بي خبر بمانم.فقط اگر ممکن است کلید خانه-

خودتان را بهم بدهید،میروم آنجا اگر دیدم موقعیت مناسب است یک سر به مستوره میزنم،ازش پرس و جوی 

 میکنم و بر میگردم.

مگه راه قرض داری،این همه راهو بری و برگردی که چي،خوب برو از سر کوچه باهاش تماس بگیر بپرس از اونا -

 چه خبر.

 برام داشته.شاید آمدند و خبر نمیدهند..دیگر به هیچ کس اعتماد ندارم. این که کار هر روزم است.کم کم شکّ-

 پس بگو میخوام زاغ سیاشونو چوب بزنم.این شد یه چیزی.بیا بگیر این کلید،برو ببینم میتوني رسواشون کني یا نه.-

 آزیتا پرسید:

 میخواهي من هم باهات بیام؟-

 نه آزیتا جون،خودم تنها بروم بهتر است.-

درست نمیدانم در گیر و دار حوادث اخیر،چند کیلو وزن کم کردم،اما بدن نحیفم چون کوهي بر روی پاهایم سنگیني 

میکرد و قدرت حرکت را ازم میگرفت.نه از آفتاب خبری بود،و از لکههای ابر.سرما خشک و پر سوز بود.سوار 

به یاد آن روز افتادم که در آغوشم نشسته بود  اتوبوس که شدم بیشتر جای خالي ماندانا را در کنارم حس کردم و

 از و.میچرخاند ٔ  سو آن و ٔ  ،داشت پاهایش را بر روی زانوهایم فشار میداد،نگاه لبریز از شوقش را به این سو

 .برد مي لذت گنده ماشین در سواری

اطرافش به گردش در به نظر میرسید سالهاست که از محیط اطراف خانه م دور ماندم.نگاه سیری ناپذیرم را در 

آوردم.صدای امواج خروشان رودخانه ی پر گِل و الی،پرواز پرندگان به دور آشیانه بر روی شاخههای همیشه شاداب 

 درخت بید مجنون،صدای پارس فیدل که انگار بوی آشنا شنیده بود،دلم را انباشته از حسرت میکرد.

م.این چه نیرویي بود که بي اراده مرا دنبال خود کشاند تا با چه آسان باختم و چه آسان آرامش زندگیام را بهم زد

 اولین باد نامسأعد،باعث خاموشي نور درخشان و خیره کننده ی خوشبختي م شود.

از دیدن اتومبیل آقای ساماني جلوی در خانه تعجب کردم.یعني چه؟او آنجا چه کار میکرد؟نکند آنها 

 امان منزل بود چي؟برگشتند،جرات زنگ زدن را نیافتم.اگر س

مدتي مردّد همانجا ایستادم.آقای ساماني آدمي نبود که در آن ساعت روز کار و زندگیاش را رها کند و به دیدن 

 بچههایش بیاید،مگر در مواقع ضروری و حوادث غیر مترقبه.البد باز هم اتفاقي افتاده که وجودش الزم شده.

نجا میماندم تا پیدایش شود،بعد خودم را نشانش میدادم.سوز سردی در سر کوچه منزل خانجون پناه گرفتم.آنقدر آ

وجودم رخنه کرد.با وجود پوشش گرمي که به تن داشتم از درون میلرزیدم.نوک بینیام تیر میکشید و چشمهایم 

 :میسوخت.صدای باز و بسته شدن در مرا به خود آورد.صدای خداحافظي ش را با محرم و آخرین جمله ش را شنیدم
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 تا رسیدند بگو فوری خبرم کنند.-

 پس آنها هنوز نیامده بودند.به جلوی اتوموبیلش که رسید مرا دید و با تعجب پرسید:

 اینجا چرا ایستادی رکسانا جان؟-

 قطرات اشک بر روی گونههایم یخ زد:

 منتظر شما بودم پدر جان.-

 بیا سوار شو عزیزم،اوضاع خیلي بهم ریخته است.-

 نشستم و پرسیدم: کنارش

 چرا مگر باز چي شده؟-

 اعثب شدنش ٔ  از یک طرف خوشحالم که آن پست فطرت کثافت به مکافات عملش رسید و از طرف دیگه کشته-

 .شده یمان گرفتاری

از شنیدن این جمله یکه خوردم.قلبم که انگار منتظر همین ضربه بود با صدای سهمگیني درون سینه افتاد و نفسم را 

آورد.قدرت تکلّم را از دست دادم.بهت زده نگاهش کردم.لبهایم تکان میخوردند اما کلمهای از میانشان خارج  بند

 نمیشد.آقای ساماني ادامه داد:

ترسیدی؟به جهنم که مرده.مرده شور ریختش رو ببرد.کم باعث بدبختي یمان نشده.طفلکي سودابه کم عذاب -

وا مجبور نیست یک عمر به دخترش حساب پس بدهد که چرا از پدرش نکشید.القل حاال یک نفس راحتي میکشد

جدا شده و چرا مجبور است از ترسش یک گوشهای قائم شود تا مبادا او را ازش بگیرد.دیگر چي برایش باقي 

گذاشت؟خانه زندگي ش را که آتیش زد.الشه ی متعفنش که توی ماشین سودابه افتاده.فقط بدبختي ش مانده برای 

 سامان که باید به آگاهي حساب پس بدهیم و با دلیل و برهان ثابت کنیم که مقصر نیستیم.من و 

 از ته دل فریاد کشیدم:

 یعني به شما و سامان مشکوک هستند؟نه خدای من،نه.-

پس فکر کردی باید به چه کسي مشکوک باشند؟همه میدانند ما دو نفر به خونش تشنه بودیم.توی در و -

زلش همه خبر دارند که چه به روز سودابه آورده.روزی که با من و سامان درگیر شد،همسایههای همسایههای من

کنجکاو و فضول از پشت پنجرههای خانه شان شاهد داد و فریادهایمان بودند و صد بار از زبانمان جملههای 

نیست که نداند او باعث میکشمت بي همه چیز،زنده نمیگزارمت و فحش و ناسزاهای دیگر را شنیده اند.هیچ کس 

 آن آتیش سوزی بوده و زندگي سودابه را بر باد داده.چه کسي بیشتر از ما آرزوی مرگش را میکرده.

 با تردیدی آمیخته با ترس از پاسخ پرسیدم:

 یعني پدر جان شما او را کشتید؟-

 در عین خشم به قهقه خندید و گفت:

 قاتل باشم؟ دیوانهای دختر جان!اصال به من میآید که-

 پس چي؟نکند کار سامان باشد؟-

 این بار شانههایش از شدت خنده تکان تکان میخورد.

تو که از مامور بازجویي آگاهي بدتری و حسابي داری ما دو تا را به دام آنها میاندازی.بیچاره سامان از یک هفته -

ورده،ولي باز هم ولن کن نیستند.با آبروریزی پیش تا حاال زنجان است،هزار و یک شاهد دارد که از آنجا تکان نخ
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مشغول تحقیق اند تا بلکه سر نخي پیدا کنند و بدانند آیا و دیشب به تهران آماده و پس از به قتل رساندن فرامرزی 

 دوباره به زنجان برگشته یا نه.

 لبهام به لرزه افتاد و گفتم:

 ه است.من میترسم پدر جان.شما که میدانید او چقدر بد کین-

بچه نشو رکسانا.پسر من حتي اگر همه فن حریف هم باشد،محال است که بتواند سر یک مرغ را ببرد چه برسد به -

 آدم.باید دید به غیر از ما چه کسي باهاش دشمني داشته.

 شده؟ ٔ  چه موقع این اتفاق افتاده و چطور کشته-

ی ماشین سودابه پیدا کرده،ضربه ی سنگیني که به امروز صبح زود مامور گشت در خیابان پهلوی جسدش را تو-

سرش زدند،امانش نداده و باعث مرد ناگهانیاش شده.قتل به خاطر سرقت نبوده،چون هم کیف پول او سر جایش 

است و هم ماشین که سوییچ رویش بوده و به راحتي میشد دزدیدش.به همین جهت،دلیل قتلش را دشمني خانوادگي 

 تش میدهند.میدانند و به ما نسب

 چرا نمیروند سراغ آن زن هرزه یي که زندگي سودابه را به هم زده،شاید او بتواند سر نخي به دستشان بدهد.-

خانواده ی فرامرزی از وجود آن زن اطالعي ندارند.حتي آنها در جریان اختالفش با سودابه نبودند و از شنیدنش -

گفت تو او را میشناسي و ممکن است بداني منزل پدرش کجاست.بلکه تعجب کردند.اما االن سودابه پای تلفن به من 

 بتواني از این طریق ازش خبر بگیری.

حتما این کار رو میکنم.وقتي در این قضیه پای شما و سامان در میان باشد،هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدهام تا -

 ر میگردد؟بلکه ردّی از قاتلش بیابم.شما نمیدانید سامان چه موقع ب

 االن توی هتل نبود.رفته اداره سر کارش.به سودابه گفتم خبرش کند تا فوری راه بیفتد بیاید تهران.-

 با شوق آشکاری پرسیدم:

 پس آنها امروز بر میگردند؟-

 باید برگردند.دیگر ماندنشان در آنجا لزومي ندارد.چون بعد از این خطر مزاحمت فرامرزی تهدیدشان نمیکند.تو-

 چطوری دخترم؟

خیلي بد پدر جان.سامان به هیچ وجهه کوتاه نمیآید.ماندانا را ازم گرفته با خودش برده زنجان.دیگر تحمل دوریاش -

 را ندارم.

غصه نخور عزیزم.بگذار از این مخمصه خالص شویم.یک روز سر فرصت مینشینم با سامان درباره ی تو صحبت -

 تو را به خانهاش برد،بعید میدانم به این راحتي ازت دل بکند. میکنم.مردی که با آن عشق و عالقه

همه این حرفها را بهم میزنند.ولي در عمل خالفش بهم ثابت شده،گوش به حرف هیچ کس نمیدهد.اصال وجود من -

 برایش اهمیتي ندارد.دیگر خسته شدم.

سختیهایش را تحمل میکند.اصال نمیدند  دلت را بگذار پیش دل سودابه،بدون هیچ امیدی به بهبود زندگي ش،دارد-

جواب دختر بي پدرش را چه بدهد.گرچه مردن هم چین پدری بهتر از زنده بودنش است،اما در هر صورت بیانش 

برای او سخت است،چون سپیده پستیهایش را باور ندارد و مهرش از دلش به این سادگي کندني نیست.تو االن اینجا 

 منتظر من بودی؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 1 2  

 

جان،من آماده بودم از مستوره بپرسم از سامان و ماندانا چه خبر درد.ماشین تان را که جلوی در دیدم،فکر  بله پدر-

 کردم آنها برگشتند به همین خاطر در نزدم و منتظر ماندم تا شما برگردید.

ه را آن زن هرزاتفاقا من هم میخواستم یک راست از اینجا بیایم منزل خانم ماکوئي ازت بپرسم میتوني یک جوری -

 پیدا کني.

 همین االن میروم منزل مادرش شاید ازش خبری داشته باشند.-

 من تو را میرسانم آنجا.-

نه ممنون خودم میروم.منزلشان خیابان ظهیر السالم نزدیک مدرسه ی سابق مان است.البد میدانید که متأسفانه -

 شهناز همکالس سابق من است.

 به من نگفت.نه نمیدانستم.کسي چیزی -

سودابه میدانست.آن موقعها دختر سده و معصومي بود.بعد از ازدواج ناموفقش فرامرزی سر راهش دانه پهن کرده -

و از راه به درش برده.همان روز که شما با فرامرزی درگیر شدید.من سر خیابان دوراهي قلهک بعد از سالها دیدمش 

 شرمنده م.و در جریان قرار گرفتم.از این نظر واقعاً 

تو چرا شرمنده باشي.انسانها در گیر و دار حوادث تغییر ماهیت میدهند.از آن گذشته شاید آن دختر بي چاره هم -

در اثر سادگي اش فریب ظاهر آراسته و زبان چرب و نرم فرامرزی را خورده.در هر صورت ما با همین خیابان 

باید سری به کارخانه بزنم.ظهیر السالم سر راهم است.پس  گردیهایمان به نزدیک پیچ شمیران رسیدیم،اتفاقا من

 الزم شد تو را تا حوالي منزلشان برسانم.

 ممنونم پدر جان.

 با من تماس بگیر.شماره ی کارخانه را که داری.آنجا منتظر تلفنت هستم.-

وقت است با خانوادهاش  از شما چه پنهان،اصال امیدوار نیستم شهناز را آنجا پیدا کنم،چون خودش میگفت خیلي-

 زندگي نمیکند و ساکن خانهای است که فرامرزی برایش اجاره کرده است.

کثافت لعنتي.پول سودابه ی بیچاره را خرج عیاشیهایش میکرده،وگرنه این پسره ی آسمون جول تو هفت آسمون -

 ویش هستم.گ دعا عمر یک یکي من.نکند درد ٔ  یک ستاره هم نداشت.دست هر کسي که او را کشته

 هیچ وقت مرگ کسي را از خدا نخواهید،حتي دشمن تان را.-

گاهي انسان به حدی میرسد که نمیتواند چنین آرزویي را ناداشته باشد..آن پسر مرا به آن حد رسانده.مي فهمي -

 رکسانا؟

 با وجود این دلتان را از کینه پاک کنید و به فکر دختری هم باشید که بي پدر شده.-

 

 22صل ف

 

یک کوچه مانده به منزلِ خانم کبیری از اتومبیل آقای ساماني پیاده شدم. به نظر مي رسید وضع مالي شان چندان 

 تعریفي ندارد. نمای ساختمان و در و پیکرش، نشان از نیازخانه به تعمیر اساسي داشت.

 نگِ آشنایي کمرنگ بود.برادر شهناز که تقریباً هم سنِ برمک در را به رویم گشود. در نگاهش ر

 خطوط چهره ام به نظرش تا حدودی آشنا مي آمد، اما نه آن قدر که مرا به جا بیاورد. در پاسخ به سالمش گفتم:
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 ـ شهریار جان، من رکسانا دوستِ شهنازم.

 هنوز کیف مدرسه زیر بغلش بود. معلوم مي شد تازه از راه رسیده. با لهني نه چندان دوستانه گفت،

 اگر با شهناز کار دارید اینجا نیست. خیلي وقت است که ازش بي خبریم. ـ

 خانم کبیری از توی ایوان داد زد:

 ـ با کي حرف مي زني شهریار؟

 ـ رکسانا خانم دوستِ شهناز.

 

ي پسر برهنه و ژولیده با شتاب به سویم دوید. در چین و شکن های بي شمار چهره اش اثری از صورتِ زیبایي که ک

 رو توش شده اش شهناز بود، به چشم نمي خورد. به نزدیکم که رسید، ایستاد و با نگراني پرسید:

ـ شهناز چیزی شده؟ راست بگین رکسانا خانوم. این دختر ما رئ جون به لب کرده. دوساله ازش بي خبرم. اصالً نمي 

 بگو.گه پدر مادرم زنده ن یا مُرده. تو رو خدا اگه ازش خبری داری بهم 

 تیرم به سنگ خورد، از آمدنم پشیمان شدم. چه جوابي مي توانستم به آن زن درمانده و دل شکسته بدهم.

 در پاسخ به عجز و البه هایش گفتم:

 ـ من آمدم از شماخبر بگیرم، آدرسش را ندارم. دلم برایش تنگ شده.

 مُشت به سینه کوفت. سر را به حسرت تکان داد و گفت:

ون مُرده رو از من مي خوای؟ کدوم خونه، کدوم کاشونه. همشو به هم ریخت. اون شوهر بچه ننه ش ـ آدرسِ ا

چسبید وَرِ دلِ مادرش، زنشو بي خانمون کرد، بچه رو هم ازش گرفت. شهناز گناه بدبختي شو انداخت گردنِ ن و 

د. پدر داشته. اصالً این طرفا آفتابي نشپدرش. کبیری یه سال پیش سکته کرد مُرد، اما انگار نه انگار که این دختر 

اون موقع وضع ما به هم ریخت. نون آورمون از دست رفت. دار و ندارمو خرج اون بچه ی دیگم کردم که الاقل اینا 

یه چیزی بشن. صداتو که شنیدم گفتم البد تازه مي فهمیدم که فقط مارو فراموش نکرده، بلکه قید دوستاشو هم زده. 

 یه چایي داغ بخور بذار سیر تماشات کنم، تو بوی شهناز رو مي دی.بیا بریم تو 

 ـ نه ممنون. من دیگر باید بروم. اگر آمد سراغ تان حتماً بهش بگویید یک سری به من بزند.

ـ باشه اگه به امید خدا این طرفها پیدایش شد، حتماً بهش مي گم. تو هم اگه دیدیش بگو پدرتو که از غصه کُشتي، 

 اقل تا مادرت زنده س به دادش برش.پس ال

 ـ چشم، حتماً این کار را مي کنم.

در که پشتِ سرم بسته شد، همانجا ایستادم و به دیوار تکیه دادم. طفلکي خانم کبیری، چه بهتر که نمي دانست این 

ایستادن ثمری  دختر جه به روز خودش آورده و به چه راهي کشیده شده. پاهایم درون چکمه یخ زده بودندۀ آنجا

 نداشت. بدونِ رسیدن به هدف با قدمهای شُل و وارفته به راه زیادی نبود پیاده طي کنم.

شهناز کجا رفته؟ یعني ممکن است هنوزنداند که فرامرزی کشته شده. بعد از او چه به سرش مي آمد؟  "در دل گفتم:

غرق افکار خودم بودم که  "د که پدرش مُرده. با چه رویي مي توانست نزد مادرش برگردد؟ گمان نکنم هنوز بدان

 صدای آشنایي از پشتِ سر به گوشم رسیده:

 ـ رکسانا صبر کن.
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بهت به عقب برگشتم، خودش بود شهناز. نیمي از صورتش را در زیر شال پشمي پنهان ساخته بود. نگاهش بي روح و 

 خسته بود و نوک بیني اش سرما زده و سرخ.

 ز بالتکلیفي و درماندگي نهفته بود:در کالمش دنیایي ا

 ـ به دادم برس رکسانا. نمي داني چه به روز خودم آروم.

در موقع بیانِ این جمله شال را از روی لبها و چانه اش کنار زد. آرایِش صورتش بیات بود. به نظر مي رسید از آخرین 

 باری که چهره اش را آراسته، بیش از یک شبانه روز مي گذارد.

له و زاری اش از ته دل برمي خاست. با وجود این که بعد از آخرین دیدارمان تا سرحد مرگ ازش نفرت داشتم، اما نا

 در آن لحظه دلم برایش سوخت.

 درحالِ برانداز کردنش پرسیدم:

 ـ چي شده شهناز، چرا این قدر پریشاني؟

هي، تو حق داشتي، من راه درستي را انتخاب نکردم. ـ بدبخت شدم رکسانا. دیگر نه راه به جایي دارم، نه پشت و پنا

فرامرزی همان جانوری بودکه تو مي گفتي و منِ احمق به این خیال بودم هدفت این است که مرا از سر راه 

خواهرشوهرت برداری. دنیایي که در آن سیر مي کردم فرسنگها با دنیای تاریکي که االن در آن قدم بر مي دارم 

فنا شدم، از بین رفتم. طوری زمین خورده ام که برخاستم ممکن نیست. تو بهم بگو باید چه کار  فاصله داشت. من

 کنم رکسانا؟

ـ تو راه اشتباهي رفتني شهناز. من و تو سالها روی یک نیمکت مي نشینم. سرکالس کارمان شده بود در گوشي حرف 

 دت ی آید؟زدن و درددل، هیچ وقت چیزی را از هم پنهان نمي کردیم . یا

ـ البته که یادم یک چیزی توی دلم بود دلم بود که هیچ وقت نتوانستم بهت بگویم. حاال که به آخر خط رسیده ام 

اقرار مي کنم، آن موقع ها من عاشقِ برادرت بودم. هر وقت او را مي دیدم سرخ مي شدم و قلبم به تپش مي افتاد. 

. انگار کور بود و نمي دید. بارها نوک زبانم آمد که از راز دلم پیش بابک هیچ وقت توجه ای به این احساسم نداشت

تو پرده بردارم، ولي بي اعتنایي برادرت و بي خیالي اش بهم فهماند که احساسم یک طرفه است و اقرارش به غیر از 

لِ به غیر از قبو رسوایي نتیجه دیگری ندارد. زماني که فضلي به خواستگاری ام آمد و تحتِ فشار خانواده ام راهي

پیشنهادش نداشتم. در نهایت ناامیدی به در خانه تان آمدم در ظاهر هدفم دیدنِ تو بود و در باطن آخرین تالشم 

برای رسیدن به آرزویم. جلوی در شانه به شانه بابک قرار گرفتم. مثل همیشه در مقابلش زبانم بند آمد و صورتم گُر 

بابک از « دیوانه این آخرین فرصت است، الل نشو. حرفت را بزن.» ل گفتم گرفت. خودم را مالمت کردم و در د

التهاب و آشفتگي درونم چیزی نمي دانست و از حرکاتِ غیر عادی ام سر در نمي آورد. چه بسا آن را نشانه شرم و 

ي پدر و مادرم م» فتمحیایم مي دانست. تو که از راه مي رسیدی زبانم باز و بدونِ مقدمه برای این که او هم بشنود گ

اگر » بابک که آماده ی خداحافظي بود گفت:« خواهند به زور شوهرم بدهند. من نمي خواهم زیر بار بروم رکسانا.

شانس خوبي ست از دستش ندهید شهناز خانم پدر و مادر بهتر صالحِ بچه هاشون را مي دانند. شما هنوز برای این 

در آن لحظه به نظر رسید که از راز دلم آگاه است. در واقع با آن « وانید.که راه را از چاه تشخیص دهید خیلي ج

حرفها مي خواهد بهم بفهماند که نباید به امیدی واهي فرصتهای پیش آمده را از دست بدهم. ناامیدی باعث تسلیمم 

 در مقابل خانواده شد و برداشتن اولین قدم برای فنایم.
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ای چه این حرفها را حاال بهت مي زنم؟ دلیلش این است که من به آخر خط رسیده البد حاال مي خواهي ازم بپرسي بر

ام و دلم مي خواهد دستم کامالً برایت رو باشد. اولین شکست، شکست های بعدی را در پي داشت. من با قلبي خالي 

ود که سر راهمان ب از عشق قدم به سبزوار گذاشتم و به همین دلیل هرگز تالشي برای از میان برداشتن مشکالتي

نکردم و خیلي راحت تن به جدایي دادم. ابتدا از زندگي با همسرم گریختم و بعد از زندگي پرمالل و شماتت های 

پدر و مادر آخرین پناهم فرامرزی بود و مسکن و ماوایم آپارتمان کوچکِ یک خوابه ای که او برایم اجازه کرده بود. 

اش مرا فریفت و پنداشتم دریچه ای پر از نور و روشنایي بر روی زندگي تاریکم زبانِ چرب و نرم کلماتِ فریبنده 

گشوده شده و دورانِ سختي و مرارت به سر رسیده. با همین تصور آن روز وقتي مي خواستي با حرفهایت ذهنم را 

 ن برخورد تو چه حاليروشن کني، زیر بار نرفتم و آنچه را که مي گفتي باور نکردم. اصالً برایم مهم نبود که در آ

داشتي و تا چه اندازه از من که تا حد یک روسپي سقوط کرده ام متنفر بودی. شخصیت آوردن ثروت سودابه، خانه 

اش را به آتش کشید. آن روز مثلِ دیوانه ها دیوانه ها شده بود. در آپارتمان شصت متری راه مي رفت و نعره مي زد. 

ابلِ باور. وقتي مقابلش ایستادم و کوشیدم تا آرامش کنم، در نهایت خشم بهم ناسزاهایش چندش آور بود و غیر ق

 توپید و گفت:

خفه شو، حرفِ زیادی نزن. من آن زن را با آن همه مال و ثروت به یک زن پاپتي مثلِ تو فروختم، چي گیرم آمد، » 

 «هیچ چي. برو گمشو، دیگر نمي خواهم ببینمت.

پناهم بود؟ رفتم روی پله های طبقه باال نشستم و منتظر ماندم منتظر ماندم تا آرام کجا مي توانستم بروم؟ کجا 

بگیرد. ساعتي بعد او را دیدم که از آپارتمان بیرون آمد و از ساختمان خارج شد. مي دانستم کجای دلش مي سوزد. 

یگر رنگِ واقعیت را به خود رویای شیرین و آرزوهای دور و درازش برای دست یابي به ثروتِ زنش سرابي بود که د

نمي دید. حتي دیگر نمي توانست پشیمان به سوی آنها برگردد و به آنچه که در اختیارش مي گذاشتند دل خوش 

 باشد.

کجا  »به خانه برگشتم و منتظر بازگشتش شدم. شب از نیمه گذشته بود که آمد. در پاسخ به سوالم که پرسیدم: 

باز هم تحمل کردم و جیکم در نیامد. یکراست به رختخواب رفت و خوابید. بعد « ست.به تو مربوط نی» گفت:« بودی؟

از آن هر روز کارش همین بود. حتي یک کالم هم با من حرف نمي زد. چون دو بیپانه ای که هر دو به حد نفرت 

وم روی برگشت به خانه رسیده اند به زندگي در کنار هم ادامه مي دادیم. منتظر بود خسته شوم و راهم را بگیرم بر

مادرم را نداشتم، آخر چطور مي توانستم پاسخ این دو سال غیبتم را بهشان بدهم. اگر بداني چه کردم رکسانا، جرات 

 گفتنش را ندارم. وای خدای من چرا گذاشتم کار به اینجا بکشد؟ چرا راه بهتری را انتخاب نکردم؟

آن دیوانگي کار خود شهناز باشد. در حالي که پاسخي که خواهم  هول برم داشت. مي ترسیدم حدسم درست باشد و

 شنید هراس داشتم پرسیدم:

 ـ مگر چه کار کردی شهناز؟!

رون، برو از خانه بی» ـ دیشب با اعمال و رفتارش جانم را به لب رساند، غروب که به خانه آمد با بي پروایي بهم گفت:

 «امشب من میهمان دارم.

مقاومت زدم، به زور با قشار مرا از در بیرون راند. دوباره به طبقه باال که به پشتِ بام راه داشت  زماني که دست به

پناه بردم و روی پله ها نشستم. ساعتي بعد صدای خنده های زني را که داشت با او وارد آپارتمان مي شد، شنیدم و به 

سنگین تر از دو شکستِ قبلي بود و مرا از پا در مي حرفهایي که تو آن روز بهم مي گفتي ایمان آوردم. این شکست 
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آوردم. این شکست سنگین تر از دو شکست قبلي بود و مرا از پا افکند. زمین خوردني نبود که بشود قامت راست 

کرد و دوباره برخاست. نمي دانم چند ساعت از نیمه شب گذشته بود که از آپارتمان خارج شدند و از پله ها پایین 

دیوانه شده بودم. اصالً حالِ خودم را نمي فهمیدم. به خانه که برگشتم، از کشوی کابینتِ آشپزخانه قندشکن  رفتند.

بزرگي را برداشتم و آن را داخلِ کیفم پنهان ساختم. خون جلوی چشمهایم را گرفته بود. اصالً نمي فهمدم دارم چه 

ود. جلوی بود. جلوی درِ ساختمان در انتظار بازگشتش در کار مي کنم. حرکات و رفتارم غیرارادی از کنترلم خارج ب

تاریکي پنهان شدم. نیم ساعتِ بعد نور چراغ های اتومبیلش در سیاهي شب درخشید. همین که ترمز کرد ایستاد، 

 مجال ندادم پیاده شود. کنارش نشستم و بي توجه به اعتراضش گفتم:

و جسمم را به بازی بگیری و هر وقت خسته شدی، دنبالِ دیگر مثلِ تو کثافتي، آشغالي، فکر کردی مي تواني روح » 

 «خودت بگردی.

 دستش را جلوی دهانم گذاشت و گفت:

 «خفه شو به تو مربوط نیست. از جانم چه مي خواهي. بعد از این نمي خواهم سربارم باشي.» 

رقِ سرش کوبیدم و پا به فرار گذاشتم. تمام این بار مجالش ندادم. دستم را با قندشکن باال بردم، آن را محکم بر ف

شب را دویدم. گاه مي ایستادم، نفسي تازه مي کردم و بعد به دویدن ادامه مي دادم. فرار بیهوده ای که مرا به هیچ جا 

نمي رساند. از کاری که کردم پشیمان نیستم. او مستحقِ مرگ بود، اما من چي؟ آیا من هم مستحق چنینِ سرنوشتي 

 بودم؟

شهناز سر بر روی شانه ام نهاد و تا مي توانست گریست. فرصت دادم تا عقده دلش را خالي کند و آرام گیرد، ولي 

آیا بعد از این آرامش جایي درزندگي اش داشت؟ نمي دانستم او اولین قرباني فرامرزی ست یا آخرینش، اما این را 

 نیز شکار شده است.مي دانستم که چون یک شکارچي ناشي در حین شکار، خود 

 در میان های های بي امانش گفت:

ـ تو داری از خانه پدرم مي آیي، درست مي گویم؟ دیدمت که از کوچه ما بیرون آمدی. پس البد خبرش بهت رسیده 

 که چه به سر فرامرزی آمده به خاطر همین مي خواهستي از مادرم سراغ مرا بگیری، درست مي گویم یا نه؟

حدسَت درست است. امروز صبح جسد فرامرزی را پیدا کردند و از آگاهي برای تحقیق آمدند. آنها به  ـ بله شهناز

سامان و پدرش مظنون هستند. در ضمن به دنبال توهم مي گردند. راز این قتل چیزی نیست که پنهان بماند. باورم 

دیدی چه موقع بود و آیا به کسي مظنون نمي شد که تو قانلش باشي. فقط مي خواستم بدانم آخرین باری که او را 

هستي؟ مادرت از دیدنت خوشحال شد، چون به خیالش از طرف تو برایش پیغام آورده ام. انگار پر در آورده بود. 

 خیلي بي انصافي شهناز چطور دلت آمد این مدت آنها را از خودت بي خبر بگذاری؟

 ـ حالش چطور بود پدرم را هم دیدی؟

رت یک سال پیش مُرد. تو چه دختری هستي که تا به این حد از آنها غافلي که حتي از مرگش بي خبری ـ متاسفم، پد

و چه مادری هستي که توانستي دوری از پسرت را تحمل کني و اصالً به فکر نیفتي ازش خبری بگیری. تو از مهر و 

وشي سپردی پدرت چشم به راه از دنیا عاطفه چه مي داني؟ وقتي اسیر هوس هایت شدی، همه چیز را به دستِ فرام

رفت. تو نمي تواني گناه شکست هایت را به گردن خانواده ایت بیندازیو مالمتشان کني. گناه از خودت بود که قدرت 

مبارزه با مشکالتت را نداشتي و زود از پا درآمدی. حتي به خاطر بچه ات هم قادر به مبارزه نبودی. شاید پدرت در 

رایت دچار اشتباه شد، امازندگي میدان مبارزه است. مبارزه با مشکالت و تالش برای پیروزی. از اول انتخاب همسر ب
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راه اشتباه را رفتي شهناز، پس حقت است که حاال انگشت حسرت به دندان بگزی، حیران بماني و حسرتِ فرصت 

ه هموار بود. خودت پرفراز و نشیبش های از دست رفته را بخوری. تو نمي توانستي به عقب برگردی، اما راه آیند

کردی. حاال از قتلگاه فرامرزی یک راست آمدی اینجا که چي؟ به انتهای خط که رسیدی، یاد دامانِ پرمهر و محبتِ 

مادرت افتادی تا سرت را بر روی زانویش بگذاری، دست نوازش گرش را حس کني و آرامش یابي؟ نه شهناز، نه، 

بگذاری او بداند چه بالیي سرشان آوری و چطور آبرویشان را بردی. آن جانور آن انگل این رسمش نیست تو نباید 

حقش بود که بمیرد، اما به به دست تو. به وقتش دستِ انتقام روزگار او را به سزای اعمالش م رساند. چه جوابي مي 

ننگي ست که برای همیشه  خواهي در آینده به فیروز بدهي؟ در هر صورت مادر آن طفل بیچاره ای. وجودت داغ

برروی پیشاني اش خورده. بیشتر از خودت به او صدمه مي زدی. الزم نیست برای من آه و ناله سر بدهي. و با یاد 

آوری شکستهایت خودت را تبرئه کني، مگر من شکست نخوردم. مگر درست در زماني که فقط چند قدم تا رسیدن 

انگشت کرده بودم نشدم، پس چرا به خاطر آن ناکامي، آینده ام را تباه کردم؟ حلقه ای که با هزاران امید و آرزو به 

با این حرف ها نمي تواني خودت را تبرئه کني. فرار از مجازات دوای دردت نیست. حتي اگر من سکوت اختیار کنم، 

این قصد را داشتم، دیر یا زود آشکار مي شود و ناچار حساب پس بدهي.ـ من نمي خواهم از مجازات فرار نم. اگر 

لزومي نمي دیدم سر راهت قرار بگیرم و اقرار به قتل راه گریز را ببندم. به اینجا آمده ام تا قبل از دستگیری پدر و 

 مادرم را ببینم. بي آن که بدانم پدرم دیگر در قید حیات نیست. یعني این حق را ندارم؟

ادرت را ببیني، نشناسي. هر آهي که از دوری ات کشیده، یک ـ من نمي توانم برایت تکلیف معین کنم. شاید اگر م

چین شده و بر پوست صورتش شیار زده، تو در میان آن شیارها به زحمت مي تواني خطوط اصلي چهره جواني هایش 

 را بیابي. وقتي که دیدمش شکه شدم. چه به روز این زن آوردی شهناز؟

، فقط یک شب کنارش بمانم و درست مانند زمان بچگي هایم که ـ مي خواهم ببینمش رکسانا. مي خواهم یک شب

هر وقت خواب بدی مي دیدم به آغوش او پناه مي بردم، برای فذار از کابوس قتل فرامرزی، گرمای آغوشش را 

 حس کنم و آخرین شب آزادی ام را در کنارش بگذرانم.

کجا بودی، چه مي دهي؟ فردا صبح که دوباره باید ـ خیال داری به او چه بگویي؟ جواب سوالش را که در این مدت 

 ترکش کني چه بهانه ای برایش مي آوردی؟ فکر اینها را کرده ای؟

 دستهایش را حایل صورتش کرد و پاسخ داد:

ـ نمي دانم رکسانا. عقلم قد نمي دهد. فکرم کار نمي کند. هرگز نمي توانم آخرین نگاه فرامرزی را در لحظه ای که 

را به سرش زدم از یاد ببرم. جان دادنش سخت بود، اما برای من لذتبخش، ولي حاال یادآوری اش آزارم  آن ضربه

مي دهد. اصالً باورم نمي شد که من بودم که مرتکب چنین قتلِ فجیعي شدم. روزگار چه بازی هایي دارد. من، شهناز 

ه روز کارش گریه بود، حاال از کشتن یک دختر بچه ای که وقتي شاهد سر بریدن گوسفند قرباني شد، یک شبان

 انسان ککش نمي گزد. حاضری با من بیایي منزل مادر.

ـ نه شهناز نرو. مادرها حس عجیبي دارند. تو نمي تواني فریبش بدهي با یک نگاه به چهره ات همه چیز را خواهد 

بگذار به این خیال باشد که در یک فهمید.آنچه را که زبانت قدر به بیانش نیست، نگاهت به او خواهد گفت. پس 

گوشه این دنیا خوشي،او خودش را به دوریت عادت داده. تو در روزهای خوش زندگي ات فراموششان کرده بودی، 

پس در بدبختي هایت شریکش نکن، چون تحملش را خواهد داشت. البته اگر اصرار به دیدنش داشته باشي 
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بگذارم، دست از پا خطا کني و یا حرفي از دهنت بیرون بیاید که همراهت خواهم آمد، چون مي ترسم تنهایت 

 جبرانش آسان نباشد.

ـ من در وضعیتي نیستم که بتوانم خودم را کنترل کنم، اگر ببینمش اختیار از کف خواهم داد. این بار جدایي از او 

رزوی من است،اما مگر من تا حاال آسان نخواهد بود، چون حاال دیگر به غیر از آغوشش پناه دیگری ندارم. دیدنش آ

به کدام آرزویم رسیده ام؟ پس بگذار باز بار حسرت هایم را به دوش بکشم و نگذارم او شاهد سیه روزی ام باشد. 

خداحافظ رکسانا، برایم دها کن، دعا کن پشت میله هایي که مرا از دنیا خارج جدا مي سازد، بتوانم خودم را از 

رزی در موقع متالشي شدنِ مغز فاسدش رهایي بخشم، نگاهي که تا آخرین لحظه حیاتم یاد کابوس آخرین نگاه فرام

آور آن خاطره دردناک خواهد بود. تنهایم نگذار . بعد از این تو تنها وسیله ارتباط من با دنیای بیروني. به سودابه بگو 

 مرا ببخشد،چون من فقط یک وسیله بودم نه عاملِ بدبختي اش.

  22فصل 
 

دوباره شال را تا روی صورتش باال آورد و نیمي از چهره اش را تا باالی لبها در زیر آن پنهان ساخت. قطرات اشکش 

 فرار بودند،بر روی گونه هایش آرام نمي گرفتند و راه سرازیری را تا زیر گردنش طي مي کردند.

را برایش تداعي مي کرد یا آخرین نگاه به ای کاش مي دانستم آخرین نگاهش به من، آخرین نگاه او به فرامرزی 

 یک دوست و همکالسي دیرین را.

این بار قدمهایش استوار و محکم بود. به نظر مي رسید مهم ترین تصمیم زندگي اش را که تسلیم در مقابلِ سرنوشت 

 شومش بود گرفته است.

دبیرستان شاهدخت کشاندند. پنجره رو به حیاط مردد برجا ایستادم. خاطره ها زنده شدند و بي اختیار مرا با خود به 

کالسِ درس در طبقه دوم و نیمکت هایي که شاهد شیطنت ها،زمزمه های درگوشي و آرزوهای برآورده نشده ما 

 بودند.

ي،رفوزگي اگر اینجا بنشین"نیمکتهای ته کالس جایگاهِ تنبل ها بود. انگار بر روی دیوار پشتي اش نوشته شده بود، 

 شهناز آنجا مي نشست و مرا هم به زور با خود به آنجا مي کشاند."خت است.روی شا

نگاهم را به اطراف گرداندم. چند قدم دورتر از من ایستاده بود و درست چشم به همان نقطه ای داشت که من نگاهم 

 وران ها مي برد.را به پنجره اش دوخته بودم، به نقطه ای که مرا با خود به سالهای سرخوشي و بي خیالي آن د

 شهناز مرا نمي دیدی، فاصله اش از من به اندازه فاصله ای بود که سرنوشت میانِ ما جدایي را رقم میزد.

مي دانستم که آقای ساماني با بي صبری منتظر تماس من است. باید چه بهش مي گفتم؟ چطور مي توانستم پای تلفنِ 

 طومار بود. عمومي از فاجعه ای سخن بگویم که بیاینش یک

 به دنبال محا آشنایي برای تماس با او در آن حوالي مي گشتم که نگاهم بر روی سر در قنادی یاس میخکوب شد.

به نظر نمي رسید صاحب قنادی دختر اُرمک پوش سابق را که بارها در آنجا شیریني خامه ای و نقل بیدمشک خورده 

 شرویي تحویلم گرفت و اجازه تلفن زدن را بهم داد.بود به جا آورده باشد، اما در هر صورت با خو

 آقای ساماني با اولین زنگ گوشي را برداشت و با بي صبری پرسید:

 ـ زود بگو رکساناجان، شهناز را پیدا کردی؟

 ـ داستانش مفصل است پدرجان. پای تلفن نمي توانم حرف بزنم، باید ببینمتان.
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ي از آن بود که در موقع بیان این جمله از پشتِ میز برخاسته و آماده حرکت صدای جا به جا کردن پایه صندلي حاک

 است.

 ـ کجایي؟ من االن مي آیم آنجا.

 ـ مقابل قنادی یاس.

 ـ تا ده دقیقه دیگر آنجا هستم، منتظرم باش.

 و در انتظار رسیدن هنوز ناهار نخورده بودم و معده ام از گرسنگي مالش مي رفت. با شیریني خامه ای ته بندی کردم

 او در همان حوالي قدم زدن پرداختم.

 صدای کشیده شدن خط ترمز اتومبیلش بر روی آسفالتِ خیابان گوشخراش بود، سوار مجال نداد و پرسید:

 ـ خب بگو چي شد؟

از  جدایي تند و بدون مکث بي آن که چیزی را از قلم بیندازم، از لحظه رفتن به منزلِ خانم کبیری تا دقیقه آخر

 برایش شرح دادم.

جرم شهناز سنگین بود، سنگین تر از بارِ سنگینِ نامالیماتي که بر روی دوشهایش حمل مي کرد. آقای ساماني با 

 ناباوری چشم به دهانم داشت. ساکت که شدم، با لحني آمیخته با دلسوزی گفت:

لب رسیده و مرتکب چنین قتل فجیعي شده. دلم  ـ دختر بیچاره. بین آن نامَرد چه به سر او آورده که جانش به

بیشتر از خودش برای مادر بیچاره اش مي سوزد. البد اگر آن زن دردمند از موضوع باخبر شود از غصه سکته مي 

 کند.

 با التماس گفتم:

ه و در حالِ تـ نباید پای او را در این ماجرا به میان بکشید. زندگي اش بسته به مویي است. شیشه عمرش ترک برداش

 شکستن است. اگر بشنود مي میرد. این ظلم را در حقش نکنید.

 با لحن آرام و مهرباني گفت:

 ـ تو ناراحت نباش بسپارش به من. خودش االن کجاست؟

 ـ تا یک ربع پیش جلوی بیمارستان شاهدخت داشت با خاطره هایش وداع مي کرد.

. بعید مي دانم راه و چاه را بلد باشد و بداند کجا باید خودش را معرفي ـ پس مي رویم آنجا. شاید هنوز نرفته باشد

 کند.

 پار را روی پدال گاز فشرد و به راه افتاد.

شهناز چون مجسمه ی بي روحي در همان حالتي که ترکش کرده بودم، در همان نقطه ایستاده بود. اتومبیل آقای 

 د. سرم را از پنجره ماشین بیرون آوردم و گفتم:ساماني با اشاره دستِ من، جلوی پایش متوقف ش

 ـ سوار شو.

 گیج و منگ سر برداشت ، نگاهش را به چهره ام دوخت و پرسید:

 ـ کجا راه من از راه شما جداست.

 ـ هرجا بخواهي بروی، مي برمت.

 با بي حالي پاسخ داد:

 نتری و آگاهي نیفتاده.ـ نمي دانم، تو بگو کجا باید بروم، تا حاال سر و کارم با کال
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 آقای ساماني گفت:

 ـ اگر تصمیم به معرفي خودت داری من مي دانم کجا باید بروی. خودم مي برمت آنجا.

درست مانند این که در عین ناامیدی تکیه گاهي یافته باشد، نگاهش را با یک چرخش کوتاه به سوی او معطوف 

 ساخت و گفت:

د، مي شناسمتان. یکي دو بار در مراسم عقد و عروسي رکسانا دیدمتان. البد عجله دارید ـ شما باید آقای ساماني باشی

زودتر تحویلم بدهید که خودتان و پسرتان خالص شوید. اتفاقاً من هم عجله دارم زودتر خودم رامعرفي کنم تا الاقل 

 سر پناهي بیابم.

 گفت: سپس سوار شد، روی صندلي عقب نشست و همراه با آه پر حسرتي

ـ من فدا شدم تا دیگران از شر مزاحمت های آن با آن جانور هشت پا خالص شوند. درست است دیر بت ذاتِ 

پستش پي بردم، ولي در همان مدتِ کوتاه، بعد از این که ذات و طینت پلیدش را نشانم داد به انداره یک عمر 

 شکنجه شدم و عذاب کشیدم.

 آقای ساماني گفت:

ست. اول اظهار عالقه، چرب زباني و نشان دادن ارِ باغ سبز و بعد از رسیدن به مقصود، ماسکي را که بر ـ عادتش این ا

روی سیرت واقعي اش کشیده برمي دارد و رنگ عوض مي کند . در هر صورت راه رهای از چنگ او این نبود 

 ار توست، اصالً خوشحال نشدم که قاتلدخترجان، این را از ته دل مي گویم، باورکن وقتي رکسانا بهم گفت آن قتل ک

اصلي اعتراف کرده و مشکلي برای ما پیش نمي آید. من نمي دانم چطور . چرا به آن راه کشانده شدی، ولي باز هم 

برای رهایي دیر نبود. گرچه سخت زمین خوردی و برخاستنت دشار بود و قدم های بعدی ات بدون یافتنِ تکیه 

تکیه گاه را داشتي.مي توانستي با تکیه به شانه های افتاده مادرت، از آن کابوس وحشتناک  گاهي دشوارتر، اما تو آن

 و آزار دهنده، خالص شوی.

 گلوله بغضي که گلویش را مي فشرد، صدایش را دورگه و نامفهوم ساخت:

صحنه باشید، نمي  ـ شما نمي دانید آن شب من چه کشیدم. تا نتوانید خودتان را به جای من بگذارید و شاهد آن

فهمید چقدر تحملش سخت است. حرکتم ارادی نبود، از خشم و نفرت آني سر چشمه مي گرفت. خدا را شکر کنید 

 که سودابه شاهد چنین صحنه ای نشد، و گرنه شاید او هم دست به همان کاری مي زد که من زدم.

 سپس از داخل کیفش، دسته کایدی را بیرون آورد و افزود:

کلید آپارتمانِ من است که در طبقه سوم همان خانه ای قرار دارد که اتومبیل فرامرزی در جلویش پارک شده .  ـ این

دیگر به درد نمي خورد. او آنجا را به نام خودش اجاره کرده بود. اگر ممکن است شما تخلیه اش کنید و کلیدش را 

توالت است، با یک مقدار پول، که آنها را هم از زن  به صاحبش برگردانید. جواهرت سودابه همانجا توی کشوی میز

خودش دزدیده بود. کم و کسرش را خرج خانه و عیاشي خایش کرده. خواهش مي کنم نگذارید این خبر به گوشِ 

مادرم برسد و بداند که دخترش به جرم قتل زنداني شده. من برای آزادی ام نه ضامن مي خواهم، نه وثیقه ای. مبادا 

 قصد به سراغش بروید و دق مرگش کنند.به این 

 آقای ساماني برای دلجویي اش با لحني آمیخته با دلسوزی گفت:

ـ نترس، من خودم برایت وکیل مي گیرم و حق وکالتش را مي دهم . به زودی ها نمي تواني انتظار آزادی را داشته 

 باشي، اما روی کمکِ من حساب کن.
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م. در تمام این مدت مرا باعث و باني بدبختي سودابه مي دانستند و نفرینم مي ـ من به شما بد کردم، شک ندار

کردند، ولي مشکلِ سودابه من نبودم، فرامرزی بود. ای کاش آن روز پایم مي شکست وبه قصد درد دل با رکسانا 

گشت، طعمه اش من تصمیم نمي گرفتم به خانه اش بروم. همان روز لعنتي به دامم انداخت. او به دنبالِ طعمه مي 

بودم که بعد از خالصي از زجر و شکنجه های همسر و مادر شوهرم ناغافل شکارچي دیگری از راه رسید و مرا اسیر 

 دامش کرد.

ـ به این سادگي فریبش را مي خوردی. تو که سودابه را مي شناختي و مي دانستي نمي تواني حساب دیگری به غیر از 

ني. اگر قصدت یافتن تکیه گاهه و یک عمر زندگي در کنارش بود، نه وقت گذراني و هوسبازی روی شوهر او باز ک

تفریح، باید مي فهمیدی مردی که به این راحتي به زنش خیانت مي کند، به تو هم وفادار نخواهد ماند. بخصوص وقتي 

وس خوردن و آه که دستش توی جیب زنش است و در اصل سر باز اوست. کار تو از این حرفها گذشته با افس

حسرت کشیدن، چیزی را نمي تواني عوض کني. خب بگذریم، رکسانا جان، من شهناز باید برویم به همان جایي که 

 قبالً از من بازجویي شده، یعني همان حوالي منزلِ فرامرزی، تو هم با ما مي آیي یا باید جای دیگری برسانمت؟

 فکر مي کنید سامان و ماندانا چه موقع به تهران برسند؟ ـ نه ممنون پدرجان. من مي روم منزلِِ عزیز.

ـ االن باید تو راه باشند. بسته به این است که کي حرکت کرده باشند.ازت ممنونم، تو کمک بزرگي به من و سودابه و 

مي ن همین طور شهناز کردی. نگران آن قضه هم نباش، درست مي شود. دور و بر سودابه را خلوت نکنید. طفلي اصالً

داند چطور مي تواند سپیده را که یک بند بهانه پدرش را مي گیرد نباید امیدی به دیدنش داشته باشد. ماندانا با وجود 

این که از او کوچکتر است خیلي آگاه تر و داناتر است. به نظر من قدرت درک و عقلش از سنش بیشتر است و خیلي 

ود این که شاهد بوده فرامرزی چه بالیي سر مادرش و دار و ندار او راحت همه چیز را مي فهمد، اما سپیده با وج

آورده و اصالً وجود این بچه برایش مهم نبوده، هرگز نمي تواند عشق و عالقه به پدرش را انکار کند و دوستش 

 نداشته باشد.

ر بگذاریم، این مساله را نمي ـ به غیر از این نمي توان از سپید انتظار داشت. حتي اگر مهر و عاطفه ذاتي اش را کنا

توانند کتمان کنید. این روزها مرتب شاهد درگیری بین آن دو تا بوده و ظاهر قضیه این معنا را برایش مي داده که 

 هدفِ پدرش از این کشمکش ها عشق و عالقه به دخترش و گرفتن اوست.

 بینند.ـ بچه ها بي گناه و معصومند و از دو روی سکه فقط یک رویش را مي 

سر خیابان هدایت ترمز کرد ایستاد. سر به عقب برگردانم و از پشتِ پرده تا اشک به چهره ماتم زده شهناز هیزه 

 ماندم. نگاهم را که متوجه خودش دید، سرش را نزدیک صورتم آورد و با دای پر حسرتي گفت:

 ش نوشته بودم:دفتر خاطرات را به یاد داری، منظورم همان دفتری ست که در صفحه اول

 طبال بزن، بزن که نابود شدم بر تارِ وجود زندگي پود شدم

خداحافظ رکسانا. امروز دو بار با هم خداحافظي کردیم و یک بار هم با چند قدم فاصله از هم به یک نقطه خیزه 

ام را مرور کنم و  ماندیم و به مرور خاطرات مان پرداختیم. چه بسا در زندان آن قدر فرصت داشته باشم که گذشته

در البالی صفحاتش در جستجوی یافتنِ علل بدبختي و آغاز اشتباهاتم به نتیجه ای که مي خواهم برسم. ازت ممنون 

که نگذاشتي به دیدن مادرم بروم، وگرنه بعد از این دیدار هر دو به سختي مي توانستیم از هم جدا شویم. هرگز در 

ارش را نداشتم. اعتراف مي کنم در زمان خوشي، فراموشش کردم و حاال در اوج تمام عمرم تا به این حد آرزوی دید

بدبختي نیارم فقط به اوست. افسوس، مي دانم چقدر در مقابل خانواده شوهرت خجالت زده ای که دوستي مثلِ من 
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ه قع شب قلبِ من بداشتي. این را به شما مي گویم آقای ساماني، هم خودتان بدانید و هم به سودابه بگویید. آن مو

پاکي و شفافي آینه بود و هنوز ناکامي هایم سیاه و آلوده اش نکرده بود. تو یک بار مزه شکست را چشیدی رکسانا، 

اما تسلیمش نشدی و نگذاشتي با سر خم کردن در مقابلش، شکستهای بزرگتری را تجربه کني. به خاطر همین است 

نگ و دندان آماده مبارزه برای حفظش هستي. خودش به حالت. برایم دعا که قدر آنچه را که داری مي داني و با چ

کن که بتوانم کابوس وحشتناک آن چشمهای وَرقلمبیده و سرشکافته را از مغزم بیرون کنم. چه موقع به آرامش 

 خواهم رسیده، چه موقع؟

 22فصل 

 

 

 

ای هیچ کدام قابل باور نبود که شهناز مرتکبِ قتلِ همه ی اعضای خانواده ام با ناباوری چشم به دهانم داشتند. بر

 فرامرزی شده باشد. عزیز و آزیتا بر ناکامي اش مي گریستند و خانجون بر باعث و باني اش لعنت مي فرستاد.

 

 

 

 ساکت که شدم گفت:

 

 

 

د و ناخوش. یه بار که شد یه روز تو از خونه بری بیرون برگردی، یه طومار خبر واسمون نیاری، اونم خبرای ب_

فرامرزی زد ساماني رو لَت و پار کرد، دفه بعد خونه سودابه رو آتیش زد. حاالم که شهناز انتقام همه رو از اون زاده 

شیطون به قیمتِ بدبختي خودش گرفته. باالخره چاه کن افتاد تو چاه، همه رو از شر خودش خالص کرد. بي خود 

ارن از زنجان برمي گردن، باید پاشیم بریم خونه خودمون، چون حاال سودابه مجبوره هول بَرت نداره که چون اونا د

هم به خاطر حفظ آبرو هم واسه اینکه پدر بچه شه برای اون مجلسِ عزاداری راه بندازه، به زورم شده چند قطره 

ا مي د از سفره نذری پاشک به چشمانش بیاره. البد فردا مي رن قبرستون خاکش کنن. یکي دو روز سرشون گرمه بع

 شیم مي ریم خونه که هر جور شده یه سر به اونجا بزنیم یه تسلیت خنده دار بهشون بگیم.

 

 

 

 زیر بار نرفتم و گفتم:

 

 

 

آخه خانجون این وسط تکلیف ماندانا چیست. آن طفلِ بیچاره چه گناهي کرده که باید در این مراسم عزاداری _

 تصنعي حاضر باشد؟

 

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 2 3  

 

خب اون باید سپیده پدر مرده رو دلداری بده ، غصه دخترتو نخور. خوب بلده گلیمشو از آب بیرون بکشه. یه کمي _

 دندون رو **** بذار. این قدر بي خودی خودتو سبک نکن.

 

 

 

 عزیز در تأیید سخنان مادرش افزود:

 

 

 

سخت باشد، به این مي ارزد که وقتي یک مدت سامان خانجون راست مي گوید. هر چقدر هم دوری ماندانا برایت _

ازت بي خبر بماند، فکرهایش را بکند و به این نتیجه برسد که دارد راه را اشتباهي مي رود. بخصوص با کاری که 

 امروز کردی و برای نجات او و پدرش از اتهام قتل فرامرزی باعث شدی شهناز خودش را تسلیم کند.

 

 

 

ذرانده بودم. ابتدا شوکي که بعد از شنیدن خبر قتل فرامرزی بهم وارد شد و بعد برخورد با خانم روز سختي را گ

کبیری و شهناز اعصابم را به شدت تحت فشار قرار دادند. نیاز به محیط آرامي داشتم برای اندیشیدن به بالتکلیفي 

 خودم که در آن روز هنوز فرصتش را نیافته بودم.

 

 

 

ز همه در تدارک مقدماتِ سفره نذری بودند. نمي توانستم دست روی دست بگذارم و بیکار بنشینم. فردای آن رو

 همین که آماده خروج از خانه شدم، خانجون سر راهم سبز شد و پرسید:

 

 

 

 اُقر بخیر، کجا مي خوای بری؟_

 

 

 

 از سر کوچه تلفن مي زنم بر مي گردم._

 

 

 

ي ریم. تو نمي خواد زنگ بزني خودتو سبک کني. شماره رو بگیر بده من خودم با هر کي الزم نکرده، با هم م_

 گوشي رو برداشت حرف بزنم ببینم چي کار کردن.

 

 

 

چاره ای به غیر از تسلیم نداشتم. چادر به سر انداخت و در کنارم به راه افتاد. به محضِ شماره گیری گوشي را از 

 وتاهي صدایش را شنیدم که مي گفت:دستم گرفت و پس از مکث ک
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 تویي مستوره، قدسي خانوم کجاس؟_

 

 

 

 صدای مستوره بلند و رسا بود:

همه رفتن امامزاده عبداهلل، فقط ما موندیم و بچه ها. بعدش بر مي گردن اینجا قراره عزاداری ها خونه خودمون _

آورده. چاره ای نیس باید آبروداری کنیم. خانوم بزرگ گفتن باشه. نمي شه که هوار زد چه بالیي سر زن و بچه ش 

اگه رکسانا خانوم تلفن زد بهشون بگم جلو فک و فامیل زشته اگه نیان تو مراسم خونه و مسجد. به گمونم آقا هم 

 واسه حفظ آبرو حرفي ندارن. مي شه شما بهشون بگین فردا عصری بیان اینجا؟

 

 

 

 درون سینه شنیدم. خانجون با بي میلي گفت:صدای جست و خیز قلبم را 

 

 

 

بهش مي گم، ولي فردا ما خودمون سفره نذری داریم. حاال ببینم چي مي شه. ماندانا کجاس، مي خوام صداشو _

 بشنوم.

 

 

 

 همین جاس. صدای شما رو شنیده، هي مي خواد گوشي رو از دستم بگیره._

 

 

 

 بزنم.بده بهش مي خوام باهاش حرف _

 

 

 

 گوشم را به گوشي تلفن چسباندم و صدایش را شنیدم:

 

 

 

 خانجون جونم، سالم._

 

 

 

 سالم خوشگلِ ناز نازی خودم. دلم واست یه ذره شده._
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 مال من هزار ذره شده. از مالِ شما خیلي بیشتره. مامي کجاس؟ واسه اون که دیگه ملیون ذره شده._

 

 

 

 س مونده خونه پیش عزیز.اینجا نی_

 

 

 

من خیلي گریه کردم که بیام پیشش ، ولي بابا این روزا خیلي بداخالق و بد شده. هي مي گه نمي شه، نمي ذارم بری _

 اونجا، آخه چرا؟

 

 

 

 یه کم صبر کن تا اخالقش خوب بشه، بعدش خودم میام مي آرمت پیش خودمون. دختر خوبي باش، گریه نکن._

 

 

 

 با صدای آهسته ای گفت:

 

 

 

به مامي بگین بابای سپیده مُرده. من مي دونم، اما سپیده نمي دونه. مامان قدسي بهم گفته زبونِ خوشگلتو نیگردار، _

بهش چیزی نگو. خب منم نمي گم ، ولي خیلي خوشحالم که مُرد، چون آدم خوبي نبود. همه رو اذیت مي کرد. هیچ 

 غیر از سپیده که عقلش نمي رسه. هي گریه مي کنه مي گه من بابامو مي خوام.کي دوسش نداشت، به 

 

 

 

 خب آدم نمي تونه که باباشو دوست نداشته باشه._

 

 

 

 مي شه به مامي بگین بیاد باهام حرف بزنه؟_

 

 

 

 نه نمي شه، چون اگه بابات بفهمه اوقاتش تلخ مي شه، با مستوره دعوا مي کنه._

 

 

 

 قول مي دم بهش نگم._
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 تو مثلِ خودم فضولي، نمي توني زبونتو نیگرداری._

 

 

 

 اگه قول بدم چي؟_

 

 

 

 باشه دفه دیگه، حاال نه. بدو برو با سپیده بازی کن._

 

 

 

 گوشي را که گذاشت رو به من کرد و گفت:

 

 

 

 . شنیدی که مادرشوهرت چه پیغومي واست فرستاده؟صداشو شنیدی؟ خیالت راحت شد؟ حاال دیدی حالش خوبه_

 

 

 

 بله شنیدم. فردابعدازظهر مي روم آنجا._

 

 

 

 یعني چه!؟ تو که نمي توني آخر شبي تنهایي برگردی اینجا._

 

 

 

 خُب زنها سر سفره نذری مشغولند، مردها که کاری ندارند. شاید بابک و برمک هم با من آمدند._

 

 

 

 ه اونا اومدن برو. هم بچه تو مي بیني ، هم زبونِ حرف مفت زنها رو مي بندی.اگ_

سرم به کار گرم کردم، اما آرام نگرفتم. دلم به دور از آنجا در تالطم بود. آن شب قرار بود بابک و داریوش، شیرین 

ر تهران ببرند. آزیتا یک هفته اقامتش دبه سینما کریستال « از اینجا تا ابدیت » و آزیتا و رودابه را برای تماشای فیلم 

 را تمدید کرده بود و دلش نمي آمد تا قبل از اینکه تکلیف من معلوم شود به مشهد برگردد.

 

 

 

 موقعي که نتوانست مرا راضي به همراهي شان کند، گفت:
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 وقتي تو نیایي، ترجیح مي دهم من هم نروم. برای تو هم تفریح الزم است._

 

 

 

موضوع این نیست که چون داریوش با شماست ، من نمي آیم. حتي اگر او هم نبود، حوصله آمدن را نداشتم، مي _

داني چرا، چون بدونِ سامان و ماندانا هیچ چیز خوشحال و راضي ام نمي کند. وقتي بچه دار شدی، مي فهمي چه مي 

 گویم.

 

 

 

 م نمي آید تا تو به خانه ات برنگشتي من به مشهد برگردم.االن هم مي فهمم، به خاطر همین است که دل_

 

 

 

 ممنون که به فکرم هستي، ولي بعید مي دانم به این زودی ها رو به راه شود._

 

 

 

خدا رو چه دیدی، شاید شد. حاال ببینم فردا بابک و برمک که قرار است همراهت بیایند آنجا چه کار مي کنند، بلکه _

 باشد بتوانند با سامان در این مورد حرفي بزنند، مواظب خودت باش، ما رفتیم.موقعیت جور 

 

 

 

خانجون و عزیز در آشپزخانه سرگرم کار بودند. برمک کتاب تاریخ را به دست داشت، اما فکرش در عالم دیگری 

 سیر مي کرد.

 

 

 

لش نمي گرفت. یکه و تنها، به دور از جمع، دلم برایش سوخت. بعد از برمالشدنِ راز مرگِ رامک ، هیچ کس تحوی

 کم کم داشت به گوشه نشیني و انزوا خود را عادت مي داد.

 

 

 

 موقعي که تنها شدیم، گفت:

 

 

 

من مي دانم کارم اشتباه بود و چه ضرری به هر کدام از شما زد. هیچ وقت با وجدانِ راحت به خواب نرفتم. وقتي _

م تنها کسي که توانسته مرا ببخشد عمو سیف اله است، وگرنه نگاههای بقیه خصمانه است و خوب فکر مي کنم مي بین

 خشم و نفرت جای مهر و محبت را در قلبهایشان گرفته. حتي نظر تو هم نسبت به من عوض شده ، مگر نه رکسانا؟
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ستم که انگار از آنچه در اطرافم در مورد من یکي اشتباه مي کني. چون آن قدر درگیر مسایل و مشکالت خودم ه_

مي گذرد، بي خبرم. کاری که تو کردی اشتباه محض بود و توجیه انگیزه اش مسخره و غیر قابل هضم، با وجود این 

من بهش فکر نمي کنم. بقیه هم به تدریج این فکر را از مغزشان بیرون خواهند کرد، اما خودت با این قضیه چطور 

 کنار خواهي آمد برمک؟

 

 

 

من سالهاست نتوانسته ام از فکرش بیرون بیایم،چه بسا تا آخر عمر هم نتوانم فراموشش کنم. بیشتر دلم برای تو _

 مي سوزد، چون مي بینم به تو بیشتر از بقیه ظلم شده.

 

 

 

تم را خفکرش را نکن. هر کس سرنوشتي دارد. شاید قسمت این بود که بابک و شیرین منتظر هم بمانند و من ب_

جای دیگری بیازمایم، آرزوی من این است که زودتر پیش سامان و ماندانا برگردم. به غیر از این هیچ آرزوی 

دیگری ندارم و از تغییر مسیر زندگي ام اصالً ناراضي نیستم. آزیتا که به مشهد برگردد وظیفه رسیدگي به تکالیف 

 ب ماندگي اش، از بار گناهت بکاهي و کمکي برای عزیز باشي.رودابه به عهده تو خواهد بود. سعي کن با جبران عق

من از خدا مي خواهم کاری به عهده ام بگذارند، ولي هیچ کس به بازی ام نمي گیرد. این روزها وقتي نگاههای _

 .خصمانه اطرافیانم را متوجه خود مي بینم، دلم برای شهروز مي سوزد، آن بیچاره، سالها با این حس زندگي کرده

حتي شاید بیشتر از عذابي که من مي کشم، عذاب کشیده. چون بي گناه مارک قاتل به پیشاني اش خورده و به هیچ 

طریقي نتوانسته بي گناهي اش را به اثبات برساند. آن نگاهها آن شماتتها حق او نبود، اما حقِ من است. بارها از 

درس بخواند، االن که خودم به این وضعیت دچار شده ام  گوشه کنار مي شنیدم که فکرش پریشان است و نمي تواند

و اصالً از آنچه مي خوانم سر در نمي آورم، تازه مي فهمم او چه رنجي را تحمل کرده. خیلي سعي کردم آن حسِ 

بیگانگي را که در میان مان به وجود آمده از بین ببرم، اما شهروز در ظاهر از ترس پدرش مرا بخشیده، وگرنه در 

طن از من بیزار است و هر چقدر سعي مي کنم خودم را بیشتر بهش نزدیک کنم، بیشتر ازم گریزان مي شود. با

طفلکي عزیز چقدر دلش مي خواست هنوز در همان خانه ای زندگي کند که وقتي زنِ پدرمان شد، به عنوان عروس 

بگیرد که آقاجان هر صبح در کنارش خانواده قدم به آنجا گذاشت. چقدر دلش مي خواست از آب همان حوضي وضو 

مي نشست و با آبِ زاللش وضو مي گرفت. من او را از خاطراتش جدا کردم. وای رکسانا، چه به روز خودم آوردم و 

چه به روز آنهایي که دوستشان داشتم. یعني ممکن است داریوش بتواند کسي را ببخشد که باعث شده محبت 

دد؟ نه غیر ممکن است. او هرگز مرا نخواهد بخشید. ازم متنفر است. متنفر. مي دختری را که مي پرستیده ازش بدز

 فهمي رکسانا؟

 

 

 

 با صدای فریاد مانندی گفتم:
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بس کن برمک. این قدر خودت و مرا عذاب نده. زندگي چون دریای بي کراني ست که نه ابتدایش معلوم است و نه _

رنگِ آبي اش را خاکستری و گِل آلود مي کند. با حسرت خوردن نمي تواني انتهایش. این اشتباهاتِ ماست که 

دوباره آبي و شفافش کني. تو هفت سال با اضطراب و نگراني زندگي کردی. همیشه از این مي ترسیدی که یک روز 

 ی و حاظررودابه زبان باز کند و رازت برمال شود. باالخره این اتفاق مي افتاد، پس چرا خودت پیش دستي نکرد

نشدی به خطایت اعتراف کني؟ آن موقع شاید شهروز راحت تر تو را مي بخشید، نه با فشار و ترس از پدرش. یک 

 اشتباه سرچشمه ایست برای جاری شدن اشتباهات دیگر از منشاء آن.

 

 

 

 

 

 21فصل 

 

 

 

حویلم نگیرد و غرورم را بشکند. یک احساس ضعف مي کردم. از روبرو شدن با سامان هراس داشتم. مي ترسیدم ت

وَرِ دلم از شوقِ دیدار ماندانا غرقِ سرور و شادی بود و وَرِ دیگرش از تصور بداخمي و بي اعتنایي های سامان غرقِ 

 اندوه و ماتم.

 

 

ودم به ب به جای راه رفتن تلو تلو مي خوردم. بابک و برمک از دو طرف هوایم را داشتند. لباس مشکي که به تن کرده

 تنم زار مي زد و نشان مي داد در همین مدتِ کوتاه چقدر وزن کم کرده ام.

 

 

در میانِ دو لنگه در خانه که باز بود ایستادم و کوشیدم تا هیجان و اضطرابم را مهار کنم و ظاهری آرام و بي تفاوت 

 داشته باشم.

و شوق خود را در آغوشم افکند. اضطراب و نگراني چون  ماندانا از دور مرا دید، با شتاب به طرفم دوید و با شور

 حبابي سرگردان و بالتکلیف، موقتاً جای خود را به لذتِ بوییدنِ عطر گیسوان او داد.

 

 

 

بابک و برمک به طرفِ سالنِ غذاخوری رفتند که مخصوص نشستن آقایان بود و توسط دو ستون در طرفینِ آن از 

 سالن پذیرایي جدا مي شد.

 

 

 

 با نگاه به تعقیبشان پرداختم. سامان در جلوی پایشان برخاست و با خوشرویي از آنها استقبال کرد.
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حتي یک لحظه هم نگاهش بر روی چهره ام مکث نکرد، اصالً به رویش نیاورد که مرا دیده. سردی و بي تفاوتي اش 

 ن رفتارش را نداشتم.کم کم داشت حالم را به هم مي زد. بیش از این تحمل ای

 

 

 

قدسي و سودابه در صدر مجلس در کنار مادر و خواهر فرامرزی نشسته بودند. زماني که برای بوسیدن سودابه دست 

 به دور گردنش انداختم، به گریه افتاد و کنار گوشم زمزمه وار گفت:

 

 

 

 ازت ممنونم رکسانا. پدر همه چیز را برایم تعریف کرد._

 

 

 

نگاه فائزه به سودابه خصمانه بود. او و مادرش در حوادثِ اخیر خارج از گود بودند. نه از خیانت فرامرزی به زنش 

 خبر داشتند و نه از آتش سوزی خانه و سرقتِ جواهراتش.

 

 

 

 چه بسا در توجیه قتلش، سودابه را هم شریک جرم مي دانستند.

 

 

 

سلیتِ هر تازه واردی گریه را سر مي داد و در البالی های های گریستنش مي خانم فرامرزی در پاسخ به عرضِ ت

 گفت:

 

 

 

 بچه م مُرد، کشتنش. معلوم نیست کدام شیر پاک خورده ای نقشه قتلش را ریخت و جوانمرگش کرد._

 

 

 

 .را روی آب نریزند سودابه و قدسي حرص مي خوردند و به سختي خود را کنترل مي کردند تا پته پسر جوانمرگ او
 

 

 

آبروداری هم حدی داشت. آن دو نفر شورش را درآورده بودند. نگاهایشان تیز و بُرنده و آمیخته با خشم و نفرت 

 بود و زبانشان آماده نیش و کنایه زدن.
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 ماندانا آغوشم را رها نمي کرد. طوری بهم چسبیده بود که مبادا دوباره از من جدایش کنند.

 

 

 

 لبهای گرمش را به الله گوشم چسباند و با صدای آهسته ای گفت:

 

 

 

مامي خوشگلم. خیلي دوس ت دارم. سپیده رو فرستادن خونه گلي جون دوستِ عمه سودابه با بچه ش بازی کنه که _

ام. یعني م پیش بابنفهمه باباش مُرده. اگه بهش مي گفتن که بهتر بود، اونوقت دیگه هي گریه نمي کرد مي خوام بر

 همه ی آدمهای بد که مردمو اذیت مي کنن مي میرن، مامي جون؟

 

 

 

 بعضي هایشان مي میرند، بعضي ها هم مرضهای بد مي گیرند و عذاب مي کشند._

 

 

 

 نه، من نمي خوام بابام بمیره یا مرضِ بد بگیره._

 

 

 

 خدا نکند عزیزم. او که آدم بدی نیست._

 

 

 

 پس چرا تو رو اذیت مي کنه؟_

 

 

 

از جواب عاجز ماندم. دلم نمي خواست چنین افکاری در مورد پدرش داشته باسد. توضیح دلیل اختالفِ مان برای او 

 قابلِ فهم نبود.

 

 

 

 در حالِ نوازش گیسوانش گفتم:

 

 

 

 ی کردم که بابات عصباني شده.ما فقط با هم قهریم، وگرنه خیلي هم همدیگر را دوست داریم. من کار_
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 پس کي آشتي مي کنین؟_

 

 

 

 شاید به زودی._

 

 

 

 به زودی یعني کي؟_

 

 

 

 بعد از این که سرفرصت نشستیم، حرفهایمان را زدیم._

 

 

 

 پس زودتر باهاش حرف بزن، خب؟_

 

 

 

 خب عزیزم._

ان بیشتر سوزاندنِ دلِ عروسشان بود تا عزاداری. سودابه داشت از فائزه و مادرش دست بردار نبودند. انگار هدفش

کوره در مي رفت. سکوت بر روی لبهایش قدرتِ تحمل را از دست داده بود و کم کم داشت جای خود را به فریاد 

ه اوج اشت بمي داد، فریادی که سالها در زوایای قلب رنج دیده اش پنهان ساخته بود و اکنون بي قرار تر از بي قرار د

 مي رسید.

 

 

 

 قدسي شاهدِ دگرگوني اش بود، قبل از این که او زبان بگشاید گفت:

 

 

 

حاال نه سودابه، االن وقتش نیست. بگذار دور و برمان خلوت شود، آن وقت هر چه دلت مي خواهد بگو. این دیگر _

 آخرین پرده نمایش است.

 

 

 

 سودابه خطاب به من گفت:
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تو نمي داني من از دستِ این ها چه کشیدم رکسانا. تا وقتي فرامرزی زنده بود اسمش را نمي آوردند. ماه به ماه _

نمي پرسیدند زنده ای یا مُرده. خرج زن و بچه ات از کجا مي آید؟ اصالً خودت چه کار مي کني، چرا یک کارِ درست 

اشک و زاری سر مي دهد که بچه م را کشتند، بچه م مظلوم  حسابي نداری؟ حاال که مُرده عزیز شده. هر که مي آید

 مُرد. چشمم کور خودم کردم. از روز اول دهنم را بستم، جیکم در نیامد. حاال حقم است که این حرفها را بشنوم.

 

 

 

 قدسي گفت:

 

 

 

ا انداختیم. اصالً دیگر ما را چه کار باگر به خاطر حفظ آبرو نبود، ما االن اینجا ننشسته بودیم و این بساط را راه نمي _

خانواده فرامرزی. سوم که بگذرد، بقیه اش را ما دیگر نیستیم، پته پسرشان را روی آب مي ریزیم. اگر زیادی حرف 

زدند و باورشان نشد مي فرستمشان پیش شهناز بروند از زبان قاتلش بشنوند او چه کرده که به چنین عاقبتي دچار 

 شده.

 

 

 

 د از صرفِ شام، موقعي که مهمانان داشتند پراکنده مي شدند، قدسي گفت:بع

 

 

 

همه که رفتند، تو بمان. مي خواهم امشب تکلیفم را با سامان روشن کنم. این جوری نمي شود. این بچه دارد از بین _

 مي رود. لج و لجبازی کافي ست. باالخره باید بفهمم حرفِ حسابش چیست.

 

 

 

بیش از این به من اجازه شکستن و خورد شدن را نمي داد. تا وقتي او پي به واقعیتِ بي گناهي ام نمي برد و غرورم 

 اولین قدم را خودش به طرفم برنمي داشت، تکرار این صحنه ها بي نتیجه و شکنجه آور بود.

 

 

 

 با لحنِ مصممي گفتم:

 

 

 

و سودابه و همین طور دیدنِ ماندانا به اینجا آمدم، وگرنه اصالً هدفم  نه مامان قدسي، ممنون. من فقط به خاطر شما_

این نیست که به زور خودم را به سامان تحمیل کنم، وقتي که اعتماد نباشد، وقتي که بدگماني در تمام وجودش ریشه 

 قضیه ندارد، به مرزدوانده، آن چنان حساس شده که حتي از شنیدن نامِ پسرعموی بیچاره ام که اصالً نقشي در این 

جنون مي رسد و پنج سال زندگي بي غل و غش و آمیخته با عشق و محبت مان را از یاد مي برد، ادامه اش بي ثمر 
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است، چون بارها و بارها این صحنه ها تکرار خواهد شد. من نمي توانم از خانواده ام جدا باشم. بعد از عروسي 

عتاً ارتباط مان با عمو سیف اله و زن و بچه هایش بیشتر خواهد شد. مي دخترعمویم شیرین، با برادرم بابک، طبی

دانید چقدر برایم حضور نداشتن در مراسم خواستگاریشان سخت بود. اگر وضع به این ترتیب پیش برود، البد باید 

هم شرکت  در جشن عقد و عروسي برادرم، آن هم برادری که بعد از فوت پدرم جای او را در زندگي مان پر کرده

نداشته باشم. این خودش کم دردی نیست. من سعي خودم را کردم تا به سامان بفهمانم قصدم زندگي با اوست، نه 

جدایي و هیچ سودای دیگری در سر ندارم. امروز بعدازظهر وقتي وارد سالن شدم، فقط منتظر یک نگاهش بودم، 

به من بفهماند که هنوز ریشه اش در قلب او خشک نشده، نگاهي که رنگي از عشق و محبتِ گذشته را داشته باشد و 

ولي افسوس که انگار اصالً مرا نمي دید، حتي یک نظر، یک نظر کوتاه هم به سویم نیفکند. به اندازه کافي در این 

خانه تحقیر شدم، دیگر بس است. وقتي مستوره پای تلفن به خانجون گفت سامان هم برای حفظ آبرو راضي ست که 

رای شرکت در مراسم عزاداری به اینجا بیایم، کم تحقیر نشدم. اگر یک روز به این خانه برگردم، چطور مي من ب

توانم از خدمه توقع داشته باشم ازم فرمان ببرند. از شما و سودابه ممنون به اندازه کافي سعي خودتان را کردید که 

این است که فقط ازش بخواهید ماندانا را ازم جدا نکند،  این کدورت را از بین ببرید. تنها خواهشي که از شما دارم

 چون تحمل این یکي را ندارم.

 

 

 

 با لحنِ آرام و پرمالمتي گفت:

یعني به این زودی داری عقب نشیني مي کني رکسانا. هیچ وقت تصمیمي نگیر که بعد وقتي پشیمان شدی، جبرانش _

ست. در مورد اختالفِ سودابه و شوهرش، اصالً مي شد فکرش را کرد آسان نباشد، چون هیچ چیز قابل پیش بیني نی

که پایانش به این شکل خواهد بود. پیه همه چیز را به تن مان مالیدیم. هزار و یک نقشه کشیدیم تا نگذاریم 

ر ه، دفرامرزی به هدف برسد. به گمانم همان نقشه ساماني برای فریب آن نامرد در مورد فروش خانه و سهام کارخان

اصل پي ریزی رو شدنِ دست او پیش شهناز و عامل قتلش بود. چون وقتي از دستبرد به اموال سودابه ناامید شد، از 

زني هم که نقشش در این ماجرا او را از آن خوان نعمتِ بي کران محروم کرده منزجر شد و به دنبال طعمه دیگری 

آن شکلِ فجیع به قتل برسد و تقاص اعمالِ ناپسندش را  گشت تا خود را بندش کند. درست است که حقش بود به

پس بدهد، اما خدا مي داند مرگ او آرزویمان نبود، چون در هر صورت با همه پستي پدر سپیده بود و من از دیدن 

چشمهای گریان و بهانه گیریهایش از دوری او، دلم مي گیرد. منظورم از این حرفها این است که صبور باشي. همه 

را به زمان بسپاری و در گرفتن تصمیم عجله نکني. حاال که خودت مایل نیستي، من امشب سکوت مي کنم و  چیز

حرفي نمي زنم. فردا در مسجد همدیگر را مي بینیم. این آخرین مراسمي ست که ما برایش مي گیریم، بقیه اش با 

 خانواده فرامرزی وابکنیم.خودشان، هر غلطي مي خواهند بکنند، همین فردا باید سنگ مان را با 

 

 

 

اما فائزه مجال نداد کار به فردا بکشد. همین که مهمانان رفتند و سالن خلوت شد بي مقدمه رو به سودابه کرد و 

 گفت:
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بیشتر از این نمي توانم خودم را کنترل کنم. برای ما غیر قابل باور است که یک زن خیاباني پیدا شود بدون دلیل با _

 ندشکن بزند تو سر برادر بیچاره ام، حتماً این قاتل باید انگیزه داشته باشد.ق

 

 

 

 سودابه فرصت مقابله را یافت و با غیظي آشکار پاسخ داد:

 

 

 

معلوم است که انگیزه داشته. خیانت به زنِ خیانت کاری که دو سال تمام با برادر عزیز و مهربانت رابطه عاشقانه _

برادر عزیزی که سال به سال حالش را نمي پرسیدی و اصالً نمي دانستي چه غلطي دارد مي کند. مي  داشته. همان

دانستید برای شهناز یعني همان زني که قاتلش است توی خیابان پهلوی با پولي که با هزار و یک بهانه از من مي 

 گرفت، ک آپارتمان اجاره کرده بود؟

 

 

 

ک به همراه آقای ساماني و سامان به جمع ما پیوستند. در چهره فائزه و مادرش اثری از پدرِ فرامرزی و بابک و برم

باور سخنان عروسشان مشاهده نمي شد. سودابه بدون مکث به شرح آنچه که در این سالها با خونِ دل تحملش کرده 

دانا از آغوشم جُم نمي خورد. بود، پرداخت. سامان برای پرهیز از برخورد نگاهش با نگاه من سر به زیر داشت. مان

بخصوص درمقابل دیدگانِ پدرش حلقه دستانش را به دور گردنم تنگ تر مي کرد تا به وی بفهماند که تا چه حد به 

 محبتم نیاز دارد.

 

 

 

نگاه آقای ساماني گرم و پر مهر و محبت بر روی چهره ام مي نشست. زماني که سودابه در سکوت به گریستن 

 پدرش زبان به سخن گشود و گفت:پرداخت، 

 

 

 

حاال فهمیدید چه ماری در آستین پروراندید و دست پرورده تان چه به روز این دختر بیچاره آورد؟ چطور در تمام _

این سالها در کنار گود نشستید و ازش غافل ماندید، حتي یک بار هم به این فکر نیفتادید که از او بپرسید چه غلطي 

. حاال که مُرده عزیز شده و دارید آه و ناله سر مي دهید که مظلوم مُرد و بي گناه کُشتنش. همین فردا دارد مي کند

صبح به خودتان زحمت بدهید یک سری به بازداشتگاه بزنید و از قاتلش بپرسید که چطور مکظلوم مُرد و چه عاملي 

بردارید و همان طور که تا حاال سال به سال حالِ باعث قتلش شد. از این به بعد هم دست از سر سودابه و زندگي اش 

عروس و نوه تان را نمي پرسیدید، بعد از این هم از حالشان بي خبر بمانید. عزاداری سوم در مسجد، آخرین 

 مراسمي ست که ما برایش مي گیریم، بعد از آنش دیگر به عهده خودتان است.

 ی ساماني قرار گرفته بود، با لحني آمیخته با شرمندگي گفت:آقای فرامرزی که تحت تأثیر سخنان سودابه و آقا
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از شما چه پنهان، این پسر از اولش شر بود، از همان بچگي کارش مردم آزاری و خالف کاری بود. بي خود چپ _

دم چپ نگاهم نکن خانم. حرفِ راست را باید زد. خدا بیامرزدش. وقتي زن گرفت به خودم نوید دادم که شاید آ

 شود و سرش به زندگي اش باشد. غافل از این که دیوار کج راست بشو نیست.

 

 

 

 آقای ساماني پوزخندی زد و گفت:

 

 

 

به خاطر همین بود که بعد از زن گرفتنش بار سنگین وجودش را از روی دوشتان برداشتید و خیالتان راحت شد که _

دارد اگر دنده های پدرزنش را بشکند، به زنش خیانت کند و خانه  دیگر مسؤولیتش به عهده شما نیست. چه اهمیتي

و زندگي او را آتش بزند. مهم این است که دیگر شما جوابگو نیستید. پس الاقل به زن و دخترتان بسپارید، بي خود 

 جلوی دیگران شعار ندهند و با مظلوم جلوه دادنش، خون به دلِ سودابه نکنند.

 

 

 

 ي طلقت و خشمگین صندلي را کنار زد، برخاست و با غیظ گفت:خانم فرامرزی ب

 

 

 

بلند شو فائزه ما برویم بهتر است. اینجا نشستیم این حرفها را گوش کنیم که چي ، که حتي حق زبون به دهن _

 گرفتن را هم نداشته باشیم. یک دفعه بگو حق نفس کشیدن را هم نداریم.

 

 

 

 است و گفت:فائزه به تأسي از او برخ

 

 

 

 تقصیر شماست، مگر خودمان خانه زندگي نداشتیم، همانجا برایش مراسم مي گرفتیم._

 

 

 

آقای فرامرزی تنها کسي در میانشان بود که با خداحافظي از در بیرون رفت. سودابه به شانه ام تکیه داد و در حالِ 

 گریستن گفت:
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؟ شش سال از بهترین سالهای زندگي ام را در کنار مردی گذراندم که به پشیزی مي بیني چه اشتباهي کردم رکسانا_

 نمي ارزید.

 

 

 

 برای دلجویي اش پاسخ دادم:

 

 

 

برگهای زرد و خشک پاییزی را نمي شود با آبیاری دوباره تَر و تازه و شاداب کرد. گذشته تلخت را در زیر همان _

ایش در زیرش خفته به خاک بسپار و بعد از این فقط به سپیده فکر کن. من خاکي که فرامرزی با همه ی شرارته

 حاظرم بابک، به اندازه کافي مزاحم شدیم. بهتر است ما هم برویم.

 

 

 

 آقای ساماني با لحنِ گرمي گفت:

 

 

 

 کجا دخترم،اینجا خانه توست، تو نیامدی که برگردی._

 

 

 

 حاال دیگر نیست. نه پدر جان، ممنون. بود، ولي_

 

 

 

 ماندانا حلقه دستش را به دور گردنم تنگ تر کرد و گفت:

 

 

 

 نه مامي هست. اینجا خونه تو هم هست. نباید بری._

 

 

 

 حلقه ی دستش را از دور گردنم باز کردم و پاسخ دادم:

 

 

 

 .باید بروم. عزیز و خانجون منتظرم هستند. فردا توی مسجد مي بینمت_
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سامان اعتراضي به رفتنم نکرد، چه بسا داشت به برگهای زرد و خشک پاییزی مي اندیشید و به این که دوباره نمي 

 شد تَر و تازه و شادابش کرد، اما گذشته ما شیرین بود، نه تلخ و لزومي به خاک سپردنش نبود.

  21فصل 
 

 

و جسم بي جانم پاهای بي نیرو و توانم را یدک کشید تا هر چه زودتر قلبم به همراه جانِ شیفته ام در آن خانه ماند 

 مرا از میحطي دور کند که قلبِ نافرمانم فرمانروایش بود.

 راه بازگشت در سکوت طي شد. انگار هر سه با هم تباني کرده بودیم که در مورد ماجرای آن شب حرفي نزنیم.

ردن ذهنم از مهرباني ها و صفا و صمیمیت های گذشته سامان و این باید خودم را عادت مي دادم، عادت به پاک ک

تصور را در مغزم به وجود مي آوردم که او موجود تازه تولد یافته ایست، با افکار و ایده های جدید و عاری از 

در حالي که  احساسي که قبالً به من داشت. برای حفظ ظاهر در مقابل اقوام و آشنایانِ، دور و نزدیک، فردای آن روز

ماندانا را در آغوش داشتم در کنار قدسي و سودابه با کمي فاصله از خانم فرامرزی و فائزه نشستم و پس از پایان 

مراسم، بي آن که به آنها مجالِ پیش کشیدن موضوع تکراری اختالف مان را بدهم همراه بقیه اعضای خانواده ام به 

 خانه برگشتم.

گر تغییر رویه و تالشم برای بي تفاوتي بود و توجهي به اشاراتي که اطرافیانم با هم رد و قلبم ساکت و صامت نظاره 

 بدل مي کردند، نداشتم.

دلم پیش ماندانا بود، اما نهیبش مي زدم که تحمل کن. زماني که خانجون تصمیم گرفت به خانه اش بازگردد، تمایلي 

 به همراهي اش نشان ندادم و گفتم:

 یتا تهران است، مي خواهم همین جا بمانم.تا وقتي آز -

 چشم تنگ کرد و پرسید:

چي شد که یه دفه تصمیم گرفتي خودتو واسه شوهرت بگیری تا بهش بفهموني هم چین آشِ دهن سوزی هم  -

 نیس.

 بغض را در گلویم کشتم تا بي قراری ام آشکار نشود و پاسخ دادم:

بیاید و تکلیف را یکسره کند. من که نمي توانم دایم به قدسي و سودابه  مي خواهم بهش فرصت بدم با خودش کنار -

متوسل شوم تا بهشان بفهمانم چه زجری از این بالتکلیفي و دوری از ماندانا مي کشم. هر چقدر هم تحملش سخت 

 باشد بهتر از خوار و خفیف شدن است.

دی. در هر صورت من دارم مي رم. خودت مي من که از اولش بهت گفتم خودتو سبک نکن. گوش به حرفم ندا -

دوني. درِ خونه م همیشه به روت بازه، هر وقت که دلت گرفت، پاشو بیا پیش خودم. حاال دیگه این قدرت بهت 

 عادت کردم که اون خونه بدون تو صفا نداره.

ندانا نزدیک باشم و نتوانم نه خانجون، ممنون، آنجا که بیایم هوایي مي شوم. آخر چطور مي توانم آن قدر به ما -

 ببینمش.

 چشمکي به عزیز زد و با لحني پر مهر آمیخته با شیطنتي که در ذاتش بود گفت:

 باشه، پس هر وقت هوایي شدی، بیا. -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی بازگشت رودخانه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 3 9  

 

 سپس ساکش را به دست گرفت و افزود:

 دیگه ولگردیم تموم شد، بعد از این هر کي مي خواد منو ببینه، پاشه بیاد خونه م. -

انجون که رفت، خانه پر از سکوت شد. هیچ کس حوصله حرف زدن را نداشت. بعد از آن من شدم آینه دقِ عزیز، خ

هر وقت نگاهم مي کرد، آه مي کشید. در شبهای تاریک و بي ستاره زندگي ام، دلتنگي هایم چون بختکي بر روی 

صدای شکستنش بي خوابم مي کرد. نفس در  سینه ام مي افتادند و آن چنان تنگ قلبم را در آغوش مي فشردند که

سینه ام حبس مي شد، دیدگانم از پشتِ شیشه تار پنجره در جست و جوی نوری که تاریکي شب را بشکافد و قلبم را 

 از زیر فشار غصه هایم خالص کند، به افقهای دور خیره مي ماند.

 

ارم بماند. تحمل سه هفته دوری از ماندانا و بي خبری از آزیتا نرفت و ماند. عهد کرده بود تا من در آنجا هستم در کن

سامان، داشت مرا به مرز جنون مي رساند. با وجود این قصد نداشتم عهدی را که با خود بسته ام بشکنم و قدمي برای 

 تماس با آنها بردارم.

سماجتِ آزیتا برای ماندن کم کم صدای کیخسرو درآمد و بیماری را بهانه کرد تا همسرش را به خانه برگرداند. 

 باعثِ نگراني عزیز شد و هر دو پا را در یک کفش کرد تا در اولین فرصت او را روانه مشهد کند و گفت:

االن نزدیک یک ماه و نیم است که اینجایي، کیخسرو حق دارد صدایش در بیاید. ماندنِ تو اینجا چه ثمری دارد.  -

نا که هر دو سرِ لج افتاده اند، معلوم نیست باالخره کدامشان کوتاه بیایند. برو سر خانه زندگي ات. سامان و رکسا

الاقل تو یکي به فکر زندگي خودت باش. به بابک مي گویم برایت بلیت قطار بگیرد روانه ات کند پیشِ شوهرت. 

م بچه هایم همیشه نمي خواهم یک روز برسد که تو هم مثلِ رکسانا آیینه دقِ من باشي، وگرنه من از خدا مي خواه

 دور و بر خودم باشند، ولي نه به قیمت به هم خوردن کاشانه سعادتشان.

باالخره آزیتا آماده مراجعت به مشهد شد. از این که در چنین موقعیتي مرا تنها مي گذاشت، دلگیر بود. هیچ وقت تا 

تر خواب، سر و صدای عزیز را در مي به این حد به هم نزدیک نبودیم. آخر شبها در گوشي حرف زدن هایمان در بس

 آورد. پچ پچ هایمان تمامي نداشت.

سه شنبه بعدازظهر زماني که به همراه بابک برای بدرقه اش به ایستگاه راه آهن مي رفتیم، سوار تاکسي که شدیم 

 گفت:

ه رودابه حاال ک"ي گفتم:کاش مجبور نبودم برگردم. نمي داني موقع سفر به تهران چه شور و شوقي داشتم، با خود م -

حالش خوب شده، در جمع خانواده روزهای خوشي را خواهیم گذراند، اما اول موضوع برمک و بعد قضیه تو و سامان، 

خاطرات این سفر را تلخ کرد. هر چه فکر مي کنم نمي توانم بفهمم هدفِ شوهرت از کِش دادن این موضوع چیست. 

 یش نمي گذراد؟اگر خیالِ جدایي دارد پس چرا قدم پ

 بابک حرفش را قطع کرد و گفت:

 

دلیلش این است که او هنوز رکسانا را دوست دارد، اما بدگماني بدجوری در مغزش ریشه دوانده و هنوز به این  -

خیال است که برخورد مجدد رکسانا و داریوش با هم آتشِ عشق کهنه را دوباره از زیر خاکستر بیرون کشیده و 

خته. راستش را بخواهي آزیتا من خودم هم همان روز اولي که در جریان سفر این دو تا با هم به شعله ورش سا

 زنجان قرار گرفتم، همین فکر را کردم، ولي بعد فهمیدم که اشتباه مي کنم. فقط اثباتش به سامان آسان نیست.
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 آهي کشیدم و گفتم:

ب توی مغزش فرو نمي رود، چه کار مي شود کرد. دلم برای تکرار این حرفها چه فایده ای دارد. وقتي حرفِ حسا -

ماندانا یکذره شده، با وجود این خودم را شکنجه مي کنم تا دوباره به سرم نزند برای دیدنش قدم به آن خانه لعنتي 

 هبگذارم، یا خودم را جلوی مستوره کوچک کنم و توی صفِ نانوایي ازش حالِ دخترم را بپرسم. از آخرین باری ک

ماندانا را دیدم حدود یکماه مي گذرد. فکرش را بکنید، مني که نمي توانستم حتي یک ساعت ازش دور باشم، حاال 

چه مي کشم. بگذریم، حرفش را نزنیم بهتر است. تکرارش آزارم مي دهد. تو هم به فکر زندگي خودت باش آزیتا 

 رم. جان. غصه مرا هم نخور، چون دارم چوب اشتباه خودم را مي خو

ساعت حرکتِ قطار که نزدیک شد، زمان خداحافظي فرا رسید. بهانه ای برای گریستن یافتم. بوسه هایمان طعم شور 

 اشک هایمان را مي داد.

 دستهایمان که در هم قالب شد، آزیتا گفت:

ي. ندگي ات باشامیدوارم تا شبِ عید که برای عروسي بابک برمي گردم، همه چیز درست شده باشد و تو هم سر ز -

 مواظبِ خودت باش.

 تو هم مواظبِ خودت و ني نيِ کوچولویت باش. -

 صدای سوتِ قطار آهنگ جدایي را سر داد. بابک دست بر روی شانه ام نهاد و گفت:

 بیا برویم رکسانا. -

وی تاکسي خالي بي حس و بي توان در کنارش به راه افتادم. از ایستگاه راه آهن که بیرون آمدیم، در جست و ج

نگاهش را در اطراف به گردش در آورد. هوا آرام بود. نه باد حرکتي داشت و نه هوا سوزی. اوایل اسفند بود. به قول 

خانجون زمین داشت نفس مي کشد و ابرها در موقع شکافتن و جاری شدن در میانه راه یخ نمي زدند و تبدیل به 

 خالي نا امید شد گفت:برف نمي شدند. موقعي که از یافتن تاکسي 

 این هوا جان مي دهد برای پیاده روی. چطور است یک کمي قدم بزنیم بعد وسیله گیر بیاوریم. -

 بدم نمي آید، اما به شرطي که دوباره آن موضوع را پیش نکشي. -

 زد.تبسم بر لبانش بي رنگ بود. رنجي که من مي کشیدم، بر روی شادترین روزهای زندگي اش سوهان مي 

چرا از حقیقت فرار مي کني رکسانا؟ من که مي دانم حرفِ دلت با زبانت یکي نیست. این جوری داری خودت را  -

 عذاب مي دهي.

 با لحن تندی پاسخ دادم:

منظورت چیست؟ به نظر تو باید چه کار کنم؟ بروم درِ خانه سامان، التماسش کنم، نه بابک، غیرممکن است حاضر  -

 خفت شوم. به تحملِ این

 کي بهت گفت برو درِ خانه اش. منظور من فقط این است که تکلیف خودت را روشن کني. -

 چه جوری؟ تو بهم بگو چه جوری؟ -

چطور است خودم بروم سراغش و بهش بگویم اگر قصدش از این ادا اطوارها جدایي ست، بهتر است زودتر اقدام  -

 ذارد.کند و بیشتر از این تو را بالتکلیف نگ

 نه این کار را نکن، چون حتي تصورش برایم غیر ممکن است. -

 نفس را به راحتي از سینه بیرون فرستاد و گفت:
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 خیالم راحت شد. مي ترسیدم واقعاً چنین قصدی را داشته باشي. -

 مه نیافت.تاکسي خالي که به دنبالِ مشتری مي گشت، کنار پایمان ترمز کرد و در طول راه دیگر این بحث ادا

جلوی درِ خانه عزیز، از دیدن اتومبیل فیات نقره ای جمع و جور و کوچک که در همان کوچه تنگ جایي برای پارک 

 یافته بود، حیرت کردم. در حالي که دستم را بر روی دکمه زنگ مي فشردم، خطاب به بابک گفتم:

 آشنا به نظر نمي آید، انگار مهمانِ غریب داریم. -

 م یکي از اقوام ماشین نو خریده و آمده اینجا که آن را به رُخ مان بکشد.شاید ه -

 رودابه در را به رویمان گشود و بي آن که به ما مجالِ سؤال بدهد گفت:

 بدو رکسانا. زود باش بیا که ماندانا رو مادربزرگشو عمه اش آوردن اینجا که تو رو ببینه. -

ل گشودند تا مرا زودتر به ماندانا که داشت از پله های ایوان پایین مي آمد پاهایم چون پرنده ای تیز پرواز با

 برسانند. لبهای سردم را بر روی گونه های گرمش فشردم.

 صدایش چون آوایي موسیقي دلنوازی روحم را نوازش مي داد.

 مامي جون، مامي خوشگلم، پس کجا رفته بودی؟ -

 ا اشکِ شوقم این حرفها حالي اش نمي شد.دلم نمي خواست در مقابل او بگریم، ام

 عزیز دلم. چقدر دلم برایت تنگ شده بود. -

پس چرا نمي اومدی؟ این قدر گریه کردم. این قدر به بابا گفتم که خیلي بدی، بد مثِ عمو فرامرزی که گذاشت  -

 امروز با مامان قدسي بیام اینجا. 

لباس سیاه، الغر و رنگ پریده به نظر مي رسید. لبهای خشک و تَرک  سودابه تا جلوی در اتاق به پیشوازم آمد. در

 خورده اش را برای بوسیدنم جلو آورد و گفت:

هیچ معلوم است تو کجایي. هر روز سراغت را از خانم ماکوبي مي گرفتیم. این بچه داشت خودش را مي کشت.  -

 بس که گریه کرد، نفسش گرفت.

در تحویلم گرفت. دیگر تحملِ بدعنقي هایش را ندارم. اگر گناهکار بودم حق مگر ندیدی آن شب برادرت چق -

 داشت، ولي وقتي مي بینم بي گناه محکوم به بي توجهي شده ام خیلي برایم درد دارد.

 قدسي گفت:

 آن شب که بر خالفِ تصورش گذاشتي رفتي و حاضر نشدی ساماني پادرمیاني کند، یکه خورد. به گمانم خودش را -

 آماده کرده بود که کوتاه بیاید.

من که این تصور را ندارم. شما متوجه نگاههای بي تفاوت و سردش نبودید، سامان چون کوه استواری ست که نفوذ  -

 در آن ممکن نیست.

 ماندانا بدن نرم و لطیفش را زیر کرسي در آغوشم جا داد و بي مقدمه گفت:

. هر دفه هم برای من و سپیده شکالت و آب نبات چوبي مي آره. اولش بابا با عمو داریوش چند دفه اومده خونه ما -

 مامان قدسي و عمه سودابه دعوا کرد گفت چرا اونو راه دادین تو خونه.

 نگاه حیرت زده ام بر روی چهره قدسي ایستاد و در همان نقطه متوقف ماند.

 کار کند؟ماندانا راست مي گوید؟ داریوش آمده بود آنجا که چه  -

 آمده بود سامان را ببیند، ولي برحسب اتفاق هر بار آمد، او خانه نبود. -
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 نباید این کار را مي کرد. اصالً کي بهش گفته در کاری که به او ربطي ندارد دخالت کند. تو مي دانستي بابک؟ -

 بابک به عالمت نفي سر تکان داد و گفت:

 نه، به من حرفي در این مورد نزد. -

 صدا را در گلو پیچاندم و تند و خشن بیرون فرستادم:

بهش بگو پایش را از زندگي ام بیرون بکشد. بهش بگو بیشتر از این باعثِ دردسر نشود. این مسأله اصالً به او  -

 ارتباطي ندارد. تا همین جایش کافي ست. دیگر از جانم چه مي خواهد.

 قدسي با صدای آرام و پرمهری گفت:

اقاً این مسأله به داریوش ارتباط دارد. بذر این اختالف را او در قلب سامان پاشیده. پس خودش باید درستش اتف -

کند. به نظر من که پسر باشعور و فهمیده ایست. هدفش کمک به توست و قصد دیگری ندراد. اولین بار که آمد 

فت حق نداریم دیگر راهش بدهیم، ولي مگر وقتي ماندانا خبرش را به گوشِ پدرش رساند، سامان قیامت کرد و گ

گوش من بدهکار این فرمانهاست. این چند بار که آمد خیلي با هم حرف زدیم. هر بار بعد از رفتنش من و سودابه 

همه ی آنچه را که ازش مي شنیدیم برخالف میل سامان به زور کنار گوشش زمزمه کردیم. هر چه مي گفت بس 

 نم، از رو نمي رفتیم.است، دیگر نمي خواهم بشو

 مگر داریوش چه مي گفت؟ -

از این که آن موقع ها چقدر تو را دوست داشته، وقتي حلقه نامزدی اش را پس فرستادی، تا مدتها دچار شک شده  -

بوده. با وجود این امیدش را از دست نداده و باز انتظار کشیده تا شاید معجزه ای رُخ دهد و همه چیز درست شود. 

خبر عروسي ات دومین شوک را بهش وارد کرده. این بار دیگر امیدش را از دست داده و تن به قضا سپرده و  بعد

 برای همیشه ازت دل بریده. چطور ممکن بود باز هم هوای زني را در سر داشته باشد که متعلق به دیگریست.

 خب این حرفها چه چیزی را مي توانست به سامان ثابت کند؟ -

ا که دیگر هیچ اثری از عشق تو در قلبش نیست. حاال دیگر برایش فقط سایه ای از گذشته ای. سایه ای از این ر -

دختر بچه ای که برای فرار از اذیت و آزار همسن و ساالنش پناهگاهش او بود. هنوز هم حس حمایت از تو در 

ر به زنجان بوده، کار و زندگي اش را وجودش باقي ست و به خاطر همین هم وقتي شاهد درماندگي ات در موقع سف

 رها کرده و دنبالت آمده و عشق و عالیق گذشته نقشي در این همراهي نداشته.

 ماندانا لب ورچید و گفت:

من دیگه عمو داریوش رو دوست ندارم، چون هر دفه مي یاد خونه مون سپیده رو روی زانوش مي شونه، بهش  -

هاش حرف مي زنه. تو گوشش یه چیزایي مي گه، بعد دوتایي با هم مي خندن. شکالت و آب نبات چوبي مي ده. با

تو هم بابا داری، هم مامان، ولي "اون دفه به خودشم گفتم که دیگه دوسش ندارم، اما اون یواشکي تو گوشم گفت: 

 "طفلکي سپیده که بابا نداره تا دخترشو بغل کنه یا براش شکالت و آب نبات چوبي بیاره.

ت و آمد داریوش به خانه سامان سر در نمي آوردم. چه دلیلي داشت یک روز در میان آن هم مواقعي که مي از رف

دانست سامان منزل نیست، به آنجا برود و بخواهد دلِ سپیده را به دست بیاورد. پس چرا هیچ کس به رفت و آمدش 

 اعتراضي نمي کرد؟ از آن گذشته مگر خودش کار و زندگي نداشت؟ 

 سي با کنجکاوی پرسید:قد

 به چه فکر مي کني رکسانا؟ -
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 به این که محلِ کار داریوش قزوین است، پس تمام طولِ هفته در تهران چه کار دارد؟ -

طبقِ گفته خودش برای رسیدگي به حسابهای شرکت تا آخر امسال محل مأموریتش تهران است. اتفاقاً قرار است  -

و ماندانا بیاید و آنها را ببرد فانفار )شهربازی آن زمان که محلش میدان ونک بود.(  فردابعداظهر هم دنبالِ سپیده

 سوار چرخ فلک کند.

 خیلي عجیب است که سامان اعتراضي به رفت و آمدش ندارد. اصالً چطور راضي شده بچه ها را دست او بسپارد؟ -

 قدسي پلک چشمهایش را پایین کشید و با لحنِ رنجیده ای گفت:

یعني چه!؟ منظورت این است که حاال کارم به جایي رسیده که برای رفت و آمدهایم از پسرم اجازه بگیرم.  -

داریوش مهمان من است و تا وقتي که من اینجا هستم، حق دارد هر وقت که دلش بخواهد به این خانه بیاید. اختیار 

 فقط مي تواند جلوی رفتن ماندانا را بگیرد.سپیده هم دستِ دایي ش نیست، دستِ سودابه است. اگر نخواهد، 

 ماندانا بغض کرد و گفت:

 اگه نذاره من برم، دیگه باهاش حرف نمي زنم. اون موقع عمه سودابه هم نباید بذاره سپیده باهاش بره. -

 عزیز گفت:

 امیدوارم آمد و شدش به آنجا خیر باشد و کم کم حساسیت سامان هم از بین برود. -

 متفکرانه ای گفتم: با لحن

سر در نمي آورم. سکوتِ سامان در این قضیه برایم تعجب آور است. آخر مامان قدسي شما که مي دانید او سایه 

 داریوش را با تیر مي زند و اصالً حاضر نبود اسمش را بشنود.

ا یک بار دیگر بشنوم به اینج دفعه اولي که شنید به اینجا آمده، خیلي داد و فریاد راه انداخت، حتي شرط کرد اگر -

آمده قلم پایش را مي شکنم، گردش را مي گیرم مي اندازمش بیرون، وقتي جلویش ایستادم و بهش فهماندم در این 

مورد من تصمیم گیرنده ام و اگر بخواهد زیادی حرف بزند، جای من دیگر در آن خانه نیست، حساب کار خودش را 

گر یک کمي تحمل کني، همه چیز درست مي شود. امشب مي تواني ماندانا را پیش کرد. سامان خیلي نرم تر شده. ا

 خودت نگه داری. فقط فردا بعدازظهر برش دار بیاور آنجا که اگر پدرش اجازه داد با آنها برود فانفار.

یاد برده که قسم انگار خواب مي دیدم. چه اتفاقي افتاده؟ چه پیش آمده که سامان تا این حد تغییر رویه داده و از 

 خورده دیگر نگذارد من دخترم را ببینم.

قلبم در احاطه شور و هیجاني بود که کم کم داشت تمام وجودم را فرا مي گرفت. لبهای ماندانا الله گوشم را لمس 

کرد، سپس از آنجا سُر خورد و بر روی گونه ام به حرکت در آمد. برقِ شادی در چشمانش نمایان بود. زیر لب 

 مزمه کرد:ز

من پیش تو مي مونم. اگه نخوای اصالً با اونا نمي رم فانفار. بیشتر دوست دارم اینجا باشم. سپیده چون بابا نداره  -

 عمو داریوش دلش واسش سوخته. من که هم تو رو دارم هم بابامو.

 صورتش را به صورتم چسباندم، او را محکم به سینه فشردم و گفتم:

 مي توانیم امشب زیر کرسي بخوابیم. اگر دلت بخواهد -

 هر جا باشه مهم نیس. فقط مي خوام تو بغلِ تو بخوابم. -

 قدسي برخاست و گفت:
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خب ما دیگر باید برویم. سپیده پیش مستوره و منور است. اگر بهانه گیریهایش شروع شود عاصي شان مي کند.  -

 فردا بعدازظهر منتظرت هستیم.

م نباشید. ماندانا را مي آورم منزل خانجون، فقط شما زحمت بکشید مستوره را بفرستید نه قدسي جون منتظر -

 دنبالش.

معلوم مي شود هنوز سرِ حرف خودت هستي. باشد هر جور میل توست. در ضمن ساماني یکي دو بار رفته مالقاتِ  -

یت شان صرف نظر کنند. ساماني شهناز. کار آن بیچاره مشکل شده، چون خانواده فرامرزی حاضر نیستند از شکا

 برایش وکیل گرفته و امیدوار است بتواند کاری کند که بلکه در مجازاتش تخفیف قائل شوند.

 در اولین فرصت مي روم دیدنش. راستش را بخواهید این روزها اصالً حوصله هیچ کاری را ندارم. -

 در اتومبیل گفت: سودابه سوئیچ ماشین را از کیفش بیرون آورد و در حال گشودنِ

من هم هنوز نتوانسته ام خودم را پیدا کنم. گاهي وقت ها به این فکر مي افتم که مرگِ فرامرزی یک خواب و خیال  -

 است و دوباره کابوس بودنش با همه رذالتش به سراغم خواهد آمد.

دازه دنیایي ارزش دارد و دیگر شب و با گذشت زمان خودت را پیدا مي کني. حاال تو سپیده را داری که برایت به ان -

 روز در هراس نیستي که او را ازت بگیرند. راستي ماشینت مبارک، تازه خریدی؟

ممنون. پدرجان آن را برایم خریده، هیچ وقت دیگر نمي توانستم پشتِ فرمانِ ماشیني بشینم که از خونِ آن نامرد  -

ه برای فروش گذاشتیم، نظر پدرجان این است که همان حوالي رنگین شده بود. خانه ای را که او ویرانه اش کرد

 منزل تو و سامان جایي را بخرم که به شما هم نزدیک باشم.

 قدسي گفت:

من که تنهایت نمي گذارم. تا وقتي شوهر نکردی پیش تو مي مانم. بعد از آن دیگر انتخابِ محلِ زندگي با خودتان  -

 است.

 مبیلشان در خم کوچه ناپدید شد، سپس رو به بابک کردم و پرسیدم:آن قدر چشم انداختم تا اتو

 تو خبر داشتي داریوش به چه کاری مشغول است؟ -

 تبسمي بر لب آورد و پاسخ داد:

 به این شکلش را نه، ولي مي دانستم که به خاطر نجاتِ زندگي تو حاضر به هر کاریست. -

ه خانه سامان و محبت به سپیده و به دست آوردن دلِ سودابه و یعني فکر مي کني منظورش از رفت و آمد ب -

 قدسي...

 مکثي کردم و پس از لحظه ای تأمل ادامه دادم:

 نه، نه، باورم نمي شود. این درست نیست. من نمي خواهم به خاطر من دست به کاری بزند که برخالفِ میلش است. -

 سر را به طرفم خم کرد، یک وری خندید و گفت:

چیه، نکند حسودیت شد؟ خُب چه عیبي دارد. کم کم داشتم نگرانش مي شدم که مبادا واقعاً خیال داشته باشد تا  -

آخر عمر مجرد بماند. هیچ مي داني این کار یعني چه؟ یعني از بین بردنِ حساسیت سامان نسبت به او. مي دانستم 

با هم برخواهد داشت، اما این شکلي اش هرگز به  که داریوش آخرین و مؤثرترین قدم را برای آشتي دادن شما

خاطرم خطور نمي کرد. حاال مي فهمم این تنها راه حل بود و غیر از اینش هرگز قادر به سوزاندنِ ریشه بدگماني در 

قلب سامان نبود. تو به زودی به خانه ات باز مي گردی رکسانا بعد از این هیچ مانعي در رفت و آمدت به خانه عمو 
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ف اله وجود نخواهد داشت و من خیالم راحت مي شود که خواهر عزیزم در روز عقدکنان و شب عروسي ام غایب سی

 نخواهد بود.
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ماندانا بال درآورده بود. جست و خیز کنان به این سو و آن سو مي دوید. از سر و کول عزیز باال مي رفت . موهای 

 مي کشید و سر به سر او مي گذاشت.رودابه را 

فکر و خیال داشت دیوانه ام مي کرد. نمي دانستم عاقبت رفت و آمد داریوش به خانه سامان به کجا خواهد کشید و 

 چه نتیجه ای برای من خواهد داشت.

مي  ه بود. نهعزیز و بابک خوشبین بودند و نوید مي دادند که همه چیز بر وفق مراد پیش خواهد رفت . فکرم خست

توانست گذشته را مرور کند و نه به آینده بیندیشد. انگار سِر و بي حس شده بود. در دستهایم حسي برای کنار زدن 

 خاکِ گودالهایي که انبوهي از خاطرات تلخ و شیرین را در زیر خاکش مدفون ساخته اند باقي نمانده بود.

و غریبه مي دانستم. پشتِ پلکهای بسته ام هیچ تصویر روشني نقشي چهره جدید سامان را نمي شناختم و خود را با ا

 بر سیاهي و تاریکي نمي زد.

سر ماندانا را کهر وی سینه ام به خواب رفته بود، بلند کردم و آهسته بر روی بالش گذاشتم. فقط با حرارت وجود او 

 نواختش آرام بخشِ قلبِ بي تابم بود.مي توانستم بدنِ سرد و یخ زده ام را گرم کنم. صدای نفسهای آرام یک

 فقط آن شب او در کنارم بود و بعد از آن خدا مي داند چه مقوع دوباره موفق به دیدنش مي شدم.

پلکهای بسته اش را گشود و نگاهم کرد، نگاهي حاکي از اطمینان از این که هنوز در کنارش هستم، سپس دوباره 

 ده بر هم نهاد.سرش را بر روی سینه ام جا داد و دی

فردای آن روز، از فکر جدایي از او بي قرار و ناآرام بودم. گریز لحظات به سرعت برق بود. اصال نفهمیدم چه موقع 

 ظهر شد و چه موقع زمانِ رفتن فرا رسید.

دی بي درانگار یک نفر داشت با گرز بر فرقِ سرم مي کوبید. از شدتِ درد به خود مي پیچیدم. شقیقه هایم مي زد و 

امان قلبم را درون سینه به تالطم وامي داشت. ماندانا بدعنق و بهانه گیر شده بود. هر لباسي را که مي خواستم تنش 

 کنم، با غیظ از دستم مي گرفت به سویي پرتاب مي کرد و مي گفت:

 ازش خوشم نمي یاد، تنمو مي خوره. -

 آماده رفتن که شدیم به گریه افتاد و گفت:

 نمي خوام برم فانفار، مي خوام پیش تو بمونم. منو نبر اونجا.من  -

 بوسیدمش و گفتم:

 من منزل خانجون منتظرت مي مانم. وقتي برگشتي یک راست بیا پیش خودم. قبول ؟ -

 آرام گرفت . سر را با طنازی به یک سو خم کرد و پاسخ داد:
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 باشه مي یام. -

 خانجون ان به طعنه گفت:

از این طرفا!راه گم کردی. صد رحمت به غیرت آزیتا.اقال چند دفه با طوبي اومد اینجا. ببینم این دختره چه عجب  -

 رو کجا تو تور انداختي؟

 دیروز مامان قدسي و سودابه اوردنش پیش من، االن هم قرار است مستوره بیاید دنبالش. -

 و گفت:ماندانا که انتظار بي توجهي او را نداشت، چادرش را کشید 

 دیگه منو دوست نداری خانجون؟ -

 با اشتیاق بغلش کرد و گفت:

 تو رو دوست نداشته باشم؟ قروبن اون شکل ماهت . الهي فدات بشم عزیزدلم. -

 سپس نظری به ساکي که در دست داشتم انداخت و افزود:

مان شدی پاشو بیا پیش خودم. سا مي بینم که ساک به دستي، پس اومدی که بموني. بهت که گفتم هر وقت هوایي -

 که هنوز سوار خر شیطونه.عجب رویي داره این پسر. دیگه حسابي شورشو درآورده.

 اصال دیگه بهش فکر نمي کنم. فقط به خاطر مانداناست که صدایم درنمي آید. -

ر. بهش شستمش گذاشتم کنا اتفاقا به خاطر ماندانا باید صدات دربیاد. چند روز پیش قدسي اومده بود اینجا حسابي -

 گفتم اگر سامان پسر من بود مي دونستم باهاش چي کار کنم.

 صدای زنگ در رشته سخنش را گسست.برخاستم و گفتم:

 حتما مستوره است بیا برویم ماندانا. -

 لب ورچید و گفت:

 مي خوام پیش تو و خانجون بمونم. -

 با لحن مالیمي گفتم:

 حبت کردیم عزیزدلم.االن برو شب برگرد پیشِ خودم.ما که قبال با هم ص -

 اگه بابا نذاشت چي؟ -

 به مامان قدسي بگو راضي اش کند. -

با بي میلي دستم را گرفت و کنارم به راه افتاد. در را که گشودم،سودابه روددررویم قرار گرفت. آرایش مالیمي به 

یاهِ عزا، پالتوی سرمه ای خوش دوختي به تن داشت و لبخند صورتِ رنگ پریده اش حالت داده بود. به جای لباس س

 پرمهری چهره اش را زینت داد.

 تعارفش کردم و گفتم:

 خوش آمدی، بیا تو سودابه جان. -

 بند کیف کرکودیل گرانقیمتش را به دور انگشت پیچاند و پاسخ داد:

 یمش فانفار.نه ممنون رکسانا جان، آمدم دنبال ماندانا که با خودمان ببر -

 با تعجب پرسیدم:

 با خودتان؟!مگر تو هم مي خواهي با آنها بروی؟ -

 رنگ گونه هایش گلگون شد. نگاهش را از نگاهم دزدید و پاسخ داد:
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راستش دلم نیامد بچه ها ر ا تنها با آقا داریوش بفرستم آنجا. ترجیح دادم خودم هم همراهشان بروم. این طوری  -

 است. مگر نه؟خیالم راحت تر 

 سپس با صدای بلندی "اینجا چه خبر است؟گیج شده ام چه اتفاقي دارد مي افتد؟اصال سر نمي آورم."در دل گفتم:

 پاسخ دادم:

 البته که بهتر است. وقتي تو همراهشان باشي خیال من هم راحت تر است. -

 تاهي گفت:بالتکلیف نگاهش را در اطراف حیاط به گردش درآورد و پس از مکثِ کو

ای وای داشت یادم مي رفت. باید پیغام مامان قدسي را به خانم ماکویي برسانم. تو مواظب ماندانا باش، من االن  -

 برمي گردم.

 ماندانا با تردید از من پرسید:

 مگه بزرگترام سوار چرخ فلک مي شن. عمه سودابه خیلي گنده س. اگه بیاد اون باال بچه ها بهش مي خندن. -

مبادا این حرف را جلویش بزني، چون آن وقت باهات قهر مي کند.بیشتر بزرگترها همراه با بچه هایشان سوار مي  -

 شوند که مواظب آنها باشند. این طوری بهتر شد، چون عمو داریوش تو را بغل مي کند و عمه ات سپیده را.

ز برگشتنش مي داد.به جلوی در که رسید صدای حرکت پاشنه کفش سودابه که عجوالنه قدم برمي داشت خبر ا

 ،خطاب به ماندانا گفت:

 زودباش بیا برویم، دارد دیر مي شود. -

 تمام وجودم نگاه شد، نگاهي سیری ناپذیر و پر لذت. لبهای غنچه شده اش را بوسیدم و گفتم:

 دختر خوبي باش و به حرف عمه سودابه گوش کن. -

 دم، از دور اتومبیل فورد آبي داریوش را دیدم که سر کوچه بعدی پارک شده بود.دیدگانم را که بدرقه راهشان کر

 شتابزده در را بستم و به داخل ساختمان برگشتم. خانجون چادر به سر انداخته بود و داشت کفشهایش را مي پوشید.

 با تعجب پرسیدم:

 کجا خانجون؟! -

 راغش، بلکه خیر باشه.قدسي باهام کار داره. پیغام فرستاده که برم س -

 یعني چه؟اگر کار دارد چرا خودش نیامد اینجا؟ -

من چه مي دونم . اینا که هر کدومشون یه فیلم بازی مي کنن. این یکي کجا رفت؟ هنوز چله شوهرش نشده  -

ه و بسیاشو از تنش درآورده. اقال صبر مي کرد این سه چهار روزم بگذره بعد تي تیش ماماني هاشو مي پوشید 

 صورتش سرخاب سفیداب مي مالید.

 ای بابا، خانجون این بنده خدا چه خیری از آن نامردِ پست فطرت دید که حاال حرمتش را نگه دارد. -

خب من رفتم . یه وقت دیدی اونجا صحبتم گل انداخت، حاال حاالها برنگشتم. هم غذا، هم میوه و شیریني تو  -

 یخچال هست. گرسنه ات شد بخور.

رفتنش به آنجا ، آن هم با این عجله به نظر مشکوک مي آمد. چه دلیلي داشت قدسي بفرستند دنبالش . معموال اگر 

 کاری داشت خودش بلند مي شد مي آمد آنجا.
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خانجون همیشه خانه را گرم نگه مي داتش و از سرما گریزان بود. پنجره را باز کردم تا هوای تازه وارد اتاق شود. 

یز زد و به پنجره اتاق خواب مان در ساختمان روبرویي خیره ماند. حدود دو ماه و نیم از آخرین شبي که نگاهم گر

 فضایش انباشته از ذرات پراکنده خوشبختي مان بود و بوی عطر گلِ یاس و مریم را مي داد، مي گذشت.

ماندند. پنجره را بستم ، دَمر روی حسرتهایم جلوتر از نگاهم به حرکت درآمدند و در اطراف پرده توری اش معلق 

 فرش دراز کشیدم، دستهایم را که حائل صورتم کردم، قطرات اشک البالی انگشتانم را تَر کرد.

 قدم نهادن در گذرگاه صعب العبوری که همای سعادت از دست رفته ام در انتهای بال گشوده بود، امکان نداشت.

 تکرا کردم:به هق هق افتادم و چندین بار پي در پي 

 چرا گذاشتم این طور بشود، چرا؟ -

از تماس دستي که بر روی شانه ام قرار گرفت، بدنم به لرزه افتاد. جرات سر برداشتن و نگاه کردن به آن سو را 

 نداشتم . او که بود و از کجا توانسته وارد خانه شود؟

 شنیدم، یکه خوردم. گریه ام بند آمد. نفس در سینه ام حبس شد. صدای آشنایش را که

 مرا ببخش رکسانا. -

این صدای سامان بود، نه غیر ممکن است. حتما دارم خواب مي بینم. چشمهای از حدقه درامده ام را از زیر دستهایم 

بیرون کشیدم،با یک خیز تند برخاستم و نشستم. کنارم زانو زده بود و داشت نگاهم مي کرد. نگاهش به گرمي و 

نها بود که عاشقانه به من مهر مي ورزید و دیگر اثری از سردی و بي تفاوتي آخرین دیدارمان در آن شیفتگي آن زما

 به چشم نمي خورد.

 با تعجب پرسیدم:

تو اینجا چه کار مي کني؟ تو که از دیدنم بیزار بودی. چي شد که آمدی سراغم. اصال در خانه که بسته بود،نکند از  -

 دیوار باال آمدی؟

مادربزرگت بهم کلید نمي داد، بعید نبود از دیوار باال بیایم. تو گرانبهاترین گنجي بودی که من داشتم و برای  اگر -

 به دست آوردن دوباره گنج گمشده ام دیوار که سهل است، از کوه قاف هم باال مي رفتم.

 با ناباوری پرسیدم:

و دلم را شکستي. غرورم را زیر پاهایت لگدمال درست مي شنوم؟این تو هستي که این حرفها را مي زني. ت -

کردی.به خاطر هیچ و پوچ مرا از چشمت انداختي. نگاههایت خصمانه و عاری از محبت بود. هر چه کردم بهت ثابت 

کنم که بي گناهم، باورت نشد. هرگز نمي تواني نام این احساس را عشق بگذاری، چون نیست . تو خودخواهي، مي 

به غیر از خودت هیچ کس را دوست نداری . تي اشک و التماسهای ماندانا هم دلت را  فهمي خودخواه و

نسوزاند.آخرین باری که در مراسم سوگواری آن برخورد سرد و خصمانه را ازت دیدم، با خود عهد کردم که هرگز 

دم بر روی دلِ آرزومندوباره تالشي برای برداشتن قدمي به سویت نکنم. به خاطر همین بود که مشتهای محکمم را 

کوبیدم و سوگند خوردم حتي به خاطر جگرگوشه ام که حسرت دیدارش مرا به مرز جنون رسانده بود،گِردِ خانه ات 

نگردم. تو مرا تا حد یک روسپي تنزل دادی و بهم تهمت خیانت زدی. من اگر هنوز داریوش را مي خواستم هگز 

ز عشقش اطمینان نیافتم ، پیشنهاد ازدواجت را نپذیرفتم.تو این را مي زنت نمي شدم. تا وقتي از پاک شدنِ قلبم ا

 دانستي،با وجود این بهم شک کردی.
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اقرار مي کنم که اشتباه کردم. ولي به من حق بده رکسانا. هر مد دیگری هم به غیر از من بود، همین عکس العمل  -

ینکه دست چپ و راست تان را از هم تشخیص دهید را نشان مي داد. تو و داریوش از زمان کودکي حتي قبل از ا

عاشق هم بودید،خب معلوم است وقتي که بشنوم تو یعني زنِ من با عاشق سابقت ر نمي توانم در مغزم فرو کنم که 

این یک ارتباط ساده است و رابطه دیگری در میانتان نیست.خودت را جای من بگذار بعد قضاوت کن. هیچ مي داني 

ه کشیدم، خیال مي کني پشتِ آن نگاه های سرد عشق نبود؟ چرا بود، اما عشق سرخورده ای که در این مدت چ

داشت تبدیل به ناکامي مي شد. مي پنداشتم تو را از دست داده ام و تالشم برای دوباره به دست آوردنت بي ثمر 

حرفهایت قانعم مي کرد. چیزی است. آن روز که داشتم تو و ماندانا را به منزل مادرت مي بردم ، کم کم داشت 

نمانده بود ازت بخواهم به خانه برگردی، ولي بعد که دوباره حرف ناکامي داریوش به میان آمد و مادرت افسوس به 

هم خوردن نامزدیتان را خورد، دوباره خوره بدگماني به جانم افتاد و ناامید ترکت کردم. دومین بار هم که وسوسه 

 ماکویي کشاندف باز هم دست به امتحاني دیگر زدم. مادرم مرا به منزل خانم

 به میان کالمش پریدم و گفتم:

و بعد وقتي دختر جریانِ مهماني عمه ناهید را برایت شرح داد، همین که اسم داریوش به میان آمد، عینِ بچه ها  -

ا نباید فراموش کني. من از قهر کردی رفتي. ببین سامان من نمي دانم برای چه بلند شدی آمدی اینجا. یک چیز ر

خانواده ام جدا نیستم.خواهر داریوش نامزد برادرم است صرف نظر از ارتباطي که بعد از این با عمو سیف اله و زن و 

بچه اش خواهیم داشت، پیوند آن دو با هم باعث وسیع تر شدنِ رفت و آمدهایمان خواهد شد. اگر هدفت از آمدن 

زگرداني، از همین حاال باید سنگهایمان را با هم وابکنیم. من به خاطر این که تو حساس این است که مرا به خانه با

نشوی روز خواستگاری از شیرین حاضر نشدم به منزل آنها بروم، ولي این روش نمي تواند ادامه داشته باشد. خوب 

و برادرم و عمو و زن عمویم  که فکر کني مي بیني مسخره است،به نظرت در این مورد چه جوابي مي توانم به مادر

بدهم و از همه مهمتر به دلي خودم که مجبور به گوشه گیری و پشتِ پازدن به عالیق خانوادگي ست؟ منظورم از این 

حرفها این نیست که دوستت ندارم. همین االن هم قلبم از شادی حضورت در کنارم مشغول رقص و پایکوبي ست. 

آن برف و کوالک خودم را به آب و آتش بزنم، حتي سوار ماشینِ پسرعمویم که  مگر به آن حسي که وادارم کرد در

 خودم و خانواده ام دشمنش بودیم بشوم و دنبالت بگردم، به غیر از عشق مي توان نام دیگری نهاد.

تهران  همه ی اینها را مي دانم. تو با داریوش به زنجان رفتي، حتي با او شب در هتل مقدم ماندی و فردایش به -

 برگشتي،درست مي گویم یا نه؟

از هول و هراس آنچه که شنیدم، چندین بار پلک چشمم را به هم زدم، زبانم به لکنت افتاد. قدرتِ تکلم را از دست 

 دادم. بهت زده نگاهش کردم و یک بار صدای لرزاني پرسیدم:

 تو این را از کجا مي داني؟! -

 دش بهم گفت.همین یکي دو ساعت پیش داریوش خو -

 دندانهایم را از خشم به هم فشردم و فریاد کشیدم:

به گمانم آن مرد دیوانه شده. چه دلیلي داشت این حرف را بهت بزند؟ تو به اندازه کافي بدبیني. برای چه مي  -

 خواسته وضع را بدتر کند!

 با صدای آرام و مهرباني گفت:
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من اینجا هستم، در کنار تو.داریوش ترجیح مي داد همه چیز رو شود و  مي بیني که وضع بهتر شد، نه بدتر. حاال -

حرفي ناگفته نماند، تا بعدها دوباره مشکلي پیش نیاید، سه هفته تمام بود که با سماجت به هر دری مي زد تا شاید 

ره ن حرفهایش طفحاضر به مالقاتش شوم، ولي من زیر بار نمي رفتم.امروز بعدازظهرم غافلگیرم کرد، اولش از شنید

رفتم و تا حدودی بي ادبانه باهاش برخورد کردمف اما آن قدر ساده و بي شیله حرف مي زد که کم کم جذب 

سخنانش شدم، از بچگي هایتان گفت، از حمایتهایش از تو و از احساس سرخوردگي و ناامیدی در اوجِ امید و 

تصور را داشتي که من بهت خیانت کرده ام، بهتش فهماندی  آرزوهایش و این که تو در راه زنجان با وجود اینکه این

که عاشق شوهرت هستي و آماده مبارزه اش تا رقیب را از سر راهت برداری. باید اقرار کنم رکسانا که عشق 

داریوش به تو، قوی تر از عشق من به توست. مي داني چرا چون او در مقابل بي وفایي ات کمر به نابودی ات نیست. 

جود اینکه بعد از ازدواجت به قول خودش احساسش رنگ عوض کرد و تبدیل به محبتي بي شائبه شد، به خشم و با و

نفرتش به خاطر این شکست میداني برای مبارزه نداد، اما من نتوانستم بر احساسِ خشم و کینه ام در مقابلِ بدگماني 

ا از دست بدهم. اگر داریوش به دادمان نرسیده بود خدا هایم غلبه کنمو چیزی نمانده بود با قضاوت عجوالنه ام تو ر

 مي داند کارمان به کجا مي کشید.

به خاطرات گذشته بال دادم تا پروانه وار به گِرد سرم به پرواز درآیند. اولین نگاه معصومانه داریوش به زاللي و پاکي 

خودشان به همان پاکي و زاللي. او مرا آب چشمه بود و آخرین نگاهش در مهماني عمه ناهید در زیرزمین خانه 

دوست داشت به خاطر وجود خودم، نه به خاطر عشقي که به وجود خود داشت و با هدفي برای رسیدن به مقصود، به 

خاطر سعادتِ من حاضر به هرگونه فداکاری و از خودگذشتگي بود. در واقع همان همای سعادت بود، با بالهای 

عب العبور، ولي به من زحمت قدم نهادن در آن گذرگاه را نداد و خود برای رساندنم به گشوده در انتهای آن راه ص

 هدف پیشقدم شد.

چه بسا برای بازگرداندن من به خانه و کاشانه ام بزرگترین شکنجه زندگي اش را تحمل کرد و قیمت این شکست، 

 را نبرد. شکستن عهدی ست که با خودش بسته که هرگز بعد از من نامي زنِ دیگری

 سامان که حواسش به من بود و زیرچشمي تغییر حاالت چهره ام را زیر نظر داشت، با کنجکاوی پرسید:

 به چه فکر مي کني؟ -

 سر برداشتم و پاسخ دادم:

 اگر بگویم ناراحت نمي شوی؟ -

 نمي دانم. شاید هم ناراحت شدم. -

 ي حرفي بزنم که دوباره از کوره دربروی.ها پس هنوز ذهنت از بدگماني پاک نشده و مي ترس -

 مگر چه مي خواستي بگویي؟ -

خیلي ها بهم وعده داده بودند که برای آشتي دادن ما با هم پیشقدم خواهند شد. هرگز فکر نمي کردم کسي که  -

به زنجان و چه موفق به این کار خواهد شد داریوش است. از تو چه پنهان سفره دلم پیش او رو بود. چه در راه سفر 

در مهماني منزلِ عمه ام در زیرزمین خانه خودشان. این احساس از بچگي در خونِ من است که نمي توانم چیزی را 

ازش پنهان کنم. همان شب بهم گفت بگذار من خودم با سامان حرف بزنم و بهش بفهمانم که سخت در اشتباه است، 

حاال مي فهمم که حق با او بوده. خنده دار است  "در این کار را نداری. حق دخالت"اما من زیر بار نرفتم و پاسخ دادم:

خودش خراب کرده، بگذار خودش هم آبادش "وقتي به خانجون گفتم داریوش این خیال را داشته،پاسخ داد:
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ه بحاال مي بینم همین طور هم شد. قبل از آمدنت داشتم با حسرت به پنجره اتاق خوابمان نگاه مي کردم و "کند.

 دنبال ذراتِ پراکنده خوشبختي مان که به دستِ خودمان ویرانش کرده بودیم مي گشتم.

به کمک هم همه چیز را از نو مي سازیم. موافقي؟یک سفر ماه عسل دوباره بهت بدهکارم. آچارتمان مامان قدسي  -

 مي رویم آنجا، چطور است؟تو پاریس خالي ست، ماندانا را مي سپاریم به مادربزرگ و عمه اش، دوتایي با هم 

 بدون ماندانا حتي خاضر نیستم به بهشت هم بروم. شرطش این است که او را هم با خودمان ببریم. -

 هر طر میلِ عروس خانم است. -

 پس تکلیفِ عروسي شیرین و بابک چه مي شود. قرار است فرودین عقد کنند. -

 تبسم دلنشیني بر روی لبانش نقش بست و گفت:

خبر نداری یک عروسي دیگر هم در پیش است. امروز بعدازظهر وقتي حرفهایمان با داریوش تمام شد، او سودابه  -

را از من و مادرم خواستگاری کرد، اگر تو موافق باشي هر دو عروسي را در خانه خودمان مي گیریم.یعني هم 

 عروسي بابک و شیرین و هم عروسي داریوش و سودابه را.

یان این جمله با نگاه خیره اش عکس العملم را در مقابل شنیدن این خبر جست و جو مي کرد. با لحني در موقع ب

 آمیخته با شوق گفتم:

این بهترین خبریست که شنیدم.با شناختي که از داریوش دارم مطمئنم جبران شکستِ قبلي سودابه را خواهد  -

 د ندادی.کرد.نمي داني چقد خوشحالم سامان که تو بهش جواب ر

البته که نه، چون خلي راحت خودش را در دلم جا کرد، مامان قدسي و مادربزرگت با هم تباني کردند این خانه را  -

 برایمان خلوت کنند که من و تو حرفهایمان را بزنیم، تو خیلي الغر شدی رکسانا.

 تو هم همین طور. -

ي رویم و ده روز بعد برمي گردیم و به هر دو عروسي مي سفر پاریس برای هر دوی ما الزم است. هفته دیگر م -

رسیم، چون سودابه خیال ندارد تا قبل از اردیبهشت ماه پای سفره عقد بنشیند. باالخره باید جلوی یاوه گویي فضول 

ن اها را گرفت.بهتر است الاقل سه ماه از مرگ آن نامرد روزگار بگذرد. ما به خاطر آبروی خودمان نگذاشتیم دیگر

بفهمند پشت پرده زندگي آن دو نفر چه خبر بوده. یک نفر باید پیشقدم شود ذهنِ عمو و زن عمویت را در مورد 

 گذشته سودابه روشن کند تا آنها آماده خواستگاری رسمي از او شوند.

 این کار را بگذار به عهده من. باالخره باید یک طوری محبتِ داریوش را جبران کنم. -

ست. راستي پس چرا از مهمانت پذیرایي نمي کني؟یعني هیچ چي در این خانه برای خوردن پیدا نمي  فکر خوبي -

 شود؟

 وای داشت یادم مي رفت شوهرم چقدر شکموست.االن مي روم سراغ یخچال خانجون. -

 درِ یخچال را که باز کردم، صدایش زدم و پرسیدم:

 کوفته برنجي دوست داری؟ -

 ه مي میرم برای دست پختِ مادربزرگت.خودت مي داني ک -

 سرگرم خوردنِ شام بودیم که کوبه در به صدا درآند. ذوق زده گفتم:

 این مانداناست. -

 هر دو با هم به طرف حیاط رفتیم. همین که در را گشودم، ماندانا با شور و هیجان به آغوشم پرید و گفت:
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داریوش بابای سپیده بشه. خودش بهم گفت، اما سپرد فعال چیزی  مامي ،مامي جون مي دوني چي شده؟ قراره عمو -

 به کسي نگو.

 خب پس چرا به من گفتي؟ -

 آخه از عمو داریوش پرسیدم مامي چي. به اونم نگم، جواب داد چرا فقط به اون مي توني بگي. -

 حاالا آنها کجا هستند؟ -

 تو ماشین نشستن. -

 برو صدایشان کن بیایند تو. -

 لب ورچید و پاسخ داد:

 آخه مي ترسم اگه بابا بشنوه ناراحت بشه. -

 نه خیالت راحت باشد،ناراحت نمي شود. -

 سامان دست به دورِ کمرم حلقه کرد و گفت:

 آن قدر هیجان زده بود که اصال نفهمید من هم اینجا هستم. -

دن سامان در کنارم لبخند پرمهری بر لب آورد و نگاهم در نگاه داریوش نشست که روبرویمان ایستاده بود. به دی

 گفت:

 مبارک است، خیلي خوشحالم که شما دو نفر را در کنار هم مي بینم. -

 سامان حلقه دستش را به دور کمرم تنگ تر کرد و گفت:

 به خاطر لطف و محبتِ توست که من االن اینجا هستم. ازت ممنونم داریوش جان. -

 زودم:در تایید سخنانش اف

 من هم همین طور. فکر نمي کردم این کار از عهده ات بربیاید. -

من همان داریوشم رکسانا. همان کسي که همیشه آماده حمایت از توست. سامان باید حواسش را جمع کند، چون  -

 همیشه در این نقش در زندگي تان حضور دارم.

بت بیست است. خوشحالم که عهدت را برای مجرد ماندن بهت تبریک مي گویم. خبر خوش را شنیدم. نمره انتخا -

 شکستي. همین طور به تو سودابه جان. من داریوش را خوب مي شناسم و مطمئنم تکیه گاه مطمئني یافته ای.

لبخند ره گم کرده اس پس از مدتها جایگاه سابقش را بازیافت و به شیریني همان زمانها بر روی لبان داریوش کمانه 

 شست. سپس خطاب به من گفت:کرد و ن

 حاال بهت ثابت شد که چهارشنبه ها روز خوشبختي ست، هم برای تو و هم برای من؟ -

اشاره اش به یاداشتي بود که یک سال قبل از مراسم نامزدیمان برایم نوشته بود و من آن را زیر فرش اتاق نشیمن 

 خانه مان پنهان کرده بودم.

م، چون روز خوشبختي ست و ممکن است باالخره در یک روز چهارشنبه بلیت بخت چهارشنبه ها را دوست دار"

 "آزمایي من هم برنده شود و تو مالِ من شوی.

 برای من که روز خوشبختي بود. از ته دل آرزو کردم برای داریوش هم همینطور باشد.

 ماندانا سر در گوشم نهاد و پرسید:

 دیگه باهات قهر نیس؟بابا اینجا چه کار مي کند، یعني  -
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 نه عزیزم. دیگر هیچ وقت با هم قهر نخواهیم کرد. -

 سامان در آغوشش گرفت و گفت:

 قرار است هفته دیگر من و مامي، تو را سوار هواپیما کنیم و با خودمان ببریم پاریس. -

 دستهایش را از شادی به هم کوفت و با صدایي لرزان از شوق گفت:

 جانمي جان. -

 

 پایان
 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


